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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ तांत 
दनांक – १७.३.२०१५                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच-२०१५ ची वशेष मा.महापा लका सभा 
मंगळवार द.१७.३.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े    

   
 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.   मा.भालेकर अ णा दल प 

७.   मा.सौ. वाती मोद साने 

८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.   मा.जाधव साधना रामदास 

१२.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५.  मा.काळजे नतीन ताप 

१६.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७.  मा.जगद श शे ी 

१८.  मा.बाबर शारदा काश 

१९.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  



2 
 

२०.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१.  मा.उ हास शे ी 

२२.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२३.  मा.पवार संगीता शाम 
२४.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२६.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७.  मा.( चखल)े मराठे अि वनी अिजत 

२८.  मा.भारती फरांदे 

२९.  मा.आर.एस.कुमार 

३०.  मा.जावेद रमजान शेख 

३१.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५.  मा.भ डवे सं गता राज  

३६.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३७.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३८.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३९.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४१.  मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४२.  मा.अपणा नलेश डोके 

४३.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४५.  मा.जय ी वसंत गावड े

४६.  मा. साद शे ी  

४७.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४८.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
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४९.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५०.  मा.शेख अ लम शैकत 

५१.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५४.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५५.  मा.सुपे आशा र वं  

५६.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६०.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६१.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६२.  मा. दा बाजीराव लांड े

६३.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६४.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६६.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६७.  मा.सावळे समा र वं  

६८.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७१.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७३.  मा. गता सुशील मंचरकर 
७४.  मा.कैलास महादेव कदम 

७५.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७६.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७७.  मा.टाक अ ण मदन  
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७८.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७९.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८०.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८१.  मा.काळे वमल रमेश 

८२.  मा.पाडाळे नता वलास 

८३.  मा. वनोद जयवंत नढे 
८४.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८५.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८६.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८७.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८८.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८९.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९१.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९३.   मा.च धे आरती सरेुश 

९४.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९५.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९६.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९७.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९८.   मा.जगताप राज  गणपत  

९९.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१००.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०१.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०२.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०३.   मा. शांत शतोळे 

१०४.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०५.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०६.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 
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१०७.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०८.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०.   मा.संजय केशवराव काटे 

१११.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११३.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 
     या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त र त आयु त, मा.उ हास 

जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, डॉ.अ नल 

रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार , मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 

मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- 

वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े 

मा.दुरगूड े- सहा.आयु त, मा.साळुके – मु य उदयान अ ध क, मा.सातव – . श णा धकार  

(मा य मक), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.क पले, मा.साळवी  

मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ी, मा.केदार , मा.शेख,   

मा.कांबळे, मा.ओंबासे, मा.सोनवणे – कायकार  अ भयंता, मा.डॉ.साळवे- वैदयक य 

अ धकार ,मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

----------- 
 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.नगरस चव – मा.महापौर यांनी वह त के या माणे वशेष सभेतील कामकाजाचा म 

पुढ ल माणे असेल. 

१) अंदाजपञक “अ” व “क” तसेच “प” संबं धचे मा.सभापती, थायी स मती यांचे 

नवेदन. 

२) अंदाजपञक “अ” व “क” तसेच “प” यावर चचा. 

३) चचा समा तीनंतर अंदापञक “अ” व “क” तसेच “प” यावर ल ठराव मांडणे-अनुमोदन 

देणे. 



6 
 

४) अंदाजपकावर ल ठरावास सुधारणा/फेरबदल या सूचना मांड या गे यास यांची वैधता-

ाहय-अ ाहयता तपास याकर ता कमान पूण २ दवस सभा कामकाज तहकूब करणे- 

५) एका सद यास एकच सुधारणा/फेरबदल या सूचना मांडता येईल कंवा यांस अनुमोदन 

देता येईल. मांड यात येणार  सूचना कतीह  मोठ  असू शकेल. 

६) अंदाजपञकातील खचाची तरतूद वाढवावयाची असेल कंवा नवीन तरतूद करावयाची 

असेलतर कोण या खचाची तरतूद तेवढया माणात कमी करावयाची कंवा कोण या 

जमेत वाढवावयाची हे फेरबदलाची सूचना ाहय हो यासाठ  नमूद असणे आव यक 

राह ल.            

मा.नगरस चव – वषय .१ - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या थायी स मतीने तयार 

केलेले सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञक “ अ ” व “ क ” 

तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महानगरपा लकेने नमुद केले या शासक य                

सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजपञक “ प ” वचारासाठ . 

मा.सभापती थायी स मती अंदाजपञकावर ल नवेदन/मनोगत य त करतील. 

(मा.अतलु शतोळे, सभापती थायी स मती यांनी अंदाजपञक “अ” व “क” वर ल नवेदन 

सादर केले.) 

मा.महापौर -  अंदाजपञकावर चचा चालू कर यात यावी.        

मा.नारायण ब हरवाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार. पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचे सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञक 

थायी स मती सभापती स मा. अतुल शतोळे यांनी सभागहृाम ये मांडलेले आहे. 

महानगरपा लकेचे अंदाजपञक हे र. . २३१५,६६,१४,५००/- पयाच ेआहे व जेएनएनयुआरएम 

अनुदान यु.ट .एफ.फंड मळून १३००/- कोट  पयाचे असून एकुण अंदाजपञक हे ३६१५/- कोट  

पये इतके आहे.  हे ३३ वे अंदाजपञक आहे.  हे अंदाजपञक सादर करताना मा.आयु त 

आप या नवेदनाम ये हणाले आहेत कुठ याह  कारची करवाढ केलेल  नाह . सदर 

अंदाजपञकाम ये भांडवल  कामासाठ  १५० कोट ची तरतूद केलेल  आहे परंतु या 

अंदाजपञकाम ये नावी याचा लवलेश देखील नाह . या जु या योजना हो या या ४४ जु या  

योजनेवर जा तीत जा त तरतूद केलेल  आहे या यामुळे हे अंदाजपञक जु या कामाचा 

वकास करणारे व नागर कांचा म नराश करणारे अंदाजपञक आहे. जु या या काह  

रखडले या योजना आहेत या नि चतपणे या अंदाजपञका या मा यमातून पुण होतील 

या या वषयी मनाम ये शंका नाह . आयु तांनी अंदाजपञकाम ये जमा बाजूला श लक १८४ 

कोट  व जेएनएनयुआरएम ८०१ पये कोट  आरं भची श लक दाखवलेल  आहे आ ण ह  

टोटल आरं भची श लक ह  ९८५ पये दाखवलेल  आहे.  सन २०१४-१५ चे अंदाजपञक 
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३४००/- कोट चे होते या याम ये अखेरची श लक र. .१ कोट  ९६ लाख होती. 

जेएनएनयुआरएम र. .६२ कोट  होती यावेळी एवढया मोठया माणात ह  आरं भची श लक 

या अंदाजपञकाम ये दाखवल  यावेळेला मा या पण ल ात आलं नाह , मी भोसले साहेबांना 

वचारले माग या अंदाजपञकाम ये अखेरची श लक  २  कोट  आ ण ६८ कोट  . होती. ह  

आरं भची श लक एवढया मोठया माणावर आहे याचा अथ माग या अंदाजपञकाम ये एवढ  

र कम खच झालेल  नाह  हणून ह  ९८५ कोट ची र कम आरं भची श लक हणून 

रा हलेल  आहे. वा त वक पाहता वकास कामासाठ  ह  र कम खच झाल  असतीतर आरं भची 

श लक एवढ   राह ल  नसती. हणजे जवळ जवळ ९०० कोट  पये हे माग या 

अंदाजपञकातील खच झालेले नाह त. जमे या दुस-या बाजुला एलबीट म ये एक हजार 

कोट ची अपे ा केलेल  आहे. गे या वष या अंदाजपञकाम ये १ हजार ५० कोट ची अपे ा 

केलेल  होती. सुधार त अंदाजपञकाम ये आपण फ त १ हजार कोट  जमतील अशी अपे ा 

केलेल  आहे.  एलबीट ची मा हती घेतल  असता आजपयत ९३५ कोट  पये एलबीट दारे जमा 

झालेले आहेत याम य े टॅ पडयुट वर एक ट का एलबीट  लावतो ती एलबीट  जमा झालेल  

आहे. अजून आप याकडे चौदा पंधरा दवस आहेत एलबीट दारे नि चतपणे आपण अपे ीत 

ट पा हा गाठू. यामळेु ह  जमेची बाज ूआहे  एलबीट ची जी तरतूद केलेल  आहे ती पुण 

होईल अशी मला या ठकाणी खाञी वाटत.े  मी यशवंत माने यांना मनापासून ध यवाद देतो 

यांना जे टागट दलेले आहे ते टागट पुण कर यात ते यश वी झालेले आहेत यामुळे मी 

यांना सभागृ हा या वतीने ध यवाद देतो. ए ल २०१३ म ये जकात बंद होवून एलबीट  सु  

झालेल  आहे. यापा-यानी जकातीला वरोध केला व एलबीट  नावाची नवीन कर णाल  

अि त वात आल . सुरवातीला आप यालाह  वाटल क  जकाती या मा यमातून या 

महापा लकेला जे काह  उ प न मळाले ते या एलबीट तून मळेल क  नाह  अशी शंका या 

काळाम ये नमाण झाल  होती. कारण या काळची जकात आ ण आजची एलबीट  ह  या 

महापा लके या उ प नाच े मुख ञोत आहे. सन २०१२-१३ पासून जर ब घतलतर या 

महापा लकेला केवळ जकातीपोट  ७२ ट के, ६९ ट के, ५७ ट के आ ण चालू अंदाजपञकाम ये 

४७ ट के असे उ प न मळते परंतु ते कमी कमी होत चाललेले आहे.  एलबीट  सु दा आता 

बंद होणार आहे.  रा या या अथमं यांनी घोषणा केलेल  आहे. १ ए ल २०१५ रोजी एलबीट  

बंद होणार आहे. कारण नुक याच लोकसभा, वधानसभेची नवडणूक होवून गेल  आ ण या  

नवडणूक म ये या सरकारने एलबीट  बंद क , टोल बंद क  अशा कार या घोषणा के या 

अस यामुळे हवाळी अ धवेशनाम ये सांगीतलेले होते क  १ ए ल २०१५ रोजी एलबीट  बंद 

होणार आहे.  क शासनानहे  आपला अथसंक प मांडला या अथसंक पाम ये क शासनाचे 

क य अथमंञी मा.अ ण जेटल  यांनी १ ए ल २०१६ पासून संपुण देशाम ये जीएसट  लागू 

होणार आहे असे सांगीतले. आता १ ए ल २०१६ पासून जीएसट  लागू करणार व १ ए ल 
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२०१५ पासून एलबीट  बंद क न शासन काय करणार हॅटवर २ ट के कर आकारणार आहे. 

हॅटम ये जर २ ट के कर आकारलातर याम ये बराच टेि नकल ॉ लेम होणार आहे. जेवढे 

हॅटधारक  महारा ाम ये आहेत यांना हॅट २ ट के लागू होणार हणजे यां यावर हा 

अ याय आहे. जे शहरा या बाहेर आहेत, ामीण भागाम ये आहेत, मु ंबई शहरातील लोक 

आहेत ते हॅटवर २ ट के अ धभार कशासाठ  देणार आहेत. या यावर महारा  शासना या 

अथमंञालया या वधी शाखेने देखील आ ेप घेतलेला आहे. क  हा जो अ धभार आहे तो या 

लोकांना लावणे  अ यायकारक आहे यामुळे हे सरकार एलबीट चा नणय घेणार नाह  असे 

मला वाटत.े वा त वक पाहता एलबीट  ह  अतीशय चांगल  कर णाल  आहे. अनेक यापा-

यांनी, उदयोजकानी अनेक वष या जकाती संदभात जकात बंद करा, जकात बंद करा असे 

सांगीतले. अगोदर या सरकारने याचा अ यास केला आ ण था नक वरा य सं थलेा जे 

काह  उ प न मळते तेवढे उ प न जर मळत असेलतर पयायी यव था देवू असे अनेक वष 

अ यास क न यांनी एलबीट  चालू केल . वा त वक पाहता एलबीट ला जे कारखानदार 

आहेत, जे छोटे मोठे वकशॉपवाले आहेत हे लोक बलकुल वरोध करत नाह त ते उलट खुष 

आहेत, बरं झाल जकात ना यावर गाडया रखड या जातात, जकातीम ये चो-या होतात ब-

याच भानगडी या जकातीम ये होत अस याने जकात बंद होवून एलबीट  सु  झाल  यामुळे 

खरोखरच इ ड अलवाले लोक जे आहेत त े खुष आहेत. परंत ु ज े काह  मुठभर यापार  

आहेत ते मुठभर यापार  या एलबीट ला वरोध क  लागलेले आहेत. परंत ुशासनाने एलबीट  

बंद क  असे आ वासन दले अस यामुळे यांनी हे पाऊल उचललेल ंआहे.  जीएसट  कर 

लागू करणार असे क शासनाने सांगीतलेले आहे. जीएसट  हा संपुण देशाम ये एकाच कारचा 

कर राहणार आहे. अि त वात असलेले सव कर बंद होणार व जीएसट  हा नवीन टॅ स चालू 

होणार आहे.  हा टॅ स चालू होत असताना क शासन हु कूमशाह  प दतीने हा पैसा गोळा 

करते क  काय अशी भती या ठकाणी नमाण होत.े कारण हे पैसे गोळा के यानंतर ते 

रा याला आव यकते नुसार पैसे देणार आहेत असे हणलेले आहे.  क शासन रा यशासनाला 

पैसे देणार आहे, रा यशासन महानगरपा लकेला पैसे देणार आहे या यानंतर आप याला ते 

पैसे मळणार आहेत. जर अशा प रि थतीचा हा टॅ स असेलतर आप याला जीएसट  

परवडणार नाह  आ ण एलबीट  जाणे सु दा परवडणार नाह . मु ंबईची जकात का बंद करत 

नाह त कारण १६ हजार कोट  यांची जकात आहे याला पयायी यव था देवू शकत नाह त. 

आप या अथसंक पाम ये जे काह  आपले अनुदाने असतात. जेएनएनयुआरएमचे पैसे असतात 

ते पैसे आप याला कधीह  वेळेवर मळत नाह त. आप याला यां याकडे भीक मागावी लागते 

यावेळेला ते पैसे देतात. आप याला ताजं उदाहरण सांगतो क  एलबीट चा  उ लेख केला,  

९३५ कोट  आप याकडे जमा झाललेे आहेत या याम ये १०० कोट  टॅ प डयुटच ेआहेत. ते 

शासनाने दले का ते यशवंत माने साहेबांनी सांगावं. एकह  पया यांनी टॅ प डयुट चा 
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आजपयत आप याला दलेला नाह . आपल दरवष  उ प न एक हजार कोट चे आहे  हे 

उ प न एक हजार कोट चे ते देणार का ? यात पण आपलं दुदव असं आहे क  रा याम ये, 

क ाम ये आमचे सरकार नाह , ते जीएसट चे पैसे आव यकतेनुसार देणार आहेत. हे पैसे 

मळतील का नाह  अशी शंका आहे. १ ए ल २०१६ पासून जीएसट  आणणार आहेत मग 

एलबीट  का बंद करणार आहे. सुलभाताई तु ह  सांगायला पा हजे क  एलबीट  बंद क  नका 

हणून. याला पयायी यव था देणार आहेत का. तु ह  सांगायला पा हजे क  एक वष थांबा 

आ ण मग यावेळेस जीएसट  चालू होईल यावेळेस काय करता येईल ते आप याला पाहता 

येईल. यामुळे काय होणार, महापा लकेच े परावलंब व वाढणार आहे आ ण आ थक डोलारा 

कोसळणार आहे. तु ह  या भांडवल  खचासाठ  तरतूद  क न ठेवले या आहेत या आपण 

र  क  शकणार नाह त. अशा कारची प रि थती नमाण होणार आहे यामुळे जीएसट  चालू 

करत असताना क शासनाने याचा चांग या प दतीने वचार क न या या महापा लकेचे 

जेवढे उ प न आहे तेवढे उ प न रा या या मा यमातून दलेतर ख-या अथाने जीएसट चा 

उपयोग होणार आहे अ यत: आप या महापा लकेचा हा जो काह  डोलारा दसतो तो  

कोसळ या शवाय राहणार नाह . आपला महसुल  खच जो आहे तो देखील मोठया माणावर 

आहे तो कसा भागवणार आहेत, कशी वकासाची काम आपण करणार आहेत. ५० ट के 

उ प न एलबीट  मधुन मळते ते बंद झालेतर महापा लकेचे काह  खरे नाह  असे वाटते. 

करसंकलन मधुन ४२५ कोट  जमा होतील असे चालू अंदाजपञकाम ये आपण सांगीतलेले 

आहे. सन २०१५ ला ४०० कोट  पये जमा होतील अशी अपे ा केलेल  होती परंतु य ात 

२८० कोट  जमा झालेले आहे. ३१ तारखेपयत ३०० कोट  जर  धरलेतर  करसंकलनम ये 

न वळ आप याला  १०० कोट  पयाची तूट येणार आहे.  शहराम ये  ४ लाख ६ हजार 

मळकती आहेत यातील २ लाख ८० हजार नागर कांनी टॅ स भरलेला आहे आ ण १ लाख 

२६ हजार नागर कांनी टॅ सच भरलेला नाह .  हा टॅ स का भरलेला नाह , या या पा ठमागची 

काय कारण असतील. याचे कारण अन धकृत बांधकमास शा तीकर लाव याची सं या ५६ 

हजार २८१ आहे.  शा तीकर हा एक अ यायकारक कर आहे, िजजीया कर आहे तो लावू नये 

हणून आ ह  सात याने सभागृ हाम ये ओरडतोय, माजी महापौरांनीह  आदेश दलेले आहेत 

शा तीकर कोणीह  भ  नका हणून सांगीतलेले आहे. शा तीकर यांनी भरलेला नाह  यांनी 

मुळ करह  भरलेला नाह . शेवट  शेवट  गायकवाड साहेबांनी सांगीतले आहे शा तीकर नाह  

भरलातर  चालेल पण मुळ र कम भरा यामुळे थोडासा र पॉ स आहे. करआकारणी दारे 

सापडले या ज मनी आ ण वाढ व मळकतीची सं या ह  जवळ जवळ ८० हजार आहे 

या यावर ६८ हजार मळकतीची करआकारणी केलेल  आहे. १२ हजार मळकती श लक 

राहतात. ८२ हजार नागर कांना आपण ज ती या नोट स दले या आहेत. १० हजार थकबाक  

रा हलेल  आहे. अनेक नागर कांना आपण गे या आठवडयापासून ज ती या नोट सा दले या 
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आहेत. पैसे भरा नाह तर ज ती कर यात येईल असे केलेतर  ३०० कोट चा ट पा पार क  

शकत नाह त. या याम ये १०० कोट  पयाची तुट आप याला  १०० ट के येणार आहे. 

तीसरा मह वाचा महापा लकेचा वभाग आहे तो बांधकाम परवाना वभाग. महापा लके या 

उ प ना या ि टकोनातून हा वभाग देखील अतीशय मह वाचा वभाग आहे. या याम ये 

३५५ कोट  पये जमा होतील अशी अपे ा आपण धरलेल  आहे. चालू वषाचा ३५५ कोट चा 

अंदाज केलेला आहे. सुधार तचा अंदाज आपण २७५ कोट चा धरलेला आहे आ ण य ात 

कालपयत २२५ कोट  जमा झालेले आहेत इतक  र कम झालेल  आहे या याम ये ५० कोट ची 

तुट येणार आहे आ ण परत चालू वषाम ये आपण ३५५ कोट ची अपे ा केलेल  आहे. या 

शहराची वाटचाल महानगराकडे चाललेल  आहे. हे शहर खुप चांगले झालेले आहे शहराची 

लोकसं या सु दा २० लाखापयत गेलेल  आहे. कारण अनेक नामवंत ब डर या शहराम ये 

येतात. मोठमोठे  गृ ह क प, मोठमोठया योजना, टॉवर हे सगळ होत असताना बांधकाम 

परवा याचे उ प न कमी होत चाललेले आहे. ब डर असतील, बांधकाम यावसायीक असतील 

या शहरा या स दयाम ये ख-या अथानं बांधकाम यावसायीकांचे फार मोठे योगदान आहे. 

बीआरट एस कॉर डॉर या ठकाणी पा कगचा न आहे, तथ या मीअमचा न आहे तो 

जर आपण शासना या मा यमातून सोडवलातर बरे होईल. या याम ये शहराम ये अन धकृत 

बांधकाम नागर कांनी केले यास सु दा आपल  महानगरपा लका जबाबदार आहे. छोटया 

मोठया बांधकामाचे नयम सुटसूट त केले असतेतर हे झाले नसत.े लोकांना हेलपाटे मारावे 

लागतात यामुळे नागर क हणतात नको, आपण आपलं अना धकृत बांधकाम क  हणून हे 

झालेले आहे. या नयमांम ये, या डीसी लम ये जर आपण यवि थतपणा, सुटसुट तपणा 

आणला, या यात सुधारणा आणल तर नि चतपणे मोठया माणाम ये लोक पर मशन घेवून 

घर बांधतील.  पाणीप ी व इतर कर ६५ कोट  जमतील अशी आपण अपे ा धरलेल  आहे. 

२०१४-१५ ला ५२ कोट  ७० लाख पये मळतील अस ेआपण हणलेले आहे. पाणीप ीची 

अव था सगळयात वाईट आहे. फ त २५ कोट  आप याकडे जमा आहेत, कालची आकडेवार  

आहे. ५२ कोट  जमतील असा अंदाज केलेला होता परंतु २५ ट के पे ा कमी होतील, 

पाणीपुरवठयाम ये २० कोट ची तुट येईल. पाणीप ीचे बीले कती कोट ची वाटावीत, तु ह  

सुधार तम ये अपे ा केलेल  आहे ५२ कोट ची. यांनी बील ७६ कोट चे वाटलेले आहेत. मुळ 

अंदाजपञकात ५२ कोट  आ ण ७६ कोट चे बील वाटले अशी ह  व तुि थती आहे.  अनेक 

नागर कांना चुक चे बील आलेले आहे. शाहू नगर, संभाजीनगरमधील सोसायट ला बील १ लाख 

२ लाख येत असतीलतर कसे भरणार आहेत. या सोसायटयाम ये दहा दहा लॅटधारक 

आहेत यांना एवढे बील आलेतर ते कसे काय भरणार. या याम ये चुक चे बील आहेत, रडींग 

चुक चे आहे. मीटर नंबर चुक चे आहेत या सगळया कारणामुळे नागर क बील भरत नाह त. हे 

सगळ दु त करायला पाहज.े एखादया सोसायट ला चुक च ेबील आलेतर आप या अ धकार  / 
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कमचार  यांना फोन केलातर ते हणतात पाठवून दया, मी दु ती क न देतो परंतु चुक चे 

बील दलेच कसे काय? हे का तु ह  वचारत नाह त. अशा प दतीची ७६ कोट ची बल आपण 

वाटलेल  आहेत ती अ यंत चुक ची आहेत ती दु त क न दल  पा हजेत. शहराम ये 

अन धकृत नळ कने शनची सं या १ लाख ३७ हजार आहे. शहराम ये अजूनह  अन धकृत 

नळकने शनची सं या मोठया माणावरती आहे याचा सु दा शोध घेतला पा हज.े  

अंदाजपञकाम ये सन २०१५ म ये आपण ४० ट के भागाम ये २४x७ पाणी देणार आहेत 

आ ण गे या वषा या अंदाजपञकाम ये सु दा आपण सांगीतले होत.े जेएनएनयुआरएम 

माणेच डीपीआरचे १४० कोट  पये आप याला मंजूर झालेले आहेत.  गे या वष  २४x७ 

पाणी दलेले नाह  आ ण या वष  हणतात क  ४० ट के भागात २४x७  पाणीपुरवठा करणार 

याचा खुलासा करावा.  भामा आसखेड, आं ा धरणातून २६७ एमएलडी पा याचा कोठा 

आप याला मंजुर झालेला आहे. ख-या अथाने हे शहर दवस दवस, दवस दवस वाढत चाललेले 

आहे. शहराची लोकसं या ह  २० लाखापयत गेलेल  आहे. पा याची गरज ह  लागणार आहे 

यामुळे आता कोठा मंजूर झालेला आहे आता वाट बघु नका. आता भ व याम ये एलबीट  बंद 

झा यानंतर युतीच सरकार आप याला जीएसट मधुन पैसे देईल का नाह , हे सांगता येणार 

नाह . यामुळे सुलभाताई आता रा य शासनाला वनंती करणार आहेत यामुळे आपण आता 

नि चंत राहू  यात. एक वष एलबीट  बंद होत नाह .  पाणीप ीम ये २० कोट ची तुट, 

बांधकाम परवानाम ये ५० कोट ची तूट, करसंकलनम ये १०० कोट ची तूट अशी जवळ जवळ 

१७० कोट ची टोटल तुट आहे.  १७० कोट चे अंदाजपञक तु ह  फुग वलेले आहे. अशा 

प दतीने पाणीपुरवठा, करसंकलन, एलबीट , बांधकाम परवानगी असे मळून आरं भची 

श लक ध न र. . २३१५,६६,१४,५००/- जमा होणार आहेत. ह  जमेची बाजू झाल . खचाम ये 

महसुल  खचासाठ  आपण १२२० कोट ची तरतूद केलेल  आहे. सन २०१४-१५ ची सुधार त 

तरतूद ह  १५६ कोट  पये इतक  होती. अंदाजपञकाम ये १६५ कोट  पये महसुल  खचाम ये 

आपण वाढ केलेल  आहे. दवस दवस महसुल  खच वाढत चालेला आहे, अ थापना खच हा 

वाढत चाललेला आहे आ ण हा खच तु हांला करावाच लागणार आहे याला पयाय नाह . 

एलबीट  बंद झा यानंतर उ प नाचे जे ञोत आहे त े बंद झा यानंतर महापा लकेला पैसे 

येणार कसे आ ण हा खच करणार कसा यामुळे अ थापना खचाकडे आप याला ल  दयावे 

लागेल. भांडवल  खच- हा ख-या अथाने आम या कामाचा असतो. आम या सव सभागृ हाचे 

ल  असते क  भांडवल  खच हा जा तीत जा त असावा. यासाठ  आपण महानगरपा लकेम ये 

९७१ कोट  आ ण जेएनएनयुआरएम ये ८०६ कोट  अशी १७७७ कोट  पयाची भर व तरतूद  

केलेल  आहे. ह  तरतूद ब घत यानंतर मनापासून आ हांला आनंद होतो, अतीशय चांग या 

प दतीची तरतूद आपण भांडवल  कामासाठ  क न ठेवलेल  आहे. परंतु सन २०१४-१५ चे 

अंदाजपञक ब घतल आ ण या अंदाजपञकात भांडवल  तरतूद या आपण गे या वषात 
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के या हो या याचा खच झाल  का नाह  हे सांगीतलेले आहे.  सन २०१४-१५ चा सुधार त 

खच ७७८ कोट  पैक  ३८५ कोट  खच झालेला आहे. हणजे ह  र कम कती खच  पडल . 

भांडवल  खचाम ये वकासाचे काम होत असतात. येक नगरसेवक आप या वॉडम ये 

वकास काम हावीत, शहराम ये चांग या योजना हा यात, तुम या मा यमातून आले या 

वशेष योजना हा यात. तु ह भरपुर घोषणा करता, भरपूर तरतूद  करता मग खच का होत 

नाह . ५० ट के सु दा र कम आपण खच क  शकत नाह त. सन २०१४-१५ चे बजेटम ये 

लेखा शष- थाप य मु यालयाकडील कामे- या याम ये सुधार त खच १८५ कोट , खच ८० 

कोट चा आहे व श क १०५ कोट  रा हलेल  आहे. फ त ३६ ट केच खच झालेला आहे. 

थाप य मु यालयाकडील कामे- जी मोठया माणात तरतुद केलेल  असत.े ३६ ट केच फ त 

खच केलेला आहे. “प” अंदाजपञकात खच १३ कोट  पये झालेला आहे ५ कोट  श लक 

रा हलेले आहेत. फ त ३० ट केच खच झालेला आहे. आप या नवेदनाम ये मी अनेक 

योजनां वषयी ऐकलेलं आहे.  वशेष योजनांसाठ  गे या वष  ३२७ कोट ची तरतूद केलेल  होती. 

खच झाला १७७ कोट  व श लक रा हले १५० कोट  ५४ ट के वशेष योजनेवर खच झालेला 

आहे. काय अडचण होती आप याला हा खच करायला. सगळयात अडचण असते ती पैशाची, 

महापा लकेनी तु हांला पैसा दलेला आहे. काय ॉ लेम आहे, तरतूद केलेल  आहे खच 

करायला पा हजे होता. सवाची एकञीत तरतूद केल ,  थाप य मु य कायालय आ ण वशेष 

योजना ५२६ कोट ची आपण तरतूद केलेल  होती. खच  पडल  २६० कोट  व २६६ कोट  

श लक रा हल . हणजे एकूण ५० ट के सु दा खच झालेला नाह . काय करतो तुमचा 

थाप य वभाग, काय करतात तुमच े भाग कायालय, काय करतात तुमचे जे.ई., ड.ई. 

र कमच खच होत नसेलतर काय उपयोग आहे. वशेष योजनेसाठ  गे या वष ची ३२७ कोट  

श लक आहेत. यात काह  योजना या कागदावरच आहेत, एक पया सु दा खच केलेला 

नाह . मोरया गणपती प रसर वकास करणेसाठ  आपण ३ कोट  पयाची तरतूद केलेल  आहे, 

या यावर कती खच केला, एकह  पया खच झालेला नाह . मोरया गणपती प रसर हा 

महान साधु मोरया गोसावी यां प पशाने पावन झालेले हे शहर आहे या ठकाणी जीवंत 

समाधी यांनी घेतलेल  आहे. या ठकणी पवना नद  आहे  तेथील प रसर आपण चांगला 

सुशो भत केलातर एक चांगले पयटन क  ते होऊ शकत.े माग या वेळेस ३ कोट ची 

अंदाजपञकाम ये तरतूद केलेल  होती.  एक पया सु दा खच झालेला नाह . परत चालू 

आ थक वषात ३ कोट ची तरतूद केलेल  आहे. बालनगर  वकसीत करणे या याम ये आपण ३ 

कोट ची तरतूद केल . पयटन वकास योजना आराखडयाम ये जी तरतूद होती ती शहरातील 

छोटया छोटया मुलांना खेळ यासाठ  अ यासासाठ  कंवा यातून यांना काह तर  

शक यासाठ  बालनगर म ये अ तशय चांगला ाजे ट आहे. म ोजे ट आहे. या 

ोजे टसाठ  ३ कोट ची तरतूद होती यासाठ  सु दा या वषात एक पयासु दा खच झालेला 
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नाह , आ ण खच झालेला नाह  हणून काय केल क, चालू अंदाजपञकाम ये परत ९ कोट  

८५ लाखाची तरतूद केलेल  आहे. आदयो गक सं हालय उभारणे - ५० लाख पये. हे 

औ यो गक शहर आहे  हे इ ड अल हब आहे, ऍटोमोबाईल हब आहे. अशी आप या या 

शहराची ओळख आहे. या ठकाणी टाटा मोटस आहे, बजाज आहे, फोस मोटस आहे, म ह ां 

सार या कंप या या शहराम ये आहेत, अनेक वषापासून अनेक कंप या या शहराम ये येतात. 

या लोकां या मदतीने या शहरात क कसा बनतो कंवा या या अनुषंगाने वकसीत झाले या 

या काह  गो ट  आहेत हे या सं हालयाम ये ये यासाठ  अ यंत चांगला क प उभारला 

आहे यासाठ  ५० लाखाची तरतूद केलेल  होती यावष  एक पया सु दा खच केलेला नाह  

आ ण चालू वष  आपण फ त ३ लाख ७० हजार ठेवलेले आहेत, हे सं हालय बांध यासाठ  

अंदाजपञक य र कम १ कोट  तरतूद केल . हणजे बांधायच काय या या वषयी शंका येवू 

लागलेल  आहे. बड हॅल  समोर म सालय आ ण लेजर शो करणे. गे या वषा या 

अंदाजपञकात ५० लाख तरतूद केल  होती. आ ह  यावेळेला है ाबादला गेलो होतो यावेळेस 

या ठकाणचा लेजर शो पा हलेला होता. मी मगाशीच सांगीतलेले आहे आपल हे शहर आता 

महानगर होव ूलागलेल आहे. र त,े उ डाणपुल ववीध कामे झालेल  आहेत. आपण वशेष 

योजनेम ये काह  तरतूद  केले या आहेत, आपण आप या नवेदनाम ये सांगतो क  हे 

करणार, ते करणार. ह  चांगल  गो ट आहे आपण आव य करावे यासाठ  आपण तरतूद 

सु दा करतो परंतु खच करत नाह त. या याम ये एक पया देखील खच झालेला नाह . 

यासाठ  चालू वषाम ये ५० लाख आपण तरतूद केलेल  आहे. लेखा शषात बदल केलेले दसून 

आले.  या याम ये एक लेखा शष असं आहे बड हॅल  समोर म सालय, लेजर शो वकसीत 

करणे व महा मा गांधीचा पुतळा उभारणे. अतीशय चांगले आहे, या शहराला अ हंसेचा संदेश 

देणारे महा मा गांधी. या जगाबाहेर सु दा संदेश देणारे महा मा गांधीचे संपुण जगाम ये पुतळे 

आहेत. महा मा गांधीं या पुतळयाचे लंडनम ये सु दा अनावरण झालेले आहे. टन या 

पालमट वेअरम ये व टन च चल यां या शेजार  महा मा गांधीं या पुतळयाच ेअनावरण 

झालेले आहे. हणजे तो कती मोठा माणुस, महामानव  या महामानवा या नावान आप या 

शहराम ये काय आहे, गांधीपेठ आहे, गांधीनगर झोपडप ी आहे मग महा मा गांधीचा पुतळा 

आप याकडे असावा असे आतापयत शासनाला कधी वाटले नाह . पण ह  आनंदाची बाब 

आहे, उ शरा का होईना तु हांला शहणपण सुचलेले आहे आ ण महा मा गांधी या पुतळयासाठ  

आपण फ त ८५ लाख पयाची तरतूद केलेल  आहे ती तरतूद पु रेशी आहे का नाह  हे आपण 

बघा. ठक आहे हेड ओपन केलेल आहे काम चालू करा, नाह तर आपण तरतूद केलेल  खच 

करतच नाह त. शहराम ये म यवत  वाचनालयासाठ  ५० लाखाची तरतूद केलेल  आहे. 

लोकांना वाचनाची आवड नमाण हावी ती अदयाप केलेल  नाह . या यामुळे वाचन सां कृती 

ह  लोप पावत चाललेल  आहे. लोकांना वाचनाची आवड नमाण हायला पा हज.े जे काह  
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गोरगर ब, झोपडप ीमधील मुले शाळा-कॉलेजात शकतात, एमपीएससीची प र ा देतात 

अशांसाठ  सु दा पु तक या ठकाणी पा हजेत, मु ंबईला या प दतीची स ल लाय र  आहे 

तशा कारची स ल लाय र  या शहराम ये असावी हणून  हा वषय गे या वष या 

अंदाजपञकात केलेला होता यासाठ  ५० लाखाची तरतूद केलेल  होती याचा देखील खच 

झालेला नाह . वशेष मह वाची बाब हणज ेया अंदाजपञकाम ये ह  योजनाच गायब केलेल  

आहे. तु हांला म यवत  वाचनालय करायचचे नाह . यासाठ  तरतूद केल  तर बरे होईल. कला 

डा क  बांधणे यासाठ  गे यावष  १ कोट ची तरतूद ठेवलेल  होती. पु याम ये नेह  

टेडीयम शेजार  गणेश कला, डा क  आहे एकावेळेला या ठकाणी चार ते पाच हजार लोक 

बसु शकतील अशा प दतीच ते कला डा क  उभारलं आहे. या धरतीवर आप याकडे हे 

क  उभारावे यासाठ  अनेक नगरसेवकांनी मागणी केलेल  होती. अनेक मोठे काय म 

या ठकाणी होतील, प ा या सभा, सामाजीक काय म तेथे होऊ शकतील. नागर कांना 

एकञीत आणून यां यासाठ  जर काह  करायचे असेलतर हे कला डा क  आव यक आहे 

यासाठ  एकह  पया खच केलेला नाह . चालू आ थक वषात ५ लाख तरतूद केलेल  आहे ती 

कमी तरतूद ठेवलेल  आहे. मग हे तु ह  करणार का नाह त,  करणार नसालतर ह  योजना 

काढून टाका, क  नका.  ८ कोट ची अंदाजपञक य र कम आहे, तुम या मनात करायचे आहे 

परंतु र कम तेवढ  ठेवत नाह त.  साय स पाक  प रसराम ये तारांगण उभारणे ५  कोट ची 

तरतूद ठेवलेल  आहे. चालू वषा या अंदाजपञकाम ये खच झालेले नाह  हे मला आप याला 

ामु याने सांगायच आहे. या वष  ४ कोट ची तरतूद केलेल  आहे. संभाजीनगर म ये 

ि वमींगपुल दड वषापासून बंद आहे. गे या वष  याची नवीदा काढल  यासाठ  दड कोट  

ठेवलेले आहे अजून ते काम चालू नाह, काय अडचण आहे. का होत नाह  संभाजीनगरचा 

ि वमींगपुल. पैशाचा न नाह , तरतूद दड कोट  ठेवलेल  आहे. नवीदा एक येते का दोन 

येते हे बघ याचे आमचे काम नाह . तीन वेळा रकॉल होवुन नवीदा येत नसेलतर, एखादया 

ठेकेदाराने अधवट सोडलेले काम आपण क  का. कोण करत नाह त यासाठ  कायदयाचा 

आधार या, टेि नकल आधार घेवून वक ऑडर देवून टाका. या ि वमींगपुलाम ये आतापयत 

काह च सुधारणा नाह . जाता येता लोक आ हांला वचारतात, आ ह  काय सांगायच.े चालू 

वषाम ये संभाजीनगरचा ि वमींगपुल हा चालू हायला पा हज.े या महापा लकेत काम करत 

असताना या महापा लके या कारभारात लहान मोठे असे ६३ वभाग आहेत. या ६३ 

वभागा या मा यमातून आप या शहराचा कारभार चाललेला असतो. अनेक वभागासाठ  

आपण दरवष  मोठया माणात तरतूद क न ठेवत असतो  ह  तरतूद खच होते का नाह हे 

बघन जसं तुमच काम आहे तसं आमच पण आहे. पशुवैदयक य वभाग आप या 

महापा लकेम ये आहे. या पशुवैदयक य वभागाम ये आपण ५ कोट  ७५ लाख पयाची तरतूद 

केलेल  आहे.  गे या वष  ३ कोट  ७० लाख यासाठ  तरतूद केलेल  होती. या वष  २ कोट ने 
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तरतूद वाढ वलेल  आहे. याम ये वान संतती नयमन श ञ येसाठ  २ कोट  पयाची 

तरतूद आपण केलेल  आहे. मी डॉ.गोरे साहेबांना वचारले क  ह  वान संतती नयमन 

श ञ या हणजे काय. यांनी सांगीतले क  शहरातील मोकाट भटक  कुञी पकडणे, यांची 

श ञ या करणे, यांच लसीकरण करणे आ ण या ठकाणाव न यांना पकडल या ठकाणी 

यांना सोडणे आ ण यांचा उजवा कान कापणे, यां या उज या कानाला काह तर  “ ह ” 

आकाराची खुण करायची आ ण या ठकाणाहून हे कुञे पकडलेले आहेत तेथे सोडून दयायचे. 

या यासाठ  ऍ नमल केअर ऑफ इंडीया या दोन एज सी आप याकडे आहेत. यां याकडे 

यासाठ  दोन गाडया आहेत नगरसेवकांनी फोन केला क  हे लोक येतात व ते कुञे पकडतात. 

कुञे सु दा हु शार झालेले आहेत जे सापडतात यांची त े श ञ या करतात, उजवा कान 

कापतात आ ण सोडून देतात. आ ण यांचे कान कापले यां या अंगावर ख ज येते आ ण हे 

ख ज आलेले कुञे गावभर फरतात. एकतर शहराम ये वाईन लूची मोठया माणावर साथ 

आहे नुकतचे शहराम ये यांने थैमान घातलं होत आ ण या ख जमुळे रोग हो याची श यता 

नाकारता येत नाह .  हे सव दोन कोट  खच क न सु दा शहरात या भट या कु यांची सं या 

कमी झालेल  आहे का? शहरातील कु यांची सं या कमी झालेल  नाह . शहरात अनेक 

नागर कांना रोज कुञे चावत असतात. पंधरा दवसापुव  रामनगर, तानाजीनगर, वायसीएम 

हॉि पटल येथ ेदोन दवसाम ये १२० लोकांना कुञे चावले. म यंतर  स ह झाला २०१२ साल . 

या २०१२ या स हम ये पंपर  चंचवडम ये २६ त े३० हजार कुञे आहेत. दुसरा स ह सन 

२०११-१२ म ये झाला कती लोकांना शहराम ये कुञे चावल  याची आकडेवार  मा याकडे 

आहे. सन २०११-१२ म ये ९३८४ लोकांना कुञे चावले.  २०१२-१३ म ये ९१८१ लोकांना कुञे 

चावले, २०१३-१४ म ये ६९३० लोकांना कुञे चावले, २०१४-१५ म ये ६९१३ लोकांना कुञे चावले 

आहेत. हणजे या चार पाच वषाम ये ३२४८० लोकांना  कुञे चावलेले आहेत. ३ माचला 

टाई स ऑफ इं डयाम ये याची मा हती आहे. हा स ह २०१२ चा आहे यावेळेस शहराम ये ३० 

हजार कुञी होती. आता ती न क च ४० हजारापे ा कमी नसणार एवढ  कुञी या शहराम ये 

आहेत. कु याचा बंदोब त करायला पा हजे. या शहरातील कुञे कमी हायला पा हजेत.  २ 

कोट  पये आपण खच करतो, काह  संघटना आप याला ञास देतात, आप याला कारवाई 

क  देत नाह त.  आपले एकच उ द ट आहे या शहरातील कुञे कमी हावीत. डॉ. गोरे हे 

अतीशय ामाणीक अ धकार  आहेत ते हेटरनर चे डॉ टर आहेत. कुञ ेपकडणे डॉ टराचे काम 

नाह . पुणे महानगरपा लकेम ये कुञे पकडणे, क डवाडा सांभाळणे, मोकाट गायी,पशु पकडणे हे 

काम आरो य  वभाग करते ते काम आपण डॉ. गोरे यां याकडे दलेले आहे. यां या कडे 

टाफ सु दा कमी आहे. यांचे काम पाळीव ा यावर उपचार करणे हे आहे.  मग गाई 

असतील, हशी असतील, घोडा असेल, तु ह  आ ह  पाळलेले कुञे असतील यां यावर उपचार 

करणे हे ख-या अथाने डॉ टर गोरे यांच काम आहे. तर  ते काह  बोलत नाह त मुकाटयान 
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काम करत असतात. यासाठ  मला एक क पना सुचल  आहे. कुञे संगोपन क  आपण सु  

करायला पा हज.े आपले मोशी कचरा डेपो आहे या या बाजूला कुठेतर  एक दड ए कर 

जागा यावी आ ण शहरामधले सगळे कुञे पकडावीत आ ण या ठकाणी अणावीत. 

या ठकाणी यांची श ञ या करावी, तेथे यांचे लसीकरण करावे. कु यांना चायनीज खुप 

आवडत.ेहे चायनीजवाले कचराकंुडयाम ये उ टे, खरकटे हे सगळ टाकतात. सकाळी या 

कंु डयातलं ती कुञी खात असतात अशा ठकाणी जर आपण संगोपन क  सु  केलेतर ाणी 

संघटनाह  खुष होतील. ा यासाठ  फरता दवाखाना आपण चालू करावा. मु ंबई म ये अशा 

प दतीचा फरता दवाखाना आहे. छोटे मोठे कुञ,े मांजर आजार  असतीलतर ते दवाखा या 

म ये घेवून जावे लागत.े या शहराम ये शेती करणारे लोक आहेत, दु ध यावसाय करणारे 

लोक आहेत. यां याकडे गाई, हशी, बैल आहेत. मा याकडे सु दा हैस आहे. मी गवळी 

आहे  दुधाचा धंदा करणारा आहे. पण यावेळी हे मोठ  जनावर आजार  पडतात यावेळेला 

यांना या ट पोत टाकून ओपीडीम ये आणण ेहे फार िजकर च ेकाम आहे. या शहराम ये जे 

काह  दुध, दह , पनीर मळतं ते यां यामुळेच मळत.े हे शहराचे पशुधन आहे याची काळजी 

घेणे, संर ण  करणे हे देखील आपल  नैतीक जबाबदार  नाह  का? या ा याला जागेवर 

उपचार कर यासाठ  एक फरता दवाखाना चालू केलातर याचा नि चतपणे फायदा होईल.  हे 

भागवाईज केलेतर नागर क या ठकाणी येवू शकतील आ ण  नागर कां या ि टने हा 

चांगला उपाय होणार आहे. पश ु वैदयक य खा याचा एक अ धकार  यासाठ  नेमावा. 

शहराम ये जशी लोकसं या वाढल  तसे पाळीव ाणी पाळणारांची सु दा सं या वाढलेल  आहे.  

पशुवैदयक य वभागाम ये टाफ फार कमी आहे. डॉ. गोरे यांचे काम अतीशय चांगले आहे. 

यां याकडे टाफ कमी आहे ते कोणालाह  नाह  हणत नाह त. साधी मोकाट कुञ असेल, 

डुकरं असेल, मांजर असेल फोन केला क  ते काह  बोलत नाह त ऐकूण घेतात कोणालाच नाह  

हणत नाह त आ ण तुम या सम या या ठकाणी सोडव याचा य न करतात. जसं पुणे 

महापा लकेम ये आरो य वभागाकडे मोकाट जनावर पकडणे, कुञे पकडणे हे काम 

आरो याकडे आहे तसे आपण करावे. आप या महापा लकेम ये सुर ा वभाग हणून कायरत 

आहे.  आप या सवाची सुर तता, महापा लकेची सुर तता हे सगळे सांभाळ याचे काम 

सुर ा वभागाकडे आहे. परंतु  महापा लकेचे कमचार  सव सुर ा देवू शकत नाह त हणून या 

सुर ा वभागासाठ  ३७ कोट  ८० हजाराची तरतूद आहे. ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था 

पुर वणे १४ कोट  आपण खच करतो तीन ठेकेदार आप या येथे कायरत आहेत. तीन 

ठेकेदाराचे मळून ३७१ सुर ार क महापा लकेत घेतोत. यांना मनीमम वेजेस या 

कायदयानुसार वेतन देतो.  सुर ा य थेसाठ  माणस कशी असावीत, यासाठ  काह  नकष 

असावेत का नाह त. याची उंची कती, याचंी हाईट कती, याचा टॅ मना कती पा हज ेहे 

अजीबात बघीतले जात नाह . हणून मी हणतो क  जरांडे साहेब असतील यावेळेस एखादया 
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सु ी या दवशी या सगळया ३७१ सुर ा र काला अ णसाहेब मगर टेडीअमवरती तु ह  

बोलवा व यांची शार र क चाचणी या, यांची शार र क तपासणी करा. यांचे वय कती 

असावे, ५० वयापे ा जा त नसावे.  यांची ठरावीक उंची असावी, ठरावीक छाती असावी, तो 

धडधाकट असावा, तो चोरा या माग पळत सुटला पा हजे व यांनी चोर पकडला पा हजे अशा 

प दतीची याची शर रय ट  असावी. यांना अगोदर एकञ तु ह  जमा करा व याठकाणी 

अ य ांना, आ हांला बोलवा मग आ ह  बघतो. यांना पेमट फार कमी आहे, आपण यांना 

१३८६०/- पेमट देतो. यांना हे लोक चार ते पाच हजार पये देतात. हे लोक म हना दोन 

म हने झाले क  सारखे पळून जातात. आपले मह वाचे ठकाण आहेत, पा या या टा या 

आहेत, एसट पी ला ट आहेत, भाग कायालय आहेत, मोठमोठया ईमारती आहेत हे सगळ 

यां या जीवावर सोडतो. याकडे कोणाचह  ल  नाह . यासाठ  बजेटम ये ३७ कोट  पयाची 

तरतूद क न मोकळे झालोत. आपण ठेकेदारांना ठेका देवून मोकळे झालो बाक चे काय.  

सामाजीक सुर तता हणजे काय हे मा या ल ात आलेले नाह . मी जरांडेना फोन केला ह  

सामाजीक सुर तता काय आहे हे वचारल,ं यासाठ  ४ कोट  ५० लाख तरतुद केलेल  आहे. 

यांनी सांगीतल ते हा मला कळंल क  हे ४ कोट  ५० लाख हे ॅ फक कं ोलसाठ  जे आपण 

वॉडन देतो या वॉडनसाठ  आपण खच करतो. ठेकेदाराकडून आपण १०० वॉडन घेतो आ ण 

यांना पोल सा या ता यात देवून टाकतो या यावर आपला कुठलाच कं ोल नाह . मग हे 

पोल स यांचे इ छेनुसार कोणाला आंबेडकर पुतळा चौक, कोणाला चचंवड टेशन चौक, 

कोणाला चाफेकर चौक अशा वेगवेगळया ठकाणी ड यूट करतात. ते काय काम करतात 

हे कोणालाच मा हत नाह . पण ब-याच अंशी हे काय करतात नवीन वाहनचालक असतील 

यांना नेम ध न ते पकडतात आ ण तोडपाणी करतात, पैसे वसूल करतात. अशा या 

सामाजीक सुर ततेसाठ , अशा या १०० वॉडनसाठ  आपण ४ कोट  ५० लाख खच करतो हे 

चुक चे आहे. सावज नक उदयाने यासाठ  १६ कोट  ८० लाखाची तरतूद केलेल  आहे. या 

शहरात लहान-मोठे १७२ उदयान आहेत. अ यंत चांग या प दतीचे उदयान या शहराम ये 

वकसीत झालेले आहेत जे आ ह  नाकारत नाह त. वकसीत झालेले आहेत पण मे टेन 

झालेल  नाह त हे मला या ठकाणी मु ामहु न नमुद करायचे आहे. हे उदयान ठेकेदार  प दतीने 

वकासीत कर यासाठ  ३ कोट  ५० लाखाची तरतूद केलेल  आहे. या १७२ उदयानापैक  जवळ 

जवळ आपण १०२ ते १०३ उदयानं ठेकेदार  प दतीने चालवायला दलेल  आहेत. या लोकांना 

एकदा बोलावून या व यातील कती ठेकेदाराना हॉ टक चरचा अनुभव आहे, बागकामाचा 

कती लोकांना अनुभव आहे हे वचारा. यांच यावेळेस टडर नघत ेत ेजवळ जवळ ३५ ते ५६ 

ट के बलो जात.े मा या वॉडातील शव-शाहू-संभाजी उदयान आहे त े ५६ ट के बलो, ५६ 

ट के बलो जावून कशी कामं परवडतात. या या संदभात मी साळूंखे यांना फोन केलातर ते 

हणाले ते मशनर चे काम आहे.  अरे, तु हांलाजर मा हती हे मशनरचे काम आहेतर तु ह  
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इ ट मेट कमी करानां. याकडे ल  देणे आव यक आहे. सावज नक उदयानात खेळणी खरेद  

करणे ५० लाखाची दरवष  तरतूद आहे.  ह  खेळणी एकदा बस व यानंतर ती दोन-तीन 

म ह यानी खेळणी खराब होत ेती दु त कर यासाठ  परत ३० लाख पयाची तरतूद केलेल  

आहे. हणजे खेळणी खरेद  आ ण दु तीसाठ  ८० लाख पये तरतूद केल  आहे. 

उदयानाम ये बचेस खरेद  करणे २५ लाख पये. मी २००८ पासूनच अंदाजपञक तपासत 

तपासत आलेलो आहे. शासन कसे नागर कां या, नगरसेवकां या डोळयाम ये धुळफेक करते 

हे आ हांला बघायचे आहे. हणून बारकाईने सव ब घत यानंतर हे सगळ बाहेर आलेल आहे. 

उदयानाम ये मुलांसाठ  रे वे ५ लाखाची तरतूद केलेल  आहे.  मा या वॉडाम ये राजष  शाहू 

नावाच उदयान आहे या ठकाणी झुकझूक गाडी आहे याम ये छोट  छोट  मुलं या गाडीम ये 

बसतात पाच दहा पये घेतात त ेसु दा ठेकेदार  प दतीनचे चालवतात. तेथे एक घटना अशी 

घडल  क  सं याकाळची वेळ होती, पाऊस पडलेला होता, सु ीचा दवस होता खुप गद  होती 

आ ण मुल गाडीत बसले, दोन वषा या मुलाला घेवून एक भगीनी या गाडीम ये बसल , ते 

मुलं छोटस होत. दोन राऊड मार यानंतर तीस-या राऊंडला तो मागचा ड बाच कलंडला. 

सगळी मुलं खाल  पडल . डबा एका बाजुला आ ण मुलं एका बाजूला पडल . या मुलांना काह  

लागल नाह  पण या मुला या आईचे दो ह  दात पडले आ ण तथंच हा वाद सु  झाला. ह  

घटना मला आठ दवसानंतर कळल . मला राजू मसाळ यांचा फोन आला, या बाईचे दोन 

दात पडले ती बाई राजू मसाळ यां या वॉडात राहत.े मग ठेकेदाराला या ठकाणी बोलून 

घेतलं. ह  घटना साळूंकेनी आ ण गायकवाडांनी मा या पासून लपवून ठेवल . वाद सु  झाला 

क  आमचा खच झाला, असं झाल, तसं झालं. ११ हजारावर ती तडजोड झाल . वा त वक 

पाहता तो दात बसव यासाठ  डॉ टरांनी यांना २५ हजार सांगीतले. ह  गाडी आपण चालू 

करतो याला आतम ये परमीशन नाह ,  या गाडीम ये जी छोट  छोट  मुलं बसतात यांचा 

इ शुर स आपण करत नाह त. जर अशी एखाद  घटना घडल  आ ण एखाद मुलं दगावलतर 

वॉडातील लोक मा या नावानं ओरडतील. यामळेु ताबडतोब ती बंद करा कंवा याला 

पर मशन दया ती गाडी तपासा आ ण तीचे इ शुर स क न या. जेणे क न दुदवाने काह  

अपघात झालाचतर यांना आप याला भरपाई तर  देता येईल. उदयान थाप याला ३० 

कोट ची तरतूद केलेल  आहे. उदयान- थाप य आपण वेगळे केले होते. जे शहरात उदयान 

आहेत ते दहा-बारा उदयान वकसीत झालेले आहेत पण ते मे टेन झालेले नाह त. यासाठ  

तरतूद वाढ वणे अती य गरजेच आहे. अनेक योजनेसाठ  आपण खच करतो. काह  तरतूद 

बजेट या परसे टेजम ये करणे आव यक आहे. तसे नागरव ती वकास योजने या अनेक 

योजना आहेत या योजनेम ये दरवष  तरतूद क न काह  योजनचेा खच होतो काह  योजनेचा 

खचच होत नाह . म हला व बाल वकास योजना ३१ कोट  ६४ लाख पयाची तरतूद केलेल  

आहे. २०१४-१५ ला २९ कोट  ४२ लाख पयाची तरतूद केलेल  होती व खच २० कोट  झाला. 
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९ कोट  १५ लाख श लक राह ले. मुलना सायकल वाटप करणे २ कोट  पये गे या वषा या 

अंदाजपञकाम ये तरतूद केल  होती.  पाच हजार लाभाथ  मुल नंी अज केलेला होता. एकाह  

मुल नंा या वष  सायकल दलेल  नाह . सगळी तरतूद लॅ स होते पु हा ह  तरतूद केल  ती १ 

कोट  २० लाखाची तरतूद केलेल  आहे. म हलांना मोफत शवणयंञ वाटप करणे ४ कोट  ५७ 

लाख पयाची तरतूद केलेल  आहे, खच झाला १ कोट  १५ लाख पये व श क आहेत ३ 

कोट  ४५ लाख. हणजे फ त २४ ट केच र कम खच झाल  आहे. काय अडचण आहे, का 

खच होत नाह .  १३२९० लाभाथ ना मशी स दयायचे.  दरवष  १५ ते १६ हजार अज येतात. 

या प दतीम ये तु ह  बदल करा याम ये सुधारणा करा. या शहरा या म हला भ गनी  हे 

अज नागर  सु वधा क ाकडे करतात ते अज या वभागाकडे ये यासाठ  ९ ते १० म हने 

लागतात.  २०१२-१३ साठ  या म हला भगीनीनी शलाई मशी ससाठ  अज केलेले आहेत ते 

९ ते १० म ह या नंतर ा त झालेले आहेत आ ण मग ते सव अज एक ञत करणे, यांचे 

कागदपञ तपासण, ते पाञ-अपाञ ठर वणे याम ये एक वष नघुन जात.े तरतूद आहे पण 

तुमची कायप दती चुक ची आहे यासाठ  सु दा ल  देणे आव यक आहे. सीएफसीकडे अज 

देणे बंद करावे व डायरे ट खा याम ये आणुन दयावे. मु यालयाम ये अज आणुन दयावेत.  

सीएफसीकडून नऊ ते दहा म ह यानंतर अज येतात याम ये वष नघून जात.े याची खरेद  

भंडार वभाग करते यां या नवीदा येला सु दा फार मोठा उ शर होतो. ह  खरेद  हाच 

वभाग क  शकत नाह  का? ते स म नाह त का? आप याकडून यांना एखादा माणून दला 

जाऊ शकत नाह  का? जेणेक न लाभा याना लवकरात लवकर लाभ मळेल. याना सायकल 

लवकर मळेल, यांना म शन लवकर मळेल. हे आपण क  शकतोत का नाह ? तुम या 

अ धकाराम ये हे क  शकता. हे आपण करत नाह त. समाज वकास अ धकार  पद मंजूर 

आहे ते भरले जात नाह . अशा अनेक योजना आहेत क  यासाठ  तरतूद केलेल  आहे परंतु 

तो खच केलेला नाह . या योजना कुठ या- बा लका ज मो सव योजना १८ लाख पये 

यासाठ  तरतूद केलेल  आहे एकह  पया खच झालेला नाह . आप या देशाचे पंत धान 

मा.नर  मोद  यांनी “बेट  बचाव, बेट  बढाव देश बचाव” अशा प दती या घोषणा आहेत. 

महापौर साहेब तु ह  पण म हला आहात, आम या प ने या म हला आहेत, सुलभाताई 

आप या म हला भ गनी आहेत याकड े ख-या अथान े ल  दले पा हज.े म हलासंाठ  या 

योजना आहेत याचा खच होतो का? तरतूद आहे का? हे ब घतले पा हज.े मुलगी स म 

झाल  पा हजे तीला वत:चे सौर ण करता  आले पा हजे हणून तीला कराटयाचे श ण 

दले जावे, हे आपण देत नाह त.  यासाठ  १ लाख तरतूद आहे एक पया सु दा खच 

झालेला नाह  परत २७ लाख पये चालू अथसंक पाम ये तरतूद केलले  आहे. म हलांना 

योगाचे श ण देणे ५ लाख पय ेतरतूद आहे खच एक पया सु दा झालेला नाह. येक 

वॉडात म हला भ गनींचे योगाचे लासेस चालू आहेत. मा या शाहू नगरम ये सु दा दोन 
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म हला भ गनी अतीशय कमी पैशात म हलांना योगा श ण देतात. म हलांम ये मोठया 

माणावरती जनजागृ ती नमाण झालेल  आहे. सगळीकडे योगाचे लासेस चालतात. 

महापा लका हे का क  शकत नाह त. याच लोकांना तु ह  मानधन दयावे व भागाम ये 

लास सु  करावेत. महानगरपा लके या इमारती अहेत, जसं आम या संभाजीनगरला साई 

उदयान आहे या ठकाणी श ण देवू शकता.  यासाठ  तरतूद ठेवलेल  आहे तर  सु दा तु ह 

खच करत नाह त. जननी शशु सुर ा काय म २० लाख पये तरतूद केल  आहे एक पया 

सु दा खच झालेला नाह . १ कोट  ५० लाख पये चालू वषासाठ  तरतूद ठेवलेल  आहे. 

राजमाता िजजाऊ कुपोषण मु ती शहर  अ भयान १५ लाखाची तरतूद आहे एकह  पया खच 

झालेला नाह . या शहराम ये जवळ जवळ ७० ते ७५ झोपडप या आहेत अनेक माता आहेत, 

गर ब म हला आहेत, गरोदर माता आहेत या कुपो षत आहेत, पढ त आहेत. अशा लोकांना 

तु ह  सांगायला पा हजे यांना आ थक मदत केल  पा हज.े यां यासाठ  असले या योजना 

तु ह  राब व या पा हजेत. या योजना तु ह  राबवतच नाह त. १५ लाख खच झालेले नाह त 

चालू वषाम ये तु ह  परत ६५ लाख तरतूद ठेवलेल  आहे काय उपयोग आहे मानव वकास 

अहवाल तयार करणे २५ लाख तरतूद ठेवलेल  आहे खच शु य. तरतूद खच झाल  नाह तर 

याचा काय उपयोग होणार. मागासवग य क याणकार  योजना ५ कोट  ४ लाख तरतूद केलेल  

आहे. सन २०१४-१५ ला ह  तरतूद ५ कोट  ४ लाख पये इतक  होती व एकूण खच झाला १ 

कोट  ३० लाख पये हणजे २४ ट के खच झालेला आहे याम ये खचच झालेला नाह . 

मागासवग य वदया याना सायकल वाटप करणे २ कोट  ४० लाख पये तरतूद आहे, खच 

शु य. एक पया सु दा खच झालेला नाह .  शहरात मागासवग य वदयाथ  नाह त का. 

हजारो या सं येने शहराम ये मागासवग य वदयाथ  आहेत परंतु यांना लाभ दे यासाठ , या 

योजनांची मा हती दे यासाठ  आपण कमी पडतो क  काय असा न मा या मनाम ये 

नमाण झालेला आहे आ ण या वष  परत १ कोट  ६० लाखाची आपण तरतूद केलेल  आहे.  

मागासवग य सहकार  गृ ह नमाण सं थाना घरबांधणी, घर दु तीसाठ  तरतूद केलेल  आहे ती 

देखील खच झालेल  नाह . बारावी नंतर या उ च श णासाठ  ५२ लाख ५० हजार पयाची 

आपण तरतूद केलेल  आहे. यासाठ  देखील आपण खच केलेला नाह . या शहरातील 

मागासवग य बारावी नंतर श ण घेत नाह त का? तु ह ाय हेट लासेसम ये गेलेतर या 

शहरात मागासवग य वदयाथ  सापडू शकतील. तु ह  यां याकडे जा, या योजना पोहचवा, 

यांना लाभ घेवू दयात. या अथसंक पाम ये ठेवलेल  र कम खच होत नाह . ती खच झाल  

नाह  हणून परत  आपण ५७ लाख या वषासाठ  र कम ठेवतो. ववीध योजनांची मा हती, 

चार व सार करणे ५ लाख पये तरतूद आहे, खच शु य. या योजनेसाठ  चार, सार 

करायचा यासाठ  र कम ठेवलेल  आहे. ती र कम खच झालेल  नाह  मग लोकांपयत योजना 

पोहचणार कशी. यासाठ  ५ लाख पये तरतूद होती ती सु दा खच झालेल  नाह  आ ण  
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हणून क  काय या वष  १० लाखाची तरतूद केलेल  आहे. अपंग क याणकार  योजना १३ 

कोट  ३० लाखाची तरतूद केलेल  आहे. या शहराम ये दुदवाने अपघात झाले यांची सं या, 

ज मत: अपंग व आहे अशांची सं या कमी नाह  यासाठ  अंदाजपञकाम ये तरतूद करतो. 

१३ कोट  ३० लाख तरतूद केलेल  आहे. गे या वष चा सुधार त खच १२ कोट  ५५ लाख व 

खच झाला ३ कोट  ८० लाखाचा खच झाला आहे. ८ कोट  ७५ लाख श क आहेत.  ३० 

ट के खच झालेला आहे. या शहराम ये अपंगासाठ  काम करणा-या अनेक सं था आहेत. 

यमुनानगरला आहेत, नेह नगरला आहेत, अथ पेडीक हॉि पटल सु दा आहेत. जेथे हे अपंग 

लोक येत असतात.  यां याकडून हे लाभाथ  आप याला मळू शकतात यांना वचारावे कोणी 

लाभाथ  असतीलतर आ ह  १३ कोट  यासाठ  ठेवलेले आहेत, अशा अशा आम या योजना 

आहेत हे सांगावे व या योजनाचा यांना लाभ दया. हा खच होत नाह  तो ३० ट के र कम 

खच झालेल  आहे. अपंग यि त या यावसायासाठ  १ कोट  २० लाख ५० हजार इतक  

तरतूद आहे. खच फ त ५० हजार पये झाला आ ण १ कोट  २० लाख श क आहेत. कती 

अपंग या शहराम ये वत: या पायावर उभे राहतात हे दाखवतो, कोणी पानप ी चालवतो 

कोणी बेकर चा यावसाय करतो असे अनेक यावसाय करतात. या शहराम ये अनेक 

यावसाय करणारे अपंग लोक आहेत. हा खच होत नाह  हणजे शहराम ये अपंग लोकच 

नाह त असा तुमचा समज होतो. शहरात खुप अपंग लोक आहेत, वदयाथ  आहेत याचा शोध 

यावा. अपंग वदया याना उ च श णासाठ  १८ लाख पयाची तरतूद केलेल  आहे यातील 

एक पया सु दा खच झालेला नाह .  कतीतर  अपंग वदयाथ  महा वदयालयीन श ण 

घेतात. मेडीकल, इंिजनीअर ंगचे श ण घेतात. यासाठ  शहरात असले या कॉलेजम ये 

जाऊन वचारल क  तुम या कॉलेजम ये कंवा तुम या इि स टटयूटम ये काह  अपंग य ती 

असतीलतर आम या या महापा लके या अशा अशा योजना आहेत या योजनेचा लाभ 

घे यासाठ  सांगावे असे आवाहन करावे. असे आवाहन जर आपण केलेतर या योजनेसाठ  जी 

काह  र कम आहे ती खच  पडेल. अपंग य तीना कमोड टॉयलेट, वॉशबे सन, कमोड 

फो डींग खुच  यासाठ  ८३ लाख ७५ हजाराची तरतूद आहे. खच एकह  पया नाह . यासाठ  

अथ पेडीक हॉि पटलम ये चौकशी केल तर हे लाभाथ  आप याला या योजनेसाठ  नि चतपणे 

उपल ध होवू शकतील. परंतु आपण वत:ची मानसीकता बदलल  पा हज े आ ण हा खच 

हायला पा हजे. दुदव आहे या महापा लकेच,ं क  जे मागासवग य म हलांसाठ , अंधासाठ , 

अपंगासाठ   करोडो पयाची तरतूद ठेवल  ती ३० ते ४० ट के तरतूद खच होत.े दरवष  तु ह  

नवेदनाम ये हणता मागासवग यांसाठ  आ ह  एवढ  तरतूद ठेवल , अपंगासाठ , म हलांसाठ  

एवढ  तरतूद ठेवल , तु ह  ठेवता खरं पण खच कोण करतयं. हे काम कोणाच आहे, हे काम 

तुमच आहे या सव र कमा खच हायला पा हजेत याकडे ल  दले पा हज.े तेथे दोन माणस 

आहेत, बहादरपु रे आ ण अह वले ते तेथे अनेक वषापासून काम करतात.  यां याकडे माणस 
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नाह त, यांना माणस दयावीत तरच या योजना ख-या अथाने राबव या जातील. वैदयक य 

वभागासाठ  १०० कोट ची तरतूद केलेल  आहे. वायसीएम हॉि पटलसाठ  ५५ कोट ची तरतूद 

केलेल  आहे. वैदयक य वभागासाठ  वायसीएम आ ण शहरातील इतर हॉि पटल आहेत 

यासाठ  एकूण १७० कोट ची तरतूद केलेल  आहे. वैदयक य या बाबतीत आपले शहर समाधानी 

आहे. मग ते वायसीएम हॉि पटल असो, तालेरा असो सगळया णालयाम ये अतीशय 

चांग या प दतीची वैदयक य सेवा मळात.े वायसीएम हॉि पटल हे शहरा या नावलौक काम ये 

भर घालणारा ोजे ट आहे क  तथं संपुण महारा ा मधुन पेशंट येतात. या ठकाणी उपचार 

होत असताना काह  असा य रोग जे आहेत या यासाठ   खच होऊ दया. उदा. कॅ सर, या 

कॅ सरने फार वर त ड केलेल आहे. या कॅ सर यु नटसाठ  आपण फ त १ लाखाची तरतूद 

केलेल  आहे. वायसीएम हॉि पटलम ये कॅ सरसाठ  ओपीडी आहे. या ठकाणी केमोथेरपी 

सु दा करायला पा हजे ती होत नाह . केमोथेरपी दे यासाठ  आप याकडे ए सपट नाह त. 

काह  डॉ टर आप याकडे केमोथेरपीसाठ  यायचे आपण म ह याला एक हजार पये मानधन 

देतो ते सेवाभावी वृ तीतून येत होते. पु याम ये पुना हॉि पटल असेल यांना या 

केमोथेरपीसाठ  आपण जागा दयावी. अनेक पेशंट या यासाठ  सकाळी ७ वाजता रांगा 

लागतात. अ रश: पेशंटला खाल  झोपवतात आ ण मग केमो देतात. जर यां यासाठ  आपण 

एक केअर सटर सु  केल, केमोसाठ  डॉ टर बोलावलातर आपल काय बघडतय. १५५ कोट  

ऐवजी २०० कोट  खच झालेतर  चालतील पण हे शहरासाठ  करा. शहराम ये महापा लके या 

वतीने बन युनीट कुठेह  नाह . एखाद  दुघटना घड यानंतर, कोणी जळालेतर यास डायरे ट 

ससूण हॉि पटल, सुया हॉि पटलम ये जावे लागत.े या ठकाणी सु वधा देणे महापा लकेचे काम 

आहे. नुसतच काम नाह तर ह  आपल  नैतीक जबाबदार  देखील आहे. यामुळे बन वॉड 

वायसीएमम ये सु  करावा अशी मी वनंती करतो.  या शहराचा सां कृ तक वारसा वृ ि दंगत 

हावा हणून अनेक योजना जाह र केले या आहेत. यासाठ  अपे ा करायला हरकत नाह . 

आकुड  येथे संत तुकाराम महाराजां या जीवनावर भींतीवर ल श प करणार आहोत. संत 

तुकाराम महाराजाची पालखी गेले ४०० वषा पासून आकुड  येथे मु काम करत.े हजारो वारकर  

पालखीम ये सहभागी झालेले असतात. शहरातील लाखो भावीक यासाठ  जात असतात. संत 

तुकाराम महाराजांचे श प कराव े अशी मी वनंती करतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

पुतळया या प रसराम ये भमसृ ट  उभी करणार आहेत. हा देश वातंञ झा यानंतर या 

देशाचा रा यकारभार कशा प दतीने चालावा या यासाठ  जी घटना लह ल  ती डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर यांनी लह ल  आहे. या सभागृ हात आपण बसलोत त ेकेवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

यांची पु याई आहे, आ ण यां याच कृपेमुळे आपण बसलेलो आहोत. एक अतीशय चांगला 

ाजे ट आपण हाती घेतलेला आहे यामुळे ह  भमसृ ट करावी ह  योजना चांगल  आहे. 

पंपर  येथ े भाग . ४५  म ये ी.छञपती शवाजी महाराजां या पुतळया या ठकाणी 
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करणार आहात चांगल  गो ट आहे. संत नामदेव महाराज, संत ाने वर महाराज  यां या 

भेट वर अधार त समुह श प करणार.  या सगळया योजना अतीशय चांग या आहेत 

वाचायला देखील चांग या वाटतात ऐकायलातर खुप छान वाटतात. परंतु याची जे हा 

य ात कायवाह  होईल ते हांच आ ह  हणू क  मा.राजीव जाधव साहेब या शहराचे 

आयु त होवून गेले क  यांनी अतीशय चांग या प दतीच काम या शहराम ये केलेल आहे. 

नुस या घोषणा नको, नुसते आ वासन नको. हरणाम संग यांचे नाव आ ह  अजून घेतो, 

आमचे शहरवासीय घेतात, नगरसेवक घेतात. आप याकडे जे शहर दसतय ते केवळ 

हरणाम संग यां यामुळे दसतय. तशा शहरामधील याह  योजना आपण राब व यातर आपण 

अजरामर हाल. आपले नाव कायम या शहराम ये घेतले जाईल.  माग या अथसंक पाम ये 

चांग या योजना हो या याची अंमलबजावणी आपण केल  नाह . आपण र ना गर ला 

िज हा धकार  हणून होता या ठकाणी शाळेतील मुल ंच हेमो लोबीन कमी आहे हणून 

शगदा याचा लाडू दला तसा शाळेतील मुलना या ठकाणी आपण शगदा याचा लाडू देणार 

होता पण तो दलेला नाह . तर  आपण या अथसंक पाम ये जे काह  आ वासन दलेल  

आहेत ती आपण पुण करावीत, एवढ च वनंती या ठकाणी करतो. जय हंद, जय महारा  !         

मा.सुजाता पालांडे – मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, नगरसद य, नगरसद या तसेच 

सव अ धकार  वग व पञकार बंधु व भं गनी, तसेच े ागृ हातील सव नागर क.  सन २०१५-

१६ चा तेहतीसावा अथसंक प र. . २१०६ कोट  श केचा आयु त साहेब यांनी मांडलेला 

आहे. अथसंक प हा शहराचा आरसा असतो. यात कोणता खच कसा होणार आहे आ ण 

कोणता वकास कोण या कारे या ऐर याम ये होणार आहे हे आहे. आपल पंपर  चंचवड 

शहर हे कसं माग मण करणार आहे याचा थोडासा अंदाज या अंदाजपञका ब ल आ हांला 

आलेला आहे. येक वभागाला कती खच केला व कती खच करणार आहोत याचा अंदाज 

आज आपण येथे मांडतो. पण थाप य, पाणीपुरवठा, जल न: सारण, वदयुत यां यासाठ 

यो य या तरतूद  या या भागाला द या आहेत. या सव तरतूद  करत असताना मागील 

आथ क वष  या या भागात या या वभागा या ठेवले या तरतूद  कती माणात 

वापर या गे या आ ण या जर वापर या गे या असतीलतर या यो य रतीने वापर या 

गेले या आहेत का याचाह  आढावा घेणे फार गरजेचे आहे. काह  माणाम ये काह  

वभागा या तरतूद  लॅ स झा या आहेत यामुळे बजेट लॅ स झाले आहे याचा तोटा 

आप याला ब-याच माणात सोसावा लागला. या ठकाणी या भागाचं या ठरावीक गो ट च 

काह  काम होत का असा जे हा न आम या मनाम ये येतो त हा असा वचार केला जातो 

क  नाह , ते काम होतं पण तर  सु दा काह  अ धका-यां या न काळजीपणामुळे ते काम 

झालेल नाह  आ ण ते बजेट लॅ स झालेले आहे. आपण बजेट मांडतो यावेळेला आपण फ त 

बजेट मांडून चालणार नाह  तर याची यो य रतीने अंमलबजावणी होत े क  नाह  याची 
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खबरदार  घेतल  गेल  पा हज.े आज महापा लके या ब-याचशा मोठया वा तू हया मे टेन स 

अभावी पडून आहेत. यासाठ  या बजेटम ये काह ह  तरतूद केलेल  दसत नाह . आज 

पीएमपीएमएलसाठ  राखीव नधी र. . १२० कोट  पये ठेवलेले आहेत परंतु हे मा.महापौर 

साहेब, मा.आयु त साहेब मागे दले या नधी या आधारे आज आप या पंपर  चंचवड 

शहराला कती ट के या माणे याचे योगदान मळाले आहे याचाह  आढावा घे याची फार 

आव यकता आहे. हा पीएमपीएमएलचा वषय येतो यावेळेला आप या र यावर ल ॅ फक 

कती माणावर वाढलय, पंपर  चंचवडची लोकसं या  २० लाखा या वरती गेल  यावेळेला 

अंदाजपञक वाचता वाचता एक ल ात आलं क  या अंदाजपञकाम ये आज फ त 

सं नलसाठ  १५ लाख पये ठेवले गेलेले आहेत. एक सं नल करायच असेलतर आप याला 

जवळ जवळ  ७ लाख पये लागतात तर १५ लाखाम ये आपले फ त दोन सं नल होणार 

आहेत मग सं नलसाठ  ठेवलेल  ह  तरतूद बरोबर आहे का? याचा आप याला वचार करावा 

लागेल. आज पीसीएमसीची लोकसं या अंदाजे २० लाखावर आहे यातील ये ठ नागर कांची 

लोकसं या २० ट के हशोबाने जर  धरल  तर  ४० हजार लोकसं या ये ठ नागर काचंी या 

पंपर  चंचवडम ये आहे पण यां यासाठ  आपण ठेवलेल  तरतूद ह  फ त १ कोट ची आहे. 

मग ती पु रेशी पडेल का याचाह  वचार केला पा हजे. म हलां या ववीध योजनेसाठ  जवळपास 

३२ कोट  एवढा खच करतो. याच म हलांसाठ  राब व यात येणा-या ववीध योजनांवर खच 

करतो. मला वाटतं  ब-याचशा नगरपा लकांम ये, या महापा लकांम ये अगद  मु ंबई 

महापा लकेम ये सु दा म हला बालक याणवर एवढा खच या प दतीने केला जात नस याने 

या योजना साकार या जातच नाह त. मु यत: बचत गटाची थापना झा यानंतर हे 

मु य वाहाम ये ये यास म हलांची सुरवात झाल . बचत गटांना ो साहन दयायच हणून 

आपण आडीच ते तीन वष पुण झाले या बचत गटाना अनुदान दे यास सुरवात झाल . पण हे 

अनुदान द यानंतर आपला मु य उ ेश जो आहे तो यांना उदयोगधंदा परवाना मळवून देणं 

हे सा य झालेला आहे का? याचा वचार केला पा हज.े आपण एकदा अनुदान दल क  

यातील काह  बचत गट अशी आहेत क  ते दहा-पंधरा वष चांग या प दतीने काम करतात 

यांना आपण पु हा अनुदान का देवू नये आ ण यांना आपण उ पादन ेञात का आणु नये 

याचाह  वचार केला गेला पा हजे. आज आपण म हलांना श ण देतो, या श णा बरोबर 

या श ण संल न माकट ंगचा अ यासह  दे यासाठ  या म हलांना आपण मदत करतो ती 

जा त माणात कर यात यायला पा हज.े यांना दे यात येणारे श ण हे खरोखर यो य 

प दतीने मळते का? का आपण फ त नधी खच करतो याचाह  वचार आप याला करावा 

लागेल. आपण जे े नंग देतो वेगवेगळे श ण आपण या प दतीने देतो, उदा.मोबाईल 

रपेअर ंग करणे असेल, युट पालरचा कोस असेल याचे े नंग देतो आपण यांना कॉ पेटेट ह 

वडम ये, जगाम ये यांना करणार आहोत त े दे यात येणार े नंग या म हलांना कती 
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फायदे शर होतय याचा सु दा आप याला वचार केला गेला पा हज.े आज आपण अनेक 

खेळाडू द तक घेतो, ते नधी घेतले जातात तो नधी या खेळाडूपयत यो य प दतीने 

पोहचतो का? याचाह  वचार कर याची वेळ आलेल  आहे. व छतेसाठ  आपण  ५० लाख 

पये तरतूद करतो हे सव करताना आप या येक भागाम ये असणा-या सफाई 

कामगारांची सं याह  पु रेशी नाह , आरो य नर क पुरेशे नाह त.  एक-एक आरो य नर क 

चार-पाच भागाम ये काम करतात. काह  आरो य नर कांना पयावरण वभागातनू नद  

पयवे ण कर याच काम दलेले आहे. मग ते कुठ या प दतीने आमच चांगल काम क  

शकतील का?  हा ह  एक मोठा न च हच आहे. आज ेनेजचे काम करणारे ज.ेई. आहेत,  

मा या कडील जे.ई. जे आहेत ते जे.ई. नऊ-नऊ भागाम ये काम करतात. यात या यात 

दापोडी सारखा झोपडप ी ऐर या सु दा या भागाम ये येतो अशा ज.ेई.कडून आ ह  कुठ या 

प दतीची अपे ा करायची याचे उ तर दे याची वेळ आलेल  आहे. आज आपण मनु यबळ 

वाढ व याची गरज आहे जेणेक न आपण पंपर  चंचवड शहरा या आरो याची यवि थत घडी 

बसवू शकतो. यशवंतराव च हाण णालयाचा आवाका हा ससूण णालया पे ाह  मोठा 

आहे. पण ससूण हॉि पटलच मॅनेजमट आ ण आप या यशवंतराव च हाण णालयाच 

मॅनेजमट याम ये बर चशी तफावत आहे. यातले काह  डॉ टस सोडलेतर यातील सव टाफ, 

डॉ टस, आया, मावशी या सगळयांना आ ह  नगरसेवक नाह तर पंपर  चंचवडचे नागर क 

यांना मानतो कारण ७०० ते ७५० बेड वायसीएमम ये आहेत आ ण टाफ माञ २०० ते २५० 

णांना पु रेसा आहे एवढाच टाफ तेथे काम करतो. आयु त साहेबांना माझी वनंती आहे क  

या गो ट कडे आपण जा तीत जा त ल  दयावे आ ण तेथील मनु यबळ वाढ व याचा वचार 

करावा. आज शहरात सगळयात जा त भेडसावणारा न ा या या मशानभूमीचा आ ण 

क डवडयाचाह  न दुल ीत आहे याचाह  वचार करावा आ ण यासाठ  यो य ती तरतूद 

ठेवावी. ठेकेदार जे टडर भरतात त े ३० ते ४० ट के बलो खाल  उतरतात या कामाची 

वॉल ट  मळते का?  याकडहे  गांभीयान ेल  दयावे याचा  वचार करावा एवढ  वनंती 

करते आ ण थांबत.े                       

मा.आर.एस.कुमार-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सन २०१४-१५ चे 

सुधार त व सन २०१५-१६ चे बजेट सादर केलेले आहे. याम ये एलबीट च े११०० कोट  पये 

ाहय ध न आपण बजेट सादर केलेले आहे. ए ल-२०१५ म ये एलबीट  बंद हो याची 

श यता आहे आ ण बंद झाल तर ११०० कोट  पये रा यशासनाकडून मळणार का ? जर 

नाह  मळालेतर हे बजेट कती हॅल ड होईल याचा वचार करावा लागेल. जीएसट  टॅ स 

अि त वात आ यावर एलबीट  र  होणार अस याने महानगरपा लके या आथ क उ प नाम ये 

मोठ  घट हो याची श यता आहे. कोणतीह  कर णाल  ह  था नक वरा य सं थे या हातात 

असणं अपे ीत असताना या नणयाने या आथ क वाय तेवर गदा येणार आहे. एलबीट  
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बजेट माणे ११०० कोट  धरल  अस याने ११०० कोट  अ धक कर लाव याची गरज भासणार 

आहे. याचा अथ आथ क गतीसाठ   था नक वरा य सं थेला रा यशासनावर अवलंबून 

रहावे लागणार आहे. रा य शासन जे अनुदान आहे ते दे याब ल कोणते ना कोणते बहाणे 

करतात असा पंपर  चंचवडचा अनुभव आहे. हा कर लागू झाला क  सरकार एलबीट  र  

करेल. शासनाने ३१ माच २०१३ ला एलबीट  लागू केल  व जकात र  केलेल  आहे. आपले 

अनेक ॅ ट कायदे शरर या शासनाकडून महापा लकेला देणे बंधनकारक असून सु दा ते दले 

जात नाह त ह  व तुि थती आहे. कायदयाने आव यक असणारे अनुदान जर मळत 

नसतीलतर  बजेट म ये आव यक असणारे खोटे अनुदानाबाबत असे हो याची श यता आहे. 

कोणतीह  कर णाल  था नक वरा य सं थे या आख यार त असल  पा हजे. 

महानगरपा लकांना वकास कामासाठ  पैसे लागतात, महापा लके या दैनं दन खचापोट  पैसे 

लागतात. जकात कंवा एलबीट  हा थेट महानगरपा लके या तजोर त जमा होत होता. तो कर 

आता गे यानंतर नधीसाठ  याचना करावी लागणार आहे हणजेच था नक वरा य 

सं थे या अ धकारावर हा घाला घाल याचा कार आहे. महानगरपा लकेचा कर उ प न 

वाढ ला मयादा आहेत ते दर भरमसाठ वाढ वता येत नाह त. कारण तो थेट नागर कांना भरावे 

लागतात. यामुळे एलबीट  र  कर यामळेु याची मोठ  झळ बसणार आहे हे उघड आहे. 

यामुळे वकास काम ठ प होतील. असं करायच असेलतर बीपीएमसी ऍ टम ये दु ती करावी 

लागणार आहे. महानगरपा लकेची मंजूर  मळा या शवाय सरकारला याबाबत एक पाऊलह  

पुढे उचलता येत नाह . मा.महापौर साहेब, टॅ डींग क मट ने पेशल जी.बी. बोलव यासाठ   

पञ दलेले होते दुदवाने ती जनरल बॉडी बोलव यात आलेल  नाह . ती जनरल बॉडी बोलवून 

एक ठराव करायला पा हजे होता. रा यशासनाने एलबीट  बंद क  नये आ ण कुठ याह  करा 

बाबत महापा लकेला राईटस ्  आहेत. मी तुम या जागेवर असतोतर मी महारा ातील सव 

महापा लके या महापौरांची प रषद येथे बोलावल  असती व येथे ठराव पास केला असता क  

कुठलेह  था नक कर लावणे आ ण कमी करणे हे महापा लकेचे राईटस ्  आहेत तर  हे कॅ सल 

क  नये या ि टने ठराव क न रा यशासनाला पाठवला असता. महापौर साहेब, अजूनह  दहा 

ते पंधरा दवस आहेत वचार करा अशी एक प रषद बोलवून या संदभात नणय घेवून 

सरकारला ठरावाची मा हती दे यात यावी. बजेट ब ल बोलायचे असेलतर या आथ क वषात 

अथसंक पाम ये भांडवल  खचासाठ  ७४८.७१ इतक  सुधार त तरतूद होती यापैक  १/४/२०१४ 

ते ८/३/२०१५ या आकरा म ह या या कालावधीत ३८३.९६ हणजे ४९ ट के खच झालेला आहे. 

याम ये वदयुत, पाणीपुरवठा, वकास कामे, झोपडप ी “प” अथसंक प तरतूद सव यात 

असणार आहे. मला एका सद यांनी असं सांगीतल क  यांना आयु तांनी सांगीतल क यावर 

९० ट के खच करणार आहेत. ५० ट के खच होणार बाक  २२ दवसात ४० ट के खच होणार 

का ह  शंका आहे. थाप य वभागावर भांडवल  खच ६१८ कोट  होता यात सुधार त खच 



27 
 
६१७ कोट  केले  आ ण खच माञ फ त ३१८ कोट  झालेला आहे. वदयूत वभाग ४० कोट , 

खच १६ कोट  झाला हणजे ४१ ट के.  पाणीपुरवठा वभाग १० कोट  ७२ लाख या याम ये 

९३ लाख खच झाला.  “अ” व “प” अंदाजपञकाम ये फ त २० ट के खच झालेला आहे. असे 

अनेक वभागावर बजेट आ ण खच ब घतलातर ५० ट के पे ा जा त खच झालेला नाह .   

पाणीपुरवठया ब ल बोलावयाचे असेलतर ते मु य डपाटमट आहे. या याम ये योजना नधी  

३५.२२ कोट  होता आ ण खच झालेला आहे फ त १३.७०, या योजना नधीम ये पाईपलाईन, 

टाक  हे सव येतं हणजे खच फ त ३८ ट के झालेला आहे.  देखभाल दु तीम ये २०.५९ 

कोट  आपण तरतूद केलेल  आहे व याम ये ३८ ट के खच झालेला आहे.  एवढा कमी खच 

पाणीपुरवठा वभागाम ये कसा होतो.  मी येक वष  या जनरल बॉडीम ये सांगत आलो 

आहे क  टडर वेळेवर नघत नाह , टडर नघालेतर  फाईलवरती नणय होत नाह . स या दोन 

फाईल ऑडीट डपाटमटला गे या. आयु त साहेब आप याला मा हती आहे ती ४ कोट ची 

फाईल होती ती फाईल दोन म हने झाले २० वेळा मी च ा मार या यानंतर आपण ती 

फाईल ि लअर केल . जर ती फाईल दोन-तीन म हने अगोदर ि लअर झाल  असतीतर 

अजूनह  दहा दवस आहेत तो खच झाला असता. पाणीपुरवठा हा वभाग फार मह वाचा 

वभाग आहे. याम ये ३८ ट के काम होणे हे चुक चे आहे आ ण या फाईल डले होतात या 

डले का होतात हे मला मा हती नाह . कुठलाह  ाजे ट असो तो डले करणे हे चुक चे आहे. 

आपण आयएएस अ धकार  आहात सं वधानाम ये आयएएस अ धका-यांना पॉवस दले या 

आहेत. फार मोठ  आपल  पो ट आहे, तु हांला अनेक पॉवर आहेत. एक-दोन नगरसेवक 

वरोध करतात हणून तु ह  काह  काह  फाईल डले केलेल  आहेत हे चुक चे आहे. तु ह  

तुमची पॉवर वापरा तुम या पॉवरस वाप न काम कराव अशी माझी वनंती आहे. २४X७ 

पाणीपुरवठा ४० ट के देणार आहेत असे बजेट पु तकाम ये मे शन केलेले आहे. ४० ट के 

ऐर याम ये २४ तास पाणीपुरवठा होणार असेलतर या यात जे ॉ लेम आहेत ते क लेट 

हायला पा हजेत.  कामगारांना े नंग दलेल  असेल परंतु हे इ मट वापरले जात नाह त. 

का वापरले जात नाह . े नंग घेतलेल आहे ते े नंग अपूर आहे परत आपण े नंग देणार 

आहेत. २ कोट  ९९ लाखाचे काम बारा म ह याम ये पुण करायचे होतं हे काम फ त ३५ 

ट के झालेले आहे. कारण कायतर आप याकडे पाणीपुरवठयाची नेटवक गची मॅप नाह . आपण 

हा मॅप देवू शकलेलो नाह . ते काम सु दा तु ह  लोज करणार आहात.  आतातर  

पाणीपुरवठयाम ये जे नेटवक आहे याचा मॅप काढा. आता कुठेह  ते अंदाजपंच ेखोदकाम 

करतात. िजथे दहा फुट खोदायला पा हजे तथे तीस तीस फुट आपण खोदतो. यावष  तर  २४ 

तास पाणी दयावे याकडे आपण ल  दयावे. म हला व बालक याणचे डटेल दलेले आहे. मला 

सांगावयाचे आहे क  याम ये ६५ उप म आहेत व यापैक  ३४ ोजे टम ये झरो परसे ट 

खच झालेला आहे या ोजे टम ये काह ह  काम आकरा म ह याम ये झालेले नाह . हे 
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समाजाला उपयोगी ोजे ट आहेत, मागासवग य लोकांना उपयोगी ोजे ट आहेत याम ये 

झरो ट के खच झालेला आहे.  अनेक ोजे टम ये माच अखेर लाभ दलेला आहे. माच 

अखेर काय काय काम करणार आहेत. मला नाह  वाटत या वष  होणार. हे टेटमट मी वाचत 

नाह  आ ण जनरल बॉडीचा वेळ घेत नाह  पण आपण हे टेटमट बघा आ ण पुढ या वष  

तर  हे करा. यां याकड ेमॅनपॉवर कंवा सु वधा कमी असतीलतर हे आपण ब घतले पा हजेत 

कारण या वभागाचे एचओडी अ स टंट कमीशनर आहेत असे असताना ३३ ोजे ट म ये 

झरो परसे ट खच झालेला आहे हे चुक चे आहे.  पयावरण वकास आराखडा याम ये बजेट 

आहे ४३ कोट  याम ये ए सपे डीचर झालेले आहे फ त १ कोट . गे यावष  माचम ये या 

बजेटवर आपण चचा केलले  आहे. एक वषात १ कोट  खच झालेले आहे. आता ते अ धकार  

हणतात पैसेच नाह त. अ धकार  काह  करत नाह त. क सलटंट ोजे ट तयार करतो आपण 

फ त पि लश करतो. मग यांना फॉलोअप क न काम करायच असा अ धकार  एकह  नाह  

का? मग ४३ कोट  बजेट क न काय उपयोग आहे. आ चय वाटतयं, या ोजे ट म ये 

फॉलोअप केले गेले नाह . उदा. दयायच झालतर अ पुघरला यावेळी पालकमंञी 

मा.अजीतदादा पवार आले होते यांनी प ह यांदाच या ोजे टला ि हजीट केल . यांनी तेथे 

खेळणी ब घतल तर ती सव खेळणी पंचवीस वष जूनी खेळणी आहे. या ि टने  पयावरण 

वकास यंञणेम ये यायला सांगीतल होते परंतु अजून याम ये काह ह  झालेल नाह. मी 

क सलट ए नसीला वचारले हा ोजे ट का अजून टेकऑफ झालेला नाह . तो हणाला या 

पाट कडे वीस वषाचे कॉ ॅ ट आहे मग ती पाट  आप याला हातात देणार नाह . आप या 

हातात तीन म हने आहेत आप या ल ात आणुन दले या पा टशी बोलून चचा करावी 

काह तर  तोडगा नघेल आ ण हा ोजे ट पु ढे जायला पा हजे. तर  तु ह  या ोजे टच ेपुढ ल 

कामकाज करावे. वशेष योजनाम ये सु दा असे आहे १७४ कोट ची तरतूद आहे आ ण 

सुधार त म ये १८६ कोट  केलेले आहे व ९१ कोट  खच झालेला आहे.  वकास नधी १३२ 

कोट  तरतूद आहे व १४१ कोट  सुधार त आहे व खच झाला ६० कोट . हणजे थोड यात 

परफॉम ससाठ  कॉप रेशन इन ओनल  फ ट  परसे ट. आप याकडे चरलचे कती 

इंिजनीअर आहेत हे बघावे, सुपरवायझर, यु नअर इंिजनीअर, डे युट  इंिजनीअर, जॉ ट सट  

इंिजनीअर, सट  इंिजनीअर आहेत आ ण अनेक वेगवेगळया ोजे टम ये यांच काम काह ह  

नाह  फ त क सलट सीकडून आलेले पु तक पि लश करायच.ं असं असताना परफॉम साठ  

१० ते १५ ट के अजून वाढणार. या वषाचे जे काम झाले नाह  ते पुढ या वष  २ कोट  

मळेल याम ये १ कोट  गे या वष या बजेटम ये खच करायला लागतात हणज ेनवीन 

काम फ त ५० ट के काढता येत.े यावष  खच केला नाह तर तो कॅर फॉरवड करत नाह त. 

भागाम ये १.४२ कोट  पलो ओ हर होणार आहे आ ण नवीन कामासाठ  फ त १ कोट  

मळणार आहेत. मा या वॉडात १३ क.मी. चा र ता आहे. या याम ये डांबर करण करायच 
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हणलतर एक क.मी. होणार. मग १३ कमी.चे डांबर करण कधी करणार. पाच वषात 

एकदातर  सगळया र याचे डांबर करण हायला पा हजे. तु ह  बजेट अलौटमट करताना काय 

करता येक वॉडात दोन-दोन कोट  ठेवलेले आहेत. काह  वॉडात दोन क.मी.तर  र ता आहे, 

काह  वॉडात दहा क.मी. आहे काह  वॉडात वीस क.मी. आहे. हे बघुन देत नाह त येक 

वॉडात दोन दोन कोट . यामुळे पुण वॉड डांबर करण कर यासाठ  सात-आठ वष लागणार. 

यामुळे बजेट अलौटमट करताना या माणे बघावे. बजेटम ये बघीतल येक डपाटमटला 

१०-१० ट के वाढवनू दलेले आहेत परंतु वदयुतला माञ २० ट के कमी केलेले आहे. का 

कमी केले हे समजत नाह . थाप याला वाढवून दले, पाणीपुरवठयाला वाढवून दल.े 

नगररचनेला वाढवून दले. सगळयांना वाढवून दलेले आहे पण वदयुतला माञ २० ट के 

कमी झालेले आहे. व छता अ भयाना ब ल मी वाचलेले आहे. अ भयानाला नवीन मॅनपॉवर 

चालत नाह . एि झ ट ंग कमचार  जे झोनम ये काम करतात हणजे यांना तथले काम बंद 

क न अ भयानाचे काम करावे लागत.े हणजे कुठलेह  अ भयान राबवताना यांचे काम बंद 

क न काम करायच े यास अ भयान हणत नाह . अ भयान राबवताना ए ॉ मॅनपॉवर 

लावला पा हज े कंवा ए ॉ यांना व कग दयायला पा हज.े ड यू या वेळेस ओ हरटाईम देतो 

हणाले होते ते अजून दलेले नाह. मग कमचार  ओ हरटाईम कसे करणार. तु ह  जे काह  

अ भयान राबवता यावेळी ए ॉ काम आहे ते कॉ ॅ टम ये दया जे एि झ ट ंग कमचार  

आहेत यांना ओ हरटाईम दया अशी मी वनंती करतो. थाप य वभागाचे आता सांगीतलेले 

आहे. टडर बलो येतात. गे या २८ वषात अनेक वेळा १० ट के अब ह, १५ ट के अब ह पुव  

देत होतो. परंतु आता येक ऍटेमला ३५ ते ४० ट के बलो देतो. आता मला सांगावे एखादा 

माणुस ३५ ट के बलो कोट करतो यात १० ट के वाटपाला जातात, याला ॉफ ट १५ 

ट के, ५ ट के टॅ स जातो हे काम ३५ ट केम ये कसे काय करणार. ३५ ट केम ये १०० 

ट केचे काम करणार का? मग ती वॉल ट  बरोबर मळत नाह ,  वॉल ट  चांगल  नसेलतर 

हे बलो का बंद करत नाह त.  १० ते १५ ट के बलो असेलतर आ ह  हे टडर ऍ से ट 

करणार नाह त अशी अट तु ह  ठेवावी. १० ट केचे वर गेले क  तो क च शकणार नाह  

आ ण हणून ३५ ते ४० ट के बलो करणारा कॉ ॅ टर वॉल ट  देवूच शकत नाह . 

डांबरम ये जे दहा ट के पंधरा ट के बलो कोट करतात ते वॉल ट  देतात. जे पंचवीस ते 

तीस ट के बलो कोट करतात ते   पाच ट के डांबर ऐवजी साडेतीन ट के डांबर टाकतात 

असे चाललेले आहे. एक ते दोन ट के कॉ ॅ टर चांगले काम करतात. कोणताह  कॉ ॅ टर 

वॉल ट साठ  काम करत नाह  तो  ॉफ टसाठ  काम करतात. लो पण कोट करायचे, पैसे 

पण वाटायचे यानंतर चांग या वॉल ट ची पण अपे ा करायची, चांगल  वॉल ट  तो देवू 

शकत नाह . मी अनेकवेळा सांगीतलेले आहे, पुव  २००७ या अगोदर आप याकडे साडेसहा 

परसे टेज डांबर टाकत होते त ेउ गले साहेब सट  इंिजनीअर असताना कमी क न पाच ट के 
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केले, ते का केले  कोणाला मा हती नाह . जीथ तु ह  साडेसहा ट के हणलेतर साडेपाच 

ट के करतात, एक डे. िजनीअर रटायडमट नंतर कॉ ॅ टर बरोबर काम करत होता यांला 

चांगला पगार मळत होता.  पाच म ह यानंतर या कॉ ॅ टर कडचे काम सोडले. मी याना 

वचारल हे काम का सोडल, रटायडमट नंतर ३५ हजार पगार तु हांला कोण देणार. तो 

हणाला साडेपाच ट के डांबरम ये साडेतीन ट के कसे काम करणार. अशी प रि थती आहे. 

मी याचवेळेला सांगीतले एसट एनएल तु ह  घेता ते काह  उपयोग नाह  नंतर अधा ट का १ 

ट का सह  करणेसाठ  चालू होत.े तु ह  चेक करा. कती कामाम ये कती वॉल ट चे काम 

होतात आ ण मी परत वनंती करतो बलो बंद करावे यामुळे वॉल ट  खराब होत.े  गाडन 

ब ल सांगायचे  असेलतर थाप य गाडन वेगळे डपाटमट होत,े काह  कालावधीनंतर त े

थाप य बंद केले आ ण या या भागागाने काम करायचे नंतर भागामधुन काम बंद केले 

आ ण नवीन थाप य डपाटमट इ टया ल श केल. यामुळे काय झालं या वष  आम या 

भागात एकह  टडर झाल नाह  आ ण म टेन सचे काम कर यासाठ  सु दा आ हांला ॉ लेम 

झालेला आहे. प हला तु ह  यांना टाफ दलेला नाह  आता यांना टाफ दलेला आहे. 

आम याकडे जेवढे गाडन आहे, मा या वॉडात जा त गाडन नाह त. या गाडनम ये एकह  

लॉन झालेल  नाह .   लॉन ब ल मी अ तर त आयु तांना घवेून गेलो होतो. यांनी काय 

केल अध काम कमी क न टाकलं ते हणाले झाड लावून टाका व लॉन कमी करा. 

गाडनम ये चांगल  लॉन लाव याचे इ शन दयावे अशी माझी वनंती आहे. ४० ट के 

बलो कोट केले. ४० ट के कमी कोट केले क  ते माणस ठेवत नाह त िजथ दडशे माणस 

ठेवायची तथं ऐंशी माणस ठेवतात  यामुळे वॉल ट  मळत नाह . बलो बंद करा नाह तर 

कामाची वाट लागेल. यावष  खेळणी सु दा कुठेह  घेतलेल  दसत नाह . डा वभागा ब ल 

पेपरम ये अनेकवेळा तु ह  वाचल मीह  वाचलेले आहे इ वॉयर  चालल  आहे. मला मा हती 

आहे इ वॉयर म ये असेच होणार आहे. दोन डपाटमटला हॅ डवक करताना या वभागाने 

ता यात घेतले यांनी काम केलेले नाह  आ ण तेथे वीस ते पंचवीस लाख पये पा याम ये 

गेलेले आहे. आतातर  यवि थत करावे. आम या आकुड , नगडी, ा धकरण भागात 

आतातर  चांगले काम करा. या याम ये सु दा पुव  तु ह  या लेखा शषावर १.९ होत ेयाला 

परत कमी केले. सुधार त ोजे टम ये ९५ केल,े खच कती झाला ३९. आप याकडे अनेक 

खेळामुळे या योजनेम ये सामील हो याची इ छा आहे याला गरज आहे पण आपण बॉयलॉज 

करत नाह त. याला काय कंडीशन पा हज.े ठेवलेले पैसेच खच क  शकत नाह त, कंडीशन जरा 

कमी करा.  करसंकलनाम ये आपण आता परम थ २ ट के पॅन ट  लावतो. प हला सहा 

म ह याचा टॅ स परत पुढचा सहा म ह याचा टॅ स यात दोन ट के परम थ पॅन ट  लावतो 

हे बरोबर नाह .  करसंकलनाम ये वचारलेतर शासनाने केले आहे असे हणतात. गर ब 

माणस टॅ स भ  शकत नाह त. तर  २ ट के परम थ वाढ हणजे वषाला २४ ट के पॅन ट  
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भ  शकणार का? हे शा तीकर पे ाह  जा ती आहे आता शा ती कर लोक भरत नाह त. 

तु ह  नोट स काढल  शा तीकर नाह  भरलातर  चालतं पण कर भरा. आता लोकांनी कर 

भरला शा तीकर पे डीग आहे सरकारने माफ केलातर ठक आहे. सरकारने माफ नाह  

केलातर एक वषानंतर हणणार शा तीकरावर ५० ट के पॅन ट  भरा. आपण सरकारला 

सांगीतले पा हजे हा लोकांवर अ याय आहे. हे कुठेतर  बंद हायला पा हजे. ध वंतर  

योजनेम ये आ ह  कतीतर  वषापासुन सांगतो. नगरसेवकांना महापा लके या पैशामधुन नको. 

आ हांला मेडी लेम काड तु ह  का मळवून देत नाह त.  अनेकवेळा चचा झा या लॉक 

इ शुर स मेडी लेम काड मळवून दया. तु हांला ते ो ह जन करता येत नाह . तु ह  

आम या मानधनामधुन कट क न या.  आ ह  सु दा लोकाचंी सेवा करतो, आ ह  सु दा 

आजार  पडतो, अनेक नगरसेवकांना पाच ते दहा लाख पये खच कर याची ताकद नाह . 

मेडी लेम काड सव नगरसेवकांना मळवून दयावे. लॉकम ये घेतलेतर  मेडीकल चेकअप 

कर याची आव यकता नाह . आ ह  सगंल गेलोतर मेडीकलम ये चेक करणार. हे दया ते 

दया हणणार हणून तु हांला वनंती करतो. कंपनीला बोलावून यांना सांगावे जे काह  

आपले नगरसेवक व श णमंडळाचे नगरसेवक आहेत या सवाच े लॉक मेडी लेम इ शुर स 

या आ ण आ हांला सवाना लवकर मेडी लेम काड दया अशी वनंती आहे.  कामाची 

वॉल ट  सुधार यासाठ  सांगावी व डांबर वाढवायला सांगावे.  बलो टडर बंद करावी अशी 

वनंती आहे.    

िजत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव थम मला सगळयांची वकेट 

पड यानंतर बॅट ंग कर यासाठ  संधी दल  या याब ल..... या ठकाणी मी महापा लकेचा 

दहावा डा स मतीचा सभापती हणून आप यासमोर बजेट या मट ंगम ये बोल यासाठ  

उभा आहे.  भारत देशाम ये पंपर चंचवड शहराचा वेगाने वकास होत आहे. पंपर  चंचवड 

शहराची ओळख भारत देशाम ये सवात वेगाने वाढणारे शहर हणून ओळखले जाते पण 

हणावा तसा  डा ेञाचा कधी वकास झालेला दसत नाह . मी जे हापासून सभापती 

झालो मी या काह  सुचना के या, या काह  माग या के या याचा कधीच वचार केला 

गेला नाह  मी शासनाचा नषेध हणून या ठकाणी अशी वेषभूषा क न आलेलो आहे. मी 

वारंवार सांगीतले आहे क  डा ेञासाठ  ५ ट के तरतूद केल  पा हजे असा शासनाचा 

जी.आर. आहे.  भोसले साहेबांना ५ ट के तरतूद ठेवा हणून सांगीतले, वेगळे हेड ओपन 

कराव हणून सांगीतले पण अदयाप तसे काह च केले गेलेले नाह . मी सांगू इि छतो क  

डा वभागाचे मोठमोठे इ ा चर आप या पंपर  चंचवड शहराम ये आहेत. हॉक  

टेडीअम आहे, मदनलाल धं ा मैदान आहे, आ णासाहेब मगर टेडीअम आहे, 

इं ायणीनगरचा ऍथेलेट क ॅक आहे अजून बर चशी आर ण बर चशी मैदान आप या 

ता याम ये नाह त. पेपरम ये वाचलेले असेल सव वतमानपञाम ये खेळाडू या आ ण 



32 
 

डांगणा या दुराव थे या वषयी सतत माल काची माल का येत असतात  याचा शासनाने 

कधीच अ यास केलेला नाह . माझा सांग याचा हेतू एवढाच आहे क  डा वभाग व खेळाडू 

यां यावर कधीच अ याय झाला नाह  पा हज.े मी सांगू इि छतो क , मा. आयु त साहेब 

आप याकडे डा- थाप य वभाग वेगळा हावा हणून फाईल होती. आपण या यावर 

वा र  न करता एम.ट .कांबळे साहेबांकडे फाईल दलेल  आहे. यांनी कुठे  फाईल ठेवलेल  

आहे मला मा हती नाह  ती फाईल अजून इकड आलेल  नाह . मी हे आप याला लेर फाय का 

करतो क  थाप य वभागाकडे सव मैदानाचा कारभार आहे. यांना रोड, यांना गटर, यांना 

इतर गो ट  नाले कंवा लाईन, लॅ ड डे हलप कर या शवाय यांना दुसरे काह  काम जमत 

नाह .  टेि नकल  डा वभागाचे जे काह  थाप य वषयक कामकाज आहे यावर ल  दल 

पा हजे ते कधीच ल  देत नाह त असे मी सांगतो.  मा.आर.एस.कुमार यांनी सांगीतल, 

मदनलाल धं ा मैदान जे खराब झाले या यावर डा वभागावर ताशेरे ओढलेले  आहेत. 

डा वभागा या ता यात द यावर यांनी ते दु ती केल  नाह. हॉक  टेडीयमचा ठराव 

क न दोन वष झालेले आहेत. इं ायणीनगरचा ऍथेलॅट क ॅकसाठ  साडेतीन कोट  पये आपण 

खच केल ेपण या ठकाणी लांब उडी असेल, उंच उडी असेल कंवा या मॅटेस आपण कधीच 

खरेद  केले या नाह त. डा सा ह य म यवत  भंडार वभागाकडून खरेद  केले जात.े  माझी 

अशी वनंती आहे, असं हणतात नां सोनाराच काम सोनारानीच कराव, केस कापणाराच काम 

केस कापणारानीच करावं तशी डा सा ह याची खरेद  ह  आम या डा वभागामाफतच 

झाल  पा हजे. मी तु हांला उदाहारण सांगतो हॉक  टेडीअम १९९० पासून आप या येथे आहे.    

आ या जगाम ये हॉक  ेञाचा वकास झाला या ठकाणी आधु नक सा ह य आलं, 

आधु नक ि ट स आ या पण आजपयत महापा लके या खेळाडूना खेळ यासाठ  

महापा लके या वतीने एक सु दा ि टक खरेद  केलेल  नाह . डा पयवे क मागणी करतात 

भांडार वभागाकड.े  भांडार वभाग यां या मागणी माणे खरेद  करते यांनी सांगीतल डा 

सा ह य एखादया ॅ डेड कंपनीचच चांगल असतं, कोणीह  घेताना ॅ डेड कंपनीचच घेणार. 

तेथून मागणी केल  क  या या कंपनी याच हॉक  ि टक या तर तेथून परत पञ पाठ वल 

जातं क  तु ह  या  व श ठ कंपनीचीच का मागणी केल . ती चांगल  ि टक असते, आ ख 

जग वापरतयं. असे कार होत असतात. सवात मह वाचे सांगायचे हणजे डा अ धकार  

र जाक पानसरे यांना जे येतय ते बोलतय. यांची अशी हालत आहे मं दरात घंटा जशी 

कोणीह  यावं आ ण वाजवून जाव अशी झाल  आहे, यांना अ धकार काय आहेत. यांची 

पो ट लास-३ ची आहे.  िज हा डा पधा हो या यावेळेस ते टू ि हलरवर फरयच.े एका 

दवशी तीन तीन पधा डा अ धका-यांनी टू ह लरवर फराव का. ीमंत महानगरपा लकेचा 

 डा अ धकार  यान टुि हलरवर फराव का? हा मझा तु हांला न आहे. डा पयवे कांना 

काय अ धकार आहेत तेच कळत नाह .  आतापयत जशी गारपीट होत,े म येच पाऊस पडला, 
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कडक ऊन पडलं तसे आमचे सहा.आयु त. त े येक वेळेस बदललेले असतात.  मनीनाथ 

दंडवत ेयां याकडे चाज होता यांना मी फोन केला क  ते हणाले साहेब, मा याकडे चाज 

नाह  तीकडे आत खांडकेकर साहेब आहेत. खांडकेकर साहेबांना दुस-या दवशी काम सांगीतल, 

फाईल कुठपयत आल  वचारलतर ते हणाले साहेब, माझा चाज काढून घेतला आहे हा चाज 

माछरे साहेबांकडे आहे. जसं आता हावामान बदलतंय तस आम या डाच े सहा.आयु त 

बदलायला लागले आहेत.  आ हांला पुणवेळ सहा.आयु त दयावा. यासाठ  तु हांला काय 

ॉ लेम आहे.  आम याकडे सतत वाळीत टाक यासारखे तु ह  बघतात.  डा वभाग हा 

फ त महापौर चषक व डा पधा भरव यासाठ च आहे का? खेळाडू घडवायचे नाह त का? 

डा सभापती झा याची मला लाज वाटत.े म यंतर  अजय महा शखरे याची धनु वदया 

कारात भारतीय संघात ऐशीयनसाठ  नवड झाल . याचा स कार डा सभापती या ना याने 

मा या हा ते कर यासाठ  मला बोलावलं गेलं पण या ठकाणी गे यानंतर असे ल ात आले 

या मुलाला आप या येथे रजर नाह . याला बालेवाडी येथे कोणी रजर दल  नाह  पंपर  

चंचवडम ये आ णासाहेब मगर टेडीयमला ॅ ट स करायचा तर याला तेथून हाकलून दलं. 

याला सांगीतल येथे ॅ ट स करायची नाह . शेवट  याला मावळातील एका शेतक-याने तीन 

ए कर वत:ची जागा वापरायला दल . यांने तेथे ॅ ट स केल  व याची आ शयाई संघात 

नवड झाल . मी ती टोर  ऐक यानंतर असं वाटल क  माझाच बुट काढावा आ ण मा याच 

कानाखाल  मारावा. या महापा लकेचा एक सभापती हणून मी कसं काम करायच. सतत 

खेळाडूवर हा अ याय होतो. क शासन, रा यशासन आ ण शजेार  आपल  पुणे 

महानगरपा लका आहे या या डा स मतीची या या काय आहे. डा, कला, सा ह य, 

सां कृ तक वभाग अशी या या आहे.  तु ह  तपासून बघा. जी.आर. बघा कंवा डा 

मंञालयाचे पञ असेल ते बघावे. पण आप याकडे दुदव असे आहे क  आप या सां कृ तक 

वभागाचे कामकाज वदयुत वभाग संभाळतयं. कला वभागाला मा य मक वभाग सांभाळतयं 

आ ण नागपंचमी हे गाडनवाले सांभाळत असतात आ ण शहरातील महापु षां या जयं या 

जनतासंपक. काय चालले आहे, कोणाचे नयंञण आहे का नाह . ह  स य प रि थती आहे. 

अशा प दतीने आप या महानगरपा लकेचा कारभार चालतो, याच मला द:ुख वाटतं. आयु त 

साहेब आज बजेटची मट ंग आहे या न म ताने मी असा पोषाख या ठकाणी क न आलो 

याब ल दलगीर  य त करतो आ ण तुमचा नषेधह  य त करतो.  मी  केले या 

सूचनांकडे गांभीयाने ल  दयावे.  मा.महापौर साहेब, डा सभापती या ना याने मी केले या 

मागणी बाबत आपण ता काळ आयु त साहेबांना आदेश दयावेत आ ण आम या स मतीची 

या या डा, कला, सा ह य, सां कृ तक वभाग अशी झाल च पा हजे नाह तर आमचा डा 

वभाग बंद करावा, ध यवाद.  
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मा.सुलभा उबाळे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, पञकार बंध.ु 

आज या ठकाणी पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा तेहतीसावा अथसंक प हणजे  “पोकळ 

घर आ ण पोकळ वासा” असे हणलेतर  काह  वावग ठरणार नाह . य ात बजेटचा अ यास 

केलातर असं दसतंय क  नवीन तक टावरती जुनाच खेळ मा.आयु त यांनी आ हांला 

सगळयांना दाख वलेला आहे. अंदाजपञकाची खास वै श टये असे एक पान आहे.  याम ये 

९३२.९४ कोट ची भर व तरतूद व गत वषापे ा दहा ट के जा त असं हणून वत: याच 

हाताने शासनाने वत:ची पाठ थोपट याचा एक चांगला य न केलेला आहे.  हे एकूण बजेट  

र. .२३,१५,६६,१४,५००/- चे आहे व आरं भची श लक र. . १८४,९०,००,०००/- असे दाखवलेले 

आहे. याम ये मु य ञोत जे आहे ती एलबीट  व एलबीट  बंद झा यानंतर काय होईल या 

वषयावर बोल यासाठ  असं असताना सु दा आपल  प रि थती काय आहे याकडे मी आपल 

ल  वेधाणार आहे. एलबीट मधुन ११०३ कोट  १३ लाख पये, ॉप ट टॅ स मधुन ४२५ कोट  

पये, गु ंतवणुक वर ल याज व इतर ८० कोट  पये, पाणीप ी बीलातून ६५ कोट  पये, 

बांधकाम परवानगी वभाग ३५५ कोट  पये, अनुदान-े महसुल  व भांडवल  यातून २१ कोट  

२७ लाख ५६ हजार,  भांडवल  जमा ४० कोट  २० लाख व बाक या ञोतामधुन ४१ कोट  १५ 

लाख ५८ हजार ५०० अशा कारची आपल  एकूण जमा जी करत आहेत ती या ठकाणी  

दाख वलेल  आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, अ याव यक खच हणजे जो खच 

तु हांला कतीह  य न केला, महानगरपा लकेच ेकाह ह  झाले, नगरसेवकांचे काह ह  झाले 

तर  जो खच तु हांला टाळता येणार नाह  तो खच हणजे वेतन व भ त.े ४८७ कोट  ४९ 

लाख पये, भांडार खरेद  १२ कोट  ९६ लाख पये, औषध खरेद  १० कोट  ५० लाख पये,  

श णमंडळ ह सा व पे शन ६९ कोट , पे शन व अंशदान ५४ कोट  ५३ लाख,  

पीएमपीएमएलला वेतनञुट  पोट  ८ कोट  पये, वदयुत बल १०० कोट , नद या पा यात 

भराव टाकणे १६ कोट , आऊट सो सगसाठ  ७९ कोट  ९६ लाख. हणजे आपला  अ याव यक 

खच ८३८ कोट  ४४ लाख पये आहे. हणजे तु ह  वचार करा आपला अ याव यक खच 

८३८ कोट  ४४ लाख पये आहे या याम ये अजून कुठह  भांडवल  खच आलेला नाह . एलबीट  

बाजूला रा हल  आहे. ४२५ कोट  ॉप ट टॅ सच ेव ३५५ कोट  ब डींग परमीशनचे एवढे तुमच 

इ कम आहे ते अ याव यक खचाला भ व यात गेलेतर कोणाला आ चय वाटायला नको. 

तुम या शहराम ये वकास जर  झाला नाह , एलबीट  जर  चालू राह ल  नाह तर ८३८ कोट  

तु हांला देणे आहे.  २३,१५,६६,१४,५०० मधुन ८३८ कोट  ४४ लाख पये खच आहे तो गेलातर  

१४,७७,२२,१४,५०० एवढ  र कम राहते याम ये बीएसयुपी याला ७०० कोट  ६ लाख भरलेले 

आहेत. तो सु दा महानगरपा लकेचाच पैसा आहे तो महानगरपा लके या या उ प ना या 

ञोतातून खच करायचा आहे. बीएसयुपी हणजे काय. या बीएसयुपीचा आपण वत:ला 

पा हजे या प दतीने अथ लावून घेतलेला आहे या बीएसयुपीम ये झोपडप ी वभागातील व 
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प रसरातील नागर कांसाठ  हणजे झोपडप ी प रसराम ये राहणारे नागर क क  यांचे वत:चे 

घर नाह  असे परंत ुएक लाखापयतचे उ प न असलेले लोक असा अथ कायदयाने सांगीतलेला 

आहे परंतु आपण तो पकडत नाह त. तु ह  यां यासाठ  दु म श ण, दवाखाना, 

मशानभूमी, संडास, वदयुत, ेनेज, वाहतुक नयोजन आ ण या वभागाम ये काम करणारे 

कमचार  याम ये घरकुल योजनेसाठ  आपण ५० लाख ठेवलेले आहेत. हणजे आपण 

बीएसयूपी या नावाखाल  ७०० कोट  पये क  जे तु ह  तमु या माग या काळात या केले या 

चुका, वत:ची कातडी वाच व यासाठ  टायटल  असे तु ह  दाखवलेले आहे. याम ये १०० 

ट के कुठह  याच प ट करण कंवा तो नधी कुठं खच करणार आहेत याच प ट करण 

होत नाह  असं हणलतर  काह  वावग ठरणार नाह . जे मळकतधारक १०० ट के ॉप ट 

टॅ स भरतात यांना कोणती सु वधा देणार आहेत.  ७०० कोट  हणजे याची अंदाजे 

लोकसं या आडीच ते तीन लाख यासाठ  आपण ७०० कोट  पये खच करतो जे क  एकूण 

लोकसं ये या २० ते २५ ट केच आहे आ ण जी र कम एकूण बजेट या जवळपास ३० ते ३५ 

ट के ह  ७०० कोट ची र कम आहे.  सुदैवाने कंवा दुदवाने आ हांला मा हती नाह  पुढची 

गो टह  तेवढ च खर  आहे क  ६४ भागाना आपण १५३ कोट  दलेले आहेत. येक 

भागाला कती र कम दलेल  आहे या याम ये ६४ भागाची मळून अ ते फ पयत १५३ 

कोट  पये होतात आ ण नवीन समा व ट गावाना आपण फ त २५ कोट  पये दलेले आहेत 

हणज े१७८ कोट  एकूण र कम झाल . या भागाम ये १७८ कोट  र कम दलेल  आहे या 

भागात शहराचा ७० ते ७५ ट के नागर क राहतो. जवळ जवळ १७ ते १८ लाख लोकसं या ह  

१७८ कोट कडे बघतेय. तुमचा जो ॉप ट टॅ स आहे तो ते लोक मुदतीम ये भरतात. हणजे 

७० ते ७५ ट के लोक आहेत हे लोक तुमचा ॉप ट टॅ स मुदतीम ये भरतात आ ण अशा 

लोकांनी भरले या टॅ सचे तु ह  यां यासाठ  फ त १७८ कोट  पये देतात. बाक चे यांच े

येणारे पैसे हे तु ह  तुम या मनान ेदुसर कडे वापरता हे अ यायकारक आहे. अशा लोकांना 

तु ह  शा तीकरा या आ ण ज ती या नोट सा पाठ वले या आहेत. अशाच लोकांच े

एमएसईबीचे लोक येवून म ह याम ये यांचे लाईटच ेबील भरले नाह तर लाईट कट करतात. 

तो आहे आप या या शहराचा दुदवी आभार  कॉमनमॅन. सगळया शासक य लोकांनी या यावर 

अ याय करावा अशा कारचे हे बजेट आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, समा व ट 

गावावर सगळयात जा त अ याय या बजेटम ये झालेला आहे. कारण समा व ट गाव 

आप याकडे १९९७ ला आलेल  आहेत या गो ट ला आज जवळ जवळ १८ वष  पुण  झालेल े

आहेत.  नवीन गावाचा जो अंशत: डीपी होता तो २००६ ला मंजूर झालेला आहे. नंतर पुणत: 

डीपी २००९ ला मंजूर झालेला आहे. दहा वषात आप याला प हल  ायोर ट  ल ट पुण 

करायला पा हजे होती आज सहा वष पुण झालेले आहे. अजूनह  समा व ट गावात कुठेह  

वकास दसत नाह . आपल एका गो ट कडे ल  वेधू इि छत,े नवीन गाव येवून १८ वष 
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झालेल  असल तर  नवीन गावचे जे ेञफळ आहे ते २५ हजार ए कर एवढे आहे. या २५ 

हजार ए कर या ेञफळाम ये दोन ते आडीच लाख लोक राहतात आ ण मा.आयु तांनी  या 

आडीच लाख लोकसं येला २५ कोट  पये दलेले आहेत. ते कुठ या कोप-यात जावून 

बसतील. नवीन गाव ये या अगोदर आपल जुनं जे शहर होत याच सु दा ेञफळ जवळ 

जवळ २५ हजार ए कर आहे. हणजे आले या नवीन गावच आ ण जु या शहराच ेञफळ हे 

जवळ जवळ सारखच आहे. परंतु आपण याच शहरात वकासाचे काम करत असताना ४० वष 

ओलांडून गेलेल  आहेत, आपण पु हा पु हा या ठकाणी काम करतो, मेनटेन स करतो. 

आतापयत हजारो कोट  पयाचा या वकास कामावर खच झालेला आहे तर  काह  ठकाणी 

आप याला पाणी, ेनेज, र ते हे अपुरेच आहेत. या बजेटम ये अ याव यक खच बीएसयुपी  

भाग तरतूद २३१५ कोट . ८३८ कोट चा अ याव यक खच व ७०० कोट चा बीएसयुपी खच, 

१५३ कोट चा भाग खच आ ण २५ कोट चा नवीन गावचा खच. हणजे ५९८ कोट  ६२ लाख 

१४ हजार होतात या याम ये लोकसं येची असमानता आहे िजथ जा त लोकसं या आहे 

या ठकाणी कमी पैसे ठेव याच या बजेटम ये दसून येत.े मा.आयु त साहेब, या ५९८ कोट  

मधुन पीएमपीएमएलला १२० कोट  पये देणार आहेत. जडर बजेटला ३१.५४ लाख . देणार 

आहेत. महापौर नधी ३ कोट वर जाणार आहे.  पाणीपुरवठा नधीला ३० कोट  . व इतर 

खच ७ कोट  . आ ण भूसंपादनाला १०० कोट चा खच था पत केलेला आहे.  हणजे 

यातून ४२५ कोट  वजा केले जे तु ह  वशेष योजनेला ठेवलेले आहेत तर ती र कमच 

आप याकडे श लक राहत नाह  मायनस म ये बजेट जात.े तु ह  एक कड खच दाख वला व 

इकड वशेष योजनांच गाजर शहराला दाखवलेलं आहे. परंतु या या वशेष योजना 

सुचवले या आहेत या ठकाणी यांना पुणत: पैसे आपण देवू शकत नाह त आ ण या जर 

योजना पुण कराय या असतीलतर नि चतपणे बजेटची पळवा पळव थायी स मती या 

मा यमातून, जनरल बॉडीला  उपसूचना देवून आम या बजेटची पळवापळव शंभर ट के 

होणार आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब आप याला वनंती आहे याम ये 

आप याला या वशेष योजना पुण करत असताना जर तु हांला कुठल  तरतूद वग करायची 

वेळ आल तर कृपया तु ह  सव सभासदांना व वासात घेतले पा हज.े जेणेक न तु हांला 

एखादा मोठा ाजे ट पुण करायचा यासाठ  कोणा या वॉडामधुन पैसे काढणार, भूसंपादन 

नधीमधुन पैसे काढलेतर यासाठ  तु हांला सवाना व वासात घे याची गरज आहे. 

मा.महापौर साहेब, या बजेटम ये भ व याच लॅनींग कुठेह  दसत नाह . येणा-या वीस 

वषाम ये शहराची लोकसं या अंदाजे ५० लाख होईल असे हणतात. नवीन तावानुसार 

याम ये आडीच पट ट डीआर दे याचे योजन शासनाचे आहे. तो जर ट डीआर मळालातर 

भूसंपादनाकड कोणी येईल असं मला वाटत नाह . याम ये १०० कोट ची आपल  तरतूद 

श लक राह ल. शहरा या नागर करणाचा दर वाढतो आहे. २० ते २५ वषाचा पुढ ल वचार 
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आपण केला पा हजे. बीएसयूपीम ये झोपडप ी पुनवसन क प आपण एसआरए या 

मा यमातून राब वलातर आपले पैसे नि चतपण ेवाचणार आहेत. वत: या झाले या चुका, 

या काह  कायदे शर आले या आडचणी यासाठ  ७०० कोट ची र कम ठेवलेल  आहे यातील 

न मी र कम आपण समा व ट गावासाठ  आ ण या प रसरासाठ  वग केल तर नि चतपणे 

पाणी, वीज, र त,े अंडर ाऊंड ेनेज, अि नशामक क , हॉि पटल, वदया पठ, महा वदयालय 

कंवा वाचनालये कंवा मोठ  डांगण अशा कार या सु वधा नवीन गावाना नि चतपणे मळू 

शकतील.  मा.मु यमं यांनी आराखड ेमंजूर करताना इ ल मटेशन लॅनसह त नवीन आराखडे 

स या मंजूर केलेले आहेत. मग आपण का करत नाह त. आपण नवीन गावचा वकास 

आराखडा मंजुर केला यासाठ  आपण बजेटम ये काह  तरतूद ठेवतो तर आपण इ ल मटेशन 

लॅन यांचेसाठ  बनवलेले नाह त का? तशा कारचे लॅन सु दा बनवले गेल ेपा हजते. आताच 

कुमार साहेबांनी सांगीतल क  २४X७ पाणीपुरवठयासाठ  आपण ४० ट के वॉडाचा सहभाग 

केलेला आहे. ६० ट के भागात जे नागर क राहतात यां यासाठ  काय योजना आहेत यांना 

तु ह  कसं पाणी देणार आहात कारण नेहमी पा याव न या सभागृ हात वातावरण खराब होत 

असत े याचा सु दा उ लेख केला पा हज.े आपण पवना धरणामधुन ४५० एमएलडी पाणी 

घेतो. यामधील ६० एमएलडी पाणी आपण इं ायणी नद ला देतो हणजे भोसर  आ ण 

इं ायणीनगर भागाम ये जे पाणी जात ते रावेत मधुन तीकडे पाणी जातय. आता आं ा, भामा 

आसखेड धरणातून २६७ एमएलडीची  पा याची आपल  मागणी आहे यासाठ  शासनाने संचन 

पुन थापना हणून २०० कोट ची मागणी केलेल  आहे या २०० कोट या मागणीचा आप या 

बजेटम ये कुठेह  उ लेख नाह . आपण शासनाला मागणी केल  क  ती र कम माफ करावी 

परंतु शासनाने ती र कम माफ केलेल  नाह . हणजे अधांतर च तु ह  तो आं ा, भामा 

आसखेडचा क प राब वताय का?  तरतूद केलेल  नाह तर पाणी कुठून आणणार तु ह . २६७ 

एमएलडी पा याची आप याला गरज आहे परंतु बजेटम ये पा यासाठ ची तरतूद आपण 

ठेवलेल  नाह . पुढ ल १० ते १५ वषात  नवीन गाव या प रसराम ये जवळ जवळ १७ ते १८ 

लाखाची लोकसं या होणार आहे. सगळीकडे मोठमोठया ि कम सु  आहेत. आप याला नुसते 

पाणी देवनू चालणार नाह . फ ेशन लॅ ट, ेनेज यासाठ  चखल  या ठकाणी २० ते २५ 

ए कर ज मन आहे याचा ताबा अजून यायचा आहे. तो कशा प दतीने यायचा 

या यासाठ  सु दा आपण याम ये तरतूद करणे गरजेच होतं. पुढ ल २० वषा या संपुण 

डे हलपमटसाठ  नवीन गावांना ८०० ते १००० कोट ची गरज आहे परंतु ती आपण एकदम ठेवू 

शकत नाह . हणून दरवष  कमीत कमी १०० कोट  पये खच क  शकलोतर नि चतपणे 

जुने शहर आ ण नवीन गाव याम ये कुठल ह  असमानता दसून येणार नाह . मा.महापौर 

साहेब, पवना बंद पाईपलाईनचा तढा लवकर सोड वला पा हजे. आपण आडीचश ेकोट  पये 

शासनाच अनुदान घेवून बँकेम ये ठेवलेले आहे आ ण याज खातो. याची मुदत माच-१५ 
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पयत वाढून मळालेल  होती ती मुदत सु दा आता संपलेल  आहे. जर ह  योजना क  शकलो 

नाह ततर शासनाला आप याला याजासह पैसे परत दयावे लागतील यासाठ चे काय नयोजन 

आहे. हणजे तु ह  काय करणार आहात ते या बजेटम ये दसून येत नाह यामुळे आपण 

या यावर सु दा नीट वचार केला पा हजे.   भामा आसखेडला आळंद करांचा सु दा वरोध 

दरवेळेस वतमानपञातून वाचायला मळतो. मग जर मावळासारखी प रि थती तथं उ वल  , 

तीकड या ाम थानी जर वरोध केलातर, आपल आ ण यांच भांडण हो याची वेळ आल तर 

तसं न होता अगोदरच यां याशी चचा क न हा वषय सोड व याचा आपण य न केला 

पा हज.े मा.आ शष शमा साहेब असताना आपण अजमेरा कॉलनीम ये कॅ सर कॅनींग सटरची 

तरतूद केलेल  होती. चांगल  योजना आहे आ ह  पण तुमच वागत आ ण समथन दलेल 

होत. त काल न पालकमंञी मा.अजीतदादानी सु दा भू मपूजन केल होत पण यासाठ  या 

बजेटम ये एक पया सु दा ठेवलेला नाह . हणजे न क  तु हांला या कॅ सर कॅनींग 

यु नटच करायच तर  काय? त ेकरायच का नाह  करायच. हणजे अशा योजना फ त जाह र 

कराय या, भू मपूजनाची घाई करायची आ ण या यानंतर या योजना गु ंडाळून ठेवाय या. 

मग नागर कांनी काय समजायचं. हे यु नट का झाल नाह  याच सु दा उ तर देणं आपलं 

दा य व आहे. या ठकाणी शहराम ये बन युनीट सारखं अदयाप सु वधा क  करता. 

या यासाठ  सु दा तु ह  तरतूद चांग या कारे केलेल  आहे ते करत असताना याम ये 

कुठ याह  कारचा उ शर होता कामा नये.  औषध खरेद ला नेहमी वलंब होतो. टडर 

येम ये औषध खरेद  थांबत े याम ये सु दा मा.आयु त साहेब आपण ल  घालून 

वायसीएमम ये औषधाचा तुटवडा नमाण होऊ नये यासाठ  ल  दले पा हज.े  साथी या 

रोगासाठ  बाराह  म हने आपल  णालय आ ण आपल  टम स ज पा हज.े आपण एखाद  

साथ आल  कंवा या यावर नंतर वचार क न लोक मे यानंतर कंवा काह  घटना गंभीर 

झा यानंतर आपण ल  देतो तसे न करता साथ कधी येईल हे न क  सांगता येत नाह  

वातावरण कुणा या हातात नाह  यामुळे बाराह  म हने आपण अशा कारची टम कायरत 

केल  पा हज.े मा.महापौर साहेब, वशेष योजनेम ये अजून तीन े ागृ ह, जलतरण तलाव, 

मशानभूमीत गॅस या, डझेल या दा ह या आपण घेतले या आहेत. मा.आयु त साहेबांना 

वनंती आहे आपण ा.रामकृ ण मोरे े ागृ हाम ये चला, दरवाजाम ये इं  के यानंतर सुगंध 

येतो व तो सुगंध एवढा असतो क  पुढे गे यानंतर नाकातले केस जळतील क  काय 

अशा कारचा घाणेरडा वास या े ागृ हाम ये येतो. शहरा या वैभवाम ये भर घाल यासाठ  

आपण या काह  योजना करतो याच जर अशा कारे हौस कपींग होत असेलतर, याचा 

दु पयोग जे कमचार  आहेत यां याकडून होत असेलतर याला जबाबदार कोण आहे. का 

तु ह  फ त बजेटम ये तरतूद कराय या, नवीन इमारती बांधाय या, मग ४० कोट  जाऊ ५० 

कोट  जाऊ कतीपण जाऊ आपल कुठं जातय. या ठकाणी आपण चुक च करतायं. ए ककडे 
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भागाला १५३ च कोट  आ ण ए ककडे चार-चार, पाच-पाच नाटयगृ ह. आज पुणे 

महानगरपा लकेचे उदाहरण आपण नेहमी देत असतो. पुणे महापा लकेत हे केले, ते केले. तेथे 

५० लाख लोकसंखेम ये अवघे तीन े ागृ ह आहेत त े सु दा ओ हरलोड असतात. परंतु 

आप या े ागृ हाचं बुक ंग तपासा. आप या े ागृ हाम ये कशाच बुक ंग असतं. तेथे 

लाव याचे काय म, शाळचे नेहस मेलन, कंपनीच े कॉ फर स, पत सं थे या मट ंग 

असतात. या या पल कड आप या नाटयगृ हाम ये कुठलेह  काय म नसतात. मग आपण 

कुणाचे पैसे वापरतो, हे टॅ सपेअर नागर कांचे पैसे आहेत या याकड सु दा आपण गांभीयाने 

बघीतल पा हजे. पु याम ये वैकंु ठ मशानभू मसारखी एकमेवच मोठ  मशानभूमी आहे. 

या ठकाणी १० ते २० बेड असतील, वदयूत दा ह या असतील, गॅसदा ह या असतील कंवा 

अजून लाकडावरती जाळ याची सु दा या ठकाणी सोय केलेल  आहे आ ण ते उ तमर या 

चालत.े शहरा या सटर ठकाणी आहे आ ण सगळया बाजूने लोक या ठकाणी अ य वधीसाठ  

येतात. परंतु आप याकड ेबघावे पा हजे तेथे मशानभूमी पा हजे तेथे लावा वदयुत दा हनी, 

पा हज े तेथे लावा गॅस दा हनी. १०० कोट  लाईटच बल येत,े कोणाला काह  घेणं नाह . 

मा या वॉडात पा हज,े मा या साईडला पा हज,े मा या वॉडात खच झाला पा हज.े मरणाचा 

रेशो बघा. शहराम ये रोज कती मृ यू होतात, कुठ या भागात कती मृ यूच माण आहे 

आ ण या वदयुत दाह नीला काह  धंदा मळतो का नाह , तेथे कोणी जातय का नाह  हे 

बघावे.  आप याकडे पैसे आहेत, योजना आहेत हणून आपण काह ह  क  शकतो हा गोड 

गैरसमज आहे. ११०३ कोट ची एलबीट  बंद झाल तर कमचा-यांना पैसे गोळा करत फरावे 

लागेल नाह तर एक एक इमारत वकावी लागेल. अशा कारची वेळ आपण दुदवाने येऊ देवू 

नये. वशेष योजना नि चतपणे करा पण याची गरज, याचे मे टेन स बघा. आचाय अञ े

े ागृ ह बघा कसले काय म असतात. नेहस मेलन घेतो ते एक समजा शहरा या 

गजबजले या ठकाणी आहे. अंकुशराव लांडगे े ागृ हाची प रि थती बघा या ठकाणी कॅ ट न 

सु दा नाह  साधा चहा सु दा मळत नाह . ज े नाटयकलाकार येतात यांना जर सु वधा 

नसतीलतर ते आप याकडे काय म घेतील कशाला. एकह  दजदार काय म आपण क  शकत 

नाह त. फ त आप याकडे पैसे आहेत पैशाची म ती आहे हणून या कारचा उ मात आपण 

या ठकाणी केलेला दसतो. मा.आयु त साहेब तु ह  परवा †òटो ल टर म ये सगळया 

नगरसेवकांच श ण घेतलेले होतं. यावेळेला काह  सूचना केले या हो या. समट र ते काह  

ठकाणी असावेत. तु ह  हणाल एक कडे पैसे वाचवा हणता एक कडे समटचे र ते करा 

हणता. पण याच सु दा व लेषण आ ह  या दवशी केलं होतं. या भागाम ये वारंवार 

ख डे पडतात या भागात समटचे र ते केलेतर याची २५ ते ३० वषची लाईफ आहे. 

पु याम ये अंतगत र ते सु दा समटचे झालेले आहेत. मु ंबईम ये सु दा मोठे र ते समटचे 

होऊ पाहतायेत. तु ह  दरवष  काँ ट करणावरती, डांबर करणावर, हॉट म सवरती खच क न 
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आतापयत कोटयावधी पये खच केलेले आहेत. जर आपण य न केला आ ण एका-एका 

भागात समट र ते केलेतर भ व यातील पुढचा आपला खच वाचणार आहे. घनकचरा 

याव थापन- मा.आयु त साहेब, मी आप याला दोन दवसापुव  एक पञ दलेले होत.े नकृ ट 

दजाचे बकेट दलेले आहेत. पंपर  चचंवड महानगरपा लकेनी या दराने या बकेट खरेद  

केले या आहेत या पुणे महानगरपा लके या दरा पे ाह  जा त दरा या आहेत व याची 

कपॅ सट  सु दा लहान आहे. आप या कमचा-यांना वचारा क ज हा ते घरगुती कचरा गोळा 

करायला जातात यावेळेला या बकेटम ये बायका कचरा टाकतात का? कंवा वेगवेगळा 

कचरा टाकतात का? तु ह  याची चौकशी करा. तु ह  खरेद  केल , वाट या, संपल क  झाल 

आमच काम. या बकेटम ये बायका सुकट, ब बील भ न ठेवतात, अशा आम या 

आि वनीताई हणा या. कुठं धा य भ न ठेवतात, कुठं पोरं खेळायला घेतात, कुठं एका 

ठकाणीतर हे बकेट भंगार या दुकानाम ये दस या. लोकांनी वकून टाक यात. हणजे 

तु हांला जेएनएनयुआरएमचे पैसे आले होते हणून अशी खरेद  करायची होती. हणून 

अशा कारची खरेद  तु ह  करतात का. आपण मा या पञाचे उ तर का दलेले नाह .  नवीदा 

कोट क न या बकेट घेत या गे या आहेत. पुणे महापा लकेम ये हे टडर केल तेथ े४७ पये 

माणे कोट केले आ ण या ठकाणी ७४ पये माणे कोट करतो. आप याकडे रंग झालेल  

आहे असं तु हांला सांगीतलेल होत. परंतु आपण तुम या काळात झालेल नाह  हणून 

कानावर हात ठेवलेत परंतु तसं न होता याचा संपुण लेखी खुलासा केला पा हजे. आप याकडे 

उदयान वभाग आहे परंतु ना व यपुण अशा कारचे कुठलेह  काम भि त-श ती व सांगवीच 

उदयान सोडलेतर  दसून येत नाह . मा.आयु त साहेब आप याला दोन-तीन दवसापुव  एक 

त ार आलेल  हाती.  वृ संवधन स मती माफत पधा घेत या जातात या पधा तु ह  या 

भागाम ये घेता या पधा पयावरण हणून याचा उ लेख केला जातो पण तेथील 

नागर कांनी लेखी व पात त ार केल  क , बाक चे गा यांच े काय म कंवा आवाजाच े

काय म प र ा असताना या ठकाणी घेतले गेले आहेत. कुठला काय म, कशाचा काय म 

आ ण याच ंआवूटपुट काय. या पधम ये थानीक कती सहभागी असतात.  याच या 

कंप या, तेच ते लोक यानाच ब ीस हे जे काय म असतात ते बंद झाल े पा हजते. 

पेपरम ये आलेल आहे क  फ त टॉलच लावले गेले, तु ह  अशा कारचे काम क  नका क  

याम य ेजा तीत जा त टका होईल. पीएमपीएमएल या डेपो या आर णा या जागेवरती 

आपण पीएमपीएमएलला १२० कोट  पये देतो. तु ह  परवा सांगीतल क  येक भागाला 

दोन-दोन, चार-चार बस टॉप तु ह  आ हांला देणार आहात. १२० कोट  , तो चार-चार 

बस टॉपचा येणारा खच आ ण पीएमपीएमएलचे डेपोचे जे आर ण आहेत ते आर ण डे हलप 

कर यासाठ  सु दा तु ह  खच करता. हणजे या गो ट त खच वाच वता येवू शकतो 

या ठकाणी तु ह  का पैसे खच करता. ीकर परदेशी साहेबांशी जे हा आ ह  या गो ट वर 
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चचा केल  त हा यांचे हणणे असे पडले क  हे आर ण आमचे आ ह  डे हलप करतो. 

महापा लकेला काय हौस आल  वत:चे पैसे खच कर याची. ते डे हलप कर यासाठ  पैसे 

आपलेच जातात. बंद पाईपलाईन योजना युती शासन असताना ६० कोट  पयाचे बजेट होत.े 

गजानन बाबर साहेब आमदार होत े युती शासनाने ६० कोट त ती योजना करतो हणून 

सांगीतल होत. परंतु इकड या रा यक यानी ती नाकारल  आहे आ ण तीच योजना ४५० 

कोट ला आप याला करावी लागल . मा. नतीन गडकर  साहेब यावेळेस मंञी होते यावेळेस 

यांनी या शहरातले पुल आ ण र ते कर याची इ छा दाखवल  होती. यावेळेला सु दा आ ह  

करणार हणून शासनाला नाह  हणून सांग यात आलं आ ण हजारो कोट  पये खच 

कर यात आले. आताह  तीच अव था आहे देहू-आळंद  र ता शासन हणतय आ ह  करतो 

परंतु अजून आपण यांना र पॉ स दलेला नाह . या ठकाणी शासन पुढे येत े या ठकाणी 

तु ह  मागे सरकता आ ण िजथं आ ह  हणतो या ठकाणी तु ह  करणार नाह त.      

वदयुत वभागात ज ेअ धकार  काम करतात सुरगूडे साहेब असतील, तुपे साहेब असतील 

यांना पण वनंती आहे क  शहरातील सुशोभीकरणासाठ  उभारलेल  सगळी कारंजी नादु त 

आहेत. आपण जे हा सु  करतो ते हा मोठमोठे मंञी बोलवून उ घाटन करतो, महापा लके या 

सगळया बजेटम ये फोटो चटकवलेले असतील कंवा आप या ेझे टेशनम ये असतील. तेच 

ते फोटो चटकवलेले असतात आ ण पु हा ते फोटो येत नाह त. अशा कारचे काम करत 

असताना १०० कोट  पयाचे वदयूत बलह  भरतो. एनज  सेि हंगसाठ  हणजे वदयुत बल 

कमी कशा कारे होतील यासाठ या सु दा योजना या सव अ धका-यांनी वचार क न के या 

पा हजेत अशा कारची सुचना देत.े ा धकरणाची ईको ब डींग इमारत आहे या ठकाणी 

सोलरवर सव लाईट चालतात असं ऐकल आहे. आपण सु दा तशा कारच ेजर केलेतर याचा 

उपयोग आप याला होईल.  अमेर कन बनावट चे आपण कॅमेरे घेतो यासाठ  साडेचार कोट चा 

खच केलेला आहे. परंतु जे हा आपण इ पोटड कुठ याह  गो ट  घेतो यावेळेस याचे 

मे टेन स आ ण याचे मॉनेटर ंगचे श ण हे सु दा घेणे गरजेच असतं. याची वॉरंट  

संपल तर काय? आपले अ धकार  कायमचे येथे ता पञ घेवून आलेले नाह त ते सु दा 

रटायड होणार. एवढा कोटयावधी पये खच क न आपण काह  गो ट  करतो तर याच ंसु दा 

पुढच ं भ व य काय आहे याचा सु दा वचार करणे गरजेच आहे. म हला व बालक याण 

वभाग आहे, ३२ कोट  पयाचा खच करतो आ ण फ त सायकल  वकत घेणे, शलाई मशीन 

वकत घेणे, बचत गटाना कॅश अनुदान देणे आ ण यावसायीक श ण एवढंच. हणजे कॅश 

३२ कोट  संप व यासाठ  जेवढ  ताकद लावता येईल तेवढ  तु ह  अशी कॅश पैसे वाटून लावता 

परंतु यातून आवुटपुट काह  दसत नाह . या सगळया योजना गृ हत ध न पुढ या बजेटम ये  

या सगळया योजना न यान े या यातून चांगलं आवूटपुट नघेल अशा योजना आणणे गरजेच 

आहे. मा.महापौर साहेब, एलबीट  बंद झाल तर आप याला शासना या अनुदानाची वाट पहावी 
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लागेल. मा.आयु तांनी यावेळेस काह  ठकाणी हेड टाकले आहेत, हेड ओपन केले आहेत पण 

या यावर मोठा शु य आहे. ते शु य असेलतर ते हेड ऑपरेट होतं का? कमीत कमी एक 

पयातर  ठेवावा लागतो ते हा ते हेड ऑपरेट होतं. शु याच हेड ऑपरेट होत नाह  अशी माझी 

मा हती आहे. याची सु दा तरतूद करायला पा हज े व न दाखवायचीतर ते पुण 

दाखव यासाठ  य न केला पा हजे. मा.आ शष शमा साहेब असताना लॉ कंग बजेटची योजना 

राबवलेल  होती. कारण यावेळेला आमची महापा लका पुण ख डयाम ये गेल  होती. अब ह 

टडस झालेले होते तजोर म ये पैसे न हते. शमा साहेब आ यानंतर आ हांला यांनी एक-दोन 

वषात पुवपदावर आणलं आ ण लॉ कंग बजेटमुळे आमची वॉडातल  काम सु  झाल. 

या यानंतर दडपट टडर आ ह  काढू शकतो अशा कारची योजना केल  हणून येका या 

वॉडाला कुठेतर  सुर तता होती. क  माझ हे काम नि चतपणे होणार आहे. परंतु ती 

सुर तता आता दसुन येत नाह. कारण तु ह  शु य बजेट ठेवले. तु ह  आ हांला श द 

दला, परवा  झरो आहे तेथे काटे यांनी तु हांला ऍटो ल टरम ये वचारल होत, तु ह  यांना 

हणाले क  हे काम होणार. तु ह  सांगीतल क  आपण कतीह  काम क  शकतो. तु ह  असे 

हणत असालतर जे लोक तुम याकडे येवून बसून या ठकाणी जोर लावतील, जबरद ती 

करतील अशा लोकांकडे बजेट जा तीत जा त वळ याची श यता आहे आ ण जे नगरसेवक 

आप याकड संपक करणार नाह त कंवा यांना मा हती मळणार नाह  यांचेवर अ याय 

हो याची श यता आहे.  अशावेळेस जर अशी काह  आकि मक एलबीट  सारखी प रि थती 

आल तर कुठले वषभर काम करायची, वशेष योजनेमधल  कुठल  काम यायची. याची 

ायोर ट  बनवणे गरजेच आहे.  यासाठ  जुन,े नवीन सव सभासद, सव प ाचे नेत,े 

पदा धकार  यांचेबरोबर बसून ती ऍथोराईज ायो रट  ल ट तयार क न ठेवावी. एलबीट  बंद 

कर यासाठ  आ ह  वत: य न केले होत े परंतु जकात सु  हावी अशी आमची मागणी 

होती. जोपयत नणय लागत नाह  तोपयत पुव जकात चालू रह ल  पा हजे. बजेटम ये असे 

वाटते क  याला वा ेल तसे कर यासाठ  सव दरवाजे उघडे ठेव यात आलेले आहेत. मला 

एवढच सांगायच आहे क  “ तजोर को चोर से धोका नह , धोका है तो पहरेदारोसे” एवढे बोलून 

माझे बजेटच भाषण संप वत.े   

मा. समा सावळे – स मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, माझे सहकार  बंधु 

आ ण भ गनी. महापा लकेचं सन २०१५-१६ चे अंदाजपञक सभागृ हा समोर आलं आहे. गे या 

तीन-चार वषात दु पट झालेले हे बजेट सभागृ हात मंजूर ला आलेलं आहे. मंजुर  दे या या 

अगोदर थायी स मतीकडे गे यानंतर याम ये उपसूचना झाले या आहेत या उपसूचना 

सु दा माग या वेळेस जशी चुक केल  होती, पु तक छाप याची तशी चुक यावेळेस केलेल  

नसेल. कारण क  संपुण पु तक परत छाप या या ओघात पु तक प हल  दल  आ ण यातून 

मग  या काह  उपसूचना आ या या उपसूचना सु दा या बजेट या पु तकात सव 
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नगरसद यांना या टाकून द या, या समा व ट कर यात आ या. उपसूचना या ठकाणी 

बजेटम ये आ या परंतु नगरसेवकांना माञ मा हती नाह  नेम या या काय उपसूचना हो या. 

थायी स मती या ब-याचशा सद यांना मा हती नाह , नेम या उपसूचना काय आहेत. थायी 

स मतीचे मोठे पु तक दलेले आहे. ते थायी स मती आ ण जी.बी.ला देवून बसले, आ ण 

मग  दो ह  म ये तफावत. अनु मणीका इकडे ५२ आहेत तीकड े५६ कशा झा या आ ण मग 

फोडाफोड झाल  असं तु ह  सांगीतल. मा.महापौर साहेब, एखादया महानगरपा लकेचे बजेट 

सादर करत असताना एक ामाणीक अपे ा आहे क  या काह  तु ह  याम ये उपसूचना 

दले या असतील या उपसूचना नगरसेवकांसमोर यायला पा हजे हो या. आयु त साहेबांनी 

माग या वष  सांगीतले होत ेक  मा या उपसूचना टाईप हाय या आहेत टाईप झा या क  मी 

आप याला देतो. आता थायी स मतीला आ या हो या या तर  सद याकडे यायला पा हजे 

हो या या सु दा आ या नाह त. मा.महापौर साहेब, छोटया छोटया जर  गो ट  अस यातर  

याकड ेल  देणे अ यंत मह वाच आहे कारण या सभागृ हात बोलणारा येक सद य हा 

नवडून आलेला आहे यामुळे तो याचा अ धकार आहे आ ण तो अ धकार शासन नाकरत 

असेलतर शासनाचा या ठकाणी ध कार करत.े मा.महापौर साहेब, खरंतर बजेट सादर 

होताना या या अगोदर चचा हायला पा हज.े आयु त साहेब तु ह ऍटो ल टरला मट ंग 

घेतल  गटने यांची घेतल  का कोणाची घेतल , खरंतर आ हांला कळालच नाह . आ ह  पेपरला 

दुस-या दवशी वाचलं, पण मट ंग घेवून काय उपयोग आहे. एकदा बजेटच पु तक 

छाप यानंतर तु ह  कतीह  मट ंग घेतल तर  काय करणार आहेत. कतीह  वाद त चचा 

केल तर  याचा काह  उपयोग आहे का? याचा अ यंत राग येतो, चड येत,े संताप येतो हे 

सगळे तु ह  यावेळेस तयार करत असता यावेळेस जर का तु ह  सगळया नगरसेवकांची 

मट ंग बोलावल  आ ण यावेळेस यांचे तु ह  हणणे ऐकूण घेतले, यां या सूचना घेत या, 

मी हणणार नाह  शंभर ट के तु हांला सूचनांच पालन करता येईल. पण काह तर  

नि चतपणे आपण यांच ऐकू शकू. परंतु आपण दर वष  “येरे मा या माग या”, प हले 

आपण बजेटच पु तक तयार करतो आ ण मग या यावरती चचा करतो. या क  या 

केले या चचचा काह ह  उपयोग होत नाह . मा.महापौर साहेब, असे वाटते क  खरच या 

शहरातील जे करदात े नागर क आहेत, हे बजेट आणतो ते तुम या मा यासाठ  नसून या 

शहरातील येक करदा या नागर कांसाठ  आहे आ ण यांना आपण याय दयायला नको का? 

यांना खरंच याय मळतो का? यां या माग या नेम या काय आहेत? मग तो 

झोपडप ीतला नगरसेवक असेलतर  याला वचारायला पा हजे तु या वॉडात काय करायच 

आहे. आ ण मग शाहू नगर, संभाजीनगरला जे नगरसेवक आहे यांना सु दा वचारले पा हज े

तुम या वॉडात काय करायच आहे. परंतु हा आप याकडे एकक ल  काय म राब वला जातो. 

समान काय म आपण राबवत नाह त हणून माझी आपणास वनंती आहे क  पुढचे बजेट 
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का होईना आपण बजेट पु तक छाप या या अगोदर यांच जे काह  हणणे असेल ते आपण 

लेखी व पाम ये या व श य होईल तेवढया सूचनांचा बजेट या पु तकाम ये समावेश करा. 

मा.आयु त साहेब, माग या वष  यावेळेला बजेट झाले, ीकर परदेशी साहेब असताना मी 

परदेशी साहेबांना हणाले साहेब, आ हांला एक नाह तर दोन आयु त आहेत. कारण क  तु ह  

जेएनएनयुआरएमसाठ  एक हजार कोट चे बजेट आ ण या बजेटला असणारे आमचे जे 

अ धकार  होते राजन पाट ल साहेब याचवेळेला उ लेख केला होता आ हांला एक नाह  दोन 

आयु त आहेत. कारण क  जेवढे बजेट आयु तांकडे होते तेवढेच बजेट यां याकड े दल गेलेल  

होतं. माग यावेळेस सु दा मी बोलले होते क ह  तरतदू फसवी आहे. यातील २० ट के 

र कम सु दा खच होणार नाह त आ ण हणून मग केवळ आपण ीमंत आहोत, मा याकडे 

खुप पैसे आहेत, मा याकडे मोठ  गाडी आहे हे दाखवायची जी सवय असतेनां यातला हा 

कार झाला क  जसं बाल शपणाचा आपण खेळ करतो. हणजे या योजनावरती आपण 

खरंच काह  करणार न हतो या योजना आपण बजेट या पु तकात दाखवतो, आपण काय 

नेमक सा य करतो. तुमची आ ण माझी करमणुक करतो, लोकांना काह ह  घेणे नाह  

आ हांला पाणी दया, ेनेज दया एवढ च माफक अपे ा लोकांची आहे. परंतु ते आपण न 

करता आपण अशा मोठेपणा या बडजावाम ये जावून आपण काय सा य करता हे मला 

मा हत नाह . माझी वनंती आहे क  जे खरे आहे ते सभागृ हापु ढे आले पा हजे. मा.महापौर 

साहेब, माग या वष  १ हजार ५३ कोट  . जेएनएनयुआरएमसाठ  आप या बजेटम ये 

ठेव यात आलेल होते यातल  फ त २० ट के र कम खच झालेल  आहे. ८०१.३२ कोट  

र कम आज श लक अस याचे आप या पु तकाम ये नमुद केलेल आहे. हणजे टोटल २१ 

ट के र कम यातल  खच केल   आ ण ७९ ट के र कम ह  आपण खचच क  शकलो 

नाह त.  ॉम वॉटर ेनेज या याम ये १२ कोट  पये या वभागाकडून काम झालेले नाह . 

आपण यां यावर काय कारवाई केल . यां याकडून काम झालेले नाह त. यां याकडे आपण 

अपे ीत बजेट दलेले असताना सु दा हे लोक काम करत नाह त यां यावर सु दा काह तर  

आपण कारवाई करायला शकले पा हजे. मा.महापौर साहेब, झोपडप ी पुनवसन क पासाठ 

शासनाकडून जे अनुदान ा त झाले यापैक  १६० कोट  पये हे आता आप याला शासनाला 

परत करायचे आहेत.  हणजे ॉम वॉटर ेनेजचे १२ कोट  आ ण झोपडप ी पुनवसनचे १६० 

कोट  हणजे १७२ कोट  आप याला शासनाला परत करायचे आहेत. आयु त साहेब, 

नो हबरम ये यां या कडे मट ंग झाल , आप याला कळवलं  क  १७२ कोट  याजासह त 

आप याला परत मागीतले आहेत. शासनाचे पञ नो हंबर, डसबर, जानेवार , फे ूवार  आ ण 

माच पाच म ह यात या सभागृ हापुढे येवू नये का. आलं पा हजेनां, आपल अपयश आहे. जस ं

तुम या चांग या कामाम ये आ ह  तुम या बरोबर असतो तस ंतमु या अपयशाम ये सु दा 

तुम या बरोबर आहोत. १७२ कोट  शासनाला परत का करावे लागतात. महापौर साहेब, ये या 
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जी.बी.ला तो वषय आहे आ ण व तृतपणे मी या यावर बोलणार आहे. जो जो जसा जसा 

न करेल तसतसे उ तर दे याची पण मी ताकद पण ठेवणार आहे. तुम या चुक या 

नयोजनामुळे क प फसले आहेत. तुम या अ धका-यामुळे आज या क पाची १७२ कोट  

र म ह  शासनाला परत करावी लागत आहे या यासाठ  आ ह  जबाबदार नाह त आ ण 

हणून या अ धका-यावरती आप याला ह  जबाबदार  नि चती करावीच लागणार आहे.   

आ ण ती के या शवाय आप याला पयाय नाह . मा.महापौर साहेब, अ चय याच वाटत क  

शासन आस डेअर ंगच कसं क  शकतं.  १७२ कोट  शासनाला याजासह परत करायचे यांचे 

पञ मनपाम ये आलेले असताना आयु त पञ सभागृ हापु ढे आणत नाह त इतक डेअर ंग 

शासनाच होत कसं? इतकं डेअर ंग कसं होऊ शकतं साहेब तुमच.ं सगळयात मह वाचे 

हणज े जसं तु ह जु या कामाचा अंदाज घेत नाह त तसा याह  कामाचा यायला नको 

पा हज ेतु ह .   जसं तु ह  २० तारखे या जी.बी.ला कारणे दलेले आहेत नां याच कारणा 

बरोबर तु ह  याम ये दयायला पा हजे होतं क पाची जागा चुक ची कोणी नवडल , 

डीपीआर चुक चा कोणी शासनाकडे पाठवला, घरा या कमंती कशा वाढ या, बोगस लाभाथ  

कोणी घुस वलेत या यावरती चौकशीच काय झाल हे सु दा याम ये स व तर दयायला 

पा हजे होतनां पण ते आपण दलं नाह  साहेब, एक कडे मगाशी नारायण ब हरवाडे स ताधार  

प ाचे नगरसेवक का वरोधी प ाचे हे खरंच समजल नाह . या कारच तु हांला तुम या 

डोळयात आंजन घालणार भाषण या सभागृ हाम ये नारायण ब हरवाडे यांनी केलं. कोण वरोधी 

प ाचा, स ताधार  प ाचा. मंजूर  देणारे हेच, बोलणारे हेच आ ण मग आ ह  तु हांला कायदा 

दाख वणार, मग तु ह  चुक च काम करता हणून जर का आ ह  तु हांला बोललोतर मग 

माञ तु ह  आम यावरती ठपका ठेवता. हायकोट असू देत नाह तर शासन असू देत. युती 

शासनाचे आता जवळपास सहा म हने पण झाले नाह त या या आधी आघाडी सरकार होतं, 

रा याम ये आ ण क ाम ये सु दा. जर का आम या पञावरती, जर का आम या कोटकेसेस 

वरती ते क प बंद पडले असतीलतर याम ये नि चतपणे चुका आहेत. कोट कधीह  

नराकारण माणसाला श ा देत नाह  आ ण यामुळे तु ह चुका के या हणून या चुकाच 

फळ आज तु हांला मळालेल आहे. आ ह  वारंवार तुम या पुढे वनं या  के या, आ ह  

तुम या पु ढे अज पण केल  आ ह  वा ेल ते केलं. त काल न आयु त मा.आ शष शमा 

झोपडप ी पुनवसन स मतीला येवून बसले, तीन तास होते आ ण काय हणतात मॅडम आप 

कोट म जाव, मॅडम आप कोट म जावनां. मला कोटात जायला लावल यांनी. यावेळेस एक 

वरोधी प ाची नगरसेवक हणून हणत न हतेतर या शहराची नागर क हणून हणत होते 

क  आपण याम ये सुधारणा करा परंतु याम ये आपण सुधारणा कराय यातर सोडाच परंतु 

यावेळेस  झोपडप ीचा वषय आला आ ण बोलायला लागलना क  ते हासायच,े य  बार बार 

इसके ऊपर बात करती ह. परंतु माझी तळमळ अ यंत ामाणीक होती. मी खुप गो ट  
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नदशनास आणून द या. पंधरा-पंधरा, वीस-वीस पानाचे माझे पञ यावेळेस या आयु तांना 

होत.े आ ण हणून याम य े१७२ कोट  पये आज तु हांला परत करायला लागतात. खरंतर 

आ मप र ण कर याची अ यंत गरज आहे. मा.महापौर साहेब, आयु तांना वचारल पा हजे 

क  १७२ कोट  सव नगरसद यांना अंधारात ठेवून शासन परतावा हणून आपण न द केल  

नां. शासन परतावा हणून जर का आपण या ठकाणी न द केल  असेलतर सभागृ हापु ढे ते 

पञ ठेवायलाच पा हजे होत,े ते का ठेवल े नाह . नेमक आप याला काय करायचं आहे.  

मा.महापौर साहेब, अंदाजपञक य याम ये पा. . १९७ वर शासन परतावा र कमेम ये १७२ 

कोट  हे शासनाला परत करणार आहेत. नागर कां या फंडाचे हे पैसे आहेत आम या पैशाच 

तु ह  काय करता हे कळायला नको, तुमचे अपयश, तु ह  असं छान झाकून ठेवणार का.  

१७२ कोट  र कम कमी होत नाह , कमी नाह . तु ह  पर पर अशी र कम परत करणार 

असालतर, आ ण आम या अपरो  करणार असालतर माझा याला आ ेप आहे. जे जे क प 

करता या या सव जबाबदार अ धका-यांवरती जबाबदार  नि चती झाल  पा हजे आ ण जर  

तु ह  नाह  केलतर  हायकोटात मी जबाबदार  नि चतीची शंभर ट के मागणी केलेल  आहे. 

मग त काल न आयु त असतील, नगरसद य असतील, टॅ डींग क मट  असेल, तुमची 

सीएमसीची क मट  असेल या सगळया क मटयावरती जबाबदार  नि चतीची मी मागणी 

केलेल  आहे. मा.महापौर साहेब, क प करताना, या ठकाणी आ हांला सांगीतल वशेष 

योजनाम ये त ेकरताना वाचताना कती छान वाटत,े आमचीच पाठ आ ह  थोपटून घेतो परंतु 

याम ये या या ञुट आहेतनां यावर सु दा बोलणं झाल पा हज.े आयु त साहेब, तुमचा मी 

नषेध करत.े  तु ह  जे सभागृ हापासून पञ लपवल. मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे 

आयु तांना आपण सांगाव क  २० तारखे या जी.बी.ला या पञाच या ठकाणी वाचन कराव 

हणून. मा.महापौर साहेब, माग या वष  २०१४-१५ ला चार भागाना १९० कोट  . आपण 

दलेले होत.े आता १५३ कोट  यावेळेला दलेले आहेत. भाग वाढले, कामाचे व पह  वाढलेल 

आहे.  पुव  २२-२३ वॉडाचे भाग अस यामुळे एवढे ल ात येत न हत.े परंतु आ ह  पाच-पाच, 

दहा-दहा लाखाचे काम सुच वतो या म ये ३७ कोट ची कपात केलेल  आहे. एक कडे आप या 

नाकतपणामुळे शासनाला १७२ कोट  पये आपण परत करणार आ ण दुसर कड ेमाञ आ ह  

पाच-पाच, दहा-दहा लाखाचे काम सुच वतो या याम ये सु दा आ हांला आता नधी कमी 

पडणार. शासनास सु दा भीक मागत पळायच.ं नगरसेवक हणून सांगीतले आ हांला 

पाईपलाईन टाकून दया, ेनेज लाईन टाकून दया हे काम नाह  क  शकणार. अ धका-यानी 

आम याकडून काम नेले पण याम ये समा व ट केल त का नाह  हे पण आ हांला शोधायच ं

आहे. मा.महापौर साहेब, वशेष योजनाम ये उ डाणपुल, अंडर ाऊंड, सीडी वक बांधणे आहे हे 

६०८ कोट चे लेखा शष उघड यात आलेल आहे यासाठ  ३१.३६ लाखाची तरतूद आपण केलेल  

आहे. आयु त साहेब,  वषय असा आहे क ,  मी एक दवस तुम या बंग या या समो न 
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जात असताना बघत होत े मी थांबून वचारले हा र ता का खोदता, आतातर डांबर करण 

झालेल आहे तर तो हणाला तुम देखो ईधार या लखा ह. ईधर पुल बननेवाला ह. मी 

हणाले कधी मंजूर झाला, मला खुप वाईट वाटल मी या भागाची नगरसेवक आ ण मला 

कसं मा हती नाह  क  येथे पलु होणार आहे हणून. अशी जी काम आहेतनां या कामासाठ  

तु ह  सव नगरसेवकांना  मा हती दे याचे तुमच ंकाम नाह  का. एखादया भागाम ये तु ह  

१० लाख देवून टाकता आ ण दुस-या  भागाम ये मी तु हांला ५० लाख २५ लाख पये 

मागीतले. ेनेज लाईन म ये पाच भाग मळून मंजूर क न घेतले. हणजे मी यावेळेस 

तु हांला सांगीतल क  टॉयलेट लॉक टाकून तुम या बंग या या बाहेर लोक घेवून येईल असं 

हण यानंतर तु ह  मा या येथे मंजूर  दल.  हणजे ह  धमक  देवून आ ह  काम करायच ं

का. आ ण दुसर कड माञ तुमचे हे पुव क प जे असतात ते बनाबोभाट मंजूर करतात. 

शंभर ट के खरं आहे क  हे शहर वाढतयं,  या शहराचा एक गावक चा भाग आजून श क 

आहे. ा धकरणाचा आरट ओ समोरचा पाईन रोडचा तुम या बंग या समो न जातानाचा पुल 

१०० ट के चुकलेला आहे. तु ह  तो उ डाणपुल करत असालतर यात या ञुट  ल ात घेवून 

काम करा. उदया असं हायला नको क  जसा  भोसर चा उ डाण पुल झाला उ डाण पुलाव न 

वाहन कमी जातात. पुव चे हातगाडया लावतात तसंच आहे. अस हायला नको यामुळे 

या याकडे ल  दयायला पा हज.े  एक कडे मोठमोठे उ डाणपुल होत असताना खरेतर 

शहराम ये दुस-या ठकाणी आपण बस टॉप, भाजी माकट, मोठमोठे  मॉल या ठकाणी 

सावज नक शौचालय  कुठेतर  आहेत का. या ब डींग मागे पुण हागणदार  आहे. पोमण 

साहेब या ठकाणी बसतात या खीडक तून बघावे केवढा सुगंध येतो.  आपण बजेट कशा 

साठ  नेमकं करतो. जसे तु हांला या पुलाचे सबवे, भुयार  माग, सट मॉल  असतील याची 

जशी गरज आहेनां तशी या सावज नक शौचालयाची सु दा गरज आहे.  माग या वष  

सांगीतल होत ाय हेट कंप या आ यात आ ण या रे वे लाईन या ठकाणी सावज नक  

शौचालय बांधणार आहेत असे कोठेह  या ठकाणी दसलेले नाह . बांधलेत कुठं, का एखाद घर  

उचलून नेलं. येक वष  तु ह  आमची फसवणूक करता असे यो य नाह  आ ण हणून 

तु हांला वनंती आहे क  हे जसे मोठे क प करतानां तसा तु ह  या शौचालयाचा वषय 

सु दा सोड वला पा हज.े मा.महापौर साहेब, या शहरात महापा लके या ह ीम ये या 

झोपडप या आहेत या घोषीत आ ण अघोषीत आहेत या झोपडप यांम ये सु दा 

शौचालयाचा अ यत गंभीर न आहे. आपण घरगुती टॉयलेट बांधायला यांना जर का 

ो साहन दलेतर तो सु दा न सुटू शकतो. आज संपुण शहराम ये या झोपडप या आहेत 

या झोपडप याम ये फ त ४३४६ शौचालय आहेत आ ण याम ये न या पे ा जा त 

नादु त आहेत. खड या तुटले या आहेत, लाईट नाह  मी  य  याचे फोटो काढून 

आणलेले आहेत.  म हलां या व छतागृ हाची सं या अ यंत अ प आहे परंतु या याकडे 
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शासनाच दुल  आहे. लमम ये राहतो हणून याला गरज नाह  क  काय अशा भानात 

आ ह  वावरतो. परंतु पयायाने याचा ञास हा तु हां-आ हांला होतो हे सु दा स य नाकारता 

येणार नाह .  लमम ये फ त दोन ठकाणी आपले दवाखाने आहेत, दोनच ठकाणी ओपीडी 

आहे आ ण  इतर ठकाणीतर एक गोळी घे यासाठ  सु दा आप याकडे ओपीडी नाह . रोज 

कामाला जायचे १०० ते १५० पये एका दवसाला कमवायचे यात र ाला ५० पये खच 

क न जाणार. झोपडप ीम ये एकह  शाळा असू नये का. दुदवाची गो ट आहे. महापा लके या 

शाळा बांधाय यातर व तीम ये बांधा, प हल  ते चौथीचे वग बांधलेतर तथ या माता-भ गनी 

तु हांला खूप अ शवाद देतील. पोट सांभाळून आ ह  पोर शकवायची. यां तुम या शाळेम ये 

दुपार  यायला जायचं या छोटया गो ट  कडे ल  दयायला तु हाला वेळच नाह . कारण क  

आप या संक पनेम ये त े लोक कुठं येतच नाह त. बजेटचे पु तक बघीतलेतर 

अंदाजपञकाम ये काय तरतूद केल , वाचून सु दा न बोललेलं बरं. मा.महापौर साहेब, 

महापा लके या २०१५-१६ या या बजेट या पु तकाम ये  मह वा या उप माम ये .  ३९ 

येथील आर ण . ५३ म ये वाहनतळ, बस ट म स व यापार  संकुल वक सत कर याचे 

ता वत केले आहे. खरंतर या यावरती तु हांला मी दलेल एक पञ आहे. याचा जर तु ह  

मागोवा घेतला असतातर तु हांला मी सहज हणून सांगत ेआ शष शमा असताना मी पञ 

दलेल होतं. १९९५ साल   पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सुधार त वकास आराखडा मंजूर 

झाला. सदर वकास आराखडयाम ये संततुकारामनगर येथे आर ण .५३ अ वये ०.८० 

हे टंरचे ेञ वाहनतळ, बसट मनल व क यु नट  सटर क रता आर ीत कर यात आलेले 

आहे. कम शअल सटर नाह , क यु नट  सटर. आयु त साहेब, वाहनतळ, बसट मनल व 

क यु नट  सटर या सावज नक योजनाक रता आर ीत असले या ेञावर यापार  संकुल 

आर ीत करता येत नाह . याची जाण शासनालाह  आहे, आप यालाह  आहे, आ हांलाह  

आहे तर  आपण या ठकाणी तरतूद केलेल  आहे. हा तु हांला बदल करायचा असेलतर ३७ 

करानां. कोणी धरलयं का तु हांला. तु ह  ३७ चा ताव आणत नाह  आ ण खुशाल तरतूद 

क न ठेवता. मग वरोध केलातर वरोधाला वरोध करता हणता, तु ह  चुक करता तुमची 

चुक दाखवल तर तु हांला राग पण येतो. कारण तु ह  मोठे आहेत मग मोठे आहेततर खोटे 

काम कशाला करता. मग बोलाव पण लागतं, नाह  बोलून चालत नाह . मा.आयु त साहेब 

आप याकडून अशी चूक कशी होवू शकत.े तु ह  काह  आ हांला वचारत नाह त, आ ह  

वरोध केलातर तु ह  आमचं ऐकत नाह त. या वषया या संदभात मी माझ मत न द वत.े 

तुम या मनात हे करायचच असेलतर ३७ ची कारवाई करा. हरकती सूचना मागवा आ ण मग 

काय करायच ते करा. परंतु या यावरती  आपण जी तरतूद ठेवलेल  आहे ती तरतूद आपण 

र  करावी. दुस-या वेळेस अशी चुक होणार नाह  असं कराव. काय होत तु ह  चुक च करता 

आ ण चुकून ते आम या ल ात येतं आ ण चुकूनच आ ह  कोटात जातो आ ण चुकून 
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कोटातून टे मळतो. तु ह  येथे चुकता आ हांला पण चुकाव लागतनां पण तुमची चुक ह  

जाणुनबुजून झालेल  चुक आहे. तुमची चुक कोणा या तर  हतासाठ  करता. या भागाम ये 

तु ह  क यू नट  सटर केलेतर आ हांला मोठ मोठया सावज नक हॉलचे भाडे परवडत नाह . 

आ ह  खरंच सवसामा य आहोत. आ हांला ते कबुल करायला शरम वाटत नाह . तु ह जर 

क यु नट  सटर बाधंलतर आ हांला छोटे-मोठे काय म घेता येतील. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, खरंतर झोपडप ी पुनवसना या नमी ताने का होईना १७२ कोट या 

नमी तान का होईना तु ह  त े पञ सभागृ हापु ढे ठेवा आ ण ते २० तारखे या सभेत याच 

वाचन कराव एवढ  मी वनंती करते. मा.महापौर साहेब, करसंकलन वभागाकडून यावष  ४०० 

कोट चे उ प न अपे ीत धरलेले आहे परंतु करसंकलन वभागाने २८० ते २९० कोट चे उ ट 

गाठलेले आहे.  ीकर परदेशी साहेब असताना उ नाच ञोत मळाव हणून मी सभागृ हात 

मागणी केलेल  होती सव मळकतीचे फेर सव ण झाले पा हज.े तु ह  चांगले काम करता 

तुम या पाठ शी आ ह  आहोत. यांनी चांगल काम केल हणून यांच नाव या ठकाणी 

काढतात. यांनी फेर सव ण केल े यामुळे उ प न वाढलेले दसत.े नवीन फेरसव ण म ये 

उ प न वाढलेले आहे. जुने उ प न घटलेले आहे. तुमचे वसुल कडे दुल  झालेले आहे. 

महानगरपा लका ह ीतील फेरसव ण  के यामुळे जवळपास ८० हजार मळकती अन द त 

मळाले या आहेत. गायकवाड साहेबांकडून मा हती घेतल  ते हणाले २५ हजार लोक 

आप याला हातीच लागत नाह त. ते कागदपञ देत नाह त, न द करायला येत नाह त. २५ 

हजार लोक न द करायला येत नाह  तर  आपण शा तीकर लावतोनां, टॅ स यां याकडून 

घेतोचनां. आप या महापा लकेची यंञणा काय करत.े ८० हजार मळकतीवरती याम ये २५ 

हजार लोक येत नसतीलतर आपल  महापा लका काय करत.े  अन धकृत बांधकामाचा न या 

शहराम ये एवढा जट ल झाला होता क  तु ह  टॅ स लावायला गेलात आ ण लोक लावू देत 

नाह त असे नाह  कारण क  आमची भाबडी समजूत आहे मला टॅ स आला हणज ेमाझ घर 

अ धकृत झाल.ं मागील वष  आपल  मागणी  ५४० कोट ची होती. चाल ूमागणी ३७७ कोट ची 

केलेल  आहे हणजे एकूण मागणी होती  ९१७.३८ कोट  एवढे बील करसंकलन वभागाने 

नागर काला दलेले होत.े ९१७ कोट चे बील दलेले आहेत. याम ये करसंकलन वभागाने 

सांगीतल २१२.६२ कोट  पयाचे करआकारणी कोट केस झोपडप ी, बंद कंप या यांचेकडील 

मागणी आहे यामळेु ह मागणी फुगीर आहे. ९१७.३८ मधुन २१२.६२ वजा केलेतर ७०४.७६ 

उरतात. आपण टागट देतो टागट सु दा आपण पुण क  शकलो नाह त. कारण क  इले शनच 

वष होत यां याकडे तीकडचा चाज होता हणून हे टागट आपण क  शकलो नाह त. यातुन 

मागील व चाल ू जी आपल  मागणी होती असे मळून १५८ कोट  शा ती करा या पात 

अस याने ते करवसुल तनू वगळ यात आले. आ ह  सभागृ हात मांडल होत तु ह  शा तीकर 

घेवू नका परंतु मुळ र कम घे यास सुरवात करा ती मुळ र कम घे यास सुरवात केलेल  
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आहे. १५८ कोट  ७०४ मधुन वजा केले.  व ९१७.३८-२१२.६२= ७०४.७६ यातून १५८ कोट  

शा तीकराचे घेणार नाह त, हणजे ते मा य केल. मा.महापौर साहेब, ९१७.३८ कोट  पयाची 

मुळ वसूल  येणे अपे ीत असताना या र कमेतून य ात वसुलपाञ मागणी ५४६ कोट  

पये अस याचे करसंकलन वभागाचे हणणे होत े यातून ३७० कोट  पयाची वसुल  

द.३१/३/२०१५ अखेरपयत होईल असा करसंकलन वभागाचा अंदाज आहे. ९१७.३८ कोट  

पया या मुळ र कमेपैक  केवळ ३७० कोट  पये जर वसुल होणार असेलतर हणजे 

य ात फ त ४० ट के वसुल  झाल  आहे. याम ये १२ ते १५-२० ट के नवीन न दणी 

केल  आहे ते आहे. हणजे जुने २० ट केच झालेनां हणजे आप या करसंकलन वभागा या 

परफॉम सचा ाफ हा खाल  गेलेला आहे. उ प नाचे मोठे ञोत हणून आपण याकडे  

पाहतो आ ण या ठकाणी यां याकडून उ प न वसुल कर याम य े य -अ य  दरंगाई 

झालेल  आहे हे स य आहे. या वसुल होणा-या ३७० कोट  मालम ता करा पैक  सुमारे ७० 

कोट  पये शासक य ववीध कर अस याने त ेशासनाला परत करता, राह ले ३०० कोट  पये. 

एक कडे तु ह  उ द ट जे देता या या २० ते ३० ट के जर र कम वसुल  होत नसेलतर 

या यावर वकआऊट करणे फार गरजेच आहे. दुसर हणजे या २१२ कोट या कोटाम ये 

केसेस आहेत बंद कंप या असतील, झोपडप या असतील यांना अभय योजना लागू करानां. 

अभय योजना लागू क न यां याकडून वनटाईम घेवून टाका कंवा याचे हा ते क न या. 

ा धकरणात योगेश हसे साहेब असताना यांनी अभय योजना लागू केलेल  होती. लोकांचे जे 

राह लेले हा ते होते त ेदोन-तीन ह या म ये यांनी वसुल केलेले होत ेआ ण अ यंत चांगला 

तसाद मळालेला होता. तशी अभय योजना आपण सु दा लागू क  शकतोनां. ती 

या ठकाणी लागू करावी. सन २०१५-१६ म ये ४२५ कोट चे मालम ता करा या वसुल चे उ द ट 

ठेव यात आलेले आहे. सन २०१४-१५ म ये ४०० कोट चे उ द ट असताना ३०० कोट  वसुल 

झाले यामुळे आता ४२५ कोट  पयाच उ द ट गाठण कठ ण होतं यामुळे आपला परफॉम स 

होणार नाह   आ ण परफॉम स होणार नसेलतर या म ट  नॅशनल कंप या असतात या 

लोकांना आक षत कर यासाठ  वेगवेगळया ि कम आणतात बँका सु दा अशा कार या 

ि कम आणतात आ ण याम ये वसुल  करतात. आयु त साहेब, ह  सु दा आपल  वसुल  

आहे तर  याम ये एक अभय योजना जाह र क न लोकांकडून ती वसुल  करावी. मा.महापौर 

साहेब, जकाती या तुलनेत आपल एलबीट चे उ प न २०० कोट ने कमी झालेले आहे आ ण 

करसंकलनाम ये १०० कोट ने कमी झालेल आहे हणजे ३०० कोट ची तुट या ठकाणी आहे 

तर  याचा आपण गंभीरपणे वचार करावा. अन द त मळकतीची न द करणे गरजेचे आहे. 

एकतर असं आहे क  तु ह  मा या घरात टेप टाकला क  तु ह  माझं घर पाडायला आलात 

क  काय असं लोकांना वाटतं. प हल लोकांना सांगावे आ ह  पाडायला आलेलो नाह तर आ ह  

न द साठ  आलेलो आहोत आ हांला सहकाय करावे आ ण ती न द झाल तर आ ह  तु हांला 



51 
 
याय देवू शकू हे सु दा लोकांना सांगणे अ यंत गरजेच झालेल आहे. या मळकती संदभात 

तु ह  गावठाण भागात फरत नाह त, भोसर  गावाम ये, इं ायणीनगर म ये गॅलर  आडीच 

फुट जाळी लावून क हर केलेल  असेलतर आडीच ते साडेतीन हजार आपण दंड मारतो. भोसर  

गावठाणा म ये चला, प तीस-प तीस, चाळीस-चाळीस खो या या ब डींग आहेत या ठकाणी 

आपण नाह  घुसू शकत. या ठकाणी आपण घुसूच शकत नाह त अशा कतीतर  मळकती 

आहेत. यासाठ  ठोस पावल उचलावीत. कायदयाचा वापर करा. मा.महापौर साहेब, यावष  

बांधकाम परवाना वभागाला ३९५ कोट च जे उ द ट देणेत आलेल होते ते सुधार त 

अंदाजपञकात २७५ कोट  ठेवलं.  २८ फे ूवार  २०१५  पयत  २१३.५८ कोट  पयाच उ प न 

बांधकाम परवानगी वभागाला मळालेले आहे. गेल  पाच ते सात वष मी मागणी करत ेक  

शमन शु क आ ण वकास शु काचे वेगवेगळे रेट करा.  तु ह  काय करता वाय ता देता.  

शमन शु का म ये िजना असेल, पोटमाळा जे काह  यांने बांधकाम केलेल असेल ते 

या याम ये येईलनां आ ण मग ख-या अथाने यांनी आपल  परवानगी न घेता कती 

बांधकाम केले आ ण याला कती रेट लावला हे सु दा उघडक स येईल. परंतु आपण ते हेड 

ओपन करत नाह त. गेल  पाच ते सात वष मी याची मागणी करत.े माझी वनंती आहे क  

यातून फार काह  मोठ सा य करणार नाह  परंत ु स यता पुढे येईल. बांधकाम परवाना 

वभागाम ये जा त ल  दे याची गरज आहे. जो याचे बांधकाम दले या नकाशा माणे नाह . 

जे.ई. ची सह , डे युट ची, एि झ यूट ह या सगळया या सहया आहेत. पंधरा दवस अगोदर 

नोट स देतो, तो पंधरा दवसात परत येतो जो या माणे बांधकाम आहे हणतो, हणजे 

टाचाराला आपण वत:च वाव देतो. आ ण हणून मन शु काच हेड जर आपण वेगळे 

ओपन केलेतर आ ण या ठकाणी दंडाची जी र कम आहे ती वेगळी केल  क  तुम या ल ात 

येईल. जेवढे बांधकाम परवाना वकास शु क आहे तेवढे दंडापोट  भरणार आहेत आ ण 

या ठकाणी टाचार करता येणार नाह . मा.महापौर साहेब, खरंतर अंदाजपञकाचे तीन 

पु तक दलेले आहेत. अंदाजपञक तीन या पु तकाम ये पा. . ५६ वर अ. . २५ वर इतर 

वशेष योजना दले या आहेत. पान ं .५६ वर अ. . २० म ये भाग .५४ वशालनगर 

पंपळे नलख येथील मनपा या मोकळया जागेत जे ठ नाग रकांसाठ -- एवढंच लह लेल आहे 

पु ढे काय करणार हे काह च लह लेल नाह , तथं मशानभूमी करणार क काय करणार हे 

काह च लह लेलं नाह . अ. . २१ म ये भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ 

खेळाचे मैदान वकसीत करणे, े क गॅलर  व.. व हणजे काय ि वमींग पुल करणार का 

काय करणार आहेत  पुढे काह च लह लेल नाह .  पा. . ५७ वर अ. . ४१ म ये चखल  

येथील से. .१७ व १९ म ये नेवाळे व ती डी.वाय.पाट ल शाळा ते पंपीग टेशन जवळील- 

अंदाजपञक य तरतूद १ कोट  ३० लाखाची केलेल  आहे व ९० लाखाची तरतूद आहे आ ण पुढे 

काह च लह लेल नाह . . ४२ म ये चखल  येथील से. .१७ व १९ मधील क पातील 
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उवर त अंतगत र ते वक सत करणे व इतर थाप य- पुढे काह च लह लेल नाह . . ४३ 

म ये चखल  स.े . १७ व १९  येथे आ थक टया दुबल घटकांसाठ या घरकुल योजना 

क पास आर.सी.सी.- पुढे काह च लह लेल नाह . अ. . ४४ म ये चखल  से. . १७ व १९ 

येथे आ थक टया दुबल घटकांसाठ या (EWS)  गृह क पाम ये भाजी मंडईच-े पुढे काह च 

लह लेल नाह . अ. . ४५ म ये चखल  स.े . १७ व १९ येथे आ थक टया दुबल 

घटकांसाठ या (EWS)  गृ ह क पाम ये शॉ पंग सटरचे - पुढे काह च लह लेल नाह .  अ. . 

४६ म ये चखल  स.े . १७ व १९  येथे आ थक टया दुबल घटकांसाठ या (EWS)  

गृ ह क पाम ये दवाखाना- पुढे काह च लह लेल नाह .  अ. . ४८ म ये चखल  से. . १७ व 

१९  येथे आ थक टया दुबल घटकासाठ या (EWS)  गृह क पाम ये ववीध - पुढे काह च 

लह लेल नाह . यापु ढे काह तर  लहानां. पैसे दलेलेले आहेतनां १-१, २-२ कोट . तु ह  काह च 

कसे लह त नाह त. अशा अ य चुका आप याकडून कशा काय होवू शकतात. पंपर  

व ननगर  मधील बेघरांसाठ  घरे बांधणेसाठ  स.नं. ७७ व ७९ या आर त जागांना 

सीमा भंत- पुढे काह च लह लेल नाह . या जागे या संदभात व ननगर च माझ एक 

तुम याकड पञ आहे ते एकदा वाचा. अ. . ५६ वर पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

प रसरातील न याने ता यात येणा-या EWS व HDH जागेवर आर त- काय आर त 

करणार आहेत पुढे काह च लह लेल नाह . या शहराचे अशा कारचे बजेटचे पु तक. भोसले 

साहेब, अशा कार या माग या वेळेस सु दा बजेट पु तकात चुका झा या. आप याला खुप 

काम असेलतर मदतीला लोक यावेत.  याचा अथ समजून सांगावा.  कारण नसताना तु ह  

तरतूद  करता. आ हांला असं वाटायच क  हे रकाने भर यासाठ  केल होत क  काय. 

मा.महापौर साहेब, या ठकाणी अधवट वषय दलेले आहेत मला वाटतं हे जाणुन बुजून केलेले 

आहे. काह च ताळमेळ लागू देत नाह त. माग या वष  चुक झालेल  होती ते नवीन होते 

सगळयानी समजून घेतले पण यावष  सु दा तसेच झालेले आहे. पा. . ५७ वर  अ. . ४० 

म ये भाग . ९ संभाजीनगर येथील आर ण . जी.पी. १३२ बस ट मनस वकसीत 

करणे- अंदाजपञक य र कम १२० कोट ची तरतूद ठेवलेल  आहे. १२० कोट चे काय करणार, 

का हे चुकून आहे हे तु हांला सांगावे लागेल. चुकून झालेले असेलतर भोसले साहेबांनी माफ  

मागावी.  

मा.एम.ट .कांबळे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब २ कोट ची तरतूद केलेल  आहे ह  

टाईपींग म टेक आहे ती दु त करतो.  ह  टंकल खीत म टेक आहे. २ कोट  तरतूद या 

वष  केलेल  आहे. 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. याम ये चुक झालेल  आहे ती आ ह  

नाकरत नाह त.  बजेट ो ह जनसाठ  २ कोट  ठेवलेले आहेत अंदाजपञक य र कमेत चुक 
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झालेल  आहे. २ कोट  ठेवलेले आहे. अंदाजपञक य या कॉलम म ये चुक झालेल  आहे, 

याब ल मी दल गीर  य त करतो.  ह  चुक हायला नाह  पा हजे ती झालेल  आहे.  

मा.सीमा सावळे -  मा.महापौर साहेब,  हेडवर कती र म ठेवलेल  आहे. 

मा.आयु त- मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. २ कोट च ठेवलेले आहेत. 

मा.सीमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, अंदाजे र कम कती ठेवलेल  आहे हे सांगावे.  

मा.एम.ट .कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब अंदाजपञक य र म तपासून अंतीम 

करायची आहे. ह  अंदाजे र कम धरलेल  आहे.   

मा.सीमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, हे पु तक परत तु ह  छापणार आहेत असे सांगावे.  

अंदाजपञक य र म सांगावी.  

मा.एम.ट .कांबळे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब. मी हे तपासून घेतो यावष  २ 

कोट   तरतूद केलेल  आहे. अंदाजपञक य मुळ र कम जी आहे ती आडीच एफएसआयसाठ  

पीएमपीएमएलसाठ  पुण डे हलप कर यासाठ  ती र कम आहे. आप याला आडीच एफएसआय 

नाह  करता येणार आप याला करायची असेलतर शासनाची मा यता लागणार आहे.  

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, १२० कोट ची टोटल ोजे ट कॉ ट आहे क  नाह  हे 

सांगावे. 

मा.एम.ट .कांबळे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब. आडीच एफएसआय माणे १२० 

कोट  येणार आहे.  

मा.सीमा सावळे -  मा.महापौर साहेब,  आयु त साहेबांनी दलगीर  का य त केल . 

मा.आयु त  -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आप याला मा हती आहे आडीच 

एफएसआय हा मंजूर नाह  तो मंजूर होईल का नाह  हे मा हत नाह.  

मा.सीमा सावळे -   मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब तु ह  प हल  दलगीर  का य त 

केल .          

मा.आयु त  -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. या वषयाम ये  एक एफएसआय, आडीच 

एफएसआय असा न आहे. जर भ व यात आमची ३७ ची या पुण झा यानंतर  

सुनावणी होईल ती झालेल  नाह .  एक एफएसआय माणे र कम दयायला पा हजे होती.  

चुक चे छापले आहे. 

मा.सीमा सावळे -   मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब. आर ण .१३२ कुठे आलेले आहे.     
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मा.एम.ट .कांबळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब. एचडीएफसी कॉलनी बाजूला 

एमआयडीसी कडून आप याला जागा मळाल  ती जागा आहे.                                                                                                    

मा.सीमा सावळे -   मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब.येथे चुक करता. तुम या समोर 

आयु तांनी दलगीर  य त केल . एक कडे सट  इंिजनीअर वेगळे सांगतात. जर आ ह  हे 

पु तक वाच याचा कंटाळा केलातर, आ ह  चुकून वाचले हणून समजल.े आयु त साहेब 

तु ह  दलगीर  य त केलेल  आहे. आर ण हे याच वॉडात आहे का हे सांगावे.  

मा.सतीष इंगळे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पीएमपीएमएलसाठ  

बसडेपो, फ- भागाचे भाग कायालय, ऑडोटोर यम आ ण एक शॉपींग कॉ ले स या 

आर णावर येणार आहे. आडीच एफएसआय माणे हे संभाजीनगरला आहे.  

मा.सीमा सावळे -   मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब. १२० कोट  का, २० कोट  का, १२ 

कोट  याचा अजूनह  उलगडा झालेला नाह . आडीच एफएसआय या अजूनह  हरकती पे डींग 

आहेत. आ ह  हरकती दले या आहेत याची सुनावणी बाक  आहे. परत तु ह  आम याकडून 

नवीन हरकती मागवाल त े गैर आहे, चुक चे आहे.  पीएमपीएमएलला आडीच एफएसआय 

दयावा का नाह  हा वादाचा वषय होवू शकतो परंतु सुनावणीच यायची नाह  असाजर आपण 

कारभार करत असालतर त ेचुक चे आहे. आयु त साहेब दलगीर  य त करतात. अ धकार  

खरे सांगतात. मा.महापौर साहेब, सभागृ हात १२० कोट  पयाची तरतूद ठेवलेल  आहे.  

अंदाजपञक य र कम आयु त साहेब हणतात ठेवलेल  नाह . सट  इंिजनीअर हणतात 

ठेवलेल  आहे. आयु त साहेबांना मा हती नाह  आडीच एफएसआय या हशोबान ठेवल  

हणून. तुमचा सु दा बजेटचा अ यास नाह  हे सु दा खरे आहे. एकतर तु हांला मा हतीच 

नाह  हणून हे चुकता. मा.महापौर साहेब, अशा कार या चुका करणारे, टाईपींग म टेक, 

टाईपींग म टेक.  बजेट या पु तकात अशा कार या चुका होणार असतीलतर संबंधीत 

अ धका-यांना आपण समज दयायला पा हजे. मा.महापौर साहेब, वायसीएमम ये खरंतर काह  

लोकांना खरेद म ये इ े ट असतो. वायसीएम णालयाम ये सुशोभीकरणा कडे दुल  करता. 

या इमारतीचे मे टेन स  १९८९ साला पासून झालेले नाह  अशी मा याकडे मा हती आहे. 

ता पुर या व पात डागडूजी केल  जात.े  झोपडप ी मधील बंध-ुभ गनी, लहान मुल अ यंत 

सवसामा य लोक यांना या वायसीएम शवाय पयाय नाह . या ठकाणी ता पुरती मलमप ी 

करतो तर  आपण तेथील सुशोभीकरणावर भर दयावा. पाक गची यव था नस यामुळे आपण 

म ट टोरेज पाक ग का करत नाह त, या ठकाणी वेट ंग म खुप आव यक आहे सगळे 

नातेवाईक पॅसेजम ये बसलेले असतात. तर  या ठकाणी वेट ंग म केल  पा हज.े 

वायसीएमला पा याची टाक  नाह . २४ तास वॉटर पंप चालू असतो व येणारे बील 

महापा लके या माथी पडलेल आहे. या ठकाणी एक टाक  आपण बांधु शकतोना.ं का बांधत 
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नाह त, पा याच बीलतर  कमी होईलनां.  मी परवा वाईन लचूा एक पेशंट घेवून गेले होत,े 

र ावा याची मारामार  झाल . तीथला एक कायकता आला आ ण तो हणाला ये, सोड तो 

पेशंट आ ण इकड ंचल बघायला. सुर ार क तुमचे नाह त का आ ण या सुर ार कामुळे 

तेथे डॉ टर सु दा काम कर यासाठ  धजावत नाह त. तेथून बायोमेडीकल वे ट हाल वणे 

अ यंत गरजेच आहे. ऍ यूल स पा ठमाग या बाजूने अडगळीचे ठकाणी थांबवले या 

असतात. यासाठ  पेशल पा कगची यव था असयला पा हज े आ ण ऍ युल स या 

सुि थतीत अस या पा हजेत. वायसीएमम ये सगळया ेनेज या लाई स बदल याची गरज 

आहे. या ठकाणी अ याव यक या गो ट  आहेत या आपण के या पा हजेत.  वायसीएम 

णालयात ३० वभागात ११०० चे आसपास डॉ टस व कमचार  आहेत यातील ७५० 

परमन ट आहेत ५०० कंञाट  आहेत. मानधन व पाची जे कमचार  आहेत  यां याकडून 

फार सेवेची अपे ा करता येत नाह .  ७५० खाटांचे हे णालय आहे या ठकाणी डॉ टर, 

नससची सं या ह  बोटावर मोज या इतक  आहे, तीन पेशंटमाग े एक नस दयावी परंतु 

या ठकाणी कमचार च तुम याकड े नाह त. वायसीएमवर १०० त े १२५ कोट  पयाचा खच 

करताना तेथील सु वधेवर आपण ल  देत नाह त. ण आ ण डॉ टर यांचा ताळमेळ बसत 

नाह  यांची सं या वाढ वल  पा हजे. मा.महापौर साहेब, माग या वेळेस पयावरण, वृ  

ा धकरणाचा अथसंक प घाईघाईने मंजूर केला. वृ संवधन आ ह  बघायला गेलो होतो यांनी 

सांगीतले आ ह  ीनझोन शहरात राहातो. मा.महापौर साहेब, पंपळे नलख म ये, सांगवी 

म ये या या ठकाणी झाड लावले या ठकाणी झाड बघ यासाठ  गेलो माग या वष  

दलेल  मंजूर  सन २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५, व २०१५-१६ या बजेटम ये तीन वषाम ये 

लावलेले झाड ह  आता लावले या झाडा सारखीच आहेत. मल टर  ह ीम ये लावलेले झाड 

आहेत याचे ३३ ट के ीन झोन कसा करायचा हे परमे वरालाच मा हती. कती खोटे 

बोलायचं  आ हांला कस वेडयात काढायच याला मयादाच राह ले या नाह त. आ ह  ती झाड 

बघायला गेलोतर मा.महापौर साहेब, गुड याला लागतील एवढ च झाड या ठकाणी आहेत. 

फॉरे ट सं था या ठकाणी काम करत.े पंचवीस तीस झाड सोडल तर बाक  सगळी झाड 

जगल त. या झाडाना एवढे पैसे लागतात का हे बघणे मह वाचे आहे. मा.महापौर साहेब, 

शासनाने  केलेला अथसंक प आप याला उलटा सुलटा बघायला मळाला. तुम या वरोधात 

तुमचे अ धकार  जावू शकतात हे सु दा ल ात घेतले पा हजे. मा.महापौर साहेब, 

अथसंक पाम ये छपाई या संदभात झाले या ञुट  आपण सु दा सर एसल   घेत या पा हजेत  

यां याकडून अशा चुका होतात याना सु दा आपण काह तर  पनीशमट केले पा हज.े 

मा.महापौर साहेब,  गर बांसाठ , सवसामा य लोकांसाठ  या तरतूद  केले या आहेत याम ये 

ेनेज या, पाणी या २४ तास पाणी तु ह  ४० ट के लोकांनाच देणार ६० ट के लोकांनी 

करायच काय? यां याकडे एक वेळेस सु दा वेळेवर पाणी देवू शकत नाह त. मा.महापौर 
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साहेब, आज तु ह  शहरात गेलात तर संपुण शहर तु हांला र याचे कडेन खोदलेल, 

र या या म यास खोदलेल दसेल तर  या या संदभात सु दा एकदाच काह तर धोरण 

ठरवा.  डांबर करणावर १०० ते १२५ कोट  पये खच करता व दुसरकडे र ते ख दायची 

परवानगी देता. आता रलाय स कंपनीच काम चाललेल आहे. डांबर करण चालू आहे आ ण ते 

इकडन खोदतात.  होडाफोन, रलाय स या कंप यामुळे र ते कमी झाले आ ण फुटपाथ 

वाढलेले आहेत मग तुमचा डांबर करणावरती एवढा खच झाला कसा ? खोदकामाला परवानगी 

देताना तु ह  फुटपाथ सांगता आ ण डांबर करण करताना माञ वडथ मोजता. नवीन फंडा 

आहे साहेब, महापा लकेच कोटयावधी पयाच नुकसान होतय.  रलाय स कंपनीच ेमा याकड 

मा हती पञक आहे. १२२ कोट ची परवानगी आहे. याम ये ल  घालाव.े परवानगी दल  

पा हजे ती नयमानुसार दयावी. र ते कमी आ ण फुटपाथ वाढत असतीलतर डांबर करणावर 

खच कसा याचे उ तर तु हांला ये या दोन-तीन म ह यात दयायचय, याकड ल  दयाव 

ध यवाद.                        

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधुनो. 

या ठकाणी २०१५-१६ च े वा षक अंदाजपञक सादर केलेल आहे. रा य असो क था नक 

वरा य सं था असो तसेच वकास कामावर होणारा खच व होणार  जमा याचा ताळमेळ 

घातला जातो याला अंदाजपञक हणतात. तरतूद  केले या असतात य ात माञ 

अंदाजपञकातील जमा खचाचा ताळमेळ पा हला असता फ त ४० ट केचा खच झालेला 

असतो. शेवट या माच म ह यात वेगवेगळया कायावर भर देवून तो खचाचा ताळमेळ हा ९० 

ते ९५ ट के पयत नेला जातो. माञ य ात ह  आकडेमोड नवीन आ थक वषात तीन ते 

चार म ह यानी सु  होत ेआ ण वत:ची पाठ थोपटून घे याच काम शासन करत असत.े 

हणून अंदाजपञकातील ५० ते ६० ट के र कम खच होत असेलतर शासन हे खच करते 

का नाह  हे स द होत.े  यामुळे माझी आयु तांना आ ण महापौरांना एक वनंती आहे क  

शहरातील जी वकास कामे आहेत या या नवीदा वेळेतच काढ या पा हजेत आ ण या 

नवीदे या या थंडाव या क  याचा कालावधी आपोआप वाढला जातो. यामुळे थायी 

स मतीम ये जे वकास कामाचे वषय आहेत ते तातडीने मंजूर करावेत. जेणेक न 

अंदाजपञकातील तरतूद खच होतील आ ण वकासाचा दर वाढेल. मा.आयु त साहेबांनी २०१५-

१६ या अंदाजपञकात  नवीन असे कोणतेह  क प आणलेले नाह त.  यांनी जुने असलेले 

क प पुढे ने याचा य न केलेला आहे. डॉ. ीकर परदेशी यां या कार कद त या शासक य 

कामकाजामुळे या शहरा या वकास कामाकडे दुल  झालेल आहे. यामुळे अंदाजपञक या 

वषयावर र कम खच होवू शकलेल  नाह . तर  आयु त जाधव साहेब यां या कार कद त 

लोकसभा व वधानसभा यां या नवडणूक मुळे यात चार म हने गे यामुळे वकास काम 

रखडलेल  आहेत. यानंतर यांनी पुढ ल कामे पुण कर यास ाधा य दलेले आहे यामुळे मी 
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यांच अभीनंदन करतो. अभीनंदन करत असताना आयु त साहेबांना माझी वनंती आहे क , 

शहरातील वकास काम करताना या कामाचा दजा हा चांगला असावा. उदया भ व यात 

एलबीट  जर बंद झाल तर मनपा या आथ क उ प नावर मयादा येतील. रा य सरकारकडून 

मळणारे अनुदान हे येणे बाक  आहे. रा यसरकारवर तीन लाख कोट  कज अस यामुळे 

शासनाकडून भ व यात हे अनुदान मळेल क  नाह  याची श यता कमी आहे. यामुळे आता 

महापा लके या असणा-या उ प नाची वसूल  कशी होईल, नागर कांवर कराचा बोजा न पडता 

अ य उ प नाचे माग शोधन आव यक आहे. एलबीट ची थकबाक  सुमारे दोनशे ते आडीचशे 

कोट ची आहे. ती र कम वसूल कर यासाठ  संबंधीत वभगातील अ धका-यांची कंवा कमचा-

याची या ठकाणी नयु ती करावी व वसुल  कशी होईल यासाठ  आपण य न करावेत. या 

वभागाकडे शासनाच दुल  होत अस यामुळे एलबीट ची वसुल  होत नाह . मा.आयु त साहेब 

आता आपण पा हल एलबीट ला माने साहेब आलेले आहेत मा या मा हती माणे पंधरा ते 

सोळा म ह याम ये यांनी जवळ जवळ ९०० ते १००० कोट ची वसूल  केलेल  आहे हणून मी 

यांच अभीनंदन करतो.  तसेच पाणीप ी व मळकत कर हा शंभर ट के वसुल कसा होईल 

यावरह  भर दयावा. याच बरोबर अन धकृत बांधकामे नयमीत कर यासाठ  वेगवेगळा शा ती 

कर लावून तो वसुल करावा जेणेक न महापा लके या उ प नात वाढ होवु शकत ेव आ थक 

बोजा पडणार नाह . आप या शहरात औदयोगीक वसाहत आहे आ ण ह  वसाहत 

महापा लके या उ प नाचा कणा आहे हणून यां या अडीअडचणी समजावून घेवून यां याशी 

सुसंवाद साधलातर महापा लके या उ प नात वाढ होणार आहे. शहरातील वकास काम करत 

असताना दहा कोट चा क प असेलतर तो ५० कोट  पयत जातो आ ण याला शासनाच 

आ थक नयोजन याचबरोबर ट केवार च राजकारण देखील केल जातं. हणून शासनाने 

भ व यात क प राबवताना यो य नयोजन क न वेळेत क प पुण कर याची आव यकता 

आहे.  या अंदाजपञकात असणा-या तरतूद  १०० ट के खच  पडतील या प दतीने सवानी 

काम कर याची गरज आहे. मी केले या सूचना शासनाने अंमलात आण यातर नि चतच 

शहरातील वकास कामे होतील आ ण उधळप ीला चाप बसेल. मला आपण बोल याची संधी 

दल . तसेच सावज नक वाहतूक यव था स म कर यासाठ  २००७ म ये रा यशासनाने 

पीएमट  आ ण पीसीएमट च वल नीकरण केलेल आहे. ह  महापा लका सात वष यांना मदत 

करत आहे. फ त तीन वषच मदत करायचे ठरलेले असताना आप या महापा लकेनी सात 

वषात २९६ कोट  आ थक मदत केलेल  आहे परंतु अजूनह   वाहतुक ची सुधारणा झालेल  

दसत नाह . शहरातील लोकसं या २० लाखाची झालेल  आहे या माणात बस सं येची वाढ 

झालेल  नाह , नवीन माग सुचवलेले नाह त. अशा कारभाराला आपण कंटाळलेलो आहोत परंतु 

यांना आपण र कम दलेल  असेलतर याकडे आपण पाह याची गरज आहे.  मला 

बोल याची संधी दल  याब ल मी सवाचे आभार मानतो, ध यवाद.                  
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मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव नगरसद य, नगरसद या.  

आपल  बजेटवर बराचवेळ चचा चाललेल  आहे.  मला छोटया छोटया सूचना कराय या आहेत.  

येक वभागाला आपण बजेट देत असतो.  पयावरणाला २५ कोट  बजेट दलेल आहे व १ 

कोट चा खच झालेला आहे. म हला व बालक याण वभागाला ३२ कोट  पये दलेले आहेत 

य ात खच कती होतो. येक वभागाला असं आहे.  मा. डॉ. ीकर परदेशी साहेब यांनी 

जसा आठवडयाचा मानकर  असं केल होत तर  तु ह  असा क प राबवा क  जो वभाग 

जा तीत जा त  खच करेल, जे काह  टागट या वभागाला, या भागाला कंवा या वॉडला    

दलेले असेल तो जा तीत जा त खच कसा करेल या ि टने याला एक तु ह  ब ीस दयावे.  

ते ब ीस दे या या अगोदर तु ह  यां या अडचणी काय आहेत हे जानुन यावे. एखादयाला  

आपण खुप काम सांगतो परंत ु या या हाताखाल  टाफ नसेलतर ती य ती काम क  शकत 

नाह . याची अडचण काय आहे हे जानुन यावे. मा.महापौरांना आ ण मा.आयु तांना मी अशी 

वनंती करेन क , आता आपण बजेट समजून घे यासाठ  सगळया प ा या नगरसेवकाची 

मट ंग घेतल  या सगळयां या शंकेचे नरसन केले तसं जे हा आपल  माच, ए ल म ये 

बजेटची चचा होत,े  यानंतर टडर ओपन होतात या यानंतर य ात मे, जून म ये काम 

सु  होतात. मे, जून म ये काम सु  झा यानंतर डसबर, जानेवार म ये पु हा एखादा अशी 

तु ह  मट ंग लावा क  तुम या वभागाम ये कुठ या कुठ या वभागाने कती कती खच 

केलेला आहे, कती तरतूद  श लक राह ले या आहेत हे आप याला समजेल क  खच कती 

राह लेला आहे.  या यानंतर दोन-तीन म हन ेआप याला पुढे मळतील व उरलेले जो खच 

आहे तो परत करता येईल यामुळे काय होईल आपण जेवढ  तरतूद ठेवलेल  आहे तेवढ खच 

होईल. नाह तर मग आहे पयावरणाचे २५ कोट चे बजेट व खच १ कोट  केला तसेच डा 

वभागाचेह  असेच आहे तर तसे क  नका. दर पाच वषात नवडणूका  येतात. लोकसभा, 

वधानसभे या नवडणूका असतात. या दो ह  नवडणूकांम ये दड ते दोन म हन े

आचारसं हता असत.े या आचारसं हतेम ये टडर ओपन होत नाह त काह ह  काम होत नाह त, 

झाल तर करकोळ काम होतात. यामुळे नागर कांचा तोटा होतो कारण नागर क हे आप याला 

करा या पाने पैसे देत असतात यामुळे यांना चांगल  सु वधा देणे आपल  जबाबदार  आहे, 

आपले कत य आहे. यावेळेला आपण काह च काम करत नाह  आचारसं हता असेलतर या 

पर एड मधला या या वष  जे हा जे हा नवडणूक असेलतर तो पर एड, आपल वषाच बजेट 

माचपयतच लॅ स होतं ते पुढे मे पयत वाढवून दयाव ेअशी सभागृ हाला अ यंत कळकळीची 

वनंती आहे. याच माणे डसबर म ये मट ंग यावी व सव वभागाला तसे सांगावे.      

मला बोल यास संधी दल  याब ल यांचे ध यवाद.  

मा.आि वनी चंचवडे -   मा.महापौर साहेब,  अथसंक पावर पॉ ट ल हून आणलेले आहेत ते 

बोलून झालेले आहेत. आता जे अंदाजपञक सादर केलेल आहे ते नागर कां या पैशातूनच 
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अंदाजपञक तयार करतो आ ण या अंदाजपञकाला मंजूर  मळा यानंतर आजपयत कती 

काम य ात झाले. आचारसंह लतचेे कारण असो कंवा कुठलेह  कारण असो यामुळे वकास 

कामाचा पाठपुरवा करतो आ ण जे नगरसेवक पाठपुरावा करतात यांची अ रश: दमछाक 

झालेल  आहे. सन २०१५-१६ या अंदाजपञकातील तरतूद नुसार या वभागातील अ धकार  

नयोजनब द कामे पुण करतील, बजेट पुण वापरतील अशा अ धका-यां साठ  ब ीस योजना 

ठेवल  पा हजे या पधमुळे वकास कामाला गती मळेल. जेएनएनयुआरएम अंतगत येणारा 

झोपडप ी पुनवसन क प मदुतीत पुण न झा यामुळे गु ंडाळणेत आलेले आहेत. परंतु यां 

लाभाथ ना आपण या घराचे व न दाखवले आहे या पाञ लाभाथ  क रता महापा लकेनी     

अधवट राह लेले क प पुण कर यासाठ  नयोजन करावे. स लागार, क स ट सी नेमून 

अनेक क पाची वाट लागलेल  आहे यामुळे भ व यात स लागार नेमायचे का नाह  या यावर 

देखील चचा हावी. सदर या वकास आराखडयातील क पामुळे शहरा या स दयात, नाव 

लौक कात भर पडत आहे ते क प लवकरात लवकर पुण कसे होती याकडे जा तीत जा त 

ल  दयावे. शहराम ये समान पाणी वाटप झाले पा हज.े पाणी नावर मी सतत बोलत 

असत.े शहरातील म हला भगीनीचा पा याचा न िज हाळयाचा आहे. यात या यात या 

नौकरदार म हला आहेत यांना खुप ञास सहन करावा लागतो. आपण २४ तास पाणी  तसेच 

दोन वेळा पाणीपुरवठा करतो काह  ठकाणी अ नयमीत काह  ठकाणी एक वेळा पाणी येते 

तर  शहराम ये समान पाणीपुरवठा करावा. तसेच शु द आ ण पु रेसे पाणी दयावे अशी इ छा 

आहे.  पवना व इं ायणी नद  क प व छ झाले पा हजे. नद म ये दुषीत पाणी जाते 

याकडे जा त ल  देणे गरजेच आहे. गाळ काढ यासाठ  काह  नधी उपल ध क न दयावा. 

म हलांक रता मु य चौक, मंडई, बस टॉप अशा वदळी या ठकाणी व छतागृ ह उभे करावे. 

महापा लकेचे द वा य आहे “क टब दा जन हताय” यास अनुस न मुलभूत सोईसु वधा 

देणेत या यात. याक रता शासनाने ल  दयावे अशी माझी वनंती आहे. 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह.  अथसंक प सादर 

होत असताना खरेतर  माग या अथसंक पाचे आ मप र ण आ ण आ म चंतन कर याची पण 

वेळ आलेल  आहे. अथसंक प सादर होत असताना भ व यात शहराम ये आपण नागर कांसाठ  

काय काय देणार आहोत यासाठ च चञ आपण सगळया समोर उभे करतो. बरेचसे वष 

अथसंक पामधील या तरतूद  असतात या खच  पडत नाह त.  या येक वभागा या 

काह   अडचणी असतीलतर या समजावून घेवून पुढचा अथसंक प कशा रतीने पुण वास 

नेता येईल याब लची सु दा एक या राब वल  पा हज.े नि चतच जे हा आपण अथसंक प 

सादर करत असतो ते हा शहरात असणा-या नागर कांना आपण भ व यात काय योजना देणार 

आहोत, यानां काय सु वधा देणार आहोत याचा वचार केला जातो.  र त,े लाईट, पाणी, 

ेनेज, वदयूत अशा मुलभूत गरजा देत असताना पयावरण असेल, वृ ारोपण असेल शहराची 
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लोकसं या २० लाख आहे. शेती हा क प अि त वात येवून याला बर च वष झाल . हा 

क प शहरा या इतर भागाम ये सु दा वृ ारोपणा या मा यमतून लोकां या आरो या या 

ि टने कसा इतर ठकाणी करता येईल याचाह  वचार झाला पा हज.े नद सुधार क पासाठ  

अथसंक पाम ये काय तरतूद केलेल  आहे. दुषणावर आपण सव बोलत असतो परंतु 

अि त वात ॅ ट कल  या यासाठ  आपण काय उपाययोजना के या. नद  जशी आहे तशीच 

आहे. भ व यात नद  सुधार क प अि त वात येणार आहे क  नाह  या वषयी शंका आहे. 

आताच आपण ओला कचरा, सुका कचरा यासाठ  शहरात ड टबीन वाटप केले आहे.  मोठया 

सोसायट म ये झाडूवाल  तो कचरा गोळा करत े ते हा यांना मोठया ड टबीनसाठ  सु दा 

काह तर  यव था केल  पा हज.े ओला आ ण सु या कच-याचे वभाजन शेवटपयत झाले 

पा हज.े आप या शहराम ये सहा भाग आहेत सहा भागातून नागर कांना वेगवेगळया सेवा 

देत असतो. या माणे ववाह न दणी ह  सेवा आपण नागर कांना देतो याच माणे 

कायम व पी आधार क  व मतदान न दणी ह  सु दा या कायम व पी चालू रा हल 

पा हज.े हे कायम व पी झालेतर नागर कांचा ञास वाचणार आहे. याच माणे आग 

लाग या या गो ट  ब-याचशा ठकाणी छोटया मोठया व पात होत असतात. येक 

भागाम ये एक अ नीशमक क ाची गाडी असणे अ याव यक आहे कारण शेवट वेळ कधी 

सांगून येत नाह . शहरा या लोकसं ये या माणात, ेञफळा या माणात हे येक भागात 

एक असले पा हजे. म हलांसाठ  काह  योजना श णा या मा यमातून देत असतो.  

बचतगट रिज टर करत असतो पण या बचत गटासाठ  कंवा म हलासाठ  या योजना देत 

असताना व तूि थतीत आपण यांना काय दले पा हज.े उदाहरणाथ बचतगटाना लघूउदयोग 

सु  करायचा असेलतर यासाठ  असलेले श ण हे यांना आपण दले पा हज.े माकट ंग 

असेल, बांयडींग असेल या गो ट  यांना शक व या पा हजेत. शवणकाम कंवा कुक ंगसाठ  

दगदग क न घे यापे ा मेणब ती बन वणे असे वेगवेगळे लघुउदयोग भरपूर आहेत. याच 

श ण देणं तीतकच मह वाच आहे. म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हलांसाठ  ख-या 

अथानं काम केले पा हज.े मा.नारायणजी ब हरवाडे यांनी सांगीत या माणे शहराम ये खरंतर 

सगळयाच नगरसेवकां या भागाम ये आज भट या कु यांचा चंड ञास आहे. मा या 

भागात असले या कु यांनी असं य लोकांना चावा घेतलेला आहे. संगोपन क  उभे केले 

आ ण या याम ये श ण देणारे डॉग ेनर जर आपण नेमले तर सुर ा यंञणेम ये जी 

कमतरता भासत,े शेवट  कुञा हा मनु याचा चांगला मञ आहे याचा उपयोग सुर ीततेसाठ  

होवू शकतो. भ व यात महापा लके या एवढया इमारती आहेत याची सुर ा कर याचे 

श ण यांना दलेतर चांगले होईल अशी सूचना राह ल. तसेच व छता व वेगवेगळया 

गो ट  आहेत. बरेचसे ोजे ट शहरात राबवत असताना ते करतो पण ते मे टेन होत नाह त. 

तसेच व छतेला ाधा य दले गेले पा हजे. खरेतर या योजना खुप चांग या आणतो. परंतु 
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नंतर या मनु यबळामुळे या पुण वास येत नाह त आ ण याची काळजी घेतल  जात नाह  व 

अडचणी नमाण होतात. जे मोठे ोजे ट आहेत यांचे मे टेन स झाले पा हजे. बीआरट एस 

ोजे ट हा लवकरात लवकर सु  होईल असे करावे हणजे पि लक ा सपोटवरचा ञास कमी 

होईल एवढे बोलून माझे दोन श द संप वत,े ध यवाद.           

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, अ धकार , पञकार मञ. 

स मा.सभागृ ह. मा या सव सहका-यानी या बजेट ब ल अतीशय चांगल  मा हती मांडलेल  

आहे. पया कसा येतो व पया कसा जातो याचा अथसंक प सादर क न या यावर आपण 

चचा करत आहोत. अ धकार  आ ण सद य यां यातील ग धळ पाहू न खर हणजे “नेहमीच 

येतो पावसाळा” दर वष  बजेटवर चचा होते यातून न प न काह  होत नाह .  सद य आ ण 

अ धकार  यां यातील ग धळ पाहून मला एक गो ट आठवल - एक आठवडयाचा बाजार असतो, 

आ ण आठवडया या बाजाराला गावाकडची मंडळी नघालेल  असतात. टॅ डवर येतात, 

टॅ डवर बसम ये जागा मळ व या यासाठ  खुप गद  आ ण ग धळ चाललेला असतो. कुणी 

सीटावर जागा पकड यासाठ  माल टाकतो कुणी पशवी टाकतो, कुणी आपला बाजार केलेल  

पशवी ठेवतं. असं करत करत पुढ या सीटावर खीडक या पाशी असे दोन-तीन जणान माल 

टाकलेले होते. दोघ-तीघ जण आले तो हणाला नाह , याआ द माझी  पशवी टाकल  होती, 

दुसरा हणतो नाह , माझा माल आ द टाकला होता असं करत करत वाद इतका पेटला, वाद 

इतका पेटला क  शेवट  क ड टरला एसट  थांबवावी लागल  आ ण एक शहाणा माणुस गेला 

आ ण हणाला काय रे, काय चाललंय. तो हणाला काह  नाह  काच े शेजार  बसायचय 

हणून आमचं भांडण आहे यानं हात घातलातर या खीडक ला काचच न हती. अशा 

प दतीचा हा सगळा कार आपण सभागृ हात पाहतो आहोत. आज ७४ वी घटना दु ती 

मह वपुण झाल  आ ण आज था नक वरा य सं थेला याचे वाय त अ धकार मळाल.े 

एलबीट  १ ए ल पासून जाणार आहे नंतर आ ह  काय करणार. ७४ या घटना दु तीनं 

था नक वरा य सं थांना जे टेटस दलेले आहेत या माणे खरं हणजे आपले वत:चे 

उ प नाचे ञोत क  शकतो. जर जीएसट  आल तर आप याला सटरकडन, टेटकडन पैसे 

कसे आणायचे हा  तुम या आम या समोरचा फार मोठा न उपि थत होणार आहे आ ण 

हणून येक वेळेला पैसे नाह त हणून आप याला काम करता येत नाह त अशी काह  

ठकाणची प रि थती आहे. आज शासन आ ण तुम या आम यामुळे आपण बजेट येक 

वष  श लक ठेवतो, सगळे पैस े आपले खच झालेले नाह त. ३१ माच २०१५ पयत 

जेएनएनयुआरएमच े फंडस असतील आपण त ेखच  टाकू शकलो नाह त यामुळे उदया या 

जीबीम ये तो वषय येणारच आहे. ९.५ ने आप याला क ाने पैसे मागीतलेले आहेत ते पैसे 

आपण कसे देणार आहोत. हणजे आप या राजकारणां या अन थेपे ा शासक यां या 

अन थे मुळे या महापा लकेची वाट लाग याची वेळ आलेल  आहे. चांग या योजना पण 
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आपण राबवू शकलो नाह त. उदा. मेडी लेमची योजना आहे. आप या शेजार च पुणे आहे या 

पु याम ये बी हॉलच बील, नगरसेवकां या वडीलांच बील आठ ते दहा लाख पयाचे बील 

महानगरपा लकेनी भरले आहे. ह  योजना तेथे आहे, आ हांला नगरसेवकांसाठ  कंवा सगळेच 

काह  स म नसतात. आरो या या बाबतीम ये चांगला नणय ुप या वतीने मेडी लेम या 

बाबतीत घेतला पा हज.े याची आथ क तरतूद असल  पा हज.े व छते या बाबतीम ये 

झोपडप ी या बाबतीम ये मुळात न आहेत या ठकाणी आपल बजेट खच  पडले पा हज.े 

ख-या अथान उदया या अथसंक पाम ये कंवा उदया या  राजकारणाम ये, पुढ या दवसा 

म ये जर कदा चत एलबीट  गेल तर तुम या आम या समोर अनेक न आहेत. आज आपण 

आर ण ता यात घेवू शकलो नाह त. याच कारण आहे शासनाची जी अन था आहे उदा. 

दयायच झालतर स.नं. १०० म ये ८ ए करचा भूखंड आप याला रकामा होऊ शकतो. 

या ठकाणी चांगल हाऊ संग क  शकता. आपले उ प नाचे ञोत आता शोधायला सुरवात 

केल  पा हजे कारण उदया एलबीट  बंद होणार आहे. यामुळे आपले उ प नाचे ञोत रा हल 

असे नाह  आ ण हणून ज ेइ ा चर आहे त ेख-या अथाने गरजेचे आहे. कु या पासून ते 

उदयानापयतची या सगळया गो ट वर या सभागृ हात चचा झालेल  आहे. येक वेळेला पैसे 

श लक राहतात आपण खच क  शकत नाह त. साधी गो ट आहे म हला व बालक याण या 

योजना आहेत, सायकल  वाटाय या, मशी स वाटाय या, लाभाथ  ड वॉल फाय होवू लागलेले 

आहेत. आप याकडे अ धकार  नाह त, मदतनीस नाह त या सगळया गो ट चा आपण सारासार 

वचार केला गेला पा हज.े वाढ या शहरा या गरजा आपण ल ात घेवून उदया यासाठ  या 

शहरा यासाठ , खरं हणज ेआप याला क शासनाचा ऍवॉड मळालेला आहे ते परत घेवून 

जातील याचा वचार करावा.  आपण मला बोल याची संधी दल  याब ल मी आभार मानतो 

आ ण थांबतो.                    

मा.शमीम पठाण -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह, पञकार बंध,ु 

अ धकार  वग. आप या या बजेटमधील या तरतूद  आहेत यात मनपाने एकूण बजेट 

२३,१५,६६,१४,५००/- एवढया कोट च ेआहे, ह  जमा आहे यामधून ११०३ कोट  एवढ  एलबीट  

ाहय धरलेल  आहे.  ॉप ट टॅ सेसचे सवच येणे आहे. आपण अशी या ठकाणी स द छा 

कट क  या क   “परमे वर रा यशासनास स बु द  देवो”  या वषात तर  जोपयत ह  

जीएसट  लागू होत नाह  तोपयत तर  एलबीट  चालू राहो यामुळे या बजेटला बाधा येणार 

नाह  व आपले काम यव थीत होतील. याम ये काह  काह  खच उगीचाच वाढ वलेला आहे, 

बजेट फुगवलेले आहे.  याम ये आ थापना खच जो आहे तो स या २९ ट के  आहे परंतु जर  

एलबीट  कमी झाल तर आ थापना खचाची ट केवार  वाढत जाणार आहे हे आपण ल ात 

ठेवल पा हजे. आपण पु हा शंभर ते दोनशे लोक घेतात याचाह  खच याम ये वाढणार आहे.  

लगेच रा यशासनाकडे याचा भार टाकायला पा हज.े खचाच ेकाह  फुगीर आकडे या ठकाणी  
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दलेले आहेत. वाहन घसारा नधी १ कोट ची तरतूद ठेवलेल  आहे. आपण खच करत नाह त. 

या या पुवह  केलेला नाह  आ ण या या पु ढेह  करणार नाह त.  येक अंदाजपञकाम ये  

ती ठेव याची प दत आहे हणून तो नधी ठेवलेला आहे.  मग तो १ लाख ठेवा १ कोट  

कशाला ठेवला आहे.  असे अनेक उप शष  आहेत क  ते तु ह  कमी करावेत हणजे खचाची 

आकडेवार  पण कमी होइल. याम ये आपण काह  वशेष योजना घेतले या आहेत.   

जेएनएनयुआरएम अंतगत   वशेष योजना शासनाने मंजुर कले या याम ये चार नवीन 

ोजे ट टाकलेले आहेत.  या चार ोजे ट म ये ताथवडेचा पाणीपुरवठा याला ४० कोट  ५८ 

लाख पय ेखच मंजूर केलेला आहे.  या ४० कोट  ५८ लाखाम ये आप या मनपाचा वाटा १२ 

कोट  असणार आहे. इतर क शासन आ ण रा यशासनाचा आहे.  दुस-या वशेष योजनेम ये 

नेहमीच गाजत असलेल  परंतु ती पुण न होणार , लोकांना उगीचाच योजनेचा गाजर जसा 

दाखवतो आ ह  राजक य लोक तसं आपणह  लोकांना फ त योजना दाखवून काह ह  याची 

फल न प ती नसणार  अशी २४X७ पाणीपुरवठा योजना. साहेब, खुप झाल मट ंगा, पञक 

वाटनं, बैठका घेण,ं  सगळे शो अ धका-यांकडून झाले परंतु २४X७  ह  योजना काह  लागू 

झालेल  नाह . मला वाटते शासन एकाच भागाम ये ह  योजना देवून वत:वर खुष होते क  

काय आ ण वत:चीच पाट थोपटून घेते क  काय हे मला मा हत नाह . साहेब, २४ तासा 

मधले २० तास जाऊ दया यातले चार तास तर  पाणी दया, पाणी भरपूर नका देवू, पुरेल 

एवढे तर  पाणी दया. साहेब, आज सु दा पा याची ब ब आहे आ ण आपण वशेष योजना 

याला लागू करतोय आ ण  या यासाठ  क ाचे ७१ कोट  येतील ते हा येतील, रा याचे २८ 

कोट  येतील ते हा येतील, परंतु मनपाच े माञ ४३ कोट ची आपण याम ये तरतूद क न 

ठेवलेल  आहे.  तर ह  खूप मोठया माणात आप यासाठ  तरतूद आहे. एलबीट  जायचं भूत 

आप या माणगुट वर बसलेल असताना आपण एवढया मोठया माणाम ये या तरतूद  करत 

आहोत. तरतुद  आणखीन १०० कोट ची करा परंतु ती योजना सफल होणार आहे काय?  या 

योजने या नावाखाल  आ हांला २४ तास पाणी देतो हणून काडा योजना आ ण से.नं. २३ 

ला क येक कोट या कोट  या योजनेचे उ डाणे घेतात, आपणह  या २३ से टर कडे ल  

दयाव काय चाललेले आहे तथ.ं कोण या योजना आहेत अशा क  एवढया कोट  आपण देवून 

सु दा लोकां या घरापयत पाणी मळेना यांना, लोकां या पा याब ल ब ब आहे, एवढा पैसा 

जातो कुठे? साहेब, कृपा क न से.२३ कडे ल  दयावे हणजे आपण ह  जी वशेष योजना 

राब वणार आहोत याब ल आप याला समजेल. से. .२३ एक गौडबंगालच आहे.  शहराला 

पुरेशे पाणी देणार नसालतर ह  योजना र  करा. तुमची नांवासाठ  योजना नकोय, लोकांना 

दाखवायला योजना नकोय. काम न करता कती वष हे आ वासन देणार आहात. एकदा 

याचा फोलपणा  काढून टाका. याच वा तव आहे तेच तु ह ठेवा ते लोकांपयत पोहचवा. 

आ हांला खोट बोल यासाठ  लावू नका अशी मी या ठकाणी तु हांला वनंती करत.े  



64 
 
जेएनएनयुआरएम अंतगत बीआरट एस सु  केलेला आहे. या अंतगत आपण याचा ोजे ट 

राब वलेला आहे.  आता जेएनएनयुआरएमचे पैसे परत जाणार आहेत. आताच मा. समाताईनी 

सांगीतले तसे पञ आलेले असेल, लगेच काह  ते वसूल साठ  आप या दारात बसलेले नाह त 

हणून लगेच तु ह  आ हांला पञ दाखवणार तसं जर असेलतर तु ह  बीआरट एस हे कस ं

पुण करणार आहेत.  बीआरट एस एक व न पडलेले आहे या याम ये एक अ ाळ- व ाळ-

पवळा प याचा खुप मोठा आज ञ ाणी समोर आला, कोण आहे रे त,ु तर तो हणाला 

“यम” आहे. साहेब, तसा हा बीआरट एस क प आहे. मृ यू या गावी नेणारा तो माग आहे. 

चचवड टेशन पासून पंपर  पयत काय झाला र ता, आप याकडे ेडसेपरेटर असताना 

वदाऊट स नलचे दहा मनीटात दापोडी पासून नगडी पयत जात असताना बीआरट एस 

कशाला मांडलेला आहे. एकतर तो पुण करणार नसालतर काढून टाका एवढच आ हांला 

या ठकाणी सांगायच आहे. याम ये वशेष योजनेमधील चौथा ोजे ट पीएमपीएमएल.  सवाना 

कौतूकाचा वषय आहे.  माग या वष  ११२ कोट  दले पुढ या वष  १२० कोट  देणार आहोत. 

परत या वष  ५८ कोट  दलेले आहेत, पुढ या वष  परत ३८ कोट  देणार आहोत. ह  जी 

संचलन तुट आहे अंदाजपञकात पा.नं. ३ वर आहे ह  संचलन तुट पीएमपीएमएलवरती त े

कती वष यांना आपण देणार आहोत.  मला आम या ने यांचे कौतूक करावेसे वाटते आ ह  

एवढे सांगीतले एलबीट  र  क  नका हणून आपण एखाद  पेशल मट ंग यावी ते 

आम या ने यांनी ऐकलेले नाह . परंतु या पीएमपीएमएलला आपण पैसे दयायच,े कोटयावधी 

पये दयायचे याब ल माञ वशेष बैठक बोलावल  गेल  याब ल यांचे कौतूक करावे तेवढे 

थोडेच आहे. पैसे दे यासाठ  मट ंग. आपण जवळ असतो मा.महापौर यां या पुढेह  काह  

वषय असतीलतर ते आपण समजून सांगाव, कोण या वषयावर आपण भर दयावा, कोण या 

वषयाला मह वच दयाव.  अशा कार या या चार योजना आहेत.  एसट पीसाठ  ४२ कोट चा 

क प. क शासनाचे २० कोट  ७४ लाख व रा य शासनाचे ८ कोट  २९ लाख मनपाचे १२ 

कोट  ४४ लाख देणार आहेत.  जल न सारण योजनेसाठ  एवढ  मोठ  योजना तु ह  आखलेल  

आहे. मला असं वाटत क  आपण ब डींग परमीशन देताना या ब डरचे २०० पे ा जा त 

लॅट आहेत अशांनी यांचा एसट पी लॅ ट वतंञ उभा करावा. तशा कारचे लॅ ट उभे राहत 

आहेत. यातनू पाणी शु द करण होवून बाहेर पडतय आ ण आप याह  ोजे ट मधुन तसच 

हाव. आपला ोजे ट आकुड , कासारवाडी, पंपर म ये आहे अशा ोजे टमधुन असं हाव, 

लोकां याकडून आपण अपे ा करता क  ब डरने ते कराव वसाहतीवा यांनी ते करावे.  

आपल  अपे ा आपण पुण करतोय का? साहेब, आप या एसट पी लॅ ट मधुन माझा अनुभव 

आहे आकुड या एसट पी लॅ टचा या जल न सारण क ामधुन जशा या तसं सं याकाळ या 

वेळेस पाणी येत.े ेमलोक पाक सारखी एक सु ंदर देखणी अशी आमची वसाहत लोकांना 

सं याकाळ या वेळेला, कधी दुपार  सु दा भयानक दुगधी येते. एवढच काय पण तेथे वह र 
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आहे याच पाणी बागेला दलं जात. या वह र या पा याला सु दा भयानक वास येत 

असतो. रसायन म ीत पाणी आहे, तेच देत असतो बागेला. अशा कारे आपलं काम आपण 

नीट करत नाह त. लोकां याकडून माञ क न घेतो यानी एसट पी लॅ ट जसा चालवला तसा 

आपलाह  चालवावा. साहेब, दुषीत पाणी आपण नद त सोडतो, का नाह  लोकांनी आप या 

ब ल ओरडाव. जे वभाग मुख आहेत यांना तु ह स त ताक द दया आ ण लोकां या 

जीवनाशी खेळू नका एवढच या ठकाणी सांगत.े  यांनी हे बजेट केलेले आहे, या सगळया 

सं या यांनी पुर वले या आहेत कंवा पुर व यानंतर आता आपण जसं भोसले साहेबांवर 

सवजण उसळलो. १२० कोट  बरोबर आहेत का, यां याकडेच आप या सगळयाच बोट होत. ते 

मु यलेखापाल आहेत. महानगरपा लके या खजी या या चा या यां याकडे आहेत. अ धका-

यांना, ठेकेदारांना, वभाग मुखाना ज ेलोक मागतील या या वभागाना ते ती तरतूद देत 

असतात आ ण ते ऍड हा स या पान े देत असतात, पैसे दयायचे यां या हातात आहे परंत ु

एखादयाला यांनी पाच लाखाचा चेक दला या पाच लाखाचा हशोब समायोजन कती 

दवसात याव यावर काह  बंधन आहे का? आजीबात बंधन नाह . लेखा वभाग फ त यांना 

हणजे आठवण क न दे या पल कडे काह ह  करत नाह . यां याकडे कुठल ह  तशी यंञणा 

नाह  कंवा कुठलाह  नयम यां याकडे उपल ध नाह . साहेब, माग या वष चा, मी उदयान 

वभागाचे कौतूक करत,े फार कामसू आहेत, मु य अ धकार  तर अ यंत कामस,ू एक सॅ यूट 

साहेबाला मारला क  दवसभराच काम झालं. मग दवसभर नसलेतर  चालत.े माग या वष  

उदयानच फळा, फुलांच दशन झाल याचा हशोब दलेला नाह . खुप काम असतात उदयान 

वभागाला, वषभर हशोब नाह  तर  लेखापालावर माझा आरोप आहे क  यांनी पु हा 

ऍड हा स दला, काय केला खच. जी मुल काम करणारे आहेत ती  राञ-ंराञ  काम करतात 

यांना साधा वडापाव नाह  क  चहा सु दा नाह . काय केल खचाच,ं काय केल या पैशाच ंहा 

जाब वचार याचा अ धकार तु हांला आहे साहेब. लेखापाल काह च करत नाह त तु हांला एक 

उदाहरण सांगीतल साहेब, असे अनेक ठेकेदार आहेत. कै. व ल वनोद या पञकाराने मा हती 

काढलेल  होती. मला ते पेपर मळालेतर मी तुम याकडे ते देईन. या ठकाणी अनेक 

ठेकेदारां याकडे कोटयावधीची र कम ऍड हा स हणून दलेल  आहे. जादा गेलेल  आहे याचा 

हशोब अजूनह  मळालेला नाह  या र कमातर दुरच. या समायाजनेचा वषय आपण या. 

याचा हशोब नाह  ह  अ यंत चुक ची बाब आहे. लेखा वभागाला शमची बाब आहे असं मला 

या ठकाणी वाटतं. वृ  ाधकरण स मतीम ये मी आहे. या ठकाणी असले या बेलगाम अशा 

अ धका-याना साहेब, वेळीच आवळले तु ह , साहेब कशाला आवळता तसेच राहू  दयात. एक 

चांगले ऍ ीक चर त , एखादे सहा.आयु त या ठकाणी नेमायला काय हरकत आहे. साहेब, 

तु ह  कोणा या दबावाखाल  काम करताय का?  का हणून तु ह , या ठकाणी ल  देत 

नाह त. सहा.आयु ताची नेमणुक करावी. एसट पीचे पाणी टँकरने सगळीकडे देतो पण ते पाणी 



66 
 
झाडापयत पोहचत नाह .  ते टँकर सतत फरलेतर काय हरकत आहे. फ त एकच काम आहे, 

कती झाडे तोडल , तडजोड फ कती यायची हे काम उ तम कारे या ठकाणी चालत बाक  

काह  वचारायचे नाह . जर  ी.संत े ठ तुकाराम महाराज हणाले असले “वृ व ल  आ हां 

सोयर  ंवनचर” पण आम या उदयान वभागात माञ थोरामोठयांचे आ ह  सोयरे आ ण आ ह  

उदयानात अगद  बेमंतपणे चर अशा कारचा कार उदयानाचा आहे.  पा. . ३४४ वर  

३३,३३,४८,७३२/-  एवढ  र कम आहे. ६४ भागाम ये तरतूद ठेवलेल  आहे. ६४ वभागात ह  

र कम समान माणात वाटल तर एका भागाला फ त २ कोट  येतात. आम याकडे सहा 

भागाला २ कोट  आहे. परंतु २ कोट म ये ताथवडे, पुनावळे, वाकड आहे हे सव नवीन गाव 

आहेत. या ठकाणी नवीन र त,े नवीन दवाब तीची सोय करायची मग आम या वाटयाला 

काय येणार. मा या भागाला झरो. हे नयोजन अ यंत चुक च आहे. आपण असा भाग 

सोडून, ामीण भाग सोडून आ हाला सम माणात वभागणी केल तर बरे होईल यासाठ  

तरतूद करता आल तर करावी.  पुव  आ ह  चार पाच वषापुव  एमएसईबीचे केबलचे काम 

महापा लकेकडून अंडर ाऊंड करत होत.े यासाठ  कोटयावधीचा खच करत होतो. आमचे नेते 

माजी उपमु यमंञी मा.अजीतदादा यांनी सांगीत याव न ते माग या वषा पासून यां याकडे 

हा वभाग होता यांनी सांगीतले हे काम एमएसईबी करेल.  यां या सांग याव न 

एमएसईबीकडे गेले तो आपला खच वाचला आहे. पण आपण आता र ता खोदाई या 

खचाम ये आडलेलो आहोत. तुमची तडजोड मट ंग झाल . २३००/- पये भाव ठरलेला आहे.  

मी यांना हणाले, तुमची मट ंग झाल , काम सु  करा.  मा या वॉडातील बीआरट चा र ता 

करायचा आहे. ते हणाले नाह  नां बाई, आम या भांडवल  खचातून आ ह  २३००/- पये देवू 

शकणार नाह त आ हांला तु ह   क न दयायला पा हजे. साहेब, तो तुमचा आ ण यांचा 

न आहे रा य सरकारची परवानगी काढायची असेलतर काढा. एमएसईबी यांची आहे, 

आपणह  यांचेच आहोत यामुळे कुठेतर  हा सम वय साधावा आ ण हे काम लवकरात 

लवकर सु  करा कारण झोपडप ीम ये केबलचे जाळे आहे, वीजे या तारा आहेत याचे काय 

करणार आहेत. लोकां या जीवनमरणाचा न आहे.  मी एक उदा. सांगत,े एक प याची 

झोपडी या याव न वदयूत या तारा गेले या यातून एक तार गळाल , आ ण ती या 

प यावर पडल  संपुण आग दसत होती, व तव संपुण झाला होता. आतम ये एका बाईची 

सुण आ ण तीच बाळ बाजावर होत. आतम ये कोणीह  जाऊ शकत न हत.े दार बंद होत.े 

कुठ याह  प याला हात लाव याची ह मत कोणाचीह  होत न हती. जे हा एमएसईबीचे 

अ धकार  आले व यानी ते बंद केलं ते हा जीव भांडयात पडला. असे भयानक संग 

काह वेळेला उदभवतात. चार-पाच वषा पुव  एक मुलगा सु दा या ठकाणी गेलेला आहे. 

अशा कारे या तारा अंडर ाऊंड करणं आव यक आहे. झोपडप ी या ठकाणी अशा तारांच 

जाळ आहे यासाठ  आपण लवकरात लवकर हे कराव. या सगळयां या बाबतीत एवढा आपण 
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वचार करतो या मोबाईल टॉवरचे काय करता. यामुळेह  लोकां या आरो याला धोका आहे.  

हे आप या पयत आलेले असेलतर यांचे हे मोबाईल टॉवर मु तपणे उभा केलेले आहे. यावर 

आपला कर नाह  क  काह  नाह , का त ेआप या ह ीम ये नाह त, मग इतके वष अ धकार  

ग प का? याकडे तुमचे ल  कसं नाह . मग ती अ धकृत क  अन धकृत ब डींगवर आहेत हे 

सगळ पा हल जात का? अ धकृत जर  असलं तर  आपला टॅ स का बुडवताय. या ि टन े

याकडे आपण ल  दयाव.ं खरं हणज,े या बजेटचा नषेध करायला पा हज.े  

जेएनएनयुआरएम अंतगत जे काम होणार होते यासाठ जो नधी मळालेला आहे ३१ माच 

२०१५ पयतच हा नधी अप याला मळणार आहे हे तु हांला सहा म हने कंवा एक वष 

अगोदर तर  मा हती असेल क  नधी क  शासनाने दला ते हा काह  मुदत दलेल असेल. या 

वष  तु हांला दवाळी या अगोदर  झोपडप ीचे जे अ धकार  होते यांना हे मा हती होत क  

आता माच १५ ला हा नधी बंद होणार आहे याची मुदत संपणार आहे. कदा चत तो परत 

दयावा लागेल क  नाह  हे मा हत नसेल यांना. पण यापुव  जेवढ  काम झाले कंवा ती चालू 

आहेत ती तर पुण होतील हे मा हती आहे या याम ये या र कमेम ये या सगळया 

योजनेम ये, मा या दळवीनगर झोपडप ीम ये ह  योजना राब वता येणार नाह  हे जर 

तु हांला एक वषा पुव  माहत आहेतर या बजेटम ये गेल  वीस वषापासून दळवीनगर 

झोपडप ी म ये कुठल ह  सु वधा कर त नाह त आता या बजेटम ये तरतूद नको का करायला. 

कुठेह  नाव नाह  साहेब, आ ण आता पण ८ कोट  ९७ लाख एवढ च तरतूद केलेल  आहे. 

आताच १२० कोट ची चचा झालेल  आहे. हणजे चुक च न हतं, बरोबर आहे त ेअ धका-याच. 

परंतु शहराम ये ७५ झोपडप या आहेत. नधी दलेला आहे तो ८ कोट  ९७ लाख. हणजे 

येक झोपडप ीला १२ लाखाचा नधी येतो. एखादया वॉडासाठ  कोट या कोट  उ डाणे करत 

असताना वशेष योजनेखाल  आप याला एवढया कोट या कोट  र कम येत असताना 

एखादया झोपडप ीला फ त १२ लाख. साहेब, याचा वचार आपण केला पा हजे. ह  वषमता 

आहे, तु ह नां अंदाजपञक करताना हा दुजाभाव केलेला आहे.  झोपडप ीला दुल ीत केलेले 

आहे.  कोणीतर  दलं दे दाण, कोणीतर  दलेतर झोपडप ीचं काम क  असा तुमचा उ ेश 

दसतो. आप याकडे अनेक ोजे ट ीमंतीचे आव आणणारे आहेत. साहेब, या बजेटम ये या 

गर बां या झोपडयांचे काय? जेएनएनयुआरएम अंतगत जोपयत आमचे नेते होते तोपयत 

भरमसाठ नधी आप याला मळाला आहे. यावेळी आप या लोकांनी कोणी जा त द ता 

घेतल  असती, जादा काम केले असतं, आळस झटकला असता, न यता कमी केल  असती 

तर हे सगळे ोजे ट झाले असते हा नधी परत दे याची वेळ आप यावर आल  नसती. असे 

हे न य अ धकार  आहेत.  अ धका-यांनी या बाबतीत कुठलेह  नयोजन केलेले नाह . 

फ त हेकेखोरपणा, न काळजीपणा, कुचकामीपणा आ ण यामुळे हा जेएनएनयुआरएमचा 

नधी तसाच पडून राह ला आ ण मा या झोपडप ीवासीयां या नवीन घराच व न, चांगल  घर 
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दे याच व न, चांग या जागेत राह याच व न हे न फळ झालेल आहे, चुक चे झालेल आहे. 

झोपडप ीवा यांना घर मळालेच पा हज.े ोजे ट राबवायचा न हतातर सु वधातर  राबवाय या. 

तथं ११०० ते १२०० घर आहेत व फ त ३२ सीटसचे व छतागृ ह आहे. यातील अध या नां 

या कारणाने बंद असतात.  गटार कधी दु त केलेले नाह . र ते माञ आ ह  आता 

आ यावर लॉक टाकून घेतलेले आहेत. या सगळयासाठ  तु हांला इतर मागाने तरतूद केल  

पा हज.े साहेब, झोपडप ी बाबत या बजेटम ये ह  न यता दाखवलेल  आहे, आपलं शासन 

झोपडप ी बाबत अ यंत संवेदनह न असं झालेले आहे. यां याम ये ना जाणीव आहे ना ं

लोकां या, गर बां या ब ल काह  मनाम ये पंदन आहेत, काह च नाह ये. भावनांच तर 

सोडाच, परंतु कत य हणून माणुसक  हणून या झोपडप ीसाठ  या बजेटम ये काह  तरतूद 

क न ह  आपण वाढवून दयावी. दळवीनगर आ ण इतरह  काह  ोजे ट राब वले आहेत 

या यासाठ  काह  पायाभूत सु वधा उपल ध क न दया यात. झोपडप ीवासीयां या द:ुखाब ल 

क व कुसूमा ज यांची एक कवीता तु हांला वाचून दाख वत-े “हजार डोळयामधले पाणी मा या 

डोळयाम ये जमले, हजार डोळयामधले पाणी मा या डोळयाम ये जम,े हजार दय 

ग हवरतील ते हा माझे मन गह वरले, असे हजार ण अनुभवाच,े पण आ हा एकाक  वाटे, 

शहरात राहून दूर आहे कारण झोपडात माझे घर आहे, झोपडात माझे घर आहे”                

मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, सव अ धकार  

वग.  हे मु य अंदाजपञक हे  सव बोगस आहे. मी माग या वषाच आणलेल आहे या या 

माग या वषाच सु दा आणलेल आहे. तीन वषाच आणलेल आहे. याच याच तरतूद , तेच 

तेच आहे.  माग या या माग या वष  आप याला मा हती आहे एवढा खच होणार नाह  तर  

आपण तरतूद करतो. २०१४-१५ व २०१५-१६ या अंदाजपञकात ेञीय कायालयासाठ  

अ,ब,क,ड आ ण इ व फ याना माग या वष  १९० कोट ची तरतूद ठेवलेल  आहे ती आता १५३ 

कोट  पये केल . माग या वष  शहर  गर बांसाठ  बीएसयूपीची जी योजना आहे यासाठ  ६६९ 

कोट  ठेवलेले होते ते यावेळी ७०० कोट  ठेवलेले आहे. गर बांसाठ  घर बांधायचे आहेत हे 

मा य आहे. तु ह  २० लाख लोकांना काह च सु वधा न देता हणजे आमचे पैसे तु ह  कमी 

केलेले आहेत. माग यावेळेस १९० कोट  दलेले होत ेते आता १५३ कोट वर आणलेले आहे. 

मा या भागाम ये दुसरे कुठलेच काम नाह . माझा भाग हा नयोजीत वसलेला भाग आहे.          

आपण जे हा पाहणी करतो न क च मा या भागाला कुठ या गो ट ची गरज आहे याचा 

अ यास झालेला नाह . मा या भागाम ये जे र ते ता यात यायला पा हजेत ते आलेले नाह .   

तीन वष झाले मी दरवेळेस पञ देतो, पाठपुरावा करतो पण कुठलाह  र ता ता यात येत 

नाह . आ ण गरज नसताना भूसंपादना करता आपण १०० कोट ची तरतूद करतो.  या वशेष 

योजना या आहेतनां ती हणजे एक खाऊग ल  आहे.  बीआरट  बाबत लोक अ रश: येता 

जाता ब ब मारतात. माग या वषा या बस टॉपसाठ  ३५ कोट ची तरतूद केलेल  होती. एवढया 
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चांग या तरतूद  केले या आहेत  एक सु दा तरतूद खच झालेल  नाह , हणजे नुसतं हे 

दाखवायच आहे.   दुसर  मह वाची गो ट हणजे मगाशी सीमाताईनी दाख वलं यात कशा 

चुका आहेत आकडयाची कशी तफावत आहे.  १२० कोट चे २० कोट  हणतात  अशा भरपूर 

चकुा आहेत.  पा.नं. ५९७ वर अंदाजपञक तीन मधील माग या वष या  याच या तरतूद   

ठेवले या आहेत.  यात वॉड . टाकलेले आहेत वॉड .९७, वॉड . ९७ कुठला आहे हे 

मलाच कळाल नाह .  वॉड .१०४, हे माग या वष च काढलेल आहे. वॉड . ९० असे 

टाकलेले आहे व आपले भाग आहेत. आपण याच या चुका दरवष  रपीट करतो.  

अि त वातच वॉड नाह त तर  आपण याला तरतूद ठेवतो. या काह  छोटया छोटया चुका 

नाह त. हे बघायला वेळ नसतोतर हे आ ह  कधी वाचणार. जे हा आप या खीशात  दोन 

पये आहेत  ते हा त ेपुढ या म ह यात खच कसे करायचे याचे नयोजन आपण करायच े

आहे.  नागर कां या पैशाचा वापर कसा झाला पा हजे हा पैसा कसा खच केला पा हजे 

यासाठ  हे अंदाजपञक आहे.  ब हरवडे यांनी अतीशय चांग या प दतीने बजेट या तरतूद  

वापर या जाणार नाह त हे सांगीतलेले आहे.   मला असे वाटू लागलेले आहे क  हे 

अंदाजपञक हणजे “िजसक  काठ  ऊसक  भैस”  असे आहे. मा या वॉडाम ये २ कोट ची 

तरतूद असेलतर या वषाम ये काय करणार २ कोट त.  मा याकडे बीआरट  नाह , वशेष 

योजना नाह . मा या भागाम ये जो र ता आहे काळेवाडीला जाणारा याला समांतर दोन 

र ते मा या वॉडातून जातात. मी गेले तीन वषापासून पाठपुरावा करतो. अजून ते र ते 

आप या ता यात घेतलेले नाह त. दाखवायचे गाजर आ ण दयायचा मुळा, हे कुठेतर  थांबले 

पा हज.े र याचे खोदाई, एवढा वैताग आला क  एकतर डांबर करण होत नाह  आ ण आपण 

र ते खोदतो. मा या वॉडात सीसी ट ह  कॅमेराची लाईन टाकलेल  आहे. मी सांगीतले लॉक 

बसवा, न मेच लॉक बस वल.े होडाफोनवा यानी पञ दाख वलेले आहे. एकदाच आपण 

परवानगी दयानां. एकाच म ह याम ये याची परवानगी दयावी. ते काह  आपले मालक नाह त 

यांना जे हा पा हजे ते हा परवानगी दयायला. पुढ या जून म ह याम ये या हणावं. 

वॉडातील नगरसेवकांना सांगीतले जात नाह , ना अ भयं याला मा हत असते. भाग ले हलला 

या गो ट  कळत नाह त. कारण हे व न मु यालयातून येतात. या सगळया गो ट  ल ात 

या यात. मोबाईल टॉवरचा वषय घेतलेला आहे. सन २०१४-१५ या अंदाजपञकाम ये 

आपल  मुख उ द ट आहेत, या मुख उ द ठाम ये आपण काय लह लेले आहे द. २१ 

जाने २०१४ पासून मळकतकराची थकबाक  असले या मळकतकरधारकां या घरा समोर बॅ ड 

वाज वणार आ ण पैसे वसुल  करणार आ ण मोबाईल टॉवरवा यांना तसेच सोडणार जो गर ब 

माणुस पैसे भरत नाह  यांना काह तर  अडचण असेल आ ण या मोबाईल टॉवरवा यांना 

सोडून दयायच का तर ते कोटात गेलेत. यां या समोर बॅ ड वाजवा. अशा भरपूर गो ट  

आहेत.  या गो ट कडे आपण ल  घालावे.  िजत  ननावरे चांगले बोलले यावर काह तर  



70 
 
झाले पा हज.े  माग या वषा या अंदाजपञकावर हेच बोलले पुढ या वष  तेच बोलले जात,े 

चुक दु त होत नाह.  आपण या अ धका-यांवर काह  कारवाई करत नाह , यांना काह  

श ा पण होणार नाह . अशा गो ट  घड या नाह  पा हजे.  याम ये आपण ल  घालावे. 

जे हा तरतूद  वग होतील ते हा गटने यांना बोलवावे, या तरतूद  का वग होतात हे आ हालाह  

कळू दया. या सव गो ट  ल ात घेवून चांग या प दतीने सहकाय करावे. कारण आ हांला 

येकाला वाटत असतं आम या भागाम ये आमचे काम हावेत. खुप मोठ  अपे ा नाह 

लोकांना मोठमोठे र ते दस यापे ा तेथील ख डा बुज वला तर  यांना खुप बरे वाटत.े तर  

या गो ट कडे ल  दयाव अशी माझी अपे ा आहे, ध यवाद. 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आजची मट ंग 

या ठकाणी अंदाजपञका या बाबतीत घेतलेल  आहे. ख-या अथाने यावर अगोदर तु ह  संवाद 

साध याचा य न केलेला आहे. भाग तरावर या अंदाजपञकावर चचा सहा भागाम ये 

तु ह  घडवून आणलेल  आहे. भाग तरावर या मट ंग होतात या ठकाणी येक 

नगरसेवकांचे आप या वॉडात तरतूद होते का नाह  याकडे संपुण ल  असते. यामुळे 

नि चतपणे भागात यव थीत चांग या प दतीने हावे असे असत.े मला असे वाटते क  

आपण या ठकाणी नारायण ब हरवाडे आ ण अनेक मा यवर बोलले येकानी सांगीतले क   

संपुण बजेट पुणपणे खच  पडत नाह . याचे कारण बरेच असतील.  जशा मट ंगला ब-याचशा 

सूचना आप या पयत आले या आहेत.  या याम ये शहरातील चांग या कार या या 

सु वधा आहेत या अंदाजपञकात याचा उ लेख करता आला असता. परंतु या प दतीने 

भागाम ये जशा या बजेट या नमी ताने मट ंग घेत असतो तशी बजेटची मट ंग एक 

रहलसल हणून ऍटो ल टरला ठेवल . याच ठकाणी चचा घडवून आण याचे काम पुढ या 

वेळी तर  करावे.  ते कतीह  बोललेतर  आम या सूचना अंदाजपञकाम ये घेवू शकत नाह त. 

ख-या अथाने सॉ टवेअर या सु वधा या ठकाणी मोठया माणावर दयायला पा हज.े आता ब-

याच नगरसेवकांनी सांगीतल क  ह  पु तक आपण दलेल  आहेत त ेएवढे मोठे पु तक पाहण,े 

पुणपणे ते चाळायचे हणलेतर कती दवस लागतील हे सांगता येत नाह .  चार-पाच दवस 

अगोदर जा तीत जा त  हातात पडते यामुळे ते चाळू शकत नाह . याम ये एखादया 

अ धका-यां या हातातून चुक झाल तर संपुण वषभर ती सोसावी लागत.े आपण करा या 

मा यमातून डे हलपमटचे काम करत असतो. अशी एक चुक जर  घडल तर  वषभर या 

ोजे टची वाट बघावी लागत.े  आज आयट  पाक डे हलप होत आहे, ख-या अथान े थाप य 

असेल, वदयूत असेल, ेनेज असेल जे भाग केलेले आहे हे ख-या अथाने एका ल कवरती 

मा हती रोज या रोज नगरसेवकांना मळाल  पा हज.े आपण साधारणत: ३३ व ेहे अंदाजपञक 

सादर करतो.  याम ये ट ंग म टेक आल , तेच सॉ टवेअर दले असतेतर आप या 

भागाम ये काय काय तरतूद  ठेव या, शहराम ये नवीन योजना असतात यासाठ  काय 
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काय तरतूद  ठेव या हे एका ि लकवर नगरसेवकांना समजले असत.े मी आकडयावर बोलणार 

नाह .  आप याला  पैसे कमी पडणार आहेत. खचाला आपण काञी लावतो या याम ये 

जमे या बाजुला खुप गळती आहे. येक भागाम ये पा हलतर आकाश च ह परवाना वभाग 

असेल, पा याचे मीटर प दतीम ये ब-याचशा ठकाणी मीटर नाह त. सवात मह वाचे हणजेच 

एकाच कामावर अनेकवेळा खच करतो.  पे ह ंग लॉक अनेकवेळा बदलतो. काय गरज आहे. 

याची वॉल ट  मे टेन करावी. पे ह ंग लॉक काढलातर तो तुटला नाह  पाह जे याचा वचार 

केला नाह . आपण दरवष  नि चतपणे याच भागात तेच पे ह ंग लॉक परत काढायचे आ ण 

नवीन पे ह ंग लॉक लावायचे. तोच पैसा एकाच कामासाठ  दहा वेळा खच केला जातो. ेनेज 

वभागाचे कुठ याह  कारचे काम ३५ ते ४० ट के बलो हणलेतर ते सु दा तशीच वॉल ट  

देणार आहेत. ेनेज वभागाला चबर बांधायच,े ॉमवॉटर लाईनला आरसीसी चबर बनवले. 

अशा प दती अवलंबी या पा हजेत. एकाच कामावर दहा वेळा खच करतो तो थांब वला पा हज े

व वॉल ट  दे याच काम या ठकाणी ख-या अथाने केले पा हज.े ३५ ट के बलो क न हे काम 

कसे काय करता याला सु दा मयादा आल  पा हजे. वाल ट  मे टेन करणार  स ट म आपण 

लावल  का. माझी एवढ च अपे ा आहे क  थायी स मती चेअरमन असतील मी यांनाह  

वनंती करतो क  कमीत कमी पुढचे ज े अंदाजपञक येईल याच एक सॉ टवेअर नमाण  

झाले पा हज.े एका ि लकवर मा हती मळेल अशा दजाच एक चांग या कारच सॉ टवेअर 

तयार करावे. साहेब, याम ये तु ह  सु दा पुढाकार यायला पा हज.े येक गो ट चा 

पाठपुरावा के या शवाय काम होत नाहत आ ण पाठपुरावा करायचा असेलतर याला कुठेतर  

स ट म आल  पा हजे. डे टू डे ते सॉ टवेअर आले क  फायदा होईल. ट ंनम ये काम होत 

असताना डे टू डे खच समजेल. पा याची, ेनेजची जी पाईपलाईन टाकतो याची ॉ ग 

आप याकडे नाह  तर बाक चे काय होणार आहे यासाठ  आपण सॉ टवेअर डे हलप क न दले 

पा हजे एवढ च वनंती करतो. आपल  कायप दती चांग या कार या दजाची असावी एवढ च 

अपे ा य त करतो.  

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ. आज या बजेट या 

संदभात बोलायचे झालेतर बजेट सादर करताना, बजेटवर बोलत असताना खास क न आयु त 

साहेबांचे अ भनंदन करावेसे वाटत.े आयु त साहेब आपण आ यानंतर शहराम ये जो स ह 

केला येक भागा म ये जावून अडचणी जाणून घेत या. माझे सवच वषयी बजेट म ये 

तरतूद केलेल  आहे याब ल मी आपल अ भनंदन करतो. आज आतूल शतोळे यांनी 

सभागृ हाम ये बजेट सादर केले, मला नानासाहेबाचंी आठवण आल  आज नानासाहेब असतेतर 

बरं वाटलं असतं, असो.  शोकांतीका एका गो ट ची वाटते  सद यानी आपआप या भागातील 

वषय मांडले. आयु त साहेब, मा या से.नं.२२ म ये झोपडप ीतील लोक या ठकाणी राहतात.  
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पीनगर प रसर आहे परंत ु या लोकांना नगडी म ये, माकटम ये जा यासाठ  जो र यावर 

ीज पा हजे होता ७५ मी. पाईन रोड ा धकरणाने केलेला आहे परंत ु पल कडे जायच 

असेलतर जीव मुठ त ध न जावं लागतं. याची मु य जी तरतुद आहे ती स मा.अ धका-यांनी  

केलेल  नाह . डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना लह ल   यांचा पुतळा समोर आहे. यां या 

घटनेनुसार सभागृ ह आपण चालवतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कमान से.२२ या वेश दारावर 

आहे, ती कमान मोडकळीस आलेल  आहे ७५ मी. पाईन रोड या म यभागी आहे या ठकाणी 

अपघात कधीह  होऊ शकेल. यासंदभात या बजेटम ये कुठल ह  तरतूद स मा. अ धकार  

यांनी केलेल  नाह . आज अ धका-याब ल बोलायचे झालेतर आयु त साहेब, मी ब-याचशा 

वेळा वषय घेतलेला आहे. भ ती-श ती चौकाम ये ओ हर ीजची गरज आहे. तेथील मुलं 

ा धकरण भागाम ये शाळेत जातात. ाथमीक, मा यमीक शाळेला या प रसरात जात 

असताना जीव मुठ त ध न जावे लागत े तो मोठा र ता ॉस क न जावे लागते यामुळे 

अपघात झालेले आहेत, या ठकाणी लोक मेलेले आहेत. यासाठ  सु दा या बजेटम ये 

आप या अ धका-यांनी   कुठल ह  तरतूद केलेल  नाह .  वा त वक पाहता आपण जा तीत 

जा त स लागारांचा उपयोग क न घेतो आ ण यानंा कामा या चार ट के र म देतो. आज 

क सलट सीने मोठमोठे ोजे ट या ठकाणी राब वलेले आहेत. जेएनएनयुआरएमचे ोजे ट 

राबवत असताना क सलट सीचा अभी ाय घे यात आला, यां या माफत ोजे ट 

क शासनाकड ेपाठ वला आ ण तेथून मंजूर घेवून या ठकाणी ोजे ट आणला हे सगळ करत 

असताना आपण नाशीक फाटयाचा ओ हर ीज पा हलातर तो इत या चुक या प दतीने 

झालेला आहे तो आज देखील पा हलतर  या ठकाणी स नल लागतो. रे वे या पल कडे 

पाह लतर एकदम चांगले केलेले आहे. जुना बॉ बे-पुना रोड आहे तो एकदम कमी केलेला आहे. 

या ठकाणी  चुक या प दतीने ीज वरती नेलेला आहे. अजून चालू केलेला नाह, र या या 

म ये ीज आलेला आहे आ ण या ओ हर ीजचे जे पोल आहेत ते देखील धोकादायक आहेत. 

भोसर  व न पंपर ला यायचे झालेतर या ठकाणी थांबूनच याव लागत, स नलला थांबावच 

लागतं. करोडो पये आपण खच क न एवढा मोठा ीज केला, याच उ द ट काय होतं.  

आपण डेमो दाख वला होता याम ये चार क.मी. पयत कोठेह  स नल लागणार नाह  अशा 

प दतीचा ीज आपण या ठकाणी केलेला होता. परंतु क लट सी या चुक या सांग याव न 

आप या अ धका-या या चुक या कामामुळे आज करोडो पयाचे नुकसान झालेले आहे. आता 

जर पाह लतर पु यामधुन ीज व न भोसर कडे जात असताना बाक या गाडया जातात पण 

एसट  असतील, पीएमपीएमएल या बस असतील, र ा असेल, टु- ह लर असेल हया सगळया 

गाडया खालून जात असतात. मोठा ीज केलेला आहे, दसायला सुरेख आहे अगद  सगळ 

आहे. परंतु तो सु दा चुक चा केलेला आहे. बॉ बे-पुना र ता यव थीत कर या या ि टने  

बजेटम ये तरतूद कर याची गरज होती ती देखील आपण केलेल  नाह . ते सु दा अ धका-यांचे 
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काम होते ते झालेले नाह .  आपण नगडी जकात ना या या ठकाणी  लोकशाह र आ णा 

भाऊ साठे पुतळा या ठकाणी करणार आहोत, चांगल  गो ट आहे.  या ठकाणी आपण 

पीएमपीएमएलचा बस टॉप करतो.  एका गो ट च आ चय वाटत परदेशी साहेब आल े यांनी 

करोडो पयाची मागणी केल , शेकडो कोट  पये आपण यांना देतो मग यांचे बस टॉप 

कोणी करायच,े महापा लकेनी करायचे का? आपण या जागा देतो या सगळया गो ट च 

बेनीफ ट ते घेणार आहेत. आपले जे पासेस असतील याचे पैसे सु दा आपण देतो. येक 

गो ट साठ  आपण खच करतो मग यांचा बस टॉप कर यासाठ  आपण पैसे का खच करतो हे 

चुक चे आहे. उदया या काळाम ये एखादयाने जर ऑ जे शन घेतल जसं से-२२ चा ोजे ट 

थांबला गेला. या काळाम ये मला आठवतय मी लहानाचा मोठा या ठकाणी झालेलो आहे 

आज माझ ४७ ते ४८ वय आहे. इतक  वष मी पंपर  चंचवड शहराम ये राहत असताना 

आप याच महापा लकेनी शहरातील झोपडप यांच पुनवसन ा धकरणा या जागेवर करावे असे 

धोरण या काळात झालं या यानंतर या ठकाणी ोजे ट राब वला गेला. ओटे दले नंतर 

दुमजल  गाळे दले आ ण मध या काळाम ये जेएनएनयुआरएम या अंतगत नधी आला तो 

खच कर याचा य न केला. मला एका गो ट चा अभीमान आहे क  पंपर  चौकातील 

झोपडप ी होती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आ यामुळे तेथील झोपडप ी से-२२ ला 

हाल वल . या झोपडप ीचा मी एक नागर क, मी तेथे रा हला गे यानंतर एका गो टचे मला 

बरे वाटत,े कारण पंपर तून तीकडे गे यामुळे मी नगरसेवक झालो आ ण नगरसेवक 

झा यामुळे या प रसरातील लोकांचे काम कर या या ि टने ब-याचशा लोकांचे काम केल.े 

घराघरात संडास बांधून दले. आज देखील आपण शहराम ये संडास बांध यासाठ  जागा 

बघतो. मनापासून, अंतकरणापासून झोपडप ीकडे ल  दलेतर आपण झोपडप याम ये सु दा 

संडास बांधु शकतो. यासाठ  क सलट सीची गरज नाह . प रसराम ये राहणार  

झोपडप ीमधील जी लोक आहेत या लोकांना, काह  आम या सारखे नगरसेवक असतीलतर 

यांना व वासात या, याना वचारा. आप याला या भागाम ये कशा प दतीने संडास बांधता 

येतील. यातून माग काढावा यासाठ  मनापासून गोरगर बां या संदभात तळमळ असावी. मी 

२० वष झाले या भागात काम करतो. बस टॉप या संदभात वषय झाला. मगाशी एका 

गो ट वर ऊहापोह झाला मी प ने याशंी देखील चचा   केल . आपण पीएमपीएमएलसाठ  

संभाजीनगरम ये २ कोट ची तरतूद केलेल  आहे. पीएमपीएमएल या वषयी आपण खच 

करायला नाह  पाह ज.े  यांनी खच केला पाह ज.े  आपण पाहतो एलबीट चे काह  सांगता 

येणार नाह . आपण ४०० ते ४५० कोट  बांधकामामधुन सेवाकरा या मा यमातून जमा करणार 

आहोत. आज आपण हे बांधकामं पाडायचे हणून नौकरभरती करतो. उदया या काळात ती 

बांधकाम पाडल तर ४०० ते ४५० कोट  येणार कुठून. बजेट म ये तर आपण तरतूद करतोय. 

या गो ट  बघीत या पाह ज,े चुक या प दतीने झाले नाह  पाह ज.े दुसर  गो ट अशी आहे 
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क , अंध-अपंग शाळेसंदभात उ लेख केलेला आहे. मा यमीक शाळेम ये फ त अंध लोक 

येतात ते पण भोसर म ये येतात. पंपर  चंचवड महानगरपा लके या जेवढया शाळा आहेत 

तीत या शाळेम ये अंध लोकांची शाळा एकह  मला दाखवा. एक अंध-अपंगाची शाळा आहे.  

आपण बजेट के यानंतर या बजेटचा खच होत नाह . बजेट या पाच ट के मागासवग य 

क याणकार  योजना, अंध-अपंग यां यासाठ  खच करावा हणून जी.आर. आहे, कायदा आहे. 

मनपाची ती पाच ट के र कम खच होत नाह . आपण बजेट केलेले कती खच होत े हे पैसे 

लॅ स होतात. क शासना या, रा यशासना या येक भागाम ये काह  अ धकार  वग बसलेले 

आहेत यानी मनापासून हे बजेट संपव या संदभात  कधीच आप याला स ला दलेला नाह . 

स लागार फ त ४ ट के र कम घे यासाठ  येतो आ ण काय स ला देतात. माग या 

काळाम ये वदयुत वभागाचा खच दोन हजार. यांनी फ त लाल, नळा, पंवळा आ ण 

काळा असे तीन फेज असतात या फेजच फ त आ टरनेट केलं.  सं याकाळच एक फेज बंद 

करायच एकच फेज चालू ठेवायचा. राञी १२ नंतर एकच फेज हायवेला चालू राह ल. एवढे 

सांग यासाठ  यांनी कती कोट  नेले, साधी, संपल गो ट आहे. महापा लकेला लोकां या टॅ स 

पाने पैसे येतात यातून पगार होतो आ हांला मानधन यातूनच मळतं आ ण महापा लकेचे 

व व त हणून आ ह  या ठकाणी काम बघत असताना, बजेटवर बोलत असताना या 

गो ट ची आ हांला शोकांतीका वाटत.े या गो ट  आ ह  देखील क  शकत नाह त. आ ह  

बोलतो भांडतो पण याचा काह ह  उपयोग होत नाह . दरवष  आ ह  बोलतो बजेट या पाच 

ट के र कम खच झाल  पाह ज,े ती खच होत नाह . ब-याचशा योजना करता येतात पण या 

देवूच शकत नाह त. आप या महापा लकेत डा स मतीचे सभापती िजत  ननावरे यांनी 

शोकांतीका य त केल  क  मी डा स मतीचा सभापती आहे, मला अ धकारच नाह त. मी 

देखील झोपडप ी स मतीचा सभापती होतो, वधी स मतीचा चेअरमन होतो. माग या 

पंचवाष क म ये झोपडप ी स मतीचा चेअरमन होतो, सहा म ह यानंतर मी राजीनामा दला 

गाडी होती ती सोडून दल . शहर सुधारणा स मती झाल  याम ये सद य हणून गेलो 

कुठलाच अ धकार नाह . झोपडप ी संदभात तेथील मी नगरसेवक आहे मला भांडायला 

भागाम ये अ धकार  येत नाह त.  झोपडप ी या बाबतीत मी वषय कुठे मांडू. शहर 

सुधारणा स मतीम ये बोलता येत नाह . कारण मी सद य नाह .  झोपडप ीचा चेअरमन 

असताना जेएनएनयुआरएमचे करोडो पयाचे बजेट आपण १ के खाल  केलेल आहे. यात 

सु दा आप याला बदल केला पाह ज े नाह तर उदया एखादयानी ऍ ा सट  दाखल करायची 

हणलतर  कारण येकजण कायदया या माग आ ण कोटा या माग पळतयं. आ ण कोणी 

कोटात जाऊन या नाच उ तर वचारलतर परत आप याला देखील खाल  मु ंडक घालाव 

लागणार आहे, उ तर देता येणार नाह . आपण वाचनालया संदभात शहराम ये गोरगर बांना 

कुठंतर  जाऊन अ यास कर यासाठ , आयएएस हो यासाठ  कुठेह  अ यासीका नाह त तर  
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याची गरज या शहराला आहे ते देखील करणं गरजेच आहे. माग या काळाम ये उदयान 

अ ध क भ डवे साहेब होत े यांचा चरंजीव आज आयु त आहे. सोसायट म ये राहू न यांने 

श ण घेतले तो आज आयु त हणून बहारला आहे. यांनी सु दा या ठकाणी येवून भाषण 

केले भाषण करत असताना एवढच सांगीतले क  या ठकाणी अ यासीका नाह त, पु तक 

नाह त. तर  ते करणे गरजेच आहे. यात देखील आपण ल  घालणे आव यक आहे. उदयान 

वभागा या बाबतीत बोलायचे झालेतर गेल  पंधरा वष मी या ठकाणी काम करतो. ब-याचवेळा 

सांगीतल क  गायरानावर फळाची झाड लावावीत यातून उ प न मळेल. उदया याला एलबीट  

बंद झा यानंतर आप याला उ प नाचा सोस नाह . कमचा-याचा पगार सु दा होणार नाह . 

आज या अ धका-या या हातात आहे ते अ धकार  सु दा रटायड होतील. उदया यांना 

पेनशन दयायची झाल तर ती देता येणार नाह . आज एवढ  मोठ  जागा आप या भागात 

आहे, पण या जागेत उदयान वभागाला बजेट आहे, पैसे आहेत. आज शहरा मधले ल न 

कायालय ा धकरणांन तोडले आहेत. येक भागाम ये येकाना सां कृतीक काय मासाठ  

जागा पाह ज.े आज देखील ल न कायासाठ  शहराम ये एखाद  सोय केल , सां क् तीक 

काय मासाठ  एखादा पॉट गाडनटाईप असेल आ ण तो उपल ध क न दलातर शहरातील 

नागर कांची सोय होणार आहे आ ण यापासून आप याला उ प न मळणार आहे. आपण 

दुल ीत करतो, मी गेल  पंधरा वष या यावर ओरडतो. उदयान अ ध क हणतात 

मा याकड अ धकार नाह त. तु ह  फ त वृ  ा धकरणा व वृ झाडावर बोलायच बाक या 

गो ट  तु हांला बोलता येत नाह त. शमीम पठाणताई थायी स मती या चेअरमन हो या 

यां या क मट  म ये बोलत असताना  वषय घेतला या संदभात यांचे वाद झाले क  

तु हांला बोलायचा अ धकार नाह , मी हणालो, या लोक तनीधी आहेत या नवडून 

आले या नगरसद या आहेत वृ  ा धकरण स मतीचे कॉप सद यतर नाह नां. यांनी जो 

वषय मांडला याला वरोध करा. या ठकाणी बोलता येत नाह , काह  नयोजन करायचे 

हणलेतर करता येत नाह  ह  एक शोकांतीका आहे. शहराम ये अशा काह  जागा उपल ध 

क न द यातर या ठकाणी गाडन होईल व नागर कांची सोय होईल एवढ  वनंती करतो. 

संगणक संदभात सांगायचे झालेतर  गे या पंधरा वषात यांचे बजेट आ ण ते खच कधी 

करतात, टडर कधी नघते ते कळतच नाह . याब ल सु दा पाहणे मह वाचे आहे.  म हला व 

बालक याण स मतीचे जे बजेट आहे या बजेटम ये मी माग यावेळेस म हलाना पेनशन 

योजना चालू करा या हणलो होतो.   पु यायम ये गेलेतर खडकमाळ आळी, हवेल म ये अज 

करावा लागतो. एक हातार  अज कर यासाठ  चालल  असताना रे वेतून पडल  व पाय 

मोडला ती चालूह  शकत नाह . ह  पेनशन योजना मनपात चालू झाल  असतीतर यांचा 

आशीवाद आप या सार या नगरसेवकांना सु दा मळाला असता.  ब-याचशा हाता-या अशा 

आहेत क  यांना बघायला कोणीह  नाह . आई-बापानां मुलांनी हाकलून दलेले आहे. या 



76 
 
झोपडप ी प रसराम ये यांना दोन पैसे कसे उपल ध होतील, शासनाच अनुदान आहे शासन 

करोडो पये देते पण यां यापयत ते पोहचत नाह .  आपण या ठकाणी बसलेलो आहोत 

आपण सु दा यांचा सोई कर असा वषय आणत नाह त. पेनशन योजना चालू करण ेगरजेचे 

आहे. सगळया शहरात  ५०० पये १००० पये चालू आहे.  झोपडप ीचा नगरसेवक 

अस यामुळे से.नं.-२२ म ये उदया वषय आहे या वषयावर  बोलणार आहे.  बजेट या 

संदभात बोलत असताना  आप याकडे एवढे मोठे बजेट आहे. जेएनएनयुआरएम माफत जे 

काम चालू होत ेत ेकाँ ेस प ाने काढले होते आता जेएनएनयुआरएमचे सगळे पैसे जाणार 

आहेत.  जेएनएनयुआरएमचे क प गु ंडाळणार आहेत आ ण नवीन नावाने क प येणार 

आहे. आता आपण या बजेटम ये मागील श लक ८०० कोट  ठेवलेले आहेत हे  ८०० कोट  

जाणार आहेत आ ण ते साडेनऊ ट के याजाने आपण परत करायचे आहेत. नशीब चांगल 

आहे साहेब, आपले ते पैसे बँकेत आहेत याला साठेआठ ट के याज मळणार व एक ट का 

महापा लके या तीजोर तून दयावे लागेल. या संदभात या शहरात जेवढया झोपडप या आहेत 

पंपर  चौकातील झोपडप ी  से-२२ म ये श ट केल .  या ठकाणी रेड झोन आल ंआहे 

या ठकाणी राहणारे लोक आहेत उदा. राहू लनगर यांचे पुनवसन झालेले नाह . रेडझोन कधी 

उठेल हे सांगता येणार नाह . ते लोक अपे ेने बसलेले आहेत क  आ हांलाह  ब डींगम ये 

जा याची संधी मळेल. मध या काळाम ये ७५ मी. पाईन रोड झाला आहे या भागात 

ा धकरणा या अंडर असले या झोपडप या, ा धकरणा या जागेवर असले या झोपडप या 

याची जबाबदार  आपण घेतल  आ ण आप या से.नं.-२२ म ये ओपन लॉट होता या ओपन 

लॉटम ये झोपडप या श ट के या. आपण का जबाबदार  घेतो, ा धकरणाकडे एवढया 

मोठया जागा पडले या आहेत.  ते मोबदला देणार आहेत का? एक पया सु दा मोबदला 

यां याकडून मळत नाह . यां या झोपडप ीची जबाबदार  आपण का घेत असतो. यांच 

पुनवसन कशाक रता करायच आपण. ा धकरणाकडे असे ताव रटन पाठवावेत. या 

या ठकाणी ा धकरणाची जागा असेल  या ठकाणी यांचे पुनवसन करावे असं यांना एखाद 

पञ दया. आ ण आपला झोपडप ीचा वभाग जो असेल शासन वभाग या शासन 

वभागाला ताक द दया, झोपडप या वाढत चालले या आहेत. आताचे सरकार २००५ चा 

कायदा क  शकेल काह  सांगता येणार नाह . २०१० चा कायदा होईल चांगल  गो ट आहे.  

लोकांना जे घर दलेले आहेत ते घरं सोडून ते यांनी भाडयाने दलेले आहेत आ ण ते लोक 

झोपडयात येवून राह लेल  आहेत. यांनी झोपडया वाढव या यां यावर ल  कोण देणार आहे, 

या यावर ल  देणे गरजेच आहे. आपण तेथे ल  देत नाह त ह अ धका-यांची जबाबदार  

आहे. एकदा स ह कराव कती झोपडया आहेत कती घर आहेत. ते वाढत चाललेले आहे 

या यावर आळा कोण बस वणार. उदया नगरसेवकांवर येणार आहे क  नगरसेवकांनी 

झोपडप या वाढ व या.  आयु त साहेब या गो ट वर ल  देणे गरजेच आहे. मा.महापौर हे 
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पठासीन अ धकार  आहेत ते तसे आदेश देतील. या गो ट कडे ल   दयावे व काह तर  बदल 

या वषात आप या काळात घडेल अशी अपे ा बाळगतो, ध यवाद, जय हंद, जय महारा  !  

मा.शारदा बाबर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंध.ु  

आयु त साहेबांचे मी अभीनंदन करत.े कारण तु ह  पाहणी क न बजटे बनवलेल आहे 

यामुळे बजेटला कती कोट  दयायचे याची पाहणी तु ह  केलेल  आहे. हे काम हो याशी 

मतलब आहे हे काम झाले पा हज.े आपण हे बजेट मंजूर करताना आता ब हरवाडे साहेब 

बोलले, सीमाताई व इतरह  बोलत होत.े म हला बालक याण मधील या बजेटची र कम संपत 

नाह . वधवा म हलांसाठ  या योजना आहेत ते आपण सहा हजार पये देतो या जागी 

जा त वाढवून येणार नाह त का. १२ हजार  करावे कंवा पाच वष करावे. खच होत नाह   

अशा योजना राब व यास काय होईल. शलाई मशी स एका एका घरातून दोन दोन जातात. 

कंवा शहरात एलईडी लाईट बस वतो मग जु या लाईटचे काय करणार आहेत. 

महानगरपा लकेची इमारत असेल, सभागृ ह असेल सगळीकडे एलईडी लाईट बस वता यामुळे  

वीज आ ण पैसे वाचतील व तीच वीज इतर उदयोगधंदयांना  देता येईल, जे आप याला ते 

कर पाने पैसे देतात. हणजे एक कडे आपले पैसे वाचतील व एक कडे उदयोजकांना वीजह  

मळेल. जे हा आपण नयोजन करतो ते हा हा एकदाचा लॅन करावा. आपण सतत रोड 

ख दतो, ख डे करतो इकडची लाईट तीकड, तीकडचा खांब ईकड करतो याचाह  एकदाचा 

लॅन करावा. पाच वष सतत नगरसेवकांनी ओरडले पाह जे का. बजेट खच होत नाह  असे 

हणतो. नगरपा लके या शाळा असतील कंवा णालय  असतील यांना चांग या सु वधा 

दया यात. महापा लके या शाळेत गे यानंतर ती नगरपाल केची शाळा आहे हणून ओळखनूच 

यायला पाह जे का? शौचालय बघावेत कसे आहेत त.े तासा तासाने ते व छ होवू शकतातनां 

ते व छ करावेत. येकाचे नयोजन क न काम केलेतर सव सु वधा लोकांना पुर व या 

जातील. पुलाब ल सगळे बोलल.े एक दवसात तो मंजूर केला जात नाह  या या अगोदर 

याचे काह तर  नयोजन असेलनां. पुल बन वताना पह ल डांबर करण केल जातं. जे करायच 

आहे ते लॅनींगन करा. नाशीक फाटा, चंचवड गावातील पुल असेल यापासून आपण लोकांना 

सु वधा देतो का ञास देतो याकडे ल  दल पाह ज.े बीआरट  रोड, माझा मुलगातर हणतो 

म मी, तू पाच वषात नगरसेवक झाल सतर फ त बीआरट  बंद कर, बाक  काह च क  

नकोस. चंचवड टेशन या ठकाणी येताना काय ञास होतो या ठकाणी दोन-तीन स नल 

आहेत या ठकाणीतर थांबावच लागत. दारकादास या तेथे तर इतक  र याची क डी होत.े 

बीआरट  करताना आपण काह  अ यास केला का?  बाहेर या देशात प हल  बीआरट  करतात 

आ ण नंतर तो रोड करतात, आपण अगोदर रोड केला नंतर बीआरट . लोकांना ह  सु वधा 

दे यासाठ  करणार का, का ञास दे यासाठ  करणार. सगळयानीच सगळे मु े मांडलेले आहेत.  

कु यांना आपण इंजे शन देतो व सोडून देतो. मी नगरसेवक असतांना मला कु यापासून 
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घाब न जायला लागतं, नंतर ल ात येत क  नाह  आपण नगरसेवक आहोत लाकांसमोर 

घाबरलतर हणतील हे नगरसेवक असून घाबरतात, अ रश: मा या घरा या तेथून मला 

बाहेर जाता येत नाह  आ ण मला लोकांनाह  सांगता येत नाह  कारण लोकां याच मा याकड े

क ले ट असतात. आम याकडे पाहु णे आलेतर मला पह ला फोन करतात क  तु ह  बाहेर 

येऊन थांबा गेटजवळ कुञा आहे. मला एक गो ट पण सांगायची आहे- “एक म हला असते 

ती याकडे स यनारायणाची पुजा असत,े ती मांजर शोधत,े ती हणते खोटं मांजर आहे का, 

मी हणले का, स यनारायणाची पुजलेा मांजर कशाला लागत.े  मी चौकशी केल  तर ती 

हणाल  क  आम याकडे परंपरा आहे, पुजा असल  क  मांजर जा याला बांधायची. मी हणाले 

असं का, तर ती हणाल  आम या सासूबा  बांधत असतात. हणजे सासूबाईच यांनी 

सांगीतल. सासूबाईकडे जीवंत मांजर होत.  ते पंचामृत खायचं हणून जा याला बांधायच.ं”  

तसे मला असं वाटल क   बजेट असल क  आपण बोललच पाह जे कंवा ओरडलच पाह ज.े 

मला वाटल प ह या बचवर बसले क  आपला पह ला नंबर लागतो परंतु आता पुढ यावेळेस 

मागे बसायला पाह जे. कोणा अ धका-यांकडून चुक झाल  आ ण आयु तांनी दलगीर  य त 

केल . ह  चुक का घडत.े आपण साधी पञीका छापायचे हणलेतर  आपण ते यव थीत 

बघतो हेतर शहराचे एवढ मोठ बजेट तु ह  करता. अशा चुकामुळ आम या सार यांच 

ज बल ंग होत क  हे खरे का खोटे आहे हे समजत नाह  या गो ट  का होतात.  मला 

मनापासून वाटते क  माट सट  हणताय मीतर हणते तु ह छान सट  बनवा. या 

गो ट  कराय या आहेत या यवि थतपणे करा यात. दरवष  डांबर करण करायच,े आ ह  

ओरडायचं आ ण अ धका-यानी हणायच त े बजेटम ये नाह , हे नाह  ते नाह . बकेट 

वाटाय या हणून वाटाय या असे चाललेले आहे. आपण ते मनापासून वाटप कराव,े काह  

गो ट ची वॉल ट  ठेवावी. येक वष  देवू नका पण मुलांचे ेसची वॉल ट  दया. मग माट 

सट  आपल  कशी होणार. फ त दौरे कर यासाठ च माट सट  आहे का. कुठलातर  दौरा 

क न यायचा तीथल बघायच आ ण हणायच ं माट सट  करणार आहेत, कधी होणार माट 

सट  हे कळतच नाह . मी मनापासून सांगते बजेटवर बोलायचे हणून मी बोलले नाह . 

आम याकडे पाहणी केलेले काम हायलाच पाह जेत. मला बोलायला दले याब ल महापौरांना 

मनापासून ध यवाद देत,े जय हंद, जय महारा  !  

मा. वमल जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महापा लकेम ये     

डॉ.बाबासाहेबांच सां कृतीक भवन जस आहे तस पंपर  चंचवडम ये ते हाव  यासाठ  तरतूद 

काह च नाह . पुणे महापा लके म ये डॉ.बाबासाहेबांच सां कृतीक भवन आहे तसे सां कृतीक 

भवन आप या पंपर  चंचवड म ये हावे याची तरतूद काह च नाह . बाबासाहेबांमुळेच 

आपण या ठकाणी आहोत. इतर गटर, रोडची काम चालू असतातच. तर  यासाठ  तरतूद 

करावी.   
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मा.अजय सायकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पञकार बंध.ु   

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे सन २०१५-१६ चे तेहतीसावे अंदाजपञक आहे. ये ठ 

नगरसेवक यांनी यव थीत आकडेमोड केलेल  आहे. ३६१५ कोट चे बजेट  आहे या बजेटम ये  

साधारणत: उ प नाच े ४०५ मु य ञोत एलबीट  असेल, करसंकलन असेल, पाणीपुरवठा 

असेल, बांधकाम परवानगी वभाग या सगळयाम ये तुट आहे असे ऐक यात आले. मला 

वाटत  उ प न वाढ व यासाठ  या बजेटम ये काह  य न झाला का नाह , असा य न 

झालेला आहे  असं मला जाणवल नाह . साधारणत: मी तीन त ेचार या मट ंग अटड करतो 

येक बजेट या मट ंगम ये मी बोलतोय. मला जरा वेगळया प दतीची आकडेमोड आप या 

समोर करायची आहे. मी भाग. .४ मधून घरकुल चखल  से. .१७ या भागाच तनीधी व 

करतो. साधारणत: २००७ साल  माग या अंदाजपञकावर मा.खासदार ीरंग आ पा बारणे 

आ ण आ ह  पंधरा नगरसेवकांनी ईड यूएस घरकुलाची पाहणी केल  होती यावेळेला तेथील 

काह  घरकुलमधील अडचणी आ ण झालेले नकृ ट दजाचं काम या संदभात स व तर मा हती 

सांगीतल  आ ण लोकसभेम ये न उपि थत केलेला आहे याची चौकशी होईल.  मला 

एवढेच सांगायचे आहे क  काह  वषापुव  आ हांलाह  वाटायच ंक  आ शयाई खंडात ीमंत 

महापा लका, पंपर  चंचवडची आहे, आनंद वाटायचा. पण आज सभागृ हात आ यानंतर 

बजेटवर चचा होते आ ण आप या भागाचे काम आपण क  शकू कंवा नाह  या संदभात 

वचार वनीमय झालेला आहे पण असे वाटते क  खरच काम होतील का. आपण सांगीतल 

होत क   २००८-०९ साल  १३२५० घरकुल देणार आहेत. ते दुदवाने आता देवू शकत नाह त. 

आतापयत ३५०० पयत घर ता यात दलेले आहेत. २००८-०९ या यानंतर माच २०११, 

या यानंतर माच-२०१२ या यानंतर माच-२०१३  आ ण आता माच-२०१५ पयत सु दा आपण 

पह या ट यातील घर यांना देवू शकलेलो नाह त. मला असं हणायच आहे क  हा क प 

फ त ठेकेदाराचे खीसे भर यासाठ  कंवा संबंधीत अ धका-यासाठ  केलेला आहे का ? आथ क 

दुबल घटकांसाठ रा यशासनाची आ ण क शासनाची मदत घेवून आपण जेएनएनयुआरएमचा 

हा ोजे ट करणार असालतर दुदवाने हे घर देवू शकणार नसालतर फार मोठे चुक चे काम 

करतो. कारण मी वारंवार तेथे जात असतो. फार खाल या दजाचे काम झालेले आहे मी सु दा 

बांधकाम यावसायीक आहे या भागाम ये मी लहानाचा मोठा झालेलो आहे.  या रेट म ये 

तु ह  काम दलेले आहे या रेटम ये या काळाम ये कदा चत बाक या  ब डर लोकांनी 

लॅट वकलेले असतील. या या नंतर २००७-०८ आ ण आज २०१५ तथ ं ५०० ते ७०० 

मीटर या अंतरावरती शवतेजनगर वकसीत झालेल आहे, मोठमोठया ि कम झाले या आहेत 

नागर क तेथं राह ला आले आहेत. आज २०१५ माच संपत आहे तर  या लोकांना 

जेएनएनयुआरएमचे कमीटमट केले ते सु दा पुण क  शकत नाह त.  माझा प ट आरोप 
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आहे क  ोजे ट म ये टाचार झालेला आहे. संबंधीत अ धका-याची आपण खाते नहाय 

चौकशी करावी असे मला या भागाचा तनीधी हणून वाटतय.  ये ठ मंडळी, ये ठ 

नगरसेवक सुलभाताई उबाळे, समाताई सावळे, मंगलाताई कदम, योगेश बहल यांनी ब-याचशा 

सूचना केले या आहेत. आता को-हाळे यांनी सांगीतले अंदाजपञकाचे पु तक यांनी दाखवल  

तशी मी सु दा वाचल . काह  काह  सूचना मा य झाले या नाह त असे वाटत.े गे यावेळेस 

म हला भगीनीनी सांगीतलं होतं क  आप या शहरात बन युनीट पाह जे, कॅ सर हॉि पटल 

पाह जे, म हलांसाठ  व छतागृ ह झाल पाह ज,े चौका चौकाम ये  येक भागाम ये  कंवा 

मी दोन वषापुव  जागा सुचवलेल  आहे याची वक ऑडरह  झालेल  आहे आजह  मला 

कोण याह  वॉडाम ये, कोण याह  चौकाम ये व छतागृ ह पहायला मळालेल नाह . आप या 

आरो य वभागातील कमचार  सकाळी सकाळी साफसफाई करतात यां यासाठ  तर  यव था 

आहे का.  माझा भाग सात ते आठ क.मी. या पर सरात आहे, मोठयामोठया र यांनी 

लांब लांब जाव लागतं. कुठेह  टॉयलेट/बाथ म नाह . येक मट ंगम ये वेगवेगळया वषयावर 

ये ठ मंडळी सुचवत असतात परंतु अंदाजपञकाम ये  ते घेतले आहे असे जाणवत नाह.  

महापौरांनी मला बोल याची संधी दल  याब ल ध यवाद, आ ण या सगळया सूचनांचा 

वचार झाला पाह ज.े  

मा.बाबासाहेब धुमाळ –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, सव पदा धकार  व पञकार बंध.ु  

गेल  सहा तास या अंदाजपञकावर चचा चालू आहे. या ठकाणी माझे मञ नारायण ब हरवाडे, 

सीमाताई सावळे, सुलभाताई उबाळे व इतर सव मा यवर यांनी वषय मांडलेला आहे चचा 

केल .  आयु तांकडे त ार  मांड या.  मी एवढेच सांगेल क  या ठकाणी  आयु तांना गे या 

दोन मह या पुव  मी या जीबी म ये  अवजून नगरसेवक हणून एक सूचना केल  होती, 

वनंती केलेल  होती आयु त साहेब या या वेळी या शहराचा चेहरा मोहरा बदलायचा 

असेलतर चांगले ह जन आप याला यायचे असेलतर आपण या ठकाणी जे ये ठ नगरसेवक 

मंगलाताई कदम, योगेश बहल, सुलभाताई उबाळे असतील यां या बरोबर बैठक आपण यावी.  

यांना या शहराची क पना आहे, वषयाची क पना आहे कदा चत हे जर आपण केले 

असतेतर मगाशी आप याला चूक साठ  माफ  मागावी लागल  नसती. गेले आठ तास आ ह  

हया नगरसेवकां या आम या आयु यामधले ण आ ह  कदा चत वाया घाल वले असे मी 

समजतो. कारण ह  महानगरपा लका गेल  तीस वष आ ह  जवळून पाह लेल  आहे. या 

ठकाण या अंदाजपञकाम ये ११५० कोट चे उ प न हे केवळ एलबीट चे आहे.  या ठकाणी 

माने साहेबांचे अभीनंदन केले पण मी माने साहेबांना सांगू इि छतो  क  आपण ११५० कोट  

उ प न यां या जीवावर एकञीत केलं, उ प न वाढ वल ख-या अथानं या वाहतूकदारांनी 

राञं दवस क ट केले.  वेळेवर अंघोळ केल  नाह , जेवण घेतले नाह , २४ तास काम क न 

आ ह  हा फंड महापा लकेला जमा क न दलेला आहे. ११५० कोट च ेउ प न मळवून दलेले 
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आहे. माने साहेबांना या गर ब ाय हरचा, ल नरचा, ा सपोटचा वसर पडलेला असेल.  

१९८५  साल  आ णासाहेब मगर साहेब असताना यांचे एक ि हजन होतं, या नगरपा लके या 

बाबतीत. या उदयोगनगर म ये मोठमोठया कंप या आण या. बजाज ऍटो असेल, फल स 

असेल असे अनेक उदयोग या ठकाणी आणले. ते आणत असताना यांना लागणारा क चा 

माल या ठकाणी हे ा सपोटर आणणार आहे आ ण याचे नयोजन करणे ह  काळाजी गरज 

समजून नगडीम ये १०० ए कर जागेम ये रझ हशन केले या ठकाणी वाहतूक नगर  हावी 

अशी यांची क पना होती. यावेळेसच ेमा.आयु त राजे साहेब, एन.आर. शंदे यांनी ती वाहतूक 

नगर  थापन केल  पण आता तीस ते प तीस वष झाल  ती वाहतूकनगर  फार मोठया 

माणात वाढलेल  आहे. आता या णाला १०० ए कर जागा असताना २५-२६ ए कर जागा 

या ठकाणी आम या पदरात पडलेल  आहे. या ठकाणी जवळ जवळ ४०० ते ५०० ा सपोटर 

काम करतात. जवळ जवळ तीन ते चार हजार क या ठकाणी दररोज ये-जा करत असतात. 

आप याला मा हती असेल, टे को या बाजूला, ऍटो या बाजूला जवळ जवळ  या ठकाणी पाच 

ते सहा हजार वाहनं ह  उघडयावर रोज उभी आहेत. आपण अनेक मोठमोठे रोड बनवलेले 

आहेत आ ण या रोडवर ह  वाहन उभी आहेत. आता झोपडप ीचा उ लेख केला, 

झोपडप ीधारकांना घर मळाले पाह जेत यांचे राहणीमान वाढले पाह जेत परंतु या 

वाहतूकधारकांसाठ  काह ह  सोय केलेल  नाह . यां यासाठ  संडास नाह , बाथ म नाह , 

जेवणाची सोय नाह .  आयु त साहेब, याबाबत डॉ. ीकर परदेशी साहेबांना पञ दलेल होतं 

या ठकाणी वाहनतळ, वाहतूक नगर म ये बनवावं. यासाठ  जागा रझ हशन करावी. 

यासाठ  मा.अजीतदादा बरोबर मुंबईला मट ंग सु दा झालेल  होती. यावेळेला एमआयडीसीचे 

अ धकार  सु दा होते यांनी सांगीतले होत क  अशी जागा एमआयडीसीम ये आहे. आयु तांना 

यावेळेला सुचना दलेल  होती पण आज दड वष होवून गेलं आयु तांनी याकडे ल  दलेल 

नाह . मी आयु तांना वनंती करतो क  परत एकदा हा न आपण माग  लावावा. आपण 

अनेक न हाताळलेले आहेत, अनेक नावर आपण चचा केलेल  आहे. मी ामाणीकपणे 

सांगतो क  या ठकाणी या शहराचे र ते चांगले, या शहराची वाहतूक सुरळीत आहे ते शहर 

सुधारलेले आहे असे आपण माणतो. ख-या अथाने आपले शहर सुधारले होते र ता चांगला 

झालेला होता. या ठकाणी स ल ग हमट या पैशावर आपण बीआरट  चालू केल .  यामुळे 

र ते आखुड झाले. २२ लोक या ठकाणी मृ यू पावलेले  आहेत. यांचे प रवार उ दव त झाले 

हणून पु याची जनता र यावर आल  बीआरट  फोडून टाकल , संपु टात आलेल  आहे. या 

कामगारनगर म ये पह ले र ते मोठे करा आ ण मग बीआरट  चालू करा याच े पह ले 

नयोजन करा. र ते मोठे करावे मगच बीआरट  चालू करावी. श णा या बाबतीत ाय हेट 

शाळा आहेत या या मुलांचे राहणीमान  कसे यांना ेस कसा,  तो बोलतो कसा वागतो 

कसा आ ण  आप या शाळेम ये गेलोतर पहावे काय अव था असती. यांचे कपडे कसे 



82 
 
असतात, तो बोलतो कसा, तो राहतो कसा, ह  व तुि थती आहे यांचे नेचर कसे. हे सव 

बघीतलेतर ख-या अथाने याला श ण चांग या कारे आपण देतो का असं मला वाटतं.  

सट  ाईडम ये बघा, २७ म हला  श ीका भराय या हो या यासाठ  ३५० अज आले आ ण 

ते सु दा पगारावर नाह  केवळ अनुदानावर. ५०० ते ७०० पये अनुदानाम ये चांग या घर या 

मह ला या ठकाणी चांग या कारे इं जी, मराठ  सव वषय शक वणा-या मह ला आ या 

हो या. मला आयु तांना सांगायच आहे क आप या शाळेम ये जे श क आहेत, हेडमा तर 

आहेत  ते केवळ पाटया टाक याच काम करतात असं मला हणायच नाह  यांना मला दोष 

दयायचा नाह . यां याकडून मुलांना चांगले श ण मळावे या ि टने या मह लांना सांगावे. 

जस आप या वायसीएमम ये इतर पेशाल ट डॉ टर या ठकाणी बोलवतो. यांना नॉमीनल 

फंड देवून ते काम करतात असे शाळे या बाबतीत केलेतर शाळेचे श ण सुधारल ेजाईल. 

वाहतूकनगर म ये माझ ा सपोट आहे वाहनतळ  आहे ते मला एमआयडीसी तफ मळालेल 

आहे. या ठकाणी कदम ताईनी  मला एक सुचना केलेल  होती क  बाबासाहेब ते मला 

चालवायला दया. ताई मी तु हांला सांगेल क  या ठकाणची  झोपडप ी उठवा कदा चत मी 

तु हांला ते फुकट चालवायला देईल वाहनतळ. कारण वाहनतळाची ख-या अथाने गरज आहे. 

मी बंड साहेबांना सांगीतल होत क  नगडीचा ीज तयार झाला तो ीज असाच आपण 

फुगेवाडी पयत यावा असे सांगीतले होते तो ीज  फुगेवाडीपयत नेला असतातर कदा चत 

सव पाक गची यव था या ीज खाल  झाल  असती, आपले अ,ब,क,ड चे ऑफ स आहेत, 

पोल स यंञणा आहे, ॉफ क यंञणा आहे सगळी या ीजखाल  सामावल  असती आ ण 

आपल  या ठकाणी चांगल  सोय झाल  असती. परत एकदा अंदाजपञकाला शुभे छा देतो. 

आयु त साहेब, तु ह  काम करावे काम करतात यांनाच लोक ञास देतात कंवा नाव ठेवतात 

तु ह  काम करत राहा आ ह  तुम या पाठ शी आहोत. जय हंद, जय महारा  !                            
 
मा. वनोद नढे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.नगरसेवक. आज 

सवसाधारण सभेपु ढे सन २०१५-१६ चे अंदाजपञक मंजूर साठ  सभागृ हात मांडलेले आहे.   

ये ठ नगरसेवक नारायण बह रवाड,े बाबासाहेब धुमाळ येक प ातील सनीअर आ ण 

यूनीअर नगरसेवकांनी आपआपले मते बजेट या मा यमातून य त केलेले आहेत.        

या अंदाजपञकाव न या शहरवासीयांना पु हा एकदा भुतकाळात घेवून जातो क काय असं 

मला वाटत आहे. आपण बजेटचा पुणपणे अ यास केलेला नाह  असे मला वाटत.े करकोळ 

देखभाल दु ती या कामा य तर त या बजेटम ये ठोस असा कुठलाह   नणय आपण 

घेतलेला नाह . या शहरा या वकासाम ये अनेक आयु त आले, अनेक प ानी या शहरा या 

वकासासाठ  योगदान दलेले आहे. नि चतपणे आपण आप या मा यमातून आप या 

वचारातून या शहराचा वकास कर यासाठ  हे बजेट आज सभागृ हा समोर ठेवलेले आहे.   
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आप या य नाला यश येओ अशा स द छा मी आप याला देतो. आयु त साहेब, सव जे ठ 

नगरसेवकांनी सव मु याना हात घातलेला आहे परंतु काह  बेसीक मु े आहेत या बेसीक 

मु ावर माझे मत य त करतो. व छतेसाठ  आपण केवळ ५० लाख पयाची तरतूद या 

बजेटम ये ठेवलेल  आहे. मला न पडतो क  २१ लाख लोकसं या असलेलं हे शहर आ ण 

या शहरा साठ  केवळ ५० लाख व छतेसाठ  ठेवलेल आहेत.  क शासनान े व छता 

अभीयाना अंतगत मोह म चालू केलेल  आहे. काँ ेस या शासनाम ये ती नमल भारत हणून 

योजना होती. या योजना कुठ या आहेत याला मह व नाह . व.आर.आर.पाट ल यांचा 

मु ामहू न या ठकाणी उ लेख करावा लागेल क  यांनी संत गाडगेबाबा व छता अभीयाना 

अंतगत व छता मोह मेची सुरवात केल .  सम यावर समाधानकारक उ तर शोध यासाठ  

सव सभासद या ठकाणी सभागृ हात वचार मंथन करतात, आपआपले मत या ठकाणी कट 

करतात. वड बँकेचा एक रपोट आहे या वड बँके या रपोटनुसार घाणी या आ ण 

अ व छते या बाबतीम ये यावळेेस या घाणीव न लोक आजार  पडतात. याम ये एखादा 

गर ब कुटंूबातील य ती जर आजार  पडलातर याला सरासर  सात हजार पयापयत खच 

येतो. जर अशा कुटंूबाम ये पाच य ती असतीलतर याला ३५ हजार पये पयत खच येतो.               

गर ब य तीला ३५ हजार पये हा खुप मोठा खच आहे.  आज शहराम ये ड य,ू मलेर या, 

वाईन यू या सार या आजाराने रौ  प धारण केलेले आहे. भ व यात यावर मात 

कर यासाठ  आपण व छतेस अन यसाधारण मह व दल पाह जे असं मला वाटत.      

मगाशी सांगीतले व छतागृ ह नाह त. नि चतपणे आयु त साहेब या शहरात फरा.  

मह लां या बाबतीत पंपर  चंचवड शहराम ये काह  ामीण भाग आहे आज देश वतंञ 

होवून साठ वष झालेले आहेत परंतु अशा प रि थतीत देखील आज मा या माता-भगीनीनां 

ामीण भागा म ये शौचास जा यासाठ  राञ हो याची वाट पहावी लागत े ह  ख-या अथानं 

शोकांतीका आहे. आज शहराम ये लघुशंकेसाठ  मह लांसाठ  कती टॉयलेट आहेत. पुणे 

महापा लकेनी असं य टॉयलेट मह लांसाठ  या ठकाणी बनवलेल े आहेत. याचा गांभीयाने 

वचार करणे आव यक आहे. व छतचेा काय म हा यावर तरतूद केल   तेवढया पुरता न 

राहता  तो नरंतर रहावा. आज या सभागृ हात १२८ नगरसेवक आहेत, अ धकार  आहेत. हे 

शहर व छ रा हले पा हज े हा काय म  आपण सर एसल  यावा.  व छता मोह म 

राबवल तर र पॉनस चांगला मळेल व अनेक सं था आप याला मदत करतील. आप या 

शहराम ये मोठमोठया कंप या आहेत या सु दा नधी देतील याचा गांभीयाने वचार करावा 

असे मला वाटत.े  सुलभाताईनी मगाशी बजेट या संदभात सांगीतले.  ओला आ ण सुका 

कचरा वग करणासंदभात  बकेट वाटप केले या आहेत.  ह  योजना सवसामा य नागर कांसाठ  

आहे का ठेकेदारासाठ  आहे हा प हला न मला पडतो. या बकेटची वॉल ट  चेक केल तर 

अतीशय थड लासची वॉल ट  या बकेटची आहे.  केवळ ठेकेदारा या हतासाठ  ह  योजना 
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आपण राब वल  का असे मला वाटत.े  ईड यूएस, बीएसयूपी या योजनेअंतगत देशात बे ट 

सट  हणून ओळख या जाणा-या आप या या पंपर  चंचवड शहराम ये  झोपडप ी मु त 

शहर कर या या व गणा आजपयत अनेकवेळा झा या. परंत ुया केवळ व गणाच ठरतात क  

काय असं मला वाटतं.  कारण व त घरकुल योजना आ ण झोपडप ी पुनवसन योजना या 

योजनासाठ  या अंदाजपञकात केवळ ५० लाखाची तरतूद केलेल  आहे. आयु त साहेब, या 

योजना बंद कराय या आहेत का?  यावेळेला ह  योजना जाह र झाल  यावेळेला दड लाखात 

या शहरातील गर ब नागर कांना समोर ठेवून आपण दड लाख पयात घर देतो हणून 

सांगीतले.  हळूहळू या घराची र कम ४ लाख ५० हजार पयत गेल . असे असताना सु दा 

गर ब नागर क हे पैसे भर यास तयार झाला. परंतु अशा प रि थतीत केवळ  ३५०० घरांचे 

वाटप या ठकाणी झालेले आहे. ख-या अथाने गर ब नागर कांची शासनाने ू र अशी थ ा 

केलेल  आहे. नि चतपणे जेएनएनयुआरएम अंतगत क शासनाने, रा यशासनाने 

महापा लकेला कोटयावधी पये दलेले आहेत. पैसे द यानंतर गर बांचे हत डोळयासमोर न 

ठेवता केवळ ठेकेदारांचे ह त डोळयासमोर ठेवून काम झालेले आहेत.  या योजनेम ये मोठया 

माणावर टाचार झालेला आहे. आजपयत चार वेळा या क पाना मुदतवाढ दलेल  आहे 

याची चौकशी करावी. मा.आयु त साहेब, आता सायकर साहेबांनी सांगीतले यां याच 

भागाम ये तो क प आहे.  या ठकाणी बा कनी वॉल जो आहे तो अतीशय कमी उंचीची 

आहे. या ठकाणी  चार मह ला या वॉलव न मृ यूमुखी पडले या आहेत, याला जबाबदार 

कोण? या प रवारावर कती मोठं द:ुख होत असलं याची आपण क पना क  शकणार नाह त. 

आयु त साहेब या घरा या बाजूला अगद  कडा या या थंडीम ये सकाळी उठून सायकलचे 

हॅ डल ध न हार टाकणारा य ती कंवा पेपर टाकणारा य ती, रनरन या उनात हातगाडी 

घेवून भाजी वकणारा य ती, एमआयडीसी म ये काम करणारा कामगार, एखादा मजूर यांना 

यावेळेला आपण घराचे व न दाखवतो यावेळेला ते व न पुण कर याची मता देखील 

आपण ठेवल  पाह ज.े यांना यां या हा काच आ ण यायच घर आपण मळवून दयाल अशी 

मी या ठकाणी आप याला वनंती करतो. या क पा या मा यमातून औंध सार या हौ संग 

सोसायट म ये  आप या एका अ धका-यानी लॉट घेतलेला आहे या ठकाणी फरो दया सारखे 

मोठमोठे  ीमंत लोक लॉट घेतात. मला वाटते या सभागृ हाम ये आ ह  १२८ नगरसेवक 

आहोत या सभागृ हातील १२८ नगरसेवकापैक  कोणाचीह  ऐपत नसेल, या ठकाणी जावून 

लॉट यावा आ ण आपला अ धकार  या ठकाणी  लॉट घेतोय याची देखील आपण चौकशी 

करा. आयु त साहेब, पाणीपुरवठया या संदभात या शहराला आपण २४ तास पाणी पुरवठा 

कर याचे गाजर दाखवलेले आहे. २४ तास पाणीपुरवठा कर यासाठ   २५ कोट ची तरतूद आहे. 

पा याची सम या ह  संपुण देशाची सम या झालेल  आहे. भ व याम ये चौथे महायु द जे 

होणार आहे त े केवळ पा यामळेु होईल असं पण मला वाटतं. स ताधार  प ानी आ ण 
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शासनाने पुढ ल तीन चार वषाच नयोजन डोळयासमोर ठेवून  पुढ ल काळात पा याचे 

नयोजन केले पाह जे यासाठ  महापा लकेची ई छाश ती असल  पाह ज.े  माझी आप याला 

वनंती आहे क  पा यावर राजकारण क  नका.  भ व यात २४ तास पाणी दे याऐवजी केवळ 

२ वेळा पाणी मळालेतर चांगले होईल.  समा व ट गावाला जावुन बघावे या ठकाणी २२ लाख 

दले  यावेळेला या शहरा या वकासाचा वचार करतो यावेळेला हे शहर एका बाजुला अपंग 

आ ण एका बाजुला समृ द आहे. हे कुठंह  त वाम ये बसत नाह . वकास साधायचा असेलतर 

बँले स ठेवले पाह ज.े  अनेक नगरसेवक सात याने सांगतात या ठकाणी नधी देत नाह त 

नि चतपणे ते रा त आहे. पाणीपुरवठा वभागासाठ  ६० कोट  पे ा जा त तरतूद ठेवावी. 

नागर क अप-ुया, दु षत आ ण अ नयमीत पा यामुळे ञ त आहेत.  पा याची गळती 

अस यामुळे शासन अपयशी ठरत आहे.  शासनाचे वॉटर ऑडीट, एनज  ऑडीट करावे असे 

सांगतो तर  शासन याकडे सात याने दुल  करत.े वॉटर ऑडीट आ ण एनज  ऑडीट केलेतर 

महापा लकेची कोटयावधी पयाची बचततर होईलच शवाय रा य संप ती असलेले पाणी 

आ ण वीजेची देखील बचत यामुळे करता येणार आहे. आयु त साहेब आपण अंदाजपञकात 

थायी स मतीचे ४३ कोट चे वषय आहेत. नगरसेवकां या बैठक त सांगीतले आज या सभेत 

काह  उपसूचना दया यात हणून. थायी स मती म ये १३ कोट या उपसूचना आ ण 

आज या उपसूचना या कोण या जमा बाजूला आपण दाखवणार आहात.  थायी स मती 

आ ण नगरसेवकांनी दले या उपसूचना कोण या नगरसेवकां या तरतूद वर ड ला मा न 

उपसूचना ि वकारणार आहेत याची देखील सभागृ हाला मा हती दयावी. या शवाय  उपसूचना 

ि वका  नका. आयु त साहेब आपण जबाबदार अ धकार  आहात आपणाला जाह रपणे सांगतो 

क  कुठ याह  प ा या झडयाचा रंग न पाहता केवळ  या भारत देशा या तीरंगाचा रंग पाहू न 

सवाना समान याय दयावा अशी मी आपणाकडून अपे ा करतो.  बोल यासारखे खुप वषय 

आहेत परंतु  गेल  सहा ते सात तास झाले चचा चालू आहे. आपण मा.महापौर मला 

बोल यास वेळ दला याब ल मी आपले आभार य त करतो आ ण या ठकाणी थांबतो.                   
 
मा.संगीता भ डवे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पाहणी दौरा झाला यामधील एकह  

काम झालेले नाह . माझा भाग . १९ वा हेकरवाडीचा आहे याचे  ेञफळ जा त आहे. 

या भागाम ये तरतूद कर यात आलेल  नाह . बरेच आर ण वकसीत हायचे आहेत परंतु   

आपण पुणपणे दुल  केलेले आहे. आ ह  वरोधी प ात अस यामुळे व श ठ योजनेचा 

आम या भागात सहभाग नाह .  एक-एका भागाला १०० कोट  आ ण आम याकडे १० कोट  

सु दा नाह .  पा याचा न वा हेकरवाडीम ये झालेला आहे, तेथे दोन तास सु दा पाणी येत 

नाह  या भागात पाणी दयाव.े  
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मा.आशा शडगे -  मा.महापौर साहेब, आज या ठकाणी सभागृ हासमोर तेहतीसावे अंदाजपञक 

सादर होत आहे.  खरेतरं तेहतीसावे अंदाजपञक हणजे जे अंदाजपञक आहे ते वषानुवष 

सभागृ हासमोर येते सभागृ हात याची मा यता घेतल  जाते आ ण यानंतर आमचे सद य 

या यावर अ यास करतात, चचा करतात.  या बजेटम ये चांग या बाबीचे कौतूक करतो. 

याच माणे या ञुट  असतील या या सभागृ हाम ये आण याचा आटोकाट य न 

नि चतपणे आमचे सव सद य करत असतात. स मा.आयु त साहेब, मागील दोन बजेट मी 

या सभागृ हाच े पाह ले, आ ण असं वाटल क  आमचे सद य एवढया वेळ बोलतात आ ण 

बोल या नंतर या काह  चचा होतात, जे काह  वषय आ ह  मांडतो याचा वचार सभागृ हात 

केला जात नसेलतर या ञुट  आहेत या ञुट  पुढ या बजेटम ये यातल  कोणतीह  ञुट  

कंबहू ना िजत या ञुट  आप याला कमी करता येतील याचं खरंतर नयोजन करणे या ठकाणी 

अपे ीत असतं. मगाशी बाबरताई हणा या सगळे बोलतात हणून मी बोलायचे िजवंत 

मांजर बांधल  हणून आ ह  खोट  मांजर बांधल  असं काह तर  या ठकाणी हायला नको. 

माग या वेळेस सु दा अनेक सद यानी खुप चांग या सुचना मांडले या हो या परंतु याचा 

कुठेह  वचार या बजेटम ये के याच दसून येत नाह  ह  अ यंत खेदाची व शमची बाब आहे. 

हणजे आमचा वेळ जात नाह  हणून आ ह  सभागृ हात बसतो क  काय असे वाटायला नको 

हणून याची काळजी यायला पा हज.े आयु त साहेब, माग या वषा या बजेटवेळेस तु ह  

होतात. यावेळेस या सुचनांचा वचार केलेला नाह . सगळयात मह वाची बाब हणजे थायी 

स मती समोर बजेट १६ फे ूवार ला आणलेले आहे. बजेट वर ल वशेष सभा नंतर तहकूब 

केल  १८ तारखेला पु हा सभा घेतल . तहकूब सभेम ये सु दा आपण उपसूचना घेतले या 

आहेत. तहकूब सभा असताना सु दा या ठकाणी उपसूचना घेतले या  आहेत या उपसूचना 

बेकायदा आहेत याचा समावेश या बजेटम ये क  नये. बजेट या पु तकाम ये अनेक ञुट  

ल ात आले या आहेत. मगाशी समाताईनी अनेक ञुट  तुम या ल ात आणून दले या 

आहेत. खेदाची गो ट आहे, मगाशी जो १३२ नंबरचा लॉट, या यावर जी काह  सगळयांची 

फजीती झाल , अ यंत खेदा पद आहे. हणजे कसं हणू शकतो क आर ण श द चुकून 

आला. आर ण श द काह  चुकून यतो. आ ह  जर एखाद  गो ट सांगीतल तर अजीबात नाह  

ताई, नयमात बसत नाह , ते होऊच शकत नाह  असे एक नां अनेक कारण आम या समोर 

येतात. आ हांला बरे वाटत,े चुक चे काम असेलतर आमचे अ धकार  आ हांला थांबवतात. 

परंतु यावेळेला असा एखादा वषय येतो आ ण तुमची सगळयांची धांदल पा हल क  

आ चयह  वाटत आ ण दुदवह  वाटतं. तु ह  या सभागृ हात आमचे अधकार  हणून बसलेला 

आहात.  १३२ नंबरचा लॉट हा लॉट नाह च तो लॉट आहेतर त े आर ण नाह  तो 

एमआयडीसीचा साधा लॉट आहे, भूखंड आहे.  या यावर आपण नाटयगृ ह करायचा वषय 

मांडतो कंवा या ठकाणी आप याला बस ट मनस करायच,े आमची ना अस याचे कारण नाह  



87 
 
परंतु जे करायचे आहे ते यव थीत हावे या ठकाणी तु हांला आर ण टाकावच लागेल. 

या ठकाणी ३७ ची कारवाई करावी लागेल. या शवाय तो भूखंड तु हांला वकसीत करता 

येणार नाह . हे जर लेअर आहेतर मग तु ह  कोणाला घाबरता आ ण कशासाठ  चुक च 

करता. हेड ओपन केले क  आपण खच कर यासाठ  मोकळे असे काह  सद यांना वाटत.े तो 

लॉट एमआयडीसीचा आहे यानी तो फ त आप याला हॅ डवक केला. १९९९ साल  तो 

हॅ डवक केलातर २० वष आप याला ३७ ची कारवाई करायला का लागले. तु हांला नयमांन 

काम कर यासाठ  काह  अडचणी आहेत का.  क प राब वला गेला पाह जे परंत ु या ठकाणी 

आर ण टाकावे लागणार आहे. नगरसेवकां या डोळयात  कती धुळ फेकायची हे एकदा 

अ धका-यांना सांगा. अ यंत चुक ची गो ट आहे. तो साधा लॉट आहे हणज ेजीट -१३२ असा 

या लॉटचा नंबर आहे आ ण आर ण आहे, आर ण आहे असे सांग याचा य न या ठकाणी  

केलेला आहे. खोटे बोलताना कती रेटून बोलावे, याची मयादा आ ण कमान या सभागृ हाचा 

अवमान होणार नाह  याची द ता घे याचा आप या कत याचा भाग आहे. साहेब 

मा याकडूनह  चुक होत असेल परंतू अ धकार  हणून यावेळेला आपण डायसवर येतो. १३२ 

नं. आर ण आहे असे सांगतात. हणजे आ हांला ह  मा हती मळत,े आ ह  ती मा हती 

घेतो, ती वाचतो, ती शोधतो या यावर आ हांला असं वाटत क  आपण पु हा चुकतो क  

काय. असं दहा पंधरा मनीटे वचार करतो आ ण पा ह या नंतर ल ात आलं क  या ठकाणी 

आपण खोटे बोलत होतात आ ण खोट बोलताना चडं रेटून बोलत होतात. या ठकाणी 

सभागृ हाम ये काह  सद य खुप जुन,े सनीअर आहेत यांचा स मान आ ह  न क च करतो 

परंतु या सभागृ हात कोण कती वष आले या व न यां या कामाचा दजा नि चत ठरत 

नाह . कोणाला कोणता वषय या सभागृ हात ि लक होतो, लवकर समजतो तो वषय चकु चा 

का बरोबर आहे हे ल ात येतं आ ण तो ल ात आणुन देतो या सद यास हे वचार याचा 

अ धकार कंवा सांग याची गरज कोणालाह  नाह . आ ह  सभागृ हाम ये येवून तीन वष झाले, 

का पाच वष झाले का सात वष झाले का पंचवीस वष झाले याला मह व नाह . जे जे सद य 

नवडून येतात  ते सव वत:ची काम गर , वत:च ेक ट, वत:चा वेळ या सभागृ हात खच 

करतात आ ण मग नागर कांची मत घेवून या सभागृ हात येतात. लोकशाह  प दतीने ते या 

सभागृ हात येतात यामुळे आ हांला या ञुट  दसतात या तुम या समोर आणुन दे याचे 

काम कत य हणून आ ह  करतो. मा.नर  मोद  साहेब यावेळेला नवडून आले यांनी 

क ाम ये स ता थापन केल , पंत धान हणून यांची सगळी या पुण झाल  

या यानंतर यां या घर  आईला भेटायला गेले,  बाहेर या पर सरात ते बसले होत े यावेळेस       

या ठकाणी कचरा गोळा कर यासाठ  माणुस आला होता यावेळेला यांनी आईला सांगीतले 

क  आई बाहेर कचरेवाला आलेला आहे, यावेळेला यां या आईने आतून आवाज दला  “बेटा,  

ओ कचरेवाला नह , हाम कचरेवाले ह, ओ तो साफ करनेवाले ह” आ ह  या ठकाणी केले या 
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चुका या ठकाणी नदशनास आणून देतो. द ल चे राजकारणात या ठकाणी सांगीतलेल आहे 

कोणी छोटा नाह  कोणी मोठाह  नाह . वेळ आल  आ ण याचे क टह  असतीलतर 

नि चतपणे    द ल या राजकारणानी या पुण देशाला बरेचसे काह  शकवून गेलेले आहे. 

सभागृ हाचा अवमान होवू नये याची काळजी या. साहेब, तु ह  मगाशी उठून उभे राह लात 

आ ण पटकन हणालात चुकून झालं, अ यंत खेदा पद आहे. भोसले साहेब, तु ह  चुकून 

झाल, हणालात कसं श य आहे. आपण बजेट तयार करतो अंदाजपञक सभासदा समोर 

आणतो. या ठकाणी १३३ नगरसेवक आहेत, एखादं शु य कमी जा त ह  चुक झाल  आहे. 

बजेट या पु तकाम ये आणखीन एक वषय दसला. मोरवाडी कलाक  यासाठ  ८० कोट ची 

तरतूद केलेल  आहे. आप या ता याम ये ते आर ण आलेले आहे का?  मी सु दा दबकत 

होते परंतु ते आर ण आप या ता यात नाह  याची सुणावनी हायची आहे यावर 

शासनाकडून नणय  येणे बाक  आहे, लॅ ड ऍ वीझेशनचे ोसेस बाक  आहे.  असे असताना 

या ठकाणी ८० कोट ची तरतूद कर याची आम या शासनाला काय घाई आहे हे मला कळत 

नाह . येक भागात असे अनेक आर ण असतील, आ ह  सांगतोत साहेब, आम याकडे 

एवढं एवढं आर ण आहे फ त डे हलप करायची गरज आहे या ठकाणी आप याला तरतूद 

कर याची गरज वाटत नाह . मग येथे ८० कोट ची तरतूद कर याची गरज का वाटत.े कुठेतर  

वचार केला पा हजे आ ण  अ धका-यावर तुमचा जम असला पाह ज.े जोपयत तुमची कामाची 

प दत दाख वणार नाह त तोपयत ते तु हांला जुमानतील असे मला वाटत नाह. यांना 

मा हती असते आयु त तीन वषासाठ  असतात. एखादे ीकर परदेशी सारखे असतात. तीन 

वषानंतर तु ह  जाणार आहेत हे मा हती आहे. असे चुक चे वषय कशा कारे 

अंदाजपञकाम ये मांडले जातात याचा वचार केला गेला पाह जे. आज या ठकाणी सभागृ हात 

बोलायचे आहे. आमच े ये ठ सद यापासून काह  नवीन सद य या ठकाणी खुप चांग या 

प दतीने बोलले, येकानी आपआप या प दतीन े वषय मांडलेले आहेत. आम या शहरातील 

जे नागर क आहेत यांना तुमचे र त,े माट सट , बे ट सट   या याशी काह ह  कत य 

नसत.े  यांना काय हवं आहे, यांना र ता दया, पाणी दया, ेनेज दया.  शहराचा वकास 

कर या या ि टने आयु त हणून तुमची आ ण आमची जबाबदार  आहे.  आमचे शहर सुंदर 

असावे यासाठ  आपण सवानी य न करणे आव यक आहे. परंतु सामा य नागर कांची बेसीक 

अमेनीट ज काय आहेत, यां या गरजा काय आहेत याकडे ल  देणे आव यक आहे.  

भागाला बजेट जा त पाह ज.े कारण या भागा या बजेटमधुन आ ह  आम या भागाचा 

वकास क  शकतो. या ठकाणी तु ह  काञी लावता. डांबर करणाचा हा वषय पावसाळा 

झा यानंतर जीबीत आठवतो. आमचे सगळे सद य अ यंत पोटतीडक ने सांगत होते क 

डांबर करण जे केले जाते  २०१२ पासून २०१५ पयत माग या तीन  वषात २३१ कोट  

डांबर करणावर खच केलेला आहे.  पंपर  चंचवड शहराचे र ते चांगले आहेत परंतु 
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पावसाळयात याची दुदशा होते याचा अथ काय? जस ं मगाशी आर.एस.कुमार साहेबांनी  

सांगीतलं काय काम केले जाते आ ण याला ख डे कसे पडतात. या यावर ि हजील स 

डपाटमट आहे.  यांना सु दा डोळयाचा दोष वगैरे आहे क  काय हे सु दा कळून येत नाह .      

हे चेक क न यावे. सद य दसतात तेच बोलतात. अनेक नागर क जीव गमावतात. 

ख डयात गाडी पड यामुळे नागर कांचा जीव गेलेला असतो, यांचे कुटूंब उ दव त होत.े यापु ढे 

असे घडणार नाह  यासाठ  काळजी घेतल  पाह ज.े आप या शहरात लोकांना चांगला दवाखाना  

लागतो. आप या शहराम ये दवाखा याब ल बोल याच काह  कारण नाह  कारण वायसीएम 

आप याला चांगल  सु वधा जर  देत असलंतर  व तुि थती तशी आहे परंतु याठकाणी  

येणार  लोकसं या आ ण या या पोसन म ये आपण देत असणारे उपचार लागणारे डॉ टर 

यांचे समीकरण काह  आप याला बसत नाह . या ठकाणी साधारणत: आपल ७५० बेडचे 

हॉि पटल आप याला ५१६ डॉ टर, नससची गरज असताना येक पो टला मोठया माणात 

हेक सी आहे. या ठकाणी येणा-या नागर कांचे ल ढे थांबवू शकत नाह त, पयायी  यांच 

पेमट वाढवायच क  काय करायचा याचा वचार केला पा हज.े याचे धोरण ठर वले पा हज.े      

मी दवाखा याम ये मा हती घेतल  क  जे नॅशनल इ टॉलेशन मेडी सन जे आहे यांची फ त 

३६८ मेडीसीनची ल ट असताना सु दा आप याकडे ८५० मेडी सन उपल ध आहेत. चांगल  

बाब आहे महापा लकेसाठ   कौतूका पद बाब आहे परंत ुआप याला डॉ टस कमी असतीलतर 

औषध असून सु दा आपण ते णांना देवू शकलो नाह तर याचा उपयोग होणार नाह . आठ 

हॉि पटल आ ण ड पे सर  आप या शहराम ये आहेत  नवीन तीन हॉि पटल आपण बांधतो. 

जर आप याला वायसीएमला लागणारा  टाफ कमी असेल, नवीन हॉि पटल तयार करतो 

यासाठ  कुठून टाफ आणणार याचा वचार करणे आव यक आहे. साहेब, यासाठ  तुमचा 

पाठपुरावा करणे खुप आव यक आहे. हॉि पटल आपण चांगले दलेतर नि चतपणे     

नागर कांसाठ  आव यक असणार  एक मह वाची तरतूद नागर कांना देणार आहोत.          

तीसरा मह वाचा मु ा हणजे ेनेज- आम या शहरातील लोकांना ेनेज चांगले पाह जे. पंधरा 

वीस वषा पुव  आप या शहराम ये बंद गटार कर याचा वषय सु  झाला.  सगळया 

गावाम ये बंद गटार तयार केल . आम यातील  येक सद य ञ त आहेत त ेपाणी आ ण 

ेनेजसाठ . सकाळी उठलं क  फोन येतो आहो, ताई आम या येथे येवून पहा जरा सगळा 

मैला खाल  येतोय. आ ह  य ठकाणी गेलो क  आम याकडे जे कमचार  आहेत यांना फोन 

करतो यावेळेस कमचार  येतात यां याकडे एक तार असते या तारेने मागेपुढे के यानंतर 

चोकअप नघून जात.े परंतु या ठकाणी व छतेच काम कधीह  केल जात नाह . साहेब, 

आपण एका सं थेला कॉ ॅ ट दलं आहे. ती सं था काम करते का हे सव बघीतल पाह ज.े 

याना जेट मशीन कॉ ेसर जे काह   लागतं तर आपण  ५०० . दंड यांना घेणार होतो.  

५०० पये दंड या याकडून ि लअर क न घेतला तर  तो घेतला नाह . परवा नवीन टडर 
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या झालेल  आहे आता सांगीतले आ ह  फोटो काढणार आहोत, असे करणार आहोत असे 

सांगीतले.  यां या कडे सुपरवायझर असतो यांला फोन नंबर सु दा लह ता येत नाह . तो 

अ श ीत असतो यामुळे याला नंबर लह ता येत नाह . तो फोटो काढणार आम या अ धका-

यांना मेल पाठ वणार हे अश य गो ट  आहेत हणून या ठकाणी टॅपींग मशीन लावल तर 

आम या अ धका-यांना ते लगेच कळेल. या ठकाणी मशीन मागवल तर ती कोणा या 

भागाम ये आहे तो येवू शकतो का नाह , याला कती वेळ लागेल याचा वचार क न तो 

चांग या कारे क  शकतो. यामुळे ेनेजचे बजेट आ ण तेथील टाफ याचा वचार करावा. 

यां याकड े टाफ बघीतलातर दोन एि झ यूट ह इंिजनीअर, पाच डे युट  इंिजनीअर, १७ 

यू नअर इंिजनीअर, ६४ भागाम ये  आहेत. मा या भागाम ये काम करणारे जे.ई आहेत 

तो ९ भागाम ये काम करतो यामुळे त ेकाह ह  हणलेतर  आ ह  त डातून  श द काढत 

नाह त कारण समोर काम करणार  य ती आहे यांना आपण कती तानायचं याचा वचार 

आ हांलाह  करावा लागतो यांना सु दा नऊ जणांना फेस करायचे असतं. हे कुठंतर  थाबल 

पाह जे. आप याकडे म य े   टडर काढले सगळे झाले, टाफ नसेलतर दजा मक काम कसं 

काय मळणार. आप याकड ेअ धकार  कामावर थांबायला नसतात. हणजे ते थांबत नाह त 

अशी मी क पलेन मुळीच करत नाह . यांना काम एवढं असतं क  अ रश: ते जागेवर 

नसतात आ ण पयायी जो कमचार  असतो तो तथल काम पाहतो आ ण या कामाचा 

ब याबोळ होतो. आप याकडे मा य मक या १८ शाळा आहेत आ ण दवस दवस आपल  

या ठकाणची सं या घटत चालल  आहे. साहेब, कापड े खरेद  असेल, बुट असेल, सॉ स 

असेल, पीट  गणवेश असेल नवीदा काढ या आमच काह  हणंन नाह  परंतु याचे ॉपर 

व लेषण करणे हा मह वाचा भाग होता. आपण पी.ट . गणवेश हणजे सगळया या या 

आहेत, मुलांच ेनेहमीचे गणवेश आहेत त े  २०११-१२ ला आपण आठ या म ह यात वाटले, 

२०१२-१३ ला सात या म ह यात, पु हा २०१३-१४ ला आठ या मह यात, २०१४-१५ ला तर 

आपण उ चांक गाठला आकरा या म ह यात वाटलेले आहेत. असं असताना आप याला 

मा हती आहे क  पाचवीमधील मुलं, सहावीला जाणार तर आपण या ठकाणी या मुलांना 

तेवढे क  शकतो ना दहा कमी जा त आणु शकतो. परंतु हे मुलांना पह या दवशी याचा 

गणवेश, याच साह य ज े तु हांला दयायच ते पह या दवशी दयायला नको का. 

ध कादायक घटना हणजे पीट  गणवेश  ११ या म ह यात. २०१४-१५ ला आपण जानेवार  

म ह यात मुलांना पी.ट . गणवेश वाटल.े मी वचारल साहेब आपण इत या उ शरा मुलांना 

गणवेश का वाटतो. पीट  गणवेश असतो हणजे सगळया शाळेम ये वेगळे कलस असतात 

तर तसा काह  तुमचा गणवेश असेलतर पीट  गणवेश घालून आलं पाह ज.े  माग यावेळेसचे 

मा याकडे फोटो आहेत क  २६ जानेवार या आद या दवशी हणजे २५ जानेवार ला सु दा 

आपण काह  मुलांना गणवेश वाटलेले आहेत. कारण २६ जानेवार ला गणवेशाम ये मुलानी 
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काय माला आले पा हजे. एवढा उ शर का करतो असं वचारलतर यांनी इतक सु ंदर उ तर 

दलं क  मुलांनी पह या हाफम ये यावं कारण यांना कपड े मळणार आहेत हणून आ ण 

पुढ या सहा म ह यात यावं कारण क  याना पी.ट . चा गणवेश मळणार आहे हणून. कती 

वेळा याच या वषयावर पु हा पु हा बोलायच.ं कुठेतर  या वषयावर पडदा पाड याची गरज 

नमाण झालेल  आहे.  म हला व बालक याणम ये आपण एका था नक वरा य सं थेला 

काम देतो ती सं था काम करत.े ती पण यांना काम देताना कोण या अ ट शत  नाह त. 

१०० ट के क  नये असे आमचे हणणे नाह . यांना या ठकाणी असले या कोसस  क रता 

यांचे ान यावे ानाजन कराव परंतु सा ह य वाटप आले क एक लाखा या वर उ प न 

असेलतर यांना आ ह  साह य देणार नाह त. थायी स मतीला असताना असा वषय आ ह  

मांडला व तो आपण ि वकारला सु दा याब ल तुमचं मनापासून अभीनंदन. क  यांनी 

यांनी कोस केला या सगळया म हलांना आपण मशीन द या पा हजेत. यांना सा ह याचे 

वाटप झाले पा हजे. या यावर श कामोतब होवून ऑग ट म ह याम ये हे झाले आ ण 

आजपयत सु दा आपण यां या नवीदा या केले या नाह त. मी म हला व बालक याण 

वभागा कडून आकड े घेतले आहेत.  सायकल, म शन हे दर वष  का वाटप होत नाह त 

दरवष  आपण अज मागवतो. अशी कोणती या जगावेगळी आपण महानगरपा लकेम ये 

करतो. दोन तीन वष वाटपच करत नाह त. २०११-१२ ला आपण साह य खरेद  केल या या 

नंतर आजपयत केलेले नाह . मशी स आपण २०१२-१३ ला खरेद  के या यानंतर आजपयत 

नाह . मग तु ह  कोसस बंद करा आमचा आ ह अजीबात नाह . कोसस घेतो आ ण सांगतो 

म श स मळणार यांना या द या गे या पा हजेत. नागर कानंी आम या घराचे उंबरठे 

झीजवावेत अशी अजीबात आमची इ छा नाह .  नागर क आम याकडे येतात ताई मशी सच 

काय झाल आम या मुल चा फॉम भरला होता, तु हांला काय वाटत हे मा हत नाह  परंत ु

आ हांला नि चतपणे लाज वाटत.े  यांचा चेक असेल, सायकल, असेल, म श स असेल या 

आम या नागर कांना आ ह  देवू शकत नाह त.  येक वष  नवीदा या  का पुण होऊ 

शकत नाह .  या या वेळेला  फॉम का आणले जात नाह त.  या ठकाणी सांगीतले जाते 

१५ हजार अज आलेले आहेत. यांच ेकागदपञ कधी चेक क  ते आम याकडून होत नाह .  

या ठकाणी समुहसंघटक हे जा त भरले पा हजेत. ते तीन म ह यासाठ  भरा परंतु  यावेळची 

या याचवेळी संपवल  पाह ज.े ऑग ट याह  अगोदर लोकांचे आपण फॉम भ न घेतले  

आजपयत आपण यांना काह ह  दलेले नाह .  या बाबींकडे ल  दले पा हज.े सगळयात 

मह वाच हणजे पाणी २४X७ आ ह  कोणीच मागीतले नाह . सद यानी नाह च नाह  आ ण 

आम या नागर कांनी याहू न नाह . आम या नागर कांना मा हती आहे शासन कती भार  

आहे.  तु ह  २४X७ म ये आ हांला बांधणार आ ण दोन तास दोनवेळा सु दा पाणी देणार 

नाह त. दोन तास दोन वेळेस सु दा पाणी दे याची कुवत आप यात नसेलतर कशाला २४X७  
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च व न दाखवता व १४३ कोट  १२६ कोट  पये खच कर याची बात या ठकाणी  कशाला 

करता. साहेब, आम या लोकांना दोन टाईम ेशरने पाणी दयावे आमचे नागर क तुमचे कौतूक 

के या शवाय राहणार नाह त. साहेब, आरो य वभागाचे बघीतलेतर अ यंत जीवाभावाचा न 

आहे.  एखादया ठकाणचा कचरा उचलला गेला नाह तर आमचे नागर क आ हांला फोन क न 

सांगतात, आमचा कचरा उचलला गेला नाह , गटार व छ केले नाह  असे आ हांला सांगतात. 

साहेब, ११ एस.आय. कमी आहेत भर यासाठ  सांगीतलेल होत याम ये आतापयत काह ह  

कायवाह  झालेल  नाह . ते एस.आय. आम या सद यां या घर  काम करणार नाह त.  

आ हांला ते शहरा या व छतेसाठ  पा हजते. परंतु ह बाब तुम या ल ात का येत नाह  

आ ण शासन वभाग का कारवाई कर याची दरंगाई करतात.  एकूण कमचार  पा हलेतर 

२८३० कमचा-यांची आव यकता आहे व आप याकडे २०८५ कमचार  फ त आरो य वभागात 

आहेत. ७४५ कमचा-याची कमतरता असताना यातील न मे रजेवर असतात, आजार  

असतात, कोणाला सवलत पाह जे, कोण हणत आम या जवळच, कोण हणत तुम या 

जवळच.ं परंतु ७४५ कमचार  कमी असताना आपण शहर छ कर याब ल व माट सट  

ब ल बोलतोय याच ं समीकरण आप यासमोर येतंय का आ ण तरतूद  करणार का, कसे 

करणार हे सांगाव. जलपण वर आपण टॅ डींग क मट म ये बोललो आ ण दोन वष बोलून 

बोलून कंटाळलो. आ हांला कळतं क  जलपण  वाढलेल  आहे ती पह ल  जलपण  काढल  

पा हज.े हे आ हांला तीन वषात कळतं, आम या आयु तांना कळत नाह  का?  का पु हा 

पु हा या गो ट  सांगा या लागतात. साहेब, सा या बेसीक गो ट  आ ह  तुम याकडे मागतोत. 

पुल, र ते हे सा या बेसीक गो ट  आ ह  मागतो. नदयाची अ ारश: गटारगंगा झालेल  आहे. 

पयावरण वभागाला वचारले तु ह  काय काम करतातर यांचे दोनच काम आहेत एक 

हणज े मोशी कचरा डेपो आ ण दुसरं हणजे एसट पी. एसट पीची अव था काय आहे हे 

पठाणताईनी खुप छान सांगीतलेले आहे. नद चे पाणी व छ केले पा हज.े  या ठकाणी  

गटार हायला वेळ लागणार नाह . या ठकाणी पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये काम 

करणारा टाफ जो आहे तो ७४१९ आहे व आजची लेकसं या पाहता र वॉयर टाफ 

आप यासाठ  १७ हजार आहे. नऊ ते साडेनऊ हजार कमचार आप याकड ेकमी असतीलतर 

लोक काम कसं चांगल करतील.  आम या कासारवाडीची दुदवी घटना सांगत.े पीड ेकर 

केला वेगवेगळे प े मारलेले नाह त. एक म हला आल  ती या जवळ गाडीवर एक बाळ पुढे 

उभ होतं ते बाळ गाडीव न पडल ंजाताना  एक म हला व तीच बाळ या ठकाणी पडलं 

या ठकाणी याचे जागेवर नधन झालं. कती दुदवी घटना आहे. हणज ेआप या चुक मुळे 

कती लोकांचे घरे उ दव त कर याचा ठेका महानगरपा लके या शासनाने घेतला आहे याचा 

वचार करा. आप याकडे पो टऑडीट होतात. आप याकडे फाईल येतात आपण याच पो ट 

ऑडीट करतो  पो टऑडीट या ऐवजी आपण   ऑडीट केले पा हज.े हणजे समोर 
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कॉ ॅ टर असतो तो अ धकार  असतो आ ण समोरा समोर या वषयावरच काय करता येईल 

याचा वचार करता आला असता, परंतु आपला जो ॉबॅग आहे क  आपण पो टऑडीट करतो 

या ठकाणी ना कॉ ॅ टर असतो या अ धका-याची सु दा बदल  झालेल  असते तोह  या 

पाल केम ये नसतो आ ण मग या यावर आप याला कारवाई करता येत नाह  कंवा 

या यात या ञुट  पु हा शोधता येत नाह त यामुळे या ठकाणी  ऑडीटचाह  वचार करावा. 

जे जे वषय मांडले या यावर कायवाह  करावी  असे सांगते आ ण थांबत,े जय हंद, जय 

महारा  ! 

 

मा.आशा सुयवंशी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आपण बजल नगरचा पाहणी दौरा 

केलेला आहे. या पाहणी दौ-याम ये आपण पुलावर उभे राह लो होतो. या ठकाणी आपण 

शौचालय बांध याचा नणय घेत यामुळे माझे मन अतीशय आनंद  झाले. आयु त साहेब 

आ हांला खुप अभीनंदना पद लाभलेले आहेत. मा या वॉडातील आ दची प रि थती 

बघीतल तर शहरात आरो य यव थीत नाह  यामुळे बजल नगर भागातील 

झोपडप ीवासीयांसाठ    शौचालय बांधणे अ यंत गरजेच आहे एवढ काम क न मळाव अशी 

मी अ हाची वनंती करत.े 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सभागृ ह. आज सुधार त 

आ ण सन २०१५-१६ या बजेटला मा यता दे यासाठ  सभा चालू आहे. अनेक ये ठ 

नगरसेवकांनी यांचे पाच-पाच, दहा-दहा वष सभागृ हाम ये बोलले यांनी यांचे अनुभव 

सांगीतले. खरेतर चांगल  मा हती नवीन नगरसेवकांना मळाल . सव थमत: मा.महापौर मी 

आपल आ ण शासनाच या ठकाणी आभार य त करणार आहे. ामीण भागाला जे न याने 

समा व ट झालेल  गाव आहेत आपण यांना भर व बजेट दलेले आहे. हणजे ब-याच 

दवसापासून जशी आपण देवाची ाथना करतो आ ण देव आप याला पावतो तसं मा.महापौर, 

शासन आ हांला पावतयं आ ण बजेटच पु तक उघड यानंतर खरोखर आ हांला सगळया 

नगरसेवकांना पावतय. या ठकाणी सव नगरसेवकां या वतीन ेआभार य त करतो. परंतु 

अभीनंदन, आभार य त करत असताना मागचा गे या तीन वषाचा अनुभव पाह लातर 

य ात र कम कती खच होते हा सगळया सभागृ हान े चंतेचा वषय मांडलेला आहे. माझी 

या ठकाणी एकच थोड यात सुचना आहे क  हे संपुण बजेट कशा प दतीने संपलं जाईल. 

कारण जवळ जवळ ३० ट के बजेट पु ढे आलेले आहे यामुळे मुळ बजेट कमी झालेले आहे 

यामुळे जर  आपण हे  न याम ये दाखवलेल आहे. याचा सगळा फायदा सगळया भागाला 

झाला पाह जे हणून स मा.आयु त साहेब, आपण शासनाला तशी सुचना करावी लवकरात 

लवकर पह या या काह  नवीदा स द होतात या याम ये जवळ जवळ ९० ट के 

नवीदा ामीण भागा या झा या पा हजेत अशा कार या सूचना आपण दया यात आ ण या 
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बजेटम ये सवानी सगळया वषयाच े सखोल चंतन केलेले आहे. आनंदाची गो ट आम या 

नगरसेवकांना झालेल  आहे क  मा.मु यमंञी देव  फडणवीस यांनी काल अथसंक पा या 

पह या दवशी जे काह  मह वाचे नणय आप यासाठ  घेतले या याम ये ५०० मी. बफर 

झोनची मयादा १०० मी. केल  ह  अ यंत आनंदाची गो ट आहे याब ल मा.मु यमंञी 

साहेबांच आ ण यांनी यांनी यासाठ  पाठपुरावा केला, गेल  पाच वषापासून यांनी या 

वषयावरती आंदोलन केल , माजी आमदार वलास लांडे, सुलभाताई ऊबाळे यांनी सु दा 

अनेक अंदोलनाम ये भाग घेतलेला आहे वदयमान आमदार महेशदादा लांडगे या सवानी 

य न केले या भागातील लोकांनी पा याम ये देव सोडून बसले होत.े बो-हाडे यांनी सवानी 

सहकाय केले.  परंतु शासनाने ख-या अथान े याय दलेला आहे. बफर झोन सुटलेला आहे. 

५०० मी. बफर झोन म ये जवळ जवळ वीस हजार लोकसं या या ठकाणी आहे. गेले १७ 

वषापासून या ठकाणी वकास काम लंबीत आहेत. आज माञ बफर झोन सुटला आहे पण 

यां या कामाच ंकाय करणार. या ठकाणचे र ते असतील, ेनेज असतील, सगळया नागर  

सु वधा असतील, आर ण असतील १७ वषाचा अनुशेष या ठकाणी आप याला भरावा 

लागणार आहे.  मला वाटते या भागातील काह  हेड सु दा आ हांला मा हती होत क  हा 

बफर झोन आता सुटणार आहे हणून कमी र कमेचे हेड या ठकाण या भागाम ये आपण 

ओपन केलेले आहे. मा.महापौरांना आ ण मा.आयु तांना वनंती आहे क  तातडीचा नधी या 

लोकांना याय दे यासाठ  आपण या ठकाणी उपल ध क न दयावा तोच ख-या अथाने यांना 

याय असेल आ ण १७ वषाचा अनुशेष भरला जाईल. हणून कमीत कमी बफर झोनसाठ  ५ 

कोट चा नधी उपल ध क न दयावा अशी मी सूचना करतो. पयावरणासाठ  आपण दर वष  

भर व अशी तरतूद करतो. जवळ जवळ चालू वषासाठ  पयावरण वभागा या वतीने ४६ 

कोट चे बजेट महसुल  आ ण भांडवल  मळून दलेल आहे. माग या बजेटचा अनुभव 

पाह लातर यातलं  न मे बजेट हे मोशी कचरा डेपोम ये आपण खच करतो. माग या वष  

३८ कोट चं बजेट आपण या ठकाणी ठेवलं होतं पण य ात २२ कोट चं बजेट आपण खच 

केल. या याम ये न मे या वर र कम कचरा डेपोम ये खच केल . सगळया वषयावर 

सद य बोलतात.  मग घरकुल योजनेम ये टाचार झाला हे आप याला उघड दसतं. अनेक 

कार या मोठया  ोजे टम ये टाचार झाला हे आप याला पटकन ल ात येतं याकडे 

सभागृ हाचे ल  क त करतो पण या कचरा डेपोम ये एवढा मोठा टाचार शासना या 

आ ण सभागृ हा या सु दा डोळयाआड झालेला आहे. या ठकाणी २० कोट  दरवष  खच करतो. 

परंतु यांचा जो काह  मुळ उ ेश आहे प रसराम ये २ क.मी. पाह लेतर इं ायणीनगर असेल, 

चखल  असेल, संपुण मोशी असेल, च-होल  असेल, डुडूळगाव असेल या सगळया भागाम ये 

सं याकाळी, सकाळी चंड दुघधी पसरत.े न याने या ठकाणी वकसीत होणारा भाग आहे, 

अनेक गृ ह क प या ठकाणी  होतात. या ठकाणी औदयो गक श ण क  होणार आहे. 
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एवढ मोठ शहर वकसीत होत असताना एवढा मोठा पैसा आपण या ठकाणी खच करत 

असताना ती दुगधी आ ण हा ञास आप याला कायम या ठकाणी सहन करावा लागतो मग 

हे पैसे आपण ख-या अथानं पा यात घालतो असं हणलेतर वावगे होणार नाह . 

मा.मु यमं यांचे या गो ट साठ  अभीनंदन करेल कदा चत या गो ट चा गवगवा झाला नाह  

आ ण आ ह ह  केला नाह . पयायी पुनावळे या कचरा डेपोला शासनाने मंजुर  दलेल  आहे. 

आता या भागाचा आमचा कदा चत ञास कमी होईल असं आ हांला वाटतं. हणून शासनाला 

माझी वनंती आहे क  लवकरात लवकर या या संदभातील लेखा शष सु दा बजेटम ये आहे 

हणून वेळ न दवडता गेल  १७ वष या भागातील नागर कांनी ञास सहन केलेला आहे आ ण 

सगळे ोजे ट सगळेजण हणतात जाऊ दया, मोशी या कचरा डेपोम ये जाऊ दया. मगाशी 

नारायण ब हरवाडे साहेब हणाले क  वान संगोपन क  सु दा मोशीला जाऊ दया. न यान े

मेडीकल बायो ोजे ट जो आता वायसीएमम ये चालू होता तो सु दा या ठकाणी हलव याचा 

वचार आहे. आ ह  या ठकाणी खर वरोध केलेला आहे महारा  दुषण नयंञण 

मंडळाकडे सु दा लेखी त ार सव नागर कां या वतीनं आ ह  यां याकड े केलेल  आहे. क  

आपण अजट हे ोजे ट हालवा.  नाह तर सगळया शहराचा कचरा आपण एकाच भागात 

आणा हणज े या ठकाण या नागर कांना आपण कती ञास देणार आहोत. सगळया कारचे 

ोजे ट एकाच भागात आणलेतर या भागातील नागर कांवर अ याय होईल यामुळे या 

भ व य काळाम ये हा प नास ट के कचरा पयायी डेपोम ये आपण थांनांतर त करा आ ण 

येक भागाम ये छोटेछोटे कचरा डेपो करा. ये ात आपण जर पयावरणा या बजेटम ये 

पाह लेतर एकाम येच अनेक कारचे हेड ओपन केलेले आहेत. या याम ये कॅ पंग हणजे जो 

कचरा काढ याची या आहे या यावर जवळ जवळ १० कोट  खच केलेला आहे. परंतु 

आपण  कचरा काढत बसलोतर या याम ये आतापयत दहा ए कर जागा आपण गमावलेल  

आहे. दहा ए कर जागा आपण या ड गराम ये घालवलेल  आहे आ ण परत हा ड गर 

झा यानंतर पु हा एकदा आपण टडर काढतो हणजे तथंह  कोटयावधीचा खच. ओला आ ण 

सुका कचरा जो स या मेकॅ नझम कंपो ट ोजे ट जो आपला आहे तो अपूण आहे  

या याम ये २५० टनाचा कचरा वघटन करतो तो सु दा ोजे ट अधवट आहे.  

कुठ या कारचा उ ेश या यातून सा य होत नाह . या कचरा डेपोत सु दा आपण ५ कोट ची 

तरतूद कंपो ट मॅकानीझमवर केलेल  आहे. खरंतर तो ोजे ट असा होता याला ऍटॅच एनज  

याला तो ऍटॅच होता. आता या याम ये ओला आ ण सुका कचरा आपण रसायकल करतो. 

वघटन क न बाक चा जो कचरा आहे याचे आपण लॅ ड फल ंग करतो व लॅ ड फल ंग 

साठ  सु दा आपण या बजेटम ये ५ कोट  पये ठेवलेले आहेत. हणज ेएकाच उ ेशासाठ  

अनेक कारच े ोजे ट आपण नमाण केलेले आहेत.  हॉटेल वे ट मॅनेजमटचा या ठकाणी 

पु हा एकदा ोजे ट करतो. हणजे एका बाजूला मॅकानीझम कंपो ट ोजे टसाठ  जो कचरा 
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या ठकाणी जातो तथंह  आपण खच करतो. तथंह  याचा पुण उ ेश सा य होत नाह  

हणून आपण लॅ ड फल ंग म ये खच करतो.  आता परत हॉटेल वे टसाठ  सु दा वेगळा 

ोजे ट करतो. हणज ेएकाचसाठ  एवढा खच करत असालतर ती अ यंत चंतेची बाब आहे.  

आप याला सवाना मा हती आहे क  बी ह जी सारखी मोठ  सं था या ठकाणी आहे. एवढ 

मोठ कोटयावधीच उ प न ते या ठकाणी घेत असून या सगळया प रसरातून अजून सु दा 

दुगाधीमु त आपण झालेलो नाह त. मग हा खच यां या उ प नासाठ च करतो का? माझी 

सुचना आहे क   बजेटम ये  एवढया मोठया र कमा टाकतो या सगळया ोजे टची आपण 

खाते नहाय चौकशी करावी क  खरंच हे सगळे उ ेश आपले या ठकाणी सफल झालेले आहेत 

का? याची चौकशी आयु त साहेब आपण करावी अशी न  सूचना करतो.  अनके सूचना 

कर यासार या आहेत परंतु अनेक सद यांना बोलावयाचे आहे.  काल परवा स मा. 

लोक तनीधी, वत: आपण, महापौर पाह ले. जमनी कंपनी आहे तेथील वे ट ोजे ट २५० 

टनाचा आहे. यांनी ती संक पना ेझे टेशन ऍटो ल टरम ये केले होत.े अनेक कारचे यांचे 

ोजे ट इतर देशातल ेआहेत. एवढया कमी जागेम ये २५० टनाचा कचरा याठकाणी वघटन 

होत असेलतर, वशेष हणजे या ोजे टसाठ  कुठ याह  कारच अनुदान दयायच नाह. 

यां या दरवाजा पयत आपण कचरा पोहचवायचा आहे. पुढचे सव जे काह  काम आहे ती 

वत: कंपनी करणार आहे. सव सनीअर नगरसेवक सु दा या ठकाणी होते  हणून 

लवकरात लवकर एवढे बजेट या ठकाणी ठेवलेले आहे याला पयायी आपण हा ोजे ट दला 

जावा. एक त  लोकांची स मती या ठकाणी नेमा. त  दया, क सलटंट दया आ ण तो 

ोजे ट इतर देशाम ये जो दलेला आहे तो आपण पाहू न या आ ण कमीत कमी जागेम ये 

कुठ या कारचा खच न करता असा ोजे ट लवकरात लवकर करावा जेणेक न हे टाचाराचे  

कंुरण या ठकाणचं बंद होईल, आ ण ख-या अथाने आपला उ ेश सफल होईल एवढच या 

नमी ताने सांगतो, ध यवाद.                         

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, अ धकार  वग, पञकार मञ. सवानी 

या ठकाणी आपआपले मत य त केले आहे. या यानंतर आमचे वराट कोहल  बोलणार 

आहेत. चांगले बजेट सादर कर याचा य न केलेला आहे. या ठकाणी सवाचे ऐकले पाह जे. मी 

या ठकाणी सभागृ हा या वतीने बोलतो.  बजेटवर बोलताना आकडेवार वर मी जा त जाणार 

नाह . बजेट बजेट मट ंगम ये आ हांला या ठकाणी  नवीनच श ण दे याचा य न 

केला आहे.  अ धकार  वगाने या ठकाणी गाईडलाई स केले या आहेत. बजेट कशा प दतीने 

फुल फल होणार याबाबत श ण दे याचा य न केलेला आहे. शहरात डे हलपमट होत 

असताना माग या वष  आमदार, खासदारां या नवडणुक मुळे आप याला काह  माणावर 

फुल फल करता आले नाह . कारण आप याला वेळ मळालेला नाह  एक वषच आप याला 

या ठकाणी मळाले आ ण दोन-तीन म हने आपले या पर एडम ये गेलेले आहेत.     
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आयु त साहेब, आप याला येवुन एकच वष झालेल आहे. आपण सव वॉडात फ न 

येका या अडीअडचणी, येकाच हणन ऐकूण घेतलेल आहे, नगरसेवकांच े हणणं ऐकूण 

घेतलेले आहे आ ण या ि टने आपण फुल फल कर याचा य न केलेला आहे. कतीह  

चांगला य न केलातर  येकाचे समाधान आपण क  शकत नाह त. शेवट  तुम याकडून 

येणारा फंड याला काह  लमीटेश स आहेत आ ण येका या आशा, अपे ा खुप मोठया 

आहेत. मला वाटते मा या वॉडात खुप मोठ डे हलप हावे, खुप मोठ गाडन हाव,ं खुप मोठ 

ऑडोटोर एम हावं अशी येकालाच अपे ा आहे. शेवट  तुमचे लमीटेश स आहेत.  मला 

एकच वनंती करायची आहे क  आपण हे बजेट सादर करताना माग या वष  झाले या चुका 

पु हा होता कामा नये. आपण यावेळेस जे बजेट सादर करणार आहोत ते १०० ट के फुल फल 

होईल, १०० ट के खच  पडेल याचा वचार करणे गरजेचं आहे. आप याकडे कर पॉ डींग जी  

स ट म आहे याचाह  ॉ लेम आहे. मा या भागासाठ  दोन कोट  द यावर मला या 

अ धका-यांकडे जायलाच नाह  पा हज.े नाह तर एकच टडर आला तो बलोम ये आला मग 

आप याला रटडर कराव लागणार या स ट म मुळे बजेट सादर करतो ते  क लेट करता 

येत नाह . मग आम या लोकांना याचाच राग येतो, तु ह  दोन कोट  आम या वॉडात दलेले 

हणजे तु ह  ठरवलेलं आहे. आप याला तेथे गाडन करायचं आहे, नाला करायचा आहे, 

डांबर करण करायचं आहे या सगळया गो ट  झा यानंतर सगळया फॉमल ट  झा यानंतर हे 

पेपरलेस काम झाले पा हज.े  या स ट मम ये काम करताना आपले अ धका-यांना एक ॉपर 

गाईडलाई स दयावी. या बजेटम ये केलेले काम १०० ट के झालेच पा हजे. यावष  नवडणूक 

नाह , आचारसं हता नाह  मग या सगळया गो ट  अडचणी येता कामा नये. फालतू पैसे 

अजीबात खच क  नये. बकेट म ये पैसे खच कर यापे ा डे हलपमट म ये पैसे खच करावेत. 

नगरसेवक बसलेले आहेत या याम ये सु दा कोणी ओला, सुका कचरा वेगळा करतो असे 

वाटत नाह . कारण तो डबाच असा दलेला आहे क  तो टकेल का नाह  यात मलातर   शंका 

आहे. याची जनजागृ ती करायला पा हजे ती होत नाह .  क पना चांगल  आहे परंतु  फुल फल 

होत नाह . मग दोन-चार-पाच कोट  खच क न कशासाठ  या गो ट  कराय या.  बजेटम ये 

येक आयु तांनी मॅसेज देवून गेलेले आहेत. ेड से रेटरमुळे लोक बंड साहेबांची आठवण 

काढतात. म यंतर  शमा साहेब आले यांनी फंड बॅले सींग केले, परदेशी साहेबांनी 

डसी ल नचा एक मॅसेज शहराम ये दे याचा य न केला. वेगळया प दतीने काम कर याचा 

य न केला. साहेब, आपण येवून एक दोन वष झालेले आहेत. आपण या वष  असे ठरवा क  

आप याला शहरात चांगले क प राब वले पाह जेत जेणेक न टुर झम ऍ ॅ ट होतील. 

अ पूघरचा आपण वषय घेतला हा से यूरड आहे तेथ ेवॉटरपाक आहे चांगल  क पना होती 

पण या ठेकेदार लोकांनी आप या अ धका-यांकडून काह  ाफट ंगम ये चुक झा यामुळे तो 

आता तथं अडकलेला आहे. वे ट ॉपट  या ठकाणी आहे. या ठकाणी कायदयाम ये आयएएस 
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अ धकार  असताना कायदयाम ये काह तर  ॉपट  काढून या. एक चांगला क प आणा, 

चायना सारखा चांगला क प आणावा या ठकाणी इमॅिजंग आणा, ऍ युजमट पाक सारखा 

आणा. आप याकडे खुप मोठ  ताकद आहे, आम या सवाची साथ आहे. चांगले काम 

कर यासाठ  तुम या मागे आहोत. येक वेळी आ ह  एस हण यासारखे लोक आहोत. आज 

शहराचे डे हलपमट करताना आपले रोड पु यापे ा पंपर  चंचवडचे र ते चांगले आहेत, शहर 

सु ंदर आहे असे लोक हणतात. पु यासारखे, लोणावळा सारखे लोकांना आप या ब ल खुप 

कोतूक आहे, शहराम ये एक चांगले डे हलपमट झालेले आहे. आपण आपलं कौतूकच करत 

नाह त. या ठकाणी चांगल आहे या ठकाणी चांग याला चांगलेच हणायला पा हज े या 

मताचा मी आहे. या शहराचे डे हलपमट कोण हणतं झालेल नाह .  आप या शहराला पंधरा 

वष झालेले आहेत, शहराम ये नाह तर देशाम ये, फॉरेनम ये सु दा लोक हणतात क खुप 

चांगले डे हलपमट झालेले आहे.  मग हे बजेट यव थीत नसताना झाले का, बजेट केले नाह  

हणून झाले का.  आता स ताधार  हणून आ ह  आम या वॉडात काह  ोजे ट आणले 

हणून काय चुक झाल.े बफर झोन सारखा वषय आणला. या ठकाणी रा वाद   काँ ेस 

प ाने सु दा मोठया माणात य न केलेले आहेत. मग वलास लांडे असु दयात, महेश 

लांडगे असु दयात, आढळराव पण असतील दुमत नाह  पण ेय घे याच काह च कारण नाह. 

शहर डे हलपमट करत असताना या गो ट  होणार आ ण हायला पा हजेत. आता तुम याकडे 

स ता आहे शहराच डे हलपमट तु ह  करा. दादा होते यावेळेला या ठकाणी बार क ल  देवून 

शहराला डे हलपमटकड बघायच.े साहेब, तु हांला मा हती आहे गाडीतून जाताना कचरा 

पा हलातर साहेबांना फोन यायचा एवढे एवढे झाले पा हजे एवढ  यांची दुर ट  होती. 

झोपडप ी संदभात ब-याचशा लोकांनी चचा केल . झोपडप ीसाठ  आपण भरपूर करतो. 

सगळयांना ईड यूएसम ये घर देतो, यांची डे हलपमट करतो. यां याकडून आपण टॅ स, 

पाणीप ी घेत नाह त. आपण भरपुर गो ट  करतो पण याच बरोबर टॅ सपीअर लोकांकडे 

सु दा आप याला तेवढयाच प दतीने पाह लेतर यांना सु दा चांगले र ते, लाईट या गो ट  

देणे गरजेच आहे. झोपडप ी संदभात मी तु हांला मागे अजठानगरम ये शरत असताना 

सांगीतले थरमॅ स चौकापासून यमुनानगर प रसर बजेटम ये घेतलेला आहे तुमचं अभीनंदन. 

कतीतर  वष ते पे डींग होतं. मंगलाताईनी तुम याकडे पाठपुरावा केला होता. जो दसणारा 

र ता आहे तथंतर  तु ह  फा ट डे हलपमट करा. एक वषभरात होईल अशी अपे ा य त 

करतो.  भ व याम ये तो पॉट चांगला आहे. मंगलाताई या वॉडाम ये बे ट वॉड बन व याची 

यांची क पना आहे. या ठकाणी तो इ  आहे यामुळे तो र ता होणे तेवढेच गरजेच आहे. 

या ठकाणी लेजर शो  करणार आहोत. दोन तीन वेळा या गो ट  सांगतो पण त ेहोत नाह .  

आता तु ह  बजेटम ये या सव गो ट   के यानंतर याची अंमलबजावणी करा. परत पुढ या 

वष  आ हांला याच गो ट वर चचा करायला लाव ू नका. मग महा मा गांधीचा पुतळा असु 
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दयात कंवा आणखीन दुसरे असू दयात  सवच गो ट  के या पा हज.े शहरात आतापण पंपर  

चंचवड मधुन एखादया मुलाला फर यासाठ  यायचे हणलेतर पु याला जावे लागते. असं 

का करत नाह त क  आप याकडे पु याचे लोक आले पा हजेत. आप याम ये काय कमी आहे 

या गो ट  नाह  कराय या. या सगळया गो ट  आप याकडे पण झा या पा हजेत. आप याकडे 

फंडस आहेत सव आहे. जसे साय स पाक केले या ि टने या गो ट  करायला पा हजेत. असे 

ि हजन ाधा याने आप याकडे झाले पा हज.े आपण कुठे कमी पडतो, आप याकडे का नाह .  

मी क येक वष बोलतो. आपण फ त र ते ब डींग बाक या गो ट  कर यापे ा  या गो ट  

करणे खुप गरजेचं आहे. महापौर चषक तु ह  भरवा पण शहरा या खेळाडूसाठ  या ठकाणी 

पधा भरव या पा हजेत. नॅशनल ले हलवर टुनामट आपण बोलून फुकट पैसे खच करतो.  

प नास- साठ लाख पये खच करतो आ ण आप या शहरा या खेळाडूना एक हजार, दोन 

हजार पा रतोषीक देत नाह त हे दुदव आहे. आप या खेळाडूनां तयार करा. जेणेक न बाहेर 

कौतूक हायला पा हज ेक  हा पंपर  चंचवड शहराचा आहे. आपण दुस-याच कौतूक करतो व 

आप या मुलांचे कौतकू कर यासाठ  कुठंतर  मागे पडतो. साहेब, तु ह  नेहमी हणत असता 

आप याकडे पण चांगले डपाटमट आहे. या गो ट  संदभात बोलले पा हजे. तु ह  फ त आदेश 

दया ेनेज वगैरे  यासाठ  करकोळ पैसे लागतात.  येक रोडला ड हायडर असतात. या 

सगळया गो ट  झा या पा हजे. श णा या संदभात खुप मोठे शहराम ये ऍडमीशन 

संदभाम ये एक पॅनीश झालेले पालक आहेत. साहेब, आप याकडे आर ीत जागा खुप आहेत. 

या आर ीत जागेसाठ  आपण महापा लके या मा यमातून ाय हेट शाळांना का इ हाईट 

करत नाह त. यांना आप याकडे येवू दया, पधा होऊ दया. पु या या चांग या चांग या 

सं था यायला तयार आहेत. यांना बोलवल पा हजे क  आम याकडे या आर ीत जागा या 

आ ण आम या येथे शाळा बनवा. आप याला आजह  आकरावीनंतर हणल क  काय चला 

वाडीयाला, चला फ युसनला  आप याकडे एवढ  श लक जागा असताना तु ह  दयानां. कोणी 

नाह  हणणार नाह  तु हांला हंजवडीला आयट  हब आहे तसं आपलह  ए युकेशन हब होऊ 

शकतं. या ि टने वचार करा क  आप या शाळे या जागा ाय हेट सं थेला दया. याचे काय 

रेट असतील त े रेडीरेकनर माणे या. बीआरट या संदभात मी आप याला सांगु इि छतो 

बीआरट  ह  खरोखरच  खुप मोठ  सम या शहरात आहे ती ताबडतोब चालू करावी अशी न  

वनंती आहे. कारण बीआरट  ट तु ह  कतीह  केलातर  र ाला कॉ पॅक क च शकत 

नाह त. तुम या बसचे रेट सु दा तसेच झालेले आहेत, चाळीस ते प नास पये पुणा 

टेशनला घेतात. लोकांना सोप वाटत क  या ठकाणी र ा या मा यमातून जायला. आपण 

शहराम ये लड डोनेशन कँ प घेतो ते घेत असताना यां या बजेटम ये वाढ करनं गरजेच 

आहे. एक चांगल इ ेशन बस यासाठ  खरंच आप याला काह तर  करायचं आहे का. लड 

डोनेशन कँपला बजेट दले पा हजे याचा वचार करावा. आताच कै.राजेश बहल यां या 
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मरणाथ लड डोनेट ठेवले होते. आपण  आप या बजेटम ये तरतूद करायला पा हज.े 

ख डया या संदभात सांगायचे झालेतर शहराम ये आ ह  तुम याकड े वनंती करतो क  

डांबर करण करा, र ते करा. काय उपयोग आहे र याचे डांबर करण करतो व दसु-या दवशी 

कोणीतर  येतो होडाफोनवाला आला व खोदाई करतात. परत दुसरा कोणीतर  पंधरा दवसान 

येतो रलाय सवाला, मग हे कती दवस चालणार आहे या ठकाणी होणा-या अपघाताला 

कोण जबाबदार आहे. याबाबत नगरसेवकांना मा हती नसते हे यो य नाह . आमची पर ा या 

कोणासाठ  या गो ट  करतात.  कती लोक आले, बीएसएनएल आला, होडाफोनवाला आला, 

रलाय सवाला आला, एमएसईबीवाला आला एखादया माणसासाठ  हे तु ह  करतात. 

परदेशाम ये तु ह  जाता मी ह  जातो या ठकाणी कुठे ख डे दसतच नाह त. छोटया छोटया 

देशात जर  गेलाततर काह च ख डे वगैरे दसत नाह त. मग आप याकडे का बरं असं होतं.  

आप या शहरात भाजीमंडई बाबत भू म आ ण िजंदगीला आदेश दयावा  ब-याचशा ठकाणी 

भाजीमंडईचे गाळे मोकळे पडलेले आहेत ते गाळे दयायला तयार नाह त. का बरं आमच 

उ प न बुडवायच ंक तूर  माकट प रसराम ये खुप मोठा लॉट भाजीमंडईसाठ  आर ीत आहे. 

भाजीचे हातगाड ेलोक रोडला लावतात. का बरं तो लॉट आपण डे हलप क  शकत नाह त. 

भाजीमाकट बांधु शकत नाह त. या गो ट  तु ह  बजेटम ये का घेतले या नाह त. ओपीडी 

सटर सारखे वषय आहेत. पोटस क मट चे एकच काम आहे.  महापौर चषक दरवष  आठ 

दहा कारचे यायच.े आप याला संधी चांगले काम कर यासाठ  आहे या या गो ट  

करा यात नगरसेवकांनी आप याला चांग या सुचना केले या आहेत या  सुचनांची 

अंमलबजावणी करावी.           

मा.अ मना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, नगरसेवक, नगरसेवीका, 

अ धकार  वग.  आता सगळयांनी बजेटवर बोलले. मी जा त बोलणार नाह .  आयु त साहेब 

तु ह  लहू न घेतलेले आहे. तु ह  शांत आहात थोडे कडक रा हले पा हज.े हे बजेट श क 

कसे राहत.े यासाठ  तु ह  कडक हाव.े पंपर  चंचवड मधील जेवढया वधवा म हला आहेत  

यांना ५०० . पे शन करा. म हला व बालक याणच बजेट पडून आहे. नाह तर रोड करा, 

ेनेज करा  साफसफाईसाठ  खच करावा बजेट पडून आहे. कु याचे काह च होत नाह .  दोन 

मह यात हे दोन कुञे घेवून जातात, ऑपरेशन करतात बाक  कुञे तसेच असतात. या यावर 

काह तर  नणय यायला पा हज.े बजेट का खच होत नाह , कुठे अ धकार  चुकतात हे बजेट 

कसे राहते या यावर तु ह  कडक रहाव.े  

मा.वसंत ल ढे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. बजेट हा वषय 

सगळयां या आवडीचा आहे. आठ-दहा वषापुव  बजेट ब ल आ हांला चंता वाटत न हती.  हेड 

कुठेह  ओपन होत होत ेआ ण कुठलेह  काम करत होतो. आता य  तु ह  नाव घेवून बजेट 

काढायला लागलेले आहेत. हणून हा ॉ लेम वाढलेला आहे.  पुव  कुठलेह  पैसे कुठेह  वळवत 
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होतो आ ण कामं होत होती. एमआयडीसी ब ल आपण कुठेह  जा त तरतूद केलेल  नाह .  

आप या महापा लकेच ेभोसर , चंचवड  एमआयडीसीमुळे उ प न आहे यासाठ  तरतूद केलेल  

नाह . ख-या अथानं या इ ड कडे आपण दुल  करतो. कुठेह  ेनेजची लाईन टाकलेल  

नाह  तेथे नाले असेच वाहतात. ना याम ये पाणी तसेच सोडलेल आहे. एमआयडीसीम ये 

अजीबात ल  नाह . दहा वषापुव  एमआयडीसीने सांगीतले होत आ ह  आमची वतंञ 

नगरपा लका क . आमचे उ प न आम यासाठ  खच क . परंतु अजूनह  महापा लकेनी 

एमआयडीसीकड ल  दलेल नाह . अनेक कारखाने आप या येथून दुसर कड े पर ांतात 

चाललेले आहेत. एमआयडीसी ह  सो याचे अंडे देणार  क बडी आहे.  एमआयडीसी या ठकाणी 

ल  दले पा हज.े  बलो टडर घे याचे कारण एकच एखादे सात लाखाचे काम असेल पे ह ंग 

लॉक वगैरे बसवायचतेर तो ठेकेदार फ त दोन लाखाचे काम करतो. टडर असतं सात 

लाखाच ं तो दोनच लाखाच काम करतो. आ ह  नगरसेवक टेप लावून मोजत नाह त. या 

कामाला मंजुर  मळत,े बल मळत असतात. बलो का घेतात याचे कारण हेच आहे क  

याला पुण काम करायचे नसतं.  मा या वॉडात अधवट काम आहेत,  मी काह  टेप लावून 

मोजणार नाह , बलो टडर ये याच हेच कारण आहे कुठेतर  मॅनेज केले जात.े अ धकार  आ ण 

ठेकेदार यांचे संगनमताने हे केले जात.े हणून बलो टडर घे याचे कारण हे एकच आहे. 

आप या महापा लकेचे उ प न वाढ व यासाठ  काह  तर  केले पा हज.े शरपुरला छोट  

नगरपा लका आहे या ठकाणी अ यंत चांगल काम केलेले आहे.  सगळया नागर कांना शरपुर 

नगरपा लका फुकट पाणी देत.े याचे कारण असे आहे क  इतर ठकाणी यांनी उ प न 

वाढ वलेले आहे. ते अनेक ठकाणी काय म घेवून तक ट लावून पैसे वसुल करतात. आपल  

प रि थती अशी आहे क  कुठलेह  भाजीमाकट या तथं आपण गाळे बांधलेले आहेत. शॉ पंग 

सटर, गाळे भाडयाने दलेले आहेत. याचे भाडे मळत नाह  याच कारण एकच आहे क  

यांचे दुकाना समोर लोक बसलेले आहेत यांचा धंदा होतो आ ण जे आप याला भाडे भरतात 

यांचा धंदा होत नाह . यामुळे आप याला भाडयाच उ प न मळत नाह . दहा-दहा वष पैसे 

मळत नाह त अशा प रि थतीम ये महापा लकेचे उ प न वाढ वले पा हज.े आता जकात 

नाह , एलबीट  राहणार नाह , उ प न वाढ वले पा हज.े हणून आपण आप या महापा लकेच 

उ प न कसं वाढेल या याकडे आपण ामु याने ल  दल पा हजे. आम याकडे रेडझोनवर 

बजेट दयायला तयार नाह त. साहेब, तु ह  रेडझोन हणतात मग खडक  कॅ टो मट, पुणे 

कॅ टो मट यां याकडे काम होतात, या ठकाणी काम चाललेले आहे. खडक  कॅ टो मट या 

जवळ ऍ युशन फॅ टर  दा गोळयाची जवळ आहे. परंतु तेथेह  काम चाललेले आहेत. आ हांला 

कॅ टो मटम ये तर  तु ह  टाका. देहु रोड कॅ टो मटम ये काम होत,े पुणे कॅ टो मटम ये काम 

होते आप याकडे रेडझोनम ये का काम करत नाह त. नागर कांनी टॅ स भरलेला आहे परंतु 

आम याकडे वकासाचे काम करायला तयार नाह त. वकासाचे काम झाले पा हजेत. 
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या ठकाणी आर ण नाह त. यामुळे वकासाचे काम करताच येत नाह त परंतु जे आहेत 

यासाठ  तर  बजेट दया आ हांला. भोसर  मशानभूमीम ये अधवट शेडचे काम झालेले आहे. 

ते काम का होत नाह  हे समजत नाह . लॅब टाकलेला आहे.  ना शक फाटा ते मोशी  

बजेटम ये हायवेचा वषय घेतलेला आहे. याच माणे भोसर  आ ण आळंद  रोड या ठकाणी 

वाहतूक ची क डी होत,े एक एक तास एका जागेवर थांबाव लागतं, वाहतूक ची क डी होत.े 

आळंद  रोडला ओ हर ीज झाला पा हजे यासाठ  तरतूद करावी. या ठकाणी पोल स चौक  

पा हज ेयाकडे ल  दले पा हज.े  महापा लकेचे उ प न कसे वाढेल याकडे ल  दले पा हज.े 

एवढं बोलून मी या ठकाणी थांबतो.   

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, बजेटवर ल पुढ ल चचा घेणेकामी 

बुधवार द.१८/३/२०१५ सकाळी ११.०० वा.पयत सभा तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी 

मांडतो.  

मा.िजत  ननावरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.    

मा.महापौर – स मा.नगरसेवक, नगरसे वका यां या स मती माणे आजची सभा बुधवार 

द.१८/३/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

      ------- 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर-४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ तांत 
( दनांक १७.३.२०१५ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १८.३.२०१५                         वेळ – सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच-२०१५ मंगळवार दनांक १७.३.२०१५ची 
तहकूब मा. वशेष महापा लका सभा बुधवार द.१८.३.२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत 
आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -    महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव      -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहुल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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१८. मा.उ हास शे ी  

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०. मा.पवार संगीता शाम 
२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२. मा.तानाजी व ल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२५. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२६. मा.भारती फरांदे 

२७. मा.आर.एस.कुमार 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०. मा.राजू मसाळ  

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे सं गता राज  

३४. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३६. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४०. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४१. मा.अपणा नलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४४. मा.जय ी वसंत गावड े

४५. मा. साद शे ी  

४६. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
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४७. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५१. मा.म डगेर  वषा वलास 

५२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५३. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५४. मा.सुपे आशा र वं  

५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५७. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

५८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 

६०. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६१. मा. दा बाजीराव लांड े

६२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६३. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६४. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६५. मा.सावळे समा र वं  

६६. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६७. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६८. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६९. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७०. मा.कदम सदगु  महादेव 

७१. मा. गता सुशील मंचरकर 

७२. मा.कैलास महादेव कदम 

७३. मा.टाक अ ण मदन 

७४. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७५. मा.वाघेरे सु नता राजेश 
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७६. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७७. मा.काळे वमल रमेश 

७८. मा.पाडाळे नता वलास 

७९. मा. वनोद जयवंत नढे 

८०. मा.तापक र अ नता मि छं    

८१. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८३. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८४. मा.बारणे नलेश हरामण 

८५. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे 

८७. मा.बारणे माया संतोष 

८८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८९. मा.कलाटे वाती मयुर  

९०. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९१. मा.च धे आरती सु रेश 

९२. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९४. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९५. मा.जगताप राज  गणपत  

९६. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९७. मा.जगताप नवनाथ द त ु

९८. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९९. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१००. मा.जम सोनाल  पोपट 

१०१. मा. शांत शतोळे 

१०२. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०३. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०४. मा.काटे राज  भकनशेठ 
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१०५. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०६.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०७. मा.संजय केशवराव काटे 

१०८. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०९.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११०.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.तानाजी शंदे-अ त र त आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, 
मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु त, मा.च हाण-सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, मा.दंडवत,े मा.दुरगुड-ेसहा.आयु त, मा.साळंुके-मु य उ यान 
अ ध क, मा.सातव- . श णा धकार (मा य मक), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.इंगळे, मा.साळवी, 
मा.बरशे ी, मा.केदार , मा.कांबळे-काय.अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस 
उपि थत होत.े    
                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा. नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, 
प कार,नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी या ठकाणी आप याला सभागृ हा या वतीने वनंती 
करतो क , ह  सभा आज बुधवार द.१८/३/२०१५ रोजी दुपार  १२.०० वा. पयत तहकूब 
कर यात यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
 
मा.अ ण बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, मी सूचनेला अनुमोदन देतो आहे.  
 
मा.महापौर - सव स मा.सद यां या संमतीने ह  सभा बुधवार दनांक १८/३/२०१५ रोजी दुपार  
१२.०० वा. पयत तहकूब करणेत  येत आहे.  
 
            ------- 
 
 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर-४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ तांत 
( दनांक १७.३.२०१५, १८.३.२०१५ (सकाळी ११.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १८.३.२०१५                         वेळ – दुपार १२.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच-२०१५ बुधवार दनांक १८.३.२०१५ सकाळी 
११.०० वा. ची तहकूब मा. वशेष महापा लका सभा द.१८/३/२०१५ रोजी दुपार  १२.०० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत 
आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -    महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव      -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहुल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा.काळजे नतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 
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१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ी  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२१. मा.पवार संगीता शाम 
२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.तानाजी व ल खाडे 

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१. मा.राजू मसाळ  

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे सं गता राज  

३५. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३७. मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३८. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३९. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४१. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४२. मा.अपणा नलेश डोके 

४३. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  
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४५. मा.जय ी वसंत गावड े

४६. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४७. मा. साद शे ी  

४८. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४९. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५१. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५३. मा.म डगेर  वषा वलास 

५४. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५५. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५६. मा.सुपे आशा र वं  

५७. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

६०. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 

६२. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६३. मा. दा बाजीराव लांड े

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६६. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६७. मा.सावळे समा र वं  

६८. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७१. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२. मा.कदम सदगु  महादेव 

७३. मा. गता सुशील मंचरकर 



111 
 

७४. मा.कैलास महादेव कदम 

७५. मा.टाक अ ण मदन 

७६. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७७. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७८. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७९. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८०. मा.काळे वमल रमेश 

८१. मा.पाडाळे नता वलास 

८२. मा. वनोद जयवंत नढे 

८३. मा.तापक र अ नता मि छं    

८४. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८५. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८६. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८७. मा.बारणे नलेश हरामण 

८८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे 

९०. मा.बारणे माया संतोष 

९१. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९३. मा.च धे आरती सु रेश 

९४. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९५. मा. शतल व ल उफ नाना काटे 

९६. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९७. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९८. मा.जगताप राज  गणपत  

९९. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१००. मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०१. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०२. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 
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१०३. मा.जम सोनाल  पोपट 

१०४. मा. शांत शतोळे 

१०५. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०६. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०७. मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०८. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०. मा.संजय केशवराव काटे 

१११. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११२. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११३. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त र त आयु त, मा.उ हास 
जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल 
रॉय-आरो य वै यक य अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु त, मा.पाट ल,मा.च हाण, मा.तुप-ेसहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास 
अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.दंडवत-े
सहा.आयु त, मा.साळंुके-मु य उ यान अ ध क, मा.सातव- . श णा धकार (मा य मक), 
मा.दुधेकर, मा.सवणे, मा. नकम, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा. परजादे 
,मा.दांगट, मा.बरशे ी, मा.कांबळे, मा.ओंबासे, मा.ग ू वार, मा.सोनवणे, मा.शेख-काय.अ भयंता, 
मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    
                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह, महापा लके या 
बजेटवर कालपासून खूपच वादळी चचा झाल  आहे. शासना या वतीने हे बजेट आणले आहे. 
यात नवीन असे काह च नाह . मनपाची परंपरा सांगते आहे, कोण याह  कारचा झालेला 
नाह . बजेट हणजे न वळ काम काढायच,े ठेकेदाराला पोसायचे या ट कोणातून केलेले 
आहे. माझा प ट आरोप आहे फ त ठेकेदार पोस यासाठ  हे बजेट काढले आहे. या कामात 
नागर कांना पाणीपुरव याचे न असतात, उ यान संदभात न असतात. थाप य 
वभागा या अडचणी असतात. या मागाने बजेट बनवत असताना संबं धत अ धका-याकडे लेटर 
देतो व मागणी करतो. बजेटम ये या मागणीचा अंतभाव केला पाह जे. आ ह  लेटर देत असून 
ह  सम या यावेळी आम या वॉडात सोडवत असतो. परंतू आम याकडे अशी प त आहे 
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वषभर बजेट वाढवून टडर काढायचे काम चालत असेल, परंतू य ात काम मा  यावेळी 
बले दल  जातात. वषभरात अ धकार , ठेकेदार गायब होतात. माच या दुस-या आठव यात 
येतात. वॉड चकाचक कर याचा य न करतात. यावेळी तुमचे एचजीएस कुठे असत.े 
एचजीएस यांना सॅ प लंग गेल.े आठव यात लेटर इ यू केले. थोड यात ठेकेदार कोणता माल 
वापरतो. जे.ई. कोण या कोप-यात बसून असतो. हे बजेट न वळ ठेकेदाराला पोस यासाठ  
बनवले जाते. लोकांनी कतीह  ब बा मार या क , आम याकडील लॉक नघाला आहे, नळ 
तुटला आहे, लाईट नाह . शासनाला या याशी काह  देणेघेणे नाह . फ त माच या प ह या 
दुस-या आठव यात आकडे फरवले जातात. तथून पुढे आम याकडे ठेकेदार येणार. आ ह  
नागर कांना असे सांगून टाकतो, वषभर काह  सम या असेल तर  सांगू नका. तु ह  माच या 
१ या आठव यात आम याकडे या. आम या अ धका-यांना बले यायची आहेत. माच या 
अगोदर वषभरातील सगळी कामे करतो.  

पाणीपुरव याबाबतीत सांगायचे झालेतर काडा णाल  सु  करतोय. २४ तास काय 
पाणी देणार आहोत. यावेळी मनपाची थापना झाल , समा व ट गावांतील लोकांनी काय 
करायचे यांनी ठराव करायला पाह ज,े आ ह  परत एकदा ामपंचायतीत जातो आहोत. दोन 
वेळ सु ा पाणी देऊ शकत नाह . समा व ट गावांना कधी याय देणार आहोत. तथ या 
नगरसेवकांनी कती नदशने केल . यांना कोण याह  कारचा याय दे यात आला नाह . 
मा.आयु त साहेब, तु ह  ेनेज वभागासाठ  काम करा. आज एकंदर त मनु यबळ कमी आहे. 
ेनेज वभाग अ यंत संवेदनशील आहे. ओपन गटर होत.े शहर व छ झाले पाह जे हणून 

भू मगत गटर केले आहेत. पूव  लोकसं येची घनता कमी होती. आज आम या वॉडात जु या 
ेनेज लाई स आहेत. आज सां गतले जात,े १५ वषापूव  टाकले या लाई स आहेत. परंतू तथे 

जी डे हलपमे ट झाल  होती. आज इ ा चर वाढले आहे याचा वचार झाला पाह ज.े 
बजेट सोडून या. मा या वॉडात जो जे.ई. काम करतो तो एका वेळी ९ वॉड सांभाळतो. तो 
कोणाकोणाला याय देणार आहे. तो चांगले काम करायचा य न करतोय. पाडापाडी 
कर यासाठ  वेगळे मनु यबळ आणा असे कोटाने सां गतले आहे. ेनेज वभागात लोक कमी 
आहेत. तु हाला दसत नाह  का. एक काम क , ह  महापा लका बरखा त क . कोटा या 
हातात महापा लकेचा कारभार देऊन टाका. ते चांगले चालत.े यांनी सां गत या शवाय शासन 
हालत नाह . काडा णाल  कशाला पाह जे आहे. याचे कारण सांगावे. पाणी कुठे जाते हे 
मॉ नटर ंग कर यासाठ  ह  णाल  आहे. व लभनगरला पा याची टाक  आहे. सकाळी पा याचे 
वतरण कसे केले जात.े टाक  भरल  जात.े ती ओ हर लो होत.े तेव यावरच मा या भागात 
पाणी येत.े मग काडाचा काय उपयोग आहे. नेह नगरम ये बंद करत नाह . तेव यात 
केशवनगरला पाणी देतात. मग काडा णाल वर कशासाठ  पैसे खच केले. हे कोणाचे 
नयोजन आहे. या णाल चा काह  उपयोग नाह . आजपयत यांचा न सोडवता आलेला 
नाह . येक वॉडात कोणकोण या वेळेला पाणी यायचे याचे नयोजन आप याकडे नाह . 
कशाला ४० ट के पाणी देतो हणून सांगतो. एक वेळ पाणी या ते खूप झाल.े  

श ण मडंळ हणजे फ त खरेद  आहे का. व या याना रेनकोट दले, गणवेष दले 
हणून पोरं शकल  का. खरेद  केल  हणजे आपल  जबाबदार  संपल  असे होत नाह . बाक  
ाय हेट शाळांतले व याथ  व आपले व याथ  यां याम ये तुलना मक वचार केलातर आपले 



114 
 
व याथ  खूप माग ेपडतात. बाक  शाळांबरोबर आपण पधा केल  पाह जे. आपल  पटसं या 
एवढ  घसरते आहे याचा बजेटम ये कुठेह  वचार केलेला नाह . एवढ  खरेद  केल . श ण 
मंडळाला जमत नसेलतर श ण मंडळ बंद क न टाका. पूल बांधले, ेड सेपरेटर बांधले, 
शहर सु ंदर झाले हे हणजे एखा या या त डावर फोड असतील पण याला कॅमेरा या समोर 
जायचे आहे हणून लाल  पावडर लावतात. तसे आपले झाले आहे. ेडसेपरेटरच झाले, 
उ डाण पूल झाले. परंतू पुण-ेमु ंबई महामागा या डा या व उज या बाजू या व तीत फरलात 
तर समजेल नि चत यव थेचा एवढा अभाव आहे. मग काय उपयोग आहे. आज शहर 
हणून पा हलेतर बाहेर या लोकांना चांगले वाटत.े परंतू आतम ये लोकांना मुलभूत सु वधा 
मळत नसतीलतर एवढे उ डाणपूल उभे क न काय उपयोग झाला. ना शक फाटा उ डाण 
पुलाचा कासारवाडीतील नागर कांना एक पयाचा देखील काह  फायदा होत नाह . अपघात 
कसा होतो, कसा चांगला होतो हे पाह यासाठ  कासारवाडीतून वेश करावा. पायी चालणा-या 
माणसाला र ता ओलांडता येत नाह . भोसर कडून  येणा-या व पंपर कडे जाणा-या लोकांना 
बघून आपण काह तर  ऍड हचरस करतोय, वाचलो तर वाचलो असे वाटत.े शासनाला काह  
कत य नाह . शहराचा चेहरामोहरा बदलणार नाह . उलट तमा अजून खराब होईल. मी या 
बजेटचा व शासनाचा नषेध करतो. 
 
मा.अ ण बो-हाड े – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह, खरेतर 
अथसंक पावर ह  चचा करत असताना एक अपे ा असते. आपण बनवलेले बजेट आहे. यात 
कदा चत आप याला बदल करता येणार नाह . या बजेट या न म ताने चचा करत असताना 
एक अपे ा असत.े शहरातील त नधी आहेत यांनी या ठकाणी आपापले मत मांड यानंतर 
एक त शहरा या वकासा या ट ने यां या भावनांचे त बंब असत.े हे पुढ ल बजेटम ये 
कमान उमटावे अशी अपे ा असत.े अथात सरसकट हे बजेट चुक चे आहे असे मी हणणार 
नाह . यात नि चतपणे काह  चांग या गो ट  आहेत. वशेषतः मागील वष  या ठकाणी 
समा व ट गावां या वकासासाठ  आ थक तरतुद ची मागणी कर यात आल  होती. आपण हा 
ठोस य न केला आहे. कालच मा.धनंजय आ हाट यांनी समा व ट गावांतील नगरसेवकां या 
वतीने या वषयी समाधान य त केले होत.े शहरा या वाढ या वकासाची चचा क न आपण 
भामा-आ केड मधून २६७ एमएलट  पा याची तरतूद करणार आहेत. ह  एक वागताह बाब 
आहे. परंतू आपण केलेला भांडवल  खच करत असताना शहरातील नागर कांना सुखसु वधा 
यवि थत मळतात का नाह  या ट नेसु ा एखाद  नजर टाकल  पाह ज.े बीआरट  
र यांबाबत अनेक वेळा चचा झाल  आहे. शहरातील र ते नि चतपणे खूप चांगले झाले 
आहेत. परंतु हे करत असताना यां यावर ल नयं ण आहे. शहरात पुणे-मु ंबई र याने वेश 
करायचा ठरवले तर र ता मोठा आहे. चौक आहे. तो एकदम चोकअप होतो. खराळवाडीत 
र याला डा या बाजूला र शा थांबले या असतात. हायवेला पा कग क न गा या थांबले या 
असतात. पंपर  चौक इतका मोठा चौक असतो. तथे र शा थांबले या असतात. या यावर ल 
नयं ण नेमके कोणाचे आहे. आप या येका या गा या तथून जाताना ास होतो. 
शहरातील नागर कांनी दलेले पैसे या ठकाणी खच के यानंतर आपण फ त आराखडा तयार 
करायचा. र ते तयार करायच.े र यावर ल श तीचा वचार आपण केला पाह ज.े 
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महापा लके या शासनाने यात देखील ल  घालायची गरज आहे. एक उदा. देतो, भोसर  इथे 
हच अव था आहे. नगडी चौकातून यमुनानगरला जा तथेह  हच अव था आहे. वेळोवेळी 
भाडे दले, र शा इतर सेवा या प तीने थांबले या असतात. सं याकाळी तर तेथून एक 
संगल गाडी जाऊ शकत नाह त. शहर चांगले करत असताना जसे आपण मलुाला चांगले 
कपडे घेतो. याला ते सांभाळता येत नसतील तर आपण याला सांगतो, र ते जर आपण 
चांगले केले आहेत तर र याची जी श त असते ती सु ा आप याला सांभाळता आल  
पाह जे. शासनाने पो लस वभाग यां या सहा याने याचा वचार केला पाह ज.े या यावर 
नि चत नयं ण आणले पाह जे.  

काह  चांग या योजना हणजे क  शासनाचे नॅशनल अबन हॅ यू क मशन 
(N.U.V.C.) यां या संबं धत अ धका-यांनी याची क से ट समजून सांगणे गरजेचे आहे. नेमके 
यात काय आहे. यात सोशल सं था मक बांधणी हणजे नेमके काय करणार, मता 
बांधणी व श ण कोणासाठ  करणार, नेमके काय देता येईल, यात ६२ नंबर आहे याची 
थोडी चचा सभागृ हात होणे, खरेतर आप या शासनाकडून मा हती होणे गरजेचे आहे. 
या ठकाणी याचे काह  ि हजन दलेतर याचा उपयोग करता येईल.  

व छतागृ ह - हा एक चांगला कॉलम आहे. सावज नक ठकाणी व छता, 
झोपडप ीतील व छता. आप याकडे कुठल ह  व छतागृ हे नाह त. शहरात हाय-वे वर, मु य 
भागात, मु य र यावर, ये ठ नागर कांसाठ , म हलांसाठ  व छतागृ हांची न मती होणे 
गरजेचे आहे. तो काय म चांग या प तीने राबवला. शहरात चचा करत असताना वाईन 
लूने संपूण शहराम ये थैमान घातले आहे. या गो ट कडे आपण शासनाने गां भयान े

पाहायची गरज आहे. वाईन लूकडे आप ती समजून पाह ले गेले पाह ज.े केवळ वाय.सी.एम. 
नाह तर ाय हेट दवाखा यांम ये ण आहेत. या णांना ४२ तासांत औषध,े फेसमा क 
मळ या या ट ने य न केले पाह जेत. काय म हणजे एखादे यु नट याने यावर           
काम करायची गरज आहे. हे एक संकट आहे. याचा बमोड करणे अ तशय गरजेचे आहे.  

सां कृ तक शहराचा वकास होत असताना तुमचा र ता, इमारत, पाणीपुरवठा, ेनेज, 
जल नःसारण नि चतपणे हवे आहे. संपूण शहराचा सां कृ तक चेहरामोहरा चांग या 
कर या या ट ने सां कृ तक धोरणाचा पाठपुरावा केला याब ल काह  काय म घेतले 
आहेत. परंतू यात पाह जे तेवढा लोकसहभाग कमी पडलेला आहे. या शहरातील लोकांचा 
सहभाग कलाकार हणून असतील, र सक हणून असतील तो घेणे गरजेचे आहे. एखादा 
चांग या प तीने टडर कर यासाठ  बोलत नाह . चांगले व प कसे देता येईल ते देखील 
पाह ले पाह जे. सां कृ तक वषयावर बोलत असताना मह वाचे मु े आहेत. या वष  अ खल 
भारतीय सा ह य संमेलन घुमान,पंजाब येथे होत असताना आप या पंच ोशीतील एक थोर            
सा हि यक ी.सदानंद मोरे यांची संमेलनाचे अ य  हणून नवड झाल . ते देहू गावचे संत 
तुकाराम यां या घरा याचे वारसदार आहेत. ह  आप यासाठ  अ भमानाची व आनंदाची गो ट 
आहे. माझी आप याला वनंती राह ल क , या सभागृ हाने डॉ.सदानंद मोरे यांचा       
यथो चत मानप  देऊन स मान करावा. यासाठ  आव यक तो कायदेशीर ठराव पा रत क न 
यांचा स मान या ठकाणी होणे गरजेचे आहे. कमान महारा ा या मा.मु यमं यां या ह ते 
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मानप  देऊन पा लकेकडून यांचा स मान कर यात यावा अशी सूचनावजा वनंती मी 
सभागृ हाला कर त आहे.  

वाचनालये-शहरातील वाचनालयांम ये लोक जात नाह त, पु तके वाचत नाह त ह  एक 
बाजू झाल . सां कृ तक वाढ कर यासाठ  बदल या काळाबरोबर काह  गो ट  करा या लागतील. 
वाचनाची गोडी लागते आहे नाह  असे नाह . ये ठ नागर कां या वाचनालयांत वाढ केल  
आहे. संत तुकारामनगरम ये मा.योगेश बहल यां या य नांतून काह  ठकाणी वरंगुळा 
क ाम ये वाचनालय दले आहे, ते चांग या प तीने चालते आहे. असा य न करावा लागेल. 
जुनी वाचनालये यात योग हणून कमान फरती वाचनालये शहरात देता येईल का. दोन 
गा या, दोन चांगले लोक दले. येक वभागवार ६ े य कायालयांम ये एक-एक गाडी 
गेल तर यांना वाचनाची भूक आहे ते न क  येतील. तथे मेल सु वधा, लाय र  याचा य न 
देखील होईल. या मा यमातून देखील जे र सक आहेत, यांना वाचनाची आवड आहे, यांची 
भूक भागव याचा य न आपण या न म ताने करावा. गे या मट ंगम ये वृ  संवधन 
वभाग कंवा उ यान वभागावर बर च चचा झाल . मला सूचवायचे आहे क , या शहरात वृ  
लागवडीचे काम सु वाती या काळात डॉ.हरनाम संग यां यापासून सु  केले. यांचा अ भमान 
नि चत आहे. यावेळी मी प कार गॅलर त बसत होतो. यांना द ल त जाऊन भेट याचा 
मोह होत होता. यावेळी ते पंत धान कायालयात उ च अ धकार  होत.े यांनी एक ठसा           
उमटवला आहे. अजूनह  ते कायरत आहेत. नवीन र यावर ठक ठकाणी जेव या माणात 
वृ ांची लागवड हायला पाह जे, तेवढ  होत नाह . वृ ांची जोपासना झाल  पाह ज.े नवीन 
प रसरता या प तीने हायला पाह जे तेवढे होत नाह . काय अडचण आहे ते मा हत नाह . 
परंतू नि चतपणे फरक जाणवतो. काह  ठकाणी वृ  उ मळून पडले आहेत. शहरावर, 
पयावरणावर चचा करत असताना या गो ट ंकडे गां भयाने पा हले पाह ज.े हा वभाग अ धक 
स म, अ धक सु ढ कर यात यावा अशी अपे ा य त करतो.  

शहर उभे राहताना भू मपु ांचे योगदान बहुमोलाचे असते. यासाठ  गावक-यां या 
अनेक अ धकृत ज मनी द या गे या, घेत या गे या. आर णा या मा यमातून कंवा इतर 
मा यमातून असेल एक सूचवावेसे वाटते क, योगायोगाने मा.संजय काटे इथे बसलेले आहेत. 
शहरातील अनेक ोजे टम ये यां या ज मनी मो या माणात आर णाम ये गेले या आहेत. 
एक आपल  जबाबदार  पडत नाह  का. साय स पाक असेल, ऑटो ल टर असेल, यात 
क येकां या ज मनी गे यानंतर यांना काह  मोबदला दला आहे या गो ट  वेग य़ा. तर  
यां या नावाची नामघोषणा तथे असावी कंवा या प रसराला जे कोणी हेड मुख असतील 
यांचे योगदान शहरा या रेकॉडवर आले पा हज.े याची पोचपावती कायम पोचल  पाह ज.े 
महापा लकेने वतःहू न केलेतर, याला अ धक चांगले प येईल हे ल ात यावे. शहरात 
चांग या प तीने काम करतोय. यात महापु षां या मृती जप यासाठ  यांचे पुतळे या या 
समोरचे जोडून करायचे काम करतोय. भ ती-श ती पासून आ णाभाऊ साठे यांचा पुतळा 
असेल. यशवंतराव च हाण यांचा पुतळा शहरा या म यवत  भागात आहे. या शहरात 
उ योगनगर  आण याम ये यांचे मोठे योगदान आहे. च हाण साहेबांचा पुतळा एका कोप-यात 
उभा असलेला दसतो. र शा बाहेर उ या असतात. या ठकाणी र ता अ ं द झालेला असतो.          
तो प रसर सुशो भत क न पाठ माग या जागी च हाण साहेबांचा पुतळा थलांतर त क न तो 
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असलेला प रसर वक सत करायची गरज आहे. या ट कोणातून यो य ती कारवाई करावी 
अशी या न म ताने सूचना करावीशी वाटते आहे.  

उ योग प रसरावर चचा कर त असताना या शहराचा कणा अनेक कामगार आहेत. 
या इंड ज,उ योग आहेत यां याम ये जी शांतता आहे ती अ लकडील काळात भंग झाल  

आहे का अशी प रि थती नमाण झाल  आहे. गे या आठव याभरात टे कोतील कामगार व 
यां या कुटंू बयांना उपोषणाचा माग यावा लागला आहे. असे प ह यांदा घडले आहे, 
कामगारांना र यावर येऊन उपोषणाचा माग यावा लागला आहे. एच.ए. मधील आपले 
अनेक सहकार  यांचे आंदोलन सु  झाले आहे. शहरातील प हल  कंपनी हणून याचा उ लेख 
होतो. तो केवळ तथ या अकराश/ेबाराशे कामगारां या पोटापा याचा न नाह . कामगारां या 
ह ताचा न नाह तर या शहराचे नाक, रा यातील क प हणून याकडे पा हले गेले आहे. या 
सभागृ हाने ठराव पा रत करावा. ह  कंपनी कोण याह  णी बंद होईल अशी प रि थती नमाण 
झाल  आहे. हा एक राजक य क प आहे. नागर कांना परवडणा-या कंमतीत औषधे उपल ध 
कर यासाठ  पंडीत जवाहरलाल नेह  यां या दूर ट कोणातून हा कारखाना नमाण झाला 
आहे. परंतू आ ता शहरात कंपनी टकव या या ट ने सभागृ हाने काह  जबाबदार  यावी. 
आ थक जबाबदार  घेऊ नका. परंतू नै तक पा ठंबा दे याची गरज आहे. कोण याह  कारे हा 
कारखाना बंद होणार नाह , तो चालू राह ला पाह जे याचे नवेदन रा य शासनाला व क  
शासनाला गेलेले आहे. यापुढ ल काळात असे नवेदन जा याची गरज आहे. या ट ने 
सवानी याची गां भयाने न द यावी. सामू हक जबाबदार  हणून सवानीच पा ठशी उभे रहावे.  

या बजेटवर भा य करत असताना या- या तरतुद  आपण के या आहेत या तरतुद  
या - या वषात वापर या गे या पाह जेत. तर पुढ ल काळात चांग या प तीने सोय 
दे यासाठ  स म महापा लका हणून लोक आप याकडे पाहतात. आपण इतके स मतेने 
काम करायची गरज आहे. ई-ग ह नगसारखा उप म राब वतो. छो याछो या सु वधा आहेत. 
जगताप साहेब आ यापासून ते एसएमएस वारे, ई-मेल वारे अजडा पाठवतात. परंतू शहरात जे 
काय म होतात. बीआरट चा काय म झाला. बोदडे साहेब चांगले गृ ह थ आहेत, यां याकडून 
काय मांचे नमं ण सग या नगरसेवकांना दले जात नाह  कंवा पोहचत नाह . आज या 
काळात फेसबुक, हॉटस ्  अप,ई-मेल या मा यमातून सग या नगरसेवकांना कळ व यात यावे. 

येक म ह याला जयंती, पु य तथी कधी असतात हे मनपाम ये आ यावर लोकांना समजत.े 
हे आधी कळवले तर यामुळे नगरसद यांना मा हत होईल. लोकांना मा हती देता येईल.           
हे होणे गरजेचे आहे.  

अ धकार  सेवे याबाबतीत बोलतो. माझी अपे ा आहे, आपण इतक  वष नोकर  करतो. 
तु ह  शासनात आहात. मनपाचे सद य जे बोलतात. यात वेळ जात नाह  हणून लोक इथे 
येत नाह त. काह तर  ये य नि चतपणे असत,े ते असले पाह जे. येकवेळी लहान कोण 
असे अ धका-याकडे बोट दाखव यापे ा आपण पा लकेचा पगार घेतो. सेवा करतो.       
अ धका-यांनी वतःहू न गो ट  के या पा हजेत. बीआरट  र याचा योग म यंतर  केला. 
खराळवाडीतील इनलेट होता तथे आऊटलेट केला. इनलेट ए पायर इ टेट इथे ठेवला. कारण 
नसताना २ स नल पार क न जावे लागत.े खराळवाडी इथे आऊटलेट ठेवला, तो आतम ये 
जाऊन ेड सेपरेटरला पु ढे जातो. चौकात र शा थांबले या असतात. एखा या र यावर लाईट 
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यव था नसेलतर तथ या नागर कांनी सांगावे, नगरसेवकांनी सांगावे अशी वाट पहात 
बस यापे ा ठेकेदारांना पोस यापे ा या या अ धका-यांनी, कमचा-यांनी वतःचे कत य पूण 
केले पाह जे. लहान-लहान गो ट ंवर नगरसद यांकडून चचा होऊ नये. वतमानप ात बात या     
आ यानंतर कर यापे ा आधीच केलेतर अ धक चांगले होईल. मला बोलायला संधी दल त 
याब ल ध यवाद! 

 
मा.सुरेश हे  े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह, प कार बंध,ू सन 
२०१५-१६ म ये आयु त साहेबांनी जे बजेट सादर केले आहे, या या अनुषंगाने मी काह  बोलू 
इि छतो. आयु तसाहेब, हा वषय हणजे सव भागांम ये शासनान,े आपण दौरा केला 
आहे. १९९८ साल  ा मण भागात जी गावे समा व ट झाल , यांची प रि थती आपण 
जाणल त याब ल आपले ध यवाद! खरेतर आपले अ भनंदन करतो. समा व ट गावांना २५ 
कोट ंची तरतूद दल  यात डपी र ता वशेषतः घेतले आहेत. हे डपी र ते भूसंपादन होणे 
तेवढेच गरजेचे आहे. अ यथा आपल  तरतूद फ त शो होईल. कारण भूसंपादन या लवकर 
होत नाह . ३/४ म ह यांत ह  या झाल  नाह तर ती तरतूद लॅ स होईल. हणजे 
याबाबतीत आप याला मी प  दले आहे.  परंतू भूसंपादन लवकर होत नाह  हा आजपयतचा 
आमचा अनुभव आहे. ह  या ग तमान करावी. ड.पी. ोसेस संपल  आहे. शासनाने 
मा यता दल  आहे. यामुळे पुढ ल आर ण हे नि चत उ यान असेल, शाळा असेल, 
दवाखाना असेल याकर ता घेणार आहोत. यापूव  अशी आर णे ता यात घेता येत न हती. 
यामूळे हा वषय बाजूला रहात होता. १८ वषा या  वकासांत आता आमचे १८ म हने रा हले 
आहेत. आमचा जा तीत जा त कामे करायचा य न राह ल. परंतू ड.पी. र ते शंभर ट के 
होणार नाह त हणून आपण भूसंपादन नगररचना वभागाला आदेश यावेत अशी माझी 
अपे ा आहे. वशेषतः हे २५ कोट  तरतूद झाल तर  आयु त साहेब आपला सहभाग व 
आम या सव प ीय नगरसेवकांचे आंदोलन यातून असे काह तर  मोठे असेल ते नि चतपणे 
मागू शकतो.  

दुसरा मु ा हणजे आज १० कोट ंचे बजेट मा या भागासाठ  आहे. तु ह  टडस द ड 
पट ने काढता. आपल  प त अशी आहे,तरतूद या द डपट दराने टडर काढता. .१० कोट  
असतील तर .१५ कोट ंचे टडर काढता का. का काढला तर ते तरतूद या बलो यावे अशी 
अपे ा आहे. ह  तरतूद खच  पडावी हणून १५ ट के बलो टडर झालेतर  .१५ कोट ं या ५० 
ट के हणजे ७ १/२ कोट  जातात. य  वाढ/घट पुढ ल बजेटम ये येईल. परंतू उरलेले २ 
१/२ कोट ंचे इतर हेड असतात. याचा इतर ठकाणी वापर कर यासाठ  माझा वरोध न दवा. 
अशा कामा या गो ट  काढता येत नाह त. पूणतः .१० कोट  तरतूद वापरल  जावी या ट ने 
उरलेल  २ १/२ कोट  तरतूद मोकळे असतील तर काह  तरतूद ठेवल  आहे, या ठकाणी टडर 
काढायला संमती यावी अशी इ छा आहे. जेणेक न वकास कामाला गती येईल. फ त ७ 
१/२ कोट ंची कामे होतील असे हायला नको. हे कषाने सांगावेसे वाटते आहे.  

या पु तकाब ल तसरा मु ा आहे. या पु तकाची जाडी कमी हायला पा हजे अशी 
अपे ा आहे. यावष  ८३५ पेजेसचे पु तक झाले आहे. मागील वषापे ा ३०० पाने कमी झाल  
आहेत. बजेट मा  १० ट यांनी वाढते आहे. परंतू पूव चे काह  हेड आहेत ते तसेच छापले 
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आहेत. पु तकाचे पेजेस कमी झाले. परंतू काम होईल या ट ने पु तकाकडे पाहणे गरजेचे 
आहे. कालपासून पाहतोय, बहु सं य सद य सांगत आहेत क, बजेटमधील तरतूद खच केल  
जात नाह . यावष  ५० ट के र कमच खच झाल  आहे. आपण यात सु ा ल  देणे गरजेचे 
आहे.  

एलबीट  र  कर याबाबतीत शासनाचे चालले आहे. परंतू यावष  कदा चत एलबीट  र  
होत नाह  असे च ह दसते आहे. सन २०१६-१७ ला जीएसट  लागू हो याची श यता आहे 
हणून आपण उ प न वाढव यासाठ  य न केला पा हज.े अंदाजप कात नागर कां या सूचना 

मागवतो. अशा ८९१ सूचना आ या हो या यापैक  २८१ सूचनांचा अंदाजप कात समावेश केला 
आहे. तसेच उ प न वाढव यासाठ सु ा नागर कांची मदत या. उ या काय झालेतर फ त 
सद यांवर याचा दोष यायला नको. असा आरोप होऊ नये. यांचासु ा सहभाग यावा. 
कुठेतर  चांगल  सूचनासु ा येऊ शकत.े आप याला आज ना उ या एलबीट  बंदचा सामना  
करावी लागणार आहे. शासना या वधी व याय वभागाकडे एलबीट  र  क  नये हणून 
नवेदन दले गेले आहे. यामुळे या वष  हा वषय होणार हे नि चत आहे.  

भोसर  येथील आर ण मांक ४० येथे उ योजकांसाठ  पुनवसन क प चालू आहे. या 
पुनवसन क पातील यांचा रतसर अज घेऊन शासनाने ६ वषापूव  गाळे दे याब ल एक 
जाह रात दल  होती. यानुसार १४० उ योजकांनी गाळे मा गतले होत.े यापुढ ल या 
होऊन आ तापयत फ त २५,००० अज भ न घेतले आहेत. हे को यावधी पये आपण खच 
केले आहेत. वेअर फूटाचा दर काय राहणार. आजपयत या वषयासंदभात अनेक मट ंगा 
झा या. शासनाकडून हजाराला ५६ ते ६० हा दर येत होता. हे परवडणारे आहे हणून 
उ योजक पैसे यायला जर तयार आहेत तर काह तर  टायअप करा. या ठकाणी आपले पैसे 
फटतील याकडे आपण ल  यावे अशी आप याला वनंती करतो. आपण मला बोलायला 
संधी दल त याब ल आपले ध यवाद!     
 
मा.श ु न काटे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,खरेतर काल सभागृ हात बजेटवर चचा 
झाल . बरेचसे स मा.नगरसेवकांनी साडे आठ तास या वषयावर चचा केल . या माणे बजेट 
झाले. येक नगरसेवकाने आप या भागात नागर कांना जी आ वासने दल त ती पूण 
कर याचा य न करत असतो. मा.आयु त साहेब, मला या ठकाणी सांगायचे आहे क , आपण 
मा या भागात जी तरतूद केल  आहे. वशेष हणजे आपण या वषयावर साधकबाधक चचा 
केल . पा या या नयोजनावर बजेटचे पु तक मा याकडे दले. मी आप याला प ा वारे 
कळवले होत,े पंपळे सौदागर येथे पा या या टाक ची आव यकता आहे. तुमचा पाणीपुरवठा 
अ धकार  हणा कंवा आपण हा वषय बजेटला घेतलेला नाह . पंपळे सौदागर येथे पा याची 
प रि थती इतक  वाईट आहे. मा या भागांत १५,००० लॅट धारक आहेत. दोन गावठाण 
आहेत. १ लाख इतक  लोकसं या आहे. पंपर  चंचवडम ये े नहाय सवात मोठा भाग 
पंपळे सौदागर आहे. मला वनंती करायची आहे क , जी मह वाची कामे आहेत, यांना 
ाधा य देऊन जा तीत जा त तरतूद पा या या टाक वर करा. कारण मागील वष  आयु त 

डॉ. ीकर परदेशी यांनी सां गतले होत.े ते हणाले, हे मा या अ धकारात नाह . हणून 
ऍ वे झशन चज क न पा या या टाक साठ  ताव दला होता. शासनाकडे ताव पाठवला 
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आहे. पपंळे सौदागरला पाणी यायचे हटलेतर कासारवाडीची टाक  हणा, टॅ स भरणा-या 
करदा यांना असे पाणी यावे लागत.े ९० लाख लटर पाणी लागत.े तथे आपण ४० ते ५० 
लाख लटर पाणी पुरवत जातो. नागर कांचा मुलभूत ह क पाणी, र ता, ेनेज याकडे आपण 
ल  दले पाह ज.े आपण यकेवेळी बजेट तयार करतो. बरेच जण बजेटवर बोलतात. पण 
आप याकडून बजेट खच होत नाह . मा गल वष  थाप य वभागाकडून ड भागाला बजेट 
मळाले होते. ते फ त ३० ट के खच कर यात आले आहे. उवर त राह लेले बजेट असे क न 
पुढ ल बजेटम ये काम घेतो. आप या महापा लकेत टडर ोसेस होते ती सु ा फा ट करा. 
आपण माच एंडींगला बजेट करतो. नंतर टडर ोसेस करतो. नंतर जून म हना उजडतो. 
जूननंतर व छतेची कामे नघत नाह त. ऑ टोबर, डसबरनंतर कामे नघतात. फ त बजेट 
खच होत.े या सु वधा, बजेट कती खच होईल याकडे ल  असत.े मा या वॉडम ये कतीह  
तरतूद केल तर  २५ ते ३० ट के फ त बजेट खच क  शकतो. मग ठेकेदार आला, याची 
मनमानी आल . या याकडे म शनर  उपल ध नसत.े यां या वॉडातले जे बजेट आहे ते 
यांना या. यांना वनंती आहे, आपण वकऑडर यावी. यात ल  या. मह वाची कामे 
होतील. मा या भागातून महापा लकेत १५,००० लॅट आहेत. मा या मा हती माणे 
डे हलपमट चाज ब घतला तर सन २०१४-१५ म ये साधारण ७० ते ८० कोट  पये मळू 
शकतील. या माणात १० ते १५ ट के सु ा बजेट मला दलेले नाह . अशा प रि थतीत 
चांग या नागर  सु वधा लोकांना पुरवाय या आहेत. चांगले गाडन करायचे आहे. ले ाऊंड 
तयार करायचे आहे. ेनेज स ट म चांग या कारे करावी हे केलेले नाह . माझी आप याला 
वनंती राह ल, हे काम करत असताना या भागाला खरोखरच गरज आहे. पंपळे 
सौदागरकडे मॉडन भाग हणून सगळेजण पाहतात. १६४ भागांमधून गाबज स ट म, 
कचराकंु या वरह त असे जे भाग येतील यात पंपळे सौदागर आहे. मी अ धक न बोलता इथे 
थांबतो.  
 
मा. नता पाडाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आपण जे बजेट केले आहे. बजेटम ये  

फरक क न बजेट केलेले आहे. मला सांगावेसे वाटत,े मा याबरोबरचे दुसरे नगरसेवक 
आप याकडे येथे होते. आम या भागात पाणीपुरव यासाठ  बजेट वाढवून या. आपण 
पाणीपुरव यासाठ  बजेट पाह जे या माणात दलेले नाह . मा.आयु त साहेब, माझा 
आप याला नेहमी फोन असतो. काळेवाडी, रहाटणी, वजयनगर या भागात नेेज म स पाणी 
असत.े १५/२० वषापूव या लाईन बदल  के या पाह जेत असे आपणच सांगता. ड भागा या 
अथसंक पात पाणीपुरव यासाठ  बजेट दलेले नाह . अन धकृत नळ कने शन यासाठ  काह च 
उपाययोजना केलेल  नाह . वारंवार आ ह  अ धका-यांना सांगतो. आपण अन धकृत नळ 
कने शन नयं णात आणलेतर जे नय मत पाणीप ी भरतात यांना आपण चांगले पाणी देऊ 
शकतो याकडे अ धका-यांचे अिजबात ल  नाह . एलबीट  बंद होणार आहे. यासाठ  आपण 
वेगवेगळे उ प नाचे ोत सु  केले पाह जेत. मी मागे एक वषय सां गतला आहे. 
होडाफोन, रलायंस कंप यांचे केबल आप या शहरातून जातात. याचे पैसे घेतो. पा लके या 
ह ीतून केबल जातात. यां याकडून काह तर  भाडे घेतले पाह जे. पा लकेला १/१ उ प न 
मळाले पाह जे. वेगवेगळे ोत उपल ध केले नाह तर आपले ेनेज कंवा पाणी पुरव याचे 
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काम सु ा क  शकणार नाह . हा वषय मागे बोलले होत.े आपण याकडे ल  दलेले नाह . 
मा या वॉडात जवळपास अडीच ते तीन क.मी.पयत खोदले आहे. ड यूबीएम काह च झालेले 
नाह . अ धकार  हणतात, आ ता तरतूद नाह . आ ता काम आहे. ते काम नंतर आहे, असे 
का. येक वॉडला ठरा वक र कम दल  पाह ज.े तशी तरतूद बजेटम ये कर यात यावी. 
आपले टॅ स डपाटमट आहे तथे बर चशी घरे आहेत. एका घराची न द झाल . दुस-या घराची 
न द झाल  नाह . सव सगळे केले. कमचार  ६ म हने सव करत होत.े न द मा  कोणाचीच 
झाल  नाह . नागर क दररोज थेरगावातील ऑफ सला जातात. टॅ स वभागात तर सु ा यांची 
न द वेळेवर होत नाह . उ प नाचे साधन करायचे असेलतर आपण यात ल  देऊन जे लोक 
वतःहू न न द करतात यांची न द क न घेतल  पाह जे. आपण सव केला याचे पुढे काय 

झाले तेह  सांगावे. एकएक ठेकेदार एका भागात चार चार कामे घेतो आहे. याचा मनमानी 
कारभार चाललेला असतो. अजूनह  काह  ठेकेदार असे आहेत माचनंतर ए ल येईल. यांचे 
एक काम झाले क  दुसरे असे होते आहे. एका भागात एकाच ठेकेदाराला काम दे यात यावे 
अशी सूचना करत.े ध यवाद. 
 
मा.अिजत ग हाणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा. सभागृ ह, या बजेट या 
न म ताने आ ह  सवजण आपआपल  मते या ठकाणी मांडतोय. आपल  बजेटवर ल चचा 
प ह यांदा दोन दवस चालल  आहे, याब ल तुमचे मनापासून अ भनंदन. पुणे मनपाम ये 
तीन/तीन दवस बजेटवर चचा होते या न म ताने येकजण आप या भावना य त करतो. 
बजेट पास कर याआधी सूचना तशा घेत या नाह त असे नाह . परंतू बजेट कर याआधी 
आम या सूचनांचा यात अंतभाव झालातर जा त बोलायला लागणार नाह . परंतू काह  गो ट  
राहू न जातात. नगरसेवक हणून काम करताना नागर कांना श द दला असतो. नगरसेवक 
हणून व न दाखवलेल  असतात. यांची सोय हावी हणून इथे येत असतो. आजपयत 

अनुभव आहे. पूव  बजेटवर फार चचा करावी लागत न हती. नगरसेवकाने सां गतलेले 
कोणतेह  काम होत होत.े परंतू आज काह  वषानंतर प रि थती बदलल  आहे. येक काम 
सां गतले तर हणतात बजेट नाह . बरेच वेळा सां गतले जात,े बजेट नाह , हेड ओपन नाह , 
टडर काढले नाह . हणून इथे बजेटवर जा त ल  घालावे लागत.े तु ह  चांगले काम केले. 

येक वॉडात ि हिजट दल . समजा तु ह  मा या वॉडात ि हिजट दल  यावेळी जी काह  
चचा होत.े यावेळी मला माझा वाटा शंभर ट के यात दसतो. नगरसेवक हणून 
कामासंदभात सूचना दल . आमची कामे शंभर ट के होतील अशी खा ी आहे.  

पंपर  चंचवड शहरा या एकूण वचार केलातर ह  कामगार नगर  आहे. परंतू हे शहर 
ट याट याने वाढत गेले आहे. पूव  असलेले मूळ गाव, यानंतर समा व ट झालेल  गावे आ ण 
यानंतर समा व ट गावे अशी ३ ट यांम ये शहराची वाढ झाल  आहे. हणून एकूण वचार 
केलातर शहरा या वकासाचा समतोल पा हजे तसा होत नाह . काह  भागांत अ धक वकास 
झाला आहे. काह  भागांत अजूनह  खूप बकाल व प आहे. समा व ट गावांम ये आप याला 
मा हती आहे. गावे जे हा समा व ट झाल  यावेळी ह  गावे महापा लकेत ठेवावीत का 
वगळावीत अशा दोन कार या माग या यावेळी हो या. या भागात गे या ५/६ वषाम ये 
कोणताह  वकास झाला नाह . या ठकाणची भौगो लक प रि थती पा हल तर च-होल  असेल, 
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डुडूळगाव असेल, मोशी असेल, गावां या एकूण े ा या मानाने तथे हणावी अशी कामे 
झाल  नाह त. ती गावे खूप मोठ  आहेत. तथे .२५ कोट  तरतूद पु रेशी नाह. जेवढ  
डे हलपमट होते आहे. याचा वचार केलातर एका कोप-यात हे .२५ कोट  जाऊन पडतील. 
या भागातील ज मनी ट डीआर या मोबद यात ता यात येतात. याब ल संबं धत माणसाकडून 
पैसे घेतात. ते तेथेच वापरले गेले पाह जेत. परंतू तसे होत नाह . ते पूणपणे हेडम ये जातात 
आ ण आ या पंपर  चंचवड या कामासाठ  वापरले जातात. माझी या न म ताने आप याला 
सूचना आहे क , या ठकाणचा ट डीआर ता यात आलातर याच गावात रे शयो वापरला 
गेलातर न क  अ धकृत काम तथे होईल. शहर या गतीने वाढते आहे. देशातील फा टे ट 
ो ग सट  पंपर  चंचवड शहर आहे. कारखानदार  आहे. यामुळे कामगारांची सं या मो या 
माणात आहे. जे इ ा चर पपंर  चंचवड महापा लकेने डे हलप क न दले आहे. 
यामुळे लोकांचे आकषण इथे नि चतपणे आहे. यामुळे शहराची लोकसं या दवस दवस 
झपा याने वाढते आहे. मनपावर खूप मोठा ताण यायला लागला आहे. रावेतमधून हा 
पा याचा एकच सोस उपल ध आहे. आपण रावेतमधून पाणी उचलतो. या झपा याने शहर 
वाढते आहे याचा वचार करता हे पाणी कमी पडणार आहे. हणून आपण भामा-आ केड हा 
नवीन सोस नमाण केला आहे. तर  आप याला खूप मोठा प ला काढायचा आहे. टागट ठेवले 
आहे या माणे काम केलेतर नि चतपणे वाढ या लोकसं येला गरज आहे ती पा याची, ह  
गरज भागवू शकू. हच प रि थती ेनेज स ट मची आहे. लोकसं ये या मानाने आपण काह  
भागांत चंचवड, तळवड,े रावेत, पुनावळे इथे एसट पी लॅ ट बांधायला बजेटम ये तरतूद केल  
आहे. परंतू हे काम गतीने हो याची गरज आहे. या ट ने शासनाने सूचना के या पाह जेत. 
व तशी अंमलबजावणी झाल  पाह ज.े  

आयु त साहेब, आ ह  अनेक आयु त या ठकाणी पाह ले आहेत. येक आयु तांचे 
काह तर  चांगले काम या ठकाणी असत.े चांग या कामात काह  उ णवा असतात. तुम यात 
काह  चांग या गो ट  आहेत. काह  उ णवा सु ा आहेत. मी एक गो ट नमूद क  इि छतो क , 
बर च कामे पडींग राहतात. यामागील कारणे काय ते मा हत नाह . मागील आयु तां या 
काळात फाईल खाल  वर हायची. तुम या काळात ब-याच वेळा फाईल आहे याच ठकाणी 
पडून राहतात. एचओडी कंवा तुम याकडे फाईल पडून राहतात. य ात बजेट कती खच 
झाले. फारफारतर ३० ते ४० ट के बजेट खच  पडले आहे. यामागचे कारण काय. टडर ोसेस 
इतक  ले द  आहे. इतक  कचकट आहे. या या टेबलवर या माणसा या मना माणे या 
फाईल हलत असतात. मा या भागात या अजून वकऑडर शंभर ट के दले या नाह त. टडर 
अजून फायनल नाह . य  काम करणे अजून लांबच राह ले आहे. आप याला ह  स ट म 
सुधारावी लागणार आहे. मागील २/४ वषात बजेट कधीच खच  पडलेले नाह . मागील ५ वषाचा 
वचार केलातर यावेळी बजेटपे ा जा त काम केले गेले आहे. य ात बजेट खच होत नाह  
ह  अ यंत दूदवाची बाब आहे. तुमचा आ थापना खच कमी होत नाह . मॅनपॉवर, यांना 
लागणारा पगार बाक  सगळे यावर ल खच तोच आहे. भांडवल  खच, वकास कामांवर होणारा 
खच हायला पाह जे तो होत नाह . याची अनेक कारणे आहेत. बांधकामासंदभात २/३ वषात 
जी काह  भू मका कोटाने घेतल , मनपाला या काह  अडचणी आ या. थाप य वभागाला 
जा त बजेट असत.े ज.ेई.,डे युट  यांना याच गो ट मागे जा त पळावे लागत.े यांना वकास 



123 
 
कामांना ाधा य देता येत नाह . ह  व तुि थती आहे. यावेळी जर  १०० ट के बजेट खच  
पडले पाह जे असे वाटत असलेतर  ते खच करायचे असेलतर मागील ५ वषापवू  टडर यावेळी 
सब मट होत,े याच दवशी ओप नंगसु ा होत होत.े अशी स ट म लावल तर कामाला न क  
गती मळेल. टडर आलेतर याला तसाद मळाला नाह तर पु हा रकॉल करा. टडर यायचे 
नाह तर लगेच रकॉल करा. पुढ ल कारवाई लगेच झाल  पाह जे. अशी भू मका घेतल  तर 
मला वाटत,े आ हाला वषभरात चांग या कारचे काम अपे त आहे ते होईल. ३ वषातील 
बॅकलॉग कुठेतर  भ न नघाला पाह ज.े को यावधींचे मोठे टडर आहे. १२० कोट  ए ट मेट 
कॉ ट आहे. य ात तरतूद .२च कोट  आहे. परंतू .१२० कोट  ए ट मेटेड कॉ ट इथे 
अंदाजे टाक यात आल  आहे. अशा कारे वभागाचे काम होत असेलतर आ ह  ५० लाखांसाठ  
भांडतोय. नगरसेवकांना येकाला आपआप या वॉडात उपसूचना देऊन काह  कोट ंची मागणी 
करायची आहे. एका बाजूला अशा कारे मोठ  चूक होत असेल तर हे अ यंत चुक चे काम 
आहे. य ात तु हाला सु ा माह त न हत.े पण एि टमेट करताना यांनी वचार केला नाह . 
अंदाजे एि टमेट केले आहे. यामुळे तो आकडा मोठा फुगलेला दसतो आहे. बजेट या 
न म ताने अनेक चूका झाले या आहेत. तु ह  मुख हणून यात ल  घाला. सग यांना 
याय कसा देता येईल या हशोबाने वचार झाला पाह जे.  

खरेतर बजेटवर चचा करताना सग यांनी सां गतले, एलबीट  बंद होणार आहे.  पूव  
जकात होती हणून खूप मो या माणात वकास होत होता. जकात बंद होऊन एलबीट  बंद 
झाल . आज एलबीट  बंद होऊन जीएसट  सु  होणार. अशा प रि थतीत आप याला एव या 
मो या माणात उ प न अपे त आहे. जर तसे ब घतलेतर आप या कमचा-यांचे पगार सु ा 
होणे मु क ल होईल. मग आपण उ प ना या इतर सोससवर वचार केला आहे का. आमची 
सग यांची अपे ा आहे, तु ह  मुख लोकां या, सग या नगरसेवकां या बैठका घेत या 
पाह जेत. पपंर  चंचवड महापा लकेत जर एलबीट  बंद झाल  तर आप याला शासनावर 
अवलंबुन रहावे लागणार आहे. इतर नवीन सोसस शोधून काढावे लागणार आहेत. या ट ने 
खरेतर चचा होणे अपे त आहे. चचा घडवून आणावी. उदा. ब डींग पर मशन वभागाचे 
गे या २/३ वषात खूप चांग या कारे उ प न वाढले आहे. यामागील कारणे, आपण जे 
इ ा चर दले आहे. यामुळे उ प न वाढते आहे. अ धक सहजपणे लॅन पास झालातर 
अ धक उ प न वाढेल. महापा लकेकडे लॅन पास करायला सवसामा य माणसे येत नाह त. 
नगररचना वभागाकडून ब डींग पर मशनकडे फाईल येईपयत इतका ास होत असतो. तो ते 
सहन क  शकत नाह  हणून अन धकृत बांधकाम करतो. ते पैस सु ा खूप जा त आहेत. 
आप याला वाटते आहे ह  स ट म आहे. ब डींग पर मशन वभाग व नगररचना वभाग 
यातून सहजासहजी लॅन पास करता आला पाह जे तरच न क  खूप मो या माणात 
डे हलपमट होऊन उ प न अ धक वाढेल. कती ट के बांधकामे अ धकृत आहेत कती 
अन धकृत आहेत या गो ट ला कारण आहे. लॅन पास करायचा असेलतर ४ गुं यां या 
मोजणीला याला २ एकरचे पैसे भरावे लागतात. सवसामा य मनु य हे क  शकत नाह . हा 
महापा लका तरावर ल वषय नाह . परंतू येक महापा लकेत, शासन दरबार  ह  यथा 
मांडल  गेल  पाह ज.े सट  सवला जे पैसे भरावे लागतात यातून काम झाले तर अ धक लोक 
ब डींग पर मशन घेतील. ब डींग पर मशन घेताना लोकांना अनेक अडचणी येतात. माग या 
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वेळी मी पठाण साहेबांशी बोललो होतो. यांनी सां गतले, काह  गो ट ंत रलॅ सेशन दल,े 
साईड मािजनला रलॅ सेशन दले तर अ धकची बांधकामे अ धकृत होऊ शकतील. याचा 

ताव सु ा शासनाकडे पाठवला आहे. आपण सु ा पाठपुरावा करा. मंजूर  मळाल  तर 
अ धक लोक यात ब डींग पर मशन घेतील. ब डींग पर मशन वभागाचे उ प न वाढेल.  

टॅ स वभागात सु ा चांग या कारे वाढ या ठकाणी झाल  आहे. मी अनेकवेळा या 
वषयावर आप याशी बोललो आहे. आपण मूळ टॅ स ि वकारताय. चांगला नणय घेतोला 
आहे. ३ वष शा तीकर लावला आहे. तसा येक नगरसेवक आय़ु त साहेबांकडे वनंती करत 
होतो. मूळ टॅ स या, शा तीकर लावू नका. तो आधी घेतला असता तर हणजे जी थकबाक  
दसते आहे, ती सु ा दसल  नसती. ह  थकबाक  ामीण भागातील गाव,े समा व ट गावातील 
आहे. तो टॅ स माफ झाला पाह ज.े यांनी टॅ स आधी भरला यांचा फायदा झाला. यांनी 
भरला नाह  यांना माफ  मळाल  तर हे थोडेसे अ यायकारक होत होत.े शेवट  टॅ स लोकांवर 
अ यायकारक आहे अशी भू मका सग या नगरसेवकांनी घेतल  हणून कुठेतर  उ प न कमी 
झाले. सवम ये या अ धक या मळकती दसत नाह त या घे याचा य न करताय. या 
घे या या ट कोणातून य न चालू आहे.  

एक मु ा राहू न गेला. शहरात काह  बीआरट  र ते करायची भू मका आहे. या 
र यांना वेगळा नयम लावतो. यामागे आपल  भू मका होती, तो र ता आपले शहर चांगले 
र ते हणून वक सत करत असताना या ठकाणी जे काह  लॉट आहे या ठकाणी अ धक 
एफएसआय दे याला मंजूर  दल . रोडचे .४, .२ अशा कारे मनपाने मंजूर  दल . शासनान े
मंजूर  दल . परंतू य ात या र यांवर ब डींग पर मशन यायला कोणी येत नाह . 
यामागे कारण आहे, या ठकाणी जो काह  मयम लावला होता तो जा त लाव यामुळे 
कोणताह  जागा मालक ब डींग पर मशन घेत नाह . यातून आप याला अपे त उ प न 
होते ते मळत नाह . मागील काह  दवसांपूव  आ ह  इथे उपसूचना दल. शासनाकडे 
पाठवल . यात काह  कायदेशीर बाबी पु ढे आ या. परंतू यात कुठेतर  आपला लेआऊट काढून 
रेडीरेकनर या याशी सांगड घालून याची माकट हॅ यू काढून, या जागे या कंमतीपे ा जो 

मयम लावतोय, जो एफएसआय कंवा टडीआर देतोय. याची जागेची कंमत वाढत.े 
हणजे जागेचा य  दर .१० लाख असेलतर तो .१५ ते १८ लाख होतो. कोणताह  

बांधकाम यावसा यक ते घेणार नाह . बीआरट  रोडमुळे आपला वकास थांबला आहे. लॅन 
थांबला आहे. उ प न थांबले आहे. आप याला .२ ट डीआर होतो तो आप याकडे उपल ध 
नाह . उ प न वाढव या या ट ने वचार केलातर २ एफएसआय सु  करायची गरज आहे. 
तो सु  केलातर नि चतपणे महापा लकेला खूप मो या माणात उ प न मळेल. लोक पैसे 
यायला पुढे मागे पाहणार नाह त. व अ तशय चांगला नयोजनब  वकास होईल. अनेक 

महापा लका अशा प तीने पेड एफएसआय देतात. असा पेड एफएसआय खूप जागी उपल ध 
आहेत. मु ंबई येथे असा पेड एफएसआय दला जातो. आप याकडे जागा खूप कमी उपल ध 
आहेत. यामुळे ट डीआर काह  वषानी संपणार आहे. अशा प रि थतीत पेड एफएसआय हा 
महापा लके या उ प नाचा चांगला सोस आहे. यावर वचार करा. ४/६ म हने यावर वचार 
करा. घाईघाईने नणय घेऊ नका. हे सु  केलेतर खूप चांग या कारे होईल. एलबीट मधून 
उ प न कमी होणार आहे. आपण शासनावर अवलंबून राहणार आहोत. मनपा वतः या 
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ताकद वर चालू क  शकू. वकास कामे अशा प तीने मनपात चालू राहतील. यात कषाने 
ल  घालावे.  

आपण भू म आ ण िजंदगी वभागात हणावे असे ल  देत नाह . महापा लके या 
एव या मळकती अनेक वषापासून बांधले या आहेत. काह  भा याने दले या आहेत. काह  
मळकतींचे भाडे आप याला मळत नाह . मळकती पडून आहेत. माकट हॅ यूपे ा 
या यापे ा कमी आहे. यात कषाने ल  घातले तर खूप उ प न मळू शकत.े भू म आ ण 
िजंदगी वभागावर फोकस करा. चांगला, स म अ धकार  तथे नेमा. या मा यमातून चांगले 
उ प न मळू शकत.े आप या जागेत यायामशाळा आहेत, हॉटेल यवसाय आहेत. त े
चांग या प तीने यवसाय क न वतःचे उ प न मळवतात. आप या बाक  मळकती 
पाह यावर यांची अव था इतक  वाईट आहे. तथे कोणी जात नाह . यातून कोण याह  
कारचे उ प न नघत नाह , याचा नागर कांकडून वापर होत नाह . मनपा या उ प नाचा 
वचार केलातर हा न क  चांगला सोस आहे.  

अनेक जण अनेक गो ट  बोलले आहेत. काल बजेट या सभेम ये डा सभापतींनी 
केटचा गणवेष घालून शासनाचा नषेध केला आहे. डा वभाग – डा या वषयाकडे 

संबं धत वभागाकडून जे काह  दूल  झाले आहे. यामुळे आज बजेटम ये तरतूद करतो. 
य ात कशासाठ  खच करतो. एखाद  महापौर चषक पधा घेतो. मैदानात ॉपर कोच ठेवले 

तर न क  चांगले खेळाडू शहरात तयार होतील. ाय हेट िजम जर इत या चांग या प तीने 
चालतात. तु ह  आप या िजमला ि हिजट करा. काय प रि थती आहे. अनेक वष झाल  
आपण सा ह य घेतलेले नाह . डा साह य घेतलेले नाह . मागील २/३ वष इतके ठेकेदार 
झाले आहेत. सा ह याचा पुरवठा होत नाह . म यंतर  व युत वभागात आ ह  सांगायचो दवा 
लावा, तुमचे लोक सांगायचे आम याकडे लावायला दवा नाह . कारण टडर फायनल झालेले 
नाह , ह  गो ट व युत व भांडार वभागा या नदशनास आणून दल. तु ह  कारवाई केल  
यानंतर सा ह य मळाले. अशा गो ट  घडता कामा नये. लॅ नंग केले पाह ज.े कोण याह  
वभागात सम वयाचा अभाव आहे. बरेच वेळा डांबर करण झा यानंतर र ता खोदायला 
पर मशन घेतल  जात.े असे होता कामा नये. सग या डपाटमट या हेडनी एक  बसले 
पाह जे. तर न क  आपले पैसे वाचवता येतील व चांग या कारे काम सु ा होऊ शकेल हच 
आम या सग यांची अपे ा आहे. मॉडेल वॉडला आमची हरकत नाह . परंतू बाक  वॉडवर सु ा 
अ याय होऊ नये. काय ायटेर या लावला आहे मा हत नाह . कोणता मॉडेल वॉड हे सु ा 
मला मा हत नाह . परंतू िजथे करायचा तो करा. परंतू बाक  वॉडातील वकासावर कुठलाह  
प रणाम होऊ नये. सगळे नागर क सारखेच आहेत. सगळे नागर क समान टॅ स 
भरतातसग या लोक त नधींना समान याय आहे. हणून अशी भू मका ठेवा, सग या 
भागाला समान याय या. समतोल ढासळलेला आहे. ा मण भागासाठ  अ धक तरतूद केल  
असल तर  अजून काम करत असाल तर नि चतपणे करा. तरच शहराचा असमतोल रोखला 
जील. बजेटवर शंभर ट के अंमलबजावणी हावी अशी अपे ा य त करतो.  
 
मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मी सव थम या बजेट या 
न म ताने मा.आयु त साहेब व सव संबं धतांचे अ भनंदन करतो क, बजेट चांग या कारचे 
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मांड याचा या ठकाणी य न केला आहे. यात या यात हे महापा लके या इ तहासातील 
तु ह  प हले आयु त ठराल क, तु ह  येक वॉडात जाऊन पाहणी केल  आहे. ते कोणाला 
नाह  हणत नाह त. येकाला काह तर  दे याचा य न केला आहे. यात तु ह  काह  
माणात यश वी झालात असे वाटते आहे. चचा होत असताना भूतकाळात गे यावर वाटत,े 

मनपाची थापना या काळात झाल , या काळात कै.आ णासाहेब मगर असतील, या 
काळातील या नगरपा लकेची थापना करणार  मंडळी असतील, या वेळीची प रि थती व 
आजची प रि थती पा हल तर महापा लकेचा चेहरामोहरा आज शंभर ट के बदलला आहे. 
आ हाला अ भमान वाटतो क , नामदार मा.शरदचं जी पवार असतील, नामदार मा.अिजतदादा 
पवार असतील यांनी या शहराला चांगले प दे याचा य न केला. या शहराने अनेक चढ-
उतार पाह ले. अनेक चांग या-वाईट गो ट ंचा अनुभव घेऊन आज इथपयत पोचलो आहोत.            
यात कुशल शासक हणून अनेक लोक आले. आपण आयु त हणून पदभार ि वकारला. 
यानी याने या या या या प ती माणे शहराला नवे प दे याचा य न केला. कंवा 

नवीन शहराचा वकास करायचा य न येकाने केला आहे. मला या बजेट या अनुषंगाने 
याबाबतीतील सग यांनी येकाचे वेगवेगळे मत या ठकाणी मांडलेले आहे. गे या अनेक 
वषातले हे प हलेच बजेट आहे. प ने यांनी परवानगी दल . दुस-या दवशी बजेटवर चचा 
करायला सव सद यांनी इथे सां गतले. हे सगळे बजेट सादर करत असताना सग यात 
मह वाची गो ट केल . काल बजेट या दर यान एका वषयावर तु ह  मा हती देत होता. 
प हल  गो ट बजेट चालू असताना, सभाशा ा या नयमा माणे बजेटवर चचा चालू असताना 
आयु त साहेबांनी कंवा संबं धत अ धका-यांनी उ तर यायचे नसत.े यावेळी बजेटवर चचा 
होईल, पुढ ल जी.बी.म ये जे हा न उपि थत होईल, यावेळी उ तर दे यासाठ  तु हाला 
बोलवले जाईल. परंतू असे प ह यांदा झाले आहे, बजेट चालू असताना कोणीतर  अ धकार  
उठतो व या नांची मा हती देतोय. असे हायला नको. सभाशा ाचे नयम सग यांना 
मा हती आहेत. परंतू हे मा हती होत असताना चूका असतील, नसतील, परंतू चचा होत 
असताना अ धका-यांनी आ हाला उ तर यायला नको. आमचे मत सभागृ हासमोर मांडतो ते 
नयमांत आहे. ते समा व ट क न घेणारच आहात. मा. थायी स मती या मा यमातून असेल 
कंवा महासभे या मा यमातून असेल ुट  तु हाला समजावून सांगतोय. आज या शहराला 
तीन खासदार, तीन आमदार मळाले आहेत. आमचा एक आमदार रा वाद  प ाशी संल न 
असणारे सोडलेतर सव शासना या वरोधी प ाचे आहेत दोन खासदार शवसेनेच,े २ आमदार 
भाजपाचे वरोधी प ाचे आहेत.    

मी या महापा लकेत १५ वषापासून सद य आहे. मा यापे ा ये ठ नगरसेवक 
मा.आर.एस. कुमार, मा.मंगलाताई कदम, मा.योगेश बहल असतील यांनी अनेक उ हाळे 
पावसाळे पा हले आहेत. पण आ ताच काळ हा फार िजक र चा आहे. एक वषात एलबीट  
गे यानंतर जी.एस.ट . लागू झा यानंतर काय करणार ते मा हत नाह . शहरात चांगल  वकास 
कामे होत असताना आपण न क  कुठे चाललो आहोत असा न आ हाला पडतो. जे हा 
अन धकृत बांधकामाचा गंभीर न उभा राहतो. जे हा १५० जागांसाठ  नवीन जा हरात 
काढतो. बांधकामे पाड यासाठ  मो हम होत असताना दुसर कडे शहरात हजारो कोट ं या 
वकास कामांना मंजूर  देतो. शहर भकास कर यासाठ  बांधकामे पाडायला मंजूर  देतोय का 
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असा न आम यासार यांना पडतो. येका या भागात कमान २०० बांधकामे उ या या 
काळात पाडल  जाणार आहेत. या सग या वशेष बैठका बांधकाम पाड यासाठ  होत असताना 
मा.उ च यायालया या आदेशानुसार कारवाई करायचा य न करताय. मा. यायालयाने 
मा.कले टर व पो लस यांना आदेश दले आहेत. यांनी आदेश दला, तु हाला सगळे उपल ध 
क न या. यांनी आदेश दला ते करणे तु हाला म ा त आहे. या शहराचा भकासपणा 
आम या डो यासमोर दसतोय. जवळपास ७०/८० हजार बांधकामे पाडणार आहोत. आ ह  
यांना पाडायला मंजूर  देतोय. २/३ हजार कोट  खच करायला मंजूर  देतोय. परंतु एका बाजुला 
हे च  सु ा आ ह  वसरणार नाह . बजेटम ये अनेक चांग या गो ट  तसा ुट  सु ा आहेत. 
परंतू तु ह  अनेक गो ट  चांग या कारे मांडायचा य न केला आहे. एक गो ट नदशनास 
आणून देतो, मुळात आपले बजेट सादर होत असताना मा. थायी स मती या मा यतेने ह  
तयार  केल  पाह ज.े मी चेअरमन असताना ८ दवसांत बजेट मट ंग चालवल  होती. पुणे 
शहरात बजेट जे हा तयार होत,े डसबर म ह यात सव प मुखांना बोलवले जात.े मा. थायी 
स मतीला बोलवले जात.े यां या मागणीनुसार, यां या आव यकतेनुसार ोि हजन केल  
जात.े आपण पुढ ल बजेटला तशा प तीने य न करावा अशी मागणी आहे. बजेटम ये .१०० 
कोट ंची तरतूद करा हणून द.२४/१०/२०१४ ला प  दले होते. या सग या तरतूद  या 
वभागा या हो या. फ त आम या प रसरातील बलकूल न ह या. आयु त साहेब संपूण 
शहराचे शंभर ट के आयु त आहेत.  

शहरात पाणीपुरवठा हावा, पाणीपुरवठा होत असताना टोपो ाफ चा वषय हावा. 
यासाठ  एकाच कामाला १० ते २० कोट  तरतूद हावी. आप याकडे रावेतसारखे एकच से टर 
आहे. संपूण शहराचे जलशु ीकरण क  एकाच ठकाणी आहे. वभागीय जलशु ीकरण क  
करा. शहराची भौगो लक प रि थती पाहू न ५० ते १०० एमएलट  जलशु ीकरण क  करा. 
रावेत इथे लोडशेडींग झाले, लाईट गेल तर संपूण शहराला त ड यावे लागत.े डस लाईज 
झाले आहे ते वभागीय प तीने केले पाह ज.े शहरात पवना, इं ायणी न या आहेत. आपण 
पवना धरणाचे पाणी उचलत असलोतर  वभागीय जलशु ीकरण क  करणे कतपत यो य 
आहे. कतपत फिजबल आहे. तथे चांग या प तीने जलशु ीकरण क  योजना राबवू शकतो 
का. गेले १० वषात अनेक वेळा चचा झाल . शहरात मटर स ट म का लागू झाल . फ त 
२४X७ करायला. आजपयत एकह  भाग २४X७ झाला नाह . मागील वष  दु काळ पाह ला. 
प ह यांदा असे झाल,े सवप ीय लोकांनी तु हाला ह क दला. सवानी मळून तु हाला 
सां गतले आहे. यांची यथा सांगीतल  आहे. सवसामा य नागर कांना जा णव झाल  आहे. 
पा याचे बजेट खरोखरच करतो का. नागर कांकडून होत नाह . कधी होईल. पाणी साठवले 
नाह तर पा याची बचत शंभर ट के होणार आहे. शंभर ट के या गो ट  सांग यासार या 
नसतात. मा  नयोजन करणे शासनाचे काम आहे. कुठेतर  हे काम चांगले होते आहे यात 
शंका नाह .  

थाप य, पाणीपुरवठा, व युत, ेनेज, पयावरण, अि नशामक दल हे सगळे चांग या 
प तीने काम करताना शहराला वेगळी ओळख सु ा आहे. रेडझोनबाबतीत, लू लाईनबाबतीत 
शहरात याबाबतीत कुठल ह  ठोस तरतूद कागदोप ी दसून येत नाह . रेड लाईन, लू लाईन 
सारखा, रेडझोनसारखा न माग  लागत असताना शासनाकडून काह  गो ट ंची पूतता 
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हो याची आव यकता आहे. कती दवस झाले रेडझोनचा न पडून आहे. टाऊन लॅ नंगकडून 
नगर वकास मं ालयाकडे पाठवायचे  आहे ते केले पाह ज.े केवळ नद कडेचा भाग आहे असा 
भाग नाह . कतीतर  हे टर रे सडेि शयल झोनमधील जागा बा धत झा या आहेत. आज 
आप या या छो या-छो या गो ट ंचे उ प न सु ा वचारात यावे लागणार आहे. आज क  
शासनाचे बजेट झाले. यां या बजेटम ये जी.एस.ट . द.१ ए ल २०१६ ला लागू होणार या 

ट ने ते पुढे चालले आहेत. यावर श कामोतब झाले आहे. एलबीट  जाणार हणून एक 
वषात काय ोि हजन केल  आहे. कुठल  यव था नाह . आपण उ प नाचे ोत शोधले तर 
भरपूर आहेत. आपण याचा वचार फार मो या प तीने केला असला तर  आ हाला उ प नाचे 

ोत दसून येत नाह त. अनेक वभागांसाठ  केले या तरतूद ची आकडेवार  ठेवल  आहे. याचा 
उ लेख ब-याच लोकांनी केलेला आहे. जसे आप या अ धका-यांनी सां गतले. शहरात ६ भाग 
आहेत. ६ भाग होत असताना शहरात येक भागात वै श यपूण गो ट  होत असताना 
तु हाला मॉडेल वॉड असू या अशी इ छा असेलतर जो ५०० कोट  खच येणार होता तो 
येणार नाह . खच कमी येईल असे न हत.े भागात सीएनजी मशानभूमीसाठ  तरतूद केल  
आहे. ह  सोय देत असताना येक भागात करसंकलन वभागाचे कायालय पाह ज.े 
लोकांकडून यव था होईल असे नयोजन पाह ज.े येक भागात वॉटर टमट लॅ ट 
पाह जे. शहरातील लोकसं या कमान २० लाख आहे. येक भागात चांगेल सुस ज 
ना यगृ ह पाह जे. आरो य वषयाम ये तु हाला चांग या कारे इंटरे ट आहे. कचरा या 
क प राब वला पाह ज.े तु ह  काह पण करा. नुसते पॅकेज देऊन होणार नाह . व छ भारत 

योजना याची अशा प तीने अंमलबजावणी होणार नाह . व छ भारत अ भयान सगळीकडे 
राब वले जात.े परंतू याचा खरा रोख आप यावर आला आहे. कच-याची व हेवाट लावणे 
कोण याह  था नक वरा य सं थेचे काम आहे. यासाठ  कोणते नयोजन केले आहे. 
व छता अ भयान राब व यासाठ  फ त .५० लाख तरतूद ठेवल  आहे. ह  तरतूद पुरेशी आहे 

का. मेर  या सं थेचा वेगवेगळा अहवाल आहे. वेगवेग या योजना राबवा यासाठ  आपण 
काय केले काह च कळालेले नाह . मोशी इथे वेगवेगळे लॅ ट उभे करा हणून २५० 
टनओ हरचे या क प लावायचे हणून जमनी यांचे पोजल आहे. हे ॅ ट कल  श य 
आहे का. नुसती इथे बैठक यायची. नवीन पालकमं यांनी नुकतीच बैठक घेतल . 
मा.अिजतदादा पवार यांचे व छतेवर इतके ेम आहे. तु हाला आ तापयत यांचे शंभर फोन 
असतील, शंभर पैक  चाळीस फोन फ त कच-यासाठ  असतील. कतीतर  पदा धकार  
यां याबरोबर गाडीत असतात. शहरात कुठे चुक चे दसले तर येक वेळी आयु तांना फोन 
लावा. ते तु हाला सूचना देणार. कोणतेह  काम असू या. सकाळी ६.३० ला ि हिजट करणारा 
महारा ातील एकटा नेता आहे. शहरातील अनेक क पांना यांनी ि हिजट दल . यांनी या 
शहराला नावा पाला आणले. आज अंदाजप कावर बोलतोय. यातील ब-याचशा तरतूद ंबाबत 
तु हाला कंवा आ हाला मा.अिजतदादांनी सूचना क न सां गतले आहे. या या गो ट  
पाह जेत, यांचा अंतभाव करा. जा तीत जा त कामांवर र कम खच  पडेल असे धोरण ठेवा. 
नुसते पैसे ठेवले, शासन काह  क  शकत नाह  अशा कामांवर पैसे अिजबात ठेवू नका. 
थोड यात काय, चांगले काम करत असताना र कम तुटपू ंजी पडत असेलतर पुढे मागे 
बघायला तु ह  पाहणार नाह . अशा कारची सूचना दादांनीसु ा दलेल  आहे.  
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बजेट या न म ताने आठवण क न देतो, शहरात काह  लॅ डमाकस ्  असावेत हणून 
नयोजन योजनेत वशेष तरतूद क न ठेवल  आहे. वाकड, सांगवी फाटा येथील म लटर  
यांची ३ एकर जागा ता यात आल  आहे. .७५ लाख इतक  अंदाजप क य र कम ठेवल . 
.२५ लाखाची र कम ठेवल  आहे. जागा चांगल  वक सत कर याब ल लॅ ड माक करायचा 

असेलतर ६ म ह यांत वषभरात होणार नाह . कमीत कमी १०/२० कोट  इतका खच करावा 
लागेल. मग आपण बओट कडे जाऊ. अशा प तीने आपले मा  शंभर ट के नयोजन दसत 
नाह . .७५ लाख तरतूद असताना आ हाला वाटत.े दादांनी सां गतले आहे, आ ह  दो ह कडे 
आ ह धरला. महापौरांना प  दले, यासाठ  वशेष तरतूद ठेवा. काह च होऊ शकत नाह . 
वाकड इथेसु ा हच प रि थती आहे. देहू-आळंद  र ता इतका सु ंदर करतोय. देहू या बाजूला 
या र याला वारक-यांचा आपला र ता आहे. तो इतका छान डजाईन केला आहे.         
आ हाला वाटते, शहरात ज-ेजे र ते चार  बाजूंना येतात. चार  बाजूला सुशो भकरण असावे. 
जागोजागी ए  असावी. पुणे-मु ंबई र ता असेल, भ ती-श ती असेल, भ ती-श ती या 
नावाने  या शहराला नवीन ओळख ा त झाल . अशा कारची श प येक ठकाणी 
असावीत. पैसे खच करत असताना नागर कांना समाधान पण वाटले पाह जे. गटर, लाईटस ्  
या य त र त आ ह  बोलत नाह . आमची मटॅ लट  देखील बदलल  आहे. बंड साहेबां या २००४ 
या काळात महापा लके या वकासाला ख-या अथाने सु वात झाल . या काळात मनपाचे 

बजेट २०० ते २५० कोट  होत.े यावेळी क  शासनाच,े शासनाचे इतके फंड मंजूर करायला बंड 
साहेबांचा  संहाचा वाटा आहे. मी वाईट नजरेने ब घतले तर मला शंभर ट के वाईट दसणार. 
पण मी तु हाला चांग या नजरेने ब घतले तर चांग या नजरेने दसणार आहे. हे होत 
असताना शहराला ख-या अथाने नावा पाला सु वात याच काळात झाल . यांना 
अिजतदादांची साथ होती हणून आज शहर मॉडन झाले आहे हे तु ह  आ ह  बघतोय. 
बजेटबाबतीत अनेकांना अडचणी आहेत. यांवर बोलणे मला यो य वाटत नाह . आपण 
ऑटो ल टरम ये मट ंग घेतल . यात सद यांना बजेट कसे मांडायच,े यात आकडेवार  
कोणती आहे, ती का दलेल  आहे, हे सांगायचा य न केला. शहरात एकंदर त काय-काय 
आहे, काय नाह  हे सांगायचा तु ह  य न केला. पुढ ल वष  डसबर या काळात बजेट तयार 
करावे अशी माझी अंदाजप का या सभे या न म ताने सूचना राह ल.  

वशेष योजनेबाबतीत मला तु हाला वशेष जा णव क न यायची आहे. शहरात 
क स टंट यांचा सुळसुळाट झाला आहे असे काह  लोकांना वाटत.े क स टंटमुळेच या शहराचे 
नवीन व प होऊ शकते. परंतू ह  वा तव प रि थती आप याला वस न चालणार नाह . 
जाग तक दजाचे आ कटे ट ी.पी.के. दास यांचे नाव पवार साहेबांनी सूचवले. यांनी 
सां गतले, पवना, इं ायणी, मुळा या शहरातील न यांचे व शहरातील वशेष क प असतील 
तर जाग तक दजाचे आ कटे ट ी.पी.के. दास यां याकडून याचे नयोजन क न या. ह  
उ च दजाची माणसे आहेत. उ या या काळात चांग या कारचे शहर उदयाला यावे अशी 
यांची अपे ा आहे. यासाठ  आपले सहकाय गरजेचे आहे. केवळ डजाईन क न कंवा 
आ कटे चर क न उपयोगाचे नाह . पाणीपुरव याचा न आहे. आपण गे या काळात 
जाग तक, कतीतर  देशांचे सहकाय घेतले. पण २४ बाय ७ आजपयत यश वी होत नाह  याची 
कारणे आहेत. लॅ नंगच नाह . आपले ३० ट के लकेज आहे. यो य क स टंट आपण 
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घेतलाच नाह . २४ बाय ७ एवढेच शहरात धोरण राखले तर  २४ तास पाणी मळणार आहे 
का. मळणार नाह . मा गल वेळी सां गतले होत,े भोसर  इथे व आम या भागात पा या या 
इत या अडचणी असतात. मी मोघम पयाय दला होता. च-होल  व आजूबाजूची गावे इथे 
मोठा ड गर आहे. इथे कमीत कमी १०० एमएलट चा लॅ ट केला तर कमीत कमी न या 
शहराला तर  पाणीपुरवठा होईल. पुणे शहरात छो या-छो या टेक या आहेत. यांचे सगळे 
यु नट ड गरावर आहेत. आप याकडे ७० ते ८० टा या आहेत. यां यावर आपण कती खच 
करतो. टाक  आहे, याची यं णा आहे. याला काडा णाल  लावल  आहे. योजना 
तुम यापुर या मयाद त आहेत. आम या मोबाईलवर आ हाला काडाची मा हती 
एसएमएस वारे आल  पाह ज.े ब-याच नगरसेवकांना याची अधवट मा हती आहे. कोणाला 
वाटते काडा चांगला का वाईट. असे सांगणा-याचे वाईट वाटत.े यातून इनटेक कती आहे, 
पाणी कती सोडतात हे तुम या माणसाला कळत.े आ हाला कळत नाह . आ ह  नगरसेवक 
आहोत. आ हाला एसएमएस का येत नाह . काडाचा रपोट आम यापयत आला पाह ज.े 
काडामुळे टाक त कती पाणी येते ते कळत.े पाणी कती सोडतात ते कुठे मोजताय. तुम या 

अ धका-यांना वचारा. जेवढे घेतले तेवढेच सोडतात. छो या-छो या गो ट  आहेत. या गो ट  
आम यापयत आ या पाह जते. यासाठ  अंदाजप का या तरतूद ची गरज नाह . ॉपर मॅनेजमट 
करत नाह . या मॅनेजमटकडे आप याला चांग या प तीने यायचे असेलतर अंदाजप कात 
खच करायचा असेलतर तो केला पाह ज.े  

सन २०१४-१५म ये सुधा रत अंदाजप क मांडतोय. यात कतीतर  चूका आहेत. 
चेअरमन व माझा भाग .५८,५९,६० पूव  ड भागांत होता. तो आता क भागात आला 
आहे. आप या बहा रांनी काय केले, पूव  या भागांत होतो, यात आम या कोण याच 
कामावर पैसे श लक ठेवले नाह त. ह  चूक कोणी केल . शंभर ट के या संबं धत अ धका-
याची कोण असेल यांना बोलवा. आज मा.शंकर जगताप असतील, मा.अतुल शतोळे असेल 
मा या भागातील १०/२० कोट ंचे या कामांचे काय झाले. चालू कामांचे पु तकात कुठेह  नाव 
नाह . ह  चूक अ य नाह . ड भागवा यांनी तरतूद उडवल  आहे. यांनी क भागवा यांना 
क पना यायला पाह जे होती. सधुार त अंदाप काम ये या तरतूद  क भागाम ये या. 
आम या संबं धत लोकांनी संबं धत ड भागाला प  ल हले, अशी-अशी कामे आहेत. ती 
वग करणासाठ  सुधार त अंदाजप काम ये वग करण तुम याकडून होणे गरजेचे आहे. 
अंदाजप क नुसते हणतो. यात २,००० कोट , २,५०० कोट , या चूका कोण बघणार. संबं धत 
इंिज नअर, संबं धत ठेकेदार आ हाला सांगत आहेत. आ ह  उपसूचना देऊन ह  सुधारणा 
क न घेऊ. चालू कामांवर वग करण करायची काह  गरज नाह . याची न वदा झाल  आहे. 
याची वकऑडर झाल  आहे. काम चालू आहे. याची तरतूद करणे तुमचे काम आहे. गेले ६ 
म ह यांत काम चालू झाले नाह . तरतूद झाल  नाह  तर ठक आहे. अशा कार या या चूका 
शंभर ट के आपण ल ात ठेव या पाह जेत.  

पाणीपुरव याबाबतीत बोलत असताना टोपो ाफ चा वषय सां गतला. दूगादेवी टेकडी 
याचा वापर आप याला करता येऊ शकेल. वॉटर टोअरेजला जोडता येईल का. रावेत दूगा 
टेकडी या मागील बाजूला आहे. शहरातील २० ते ३० ट के नैस गक र या पाणीपुरवठा देता 
येईल का. येक ठकाणी ल ट करतो. सगळीकडे पं पंग चालू असत.े टोपो ा फने               
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शहरात डायरे ट पाणी सोडता येणे अशी प रि थती भ व यकाळात होईल. आपला वाटपाचा 
खच वाचेल. या सग या गो ट  होत असताना पाणी पुरव यावर तरतूद फ त २० ट के 
दसते आहे. यासाठ  कमान १२५/१५० कोट  यायला पाह जे होत.े आपण फ त .३० कोट  
दलेले आहेत. माझी एक याची गरज, माझी मागणी, माझी आव यकता, मा या भागात 
.५ कोट ंची आहे. याचा ताळमेळ रहात नाह . ६४ भाग आहेत. एक भागाला .२ कोट  
हटले तर  १०० ते १२५ कोट  होतात. साधी गो ट आहे. पाणी पुरवठा वभागाचे जे.ई.. 

एच.ओ.डी. यांना या. उ या या काळात आप या शहराला दु काळाला त ड यावे लागणार 
आहे. पाऊस अवकाळी पडतोय. पाऊस पडला नाह तर या शहराची इतक  वाईट अव था होईल. 
आज वाईन यूचे थैमान आहे. तसे उ या या काळात दु काळाचे थैमान असेल. 
पाणीपुरव या या बाबतीत याचा कुठेह  वचार केलेला दसत नाह . उ या तु ह  हटले, १० 
म नटेच पाणी येईल. ते हा जो उ ेक होईल, या उ ेकाला तु हाला सामोरे जावे लागेल. ह  
वेळ आप यावर येऊ नये. या गो ट  अंतभूत के या आहेत, या के यानंतर तु ह  करा असे 
सांगणे आहे. आपले बरेचसे मह वाचे लॅ ट या शहरात शासक हणून काम करत आहेत. 
अनेक भागांम ये ेनेज या छो या-मो या गो ट  आहेत. आप या शहरात जवळपास १३/१४ 
ला ट आहेत. ३०० एमएलट  पाणी शु ीकरण करणे यावर पयावरण वभाग नयं ण करतो. 
या वभागाला एक डे युट  व चार ज.ेई. दले आहेत. यां याकडे ब-याच गो ट  आहेत. 
ेनेजबाबतीत सांगायचे हटले तर नद कडेला जेव या लाई स आहेत, आप याकडे काम 

कर यासारखे आहे. नद कडेला जे चबर आहेत ते काय करतात. डु कर पाळणारे यावसा यक 
आहेत ते हे चबस फोडतात. तथे डु करांना बसायला जागा मळवून देतात ह  गंभीर गो ट 
आहे. ते यवसाय करतात. आपले नुकसान होते आहे. नद पा ातील चबर फुटले नाह  
पाह जेत. ते आरसीसी काँ टचे असले पाह जेत. आपले एकह  चबर आरसीसी काँ टचे नाह . 
आपले चबर ८ ते ९ फुटांचे असत.े याला बाहे न ला टर नसत.े हे काम तो बलो टडरने 
करतोय. रेट बलो व कामह  बलो. ह  अ तशय गंभीर गो ट आहे. क  शासनाचा ऍ ट 
मा हत आहे, चबरम ये उत न काम क  नये असा यांचा आदेश आहे. आ ह  दरवेळी ऍ ट 
सांगायचा. सु म कोटा या गाईडलाईन सांगाय या हे यो य नाह . पण हे चबस आरसीसी 
झाले पाह जेत. शहराची लोकसं या पा हल तर २० लाखां यावर आहे. आम या क भागात, ६ 
भागांत पा हलेतर आम या ५ भागांत लोकसं या ३ लाखा या आसपास आहे. तुमचा 

खालचा डायमीटर ८ इंची आहे. १९९८-९९ ला लाईन झा या आहेत. याचे लॅ नंग यावेळी 
न हत.े आप याला सगळे माह त आहे. लोकसं या आहे या माणे काय सु वधा लागतात. 
तु हाला येक े ाचे लॅ नंग मळते आहे. लोकसं ये माणे येक गो ट चे लॅ नंग करता 
येत.े मा या वॉडात एक काम चालू आहे. साडे पाच कोट ंचे काम पूण होत असताना यात 
ेनेजचा उ लेख नस यामुळे चबर वर या सां गतले. ते हणतात आ ह  घेऊ शकत नाह . 

तुम या कामात आम या वभागाला अंतभूत केलेले नाह  ह  यांची चूक आहे. काम तर पूण 
करायचे आहे. मग यांनी सां गतले ठक आहे, चबर उचलून देतो. यांनी ते ब घत यानंतर ते 
हणाले, इतक  वकट अव था आहे. ेनेजचे चबर घुशींनी पोखरले आहेत. लकेजेस, लॉकेज 

कायम चालू असत.े या गो ट  ेनेजबाबतीत मु ाम ल ात ठेवा असे वाटत.े माझी या 
न म ताने सूचना आहे क , आता रे डमेड पाह जे या साईजम ये फायबरचे चबस आले 
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आहेत. बगलोरला असे चबस बसवले आहेत. ते र लेस क  शकतो. हे चबस अन ेकेबल 
आहेत. याचा मेटन स लो आहे. ते फुटत नाह त. जो काह  मैला येतो तो चटकत नाह . 
लॅ नंगम ये पा हजे ते बसते आहे. ते घे याचा य न करा. शहरातील न मे चबस चोर ला 
जातात. मी १० वेळा सां गतले, पीसीएमसीचा संबॉल असलेले चबस वापरा. अमुक-अमुक 
पे सफ केशनचे काँ ट लॉ स पाह ज.े मग या यावर नाव टाका. कोणताह  भंगारवाला पण 

तुमचे चबर वकत घेणार नाह . तु ह  कोणालाह  वचारा. हे मी सांगायची गरज नाह . सगळे 
स माननीय आहेत. यामुळे कोणताच माणूस हे चबर चोरायला गेलातर  ते कोणी वकत 
घेणार नाह . यामुळे वॉटर चबर, इले कल चबर, ेनेज चबर याला पीसीएमसीचा संबॉल        
करा अशी या न म ताने सूचना आहे. सावज नक गो ट ंवर जे जे करतो, ते यापुढे       
र पट करता आले नाह  पाह ज.े ह  गो ट या न म ताने ल ात यावी. या माणे या 
अंदाजप कात कारवाई करायला सांगावी अशी मी तु हाला सूचना करतोय.  

शहरातील व युत यव थेसाठ  तरतूद कमी दल  आहे. फ त ट लाईटस ्  ला .१५ 
कोट ंचे बील भरतोय. आऊटडोअरचे बील भरत असताना २०११ ला शमा साहेब असताना पूण 
शहराचा सव केला होता, यावेळी पोलची सं या होती ५५,०००. यांनी एका या 
केल .बीओट ची.  दर यान या काळात येला र पॉ स आला नाह . जेवढे पैसे होतील, 
तेवढे पैसे व उरलेले पैसे कॉ ॅ टरला यायच.े यावेळी १०० कोट ंचे बजेट जाईल असा 
अंदाज होता. र पॉ स न आ यामुळे शमा साहेबांनी एलईडीची न वदा काढल . लाईटचा रेट 
५० ट के बलो गेला.  एलईडी करणा-या ५० कंप या रिज टड असतील. तु ह  व तू करता, 
स टफाय करता, हेर फाय करता. हे सगळे होत असताना शहराचे इतर खच काय करायच.े 
डायरे ट .१५ कोट  बले, ६० ट के बलो. दरवष  .६ कोट ंचे बील होणार आहे. आपण 
वचार करत नाह . साधी लाईट नाह , लाईटचे सॉकेट नाह  या गो ट  तु ह  आ हाला कशाला 
सांगताय. ११,००० पोलचे काम चालू होत.े ट ५ नावाची लाईट लावल , याचा मेटेन सचा 
पर यड ७ वष होता. तो ब-याच ठकाणी चालू आहे. आ ह  सांगतो, जेवढे प रयड राह ला 
आहे तथपयत टॉप करा. पुढ ल भागात एलईडी लावा. आपले लोक लावत नाह त. यांना 
ॉस कने शनचे काय देणेघेणे आहे. मागणी माणे मटेन स चालू राह ले पाह ज.े हे टडर 

झाले, वकऑडर झाल  याम ये एलईडी लावा. याचे ऑपरेशन, मटेन स यात आप या 
लोकांना इंटरेट ट. काय करायचे ते काढून टाका. ठेवणे यो य नाह . जेवढे बजेट करायला 
जातो. या गो ट चा वचार करायला शकवले पाह ज.े मु यमं यांनी ड लेअर केले आहे, 
एलबीट  बंद करणार.जीएसट  लागू होईल ते हा होईल. एलबीट  खरोखर बंद केल तर एक 
म ह याने काय अव था होईल. तु ह  मालक नाह . शासनाने आदेश द यानंतर बंद करायला 
लागेल. कडक धोरण घेऊन यात बसवावे लागेल. आप या शहरातील बजेट कॉ टकट ंगम ये 
आहे. िजथे िजथे कॉ टकट ंग श य आहे तथे करा. नुसते ई-टडर ंग केले आहे. बजेट श य 
आहे. महसूल  खचात कोणी कपात करत नाह . महसूलम ये जे खच करतात, यात काह  
माणात बजेट करणे श य आहे. असे का होत नाह . कतीतर  चांगले-चांगले इनो हेट ह 
ोजे टस ्  आहेत. एसट पीवर सो युशन लावत गेलो, पॉवर जनरेशन करता आले, काह  
माणात करत गेलो. तु ह च मथेन गॅस तयार केला तर. या लॅ टला लागणारे २ एकर 
े ातील व युत मळेल. फार नाह , हेवी यु नटस ्  तयार होत नाह त. हजार एक हो टम ये 
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१०० हो टचे १० ब ब झाले. या गो ट  मा यासार यांनी सांगणे कंवा टेि नकल बॅक ाऊंड 
मला तर  नाह . तर  हे आप यासार यांना सांगणे यो य वाटत नाह . येक एसट पीवर 
आपण केलेच पाह जे. याचा तुम या कामात शंभर ट के समावेश केलाच पाह ज.े आपण 
कमीत कमी को यावधी पये खच करतो.  थोडेफार १०/२० लाख वाचलेतर  बरेच आहे. हे 
करावेच लागणार आहे. यामुळे आपण या गो ट कडे सु ा ल  दले पाह जे आ ण 
याचबरोबर बजेट होत असताना बचत होत असताना तु ह  पूण शहरात एलईडीचे दवे 
लाव याचा वचार करा. एकदाच वचार करा. झालेतर ६ भागांची मळून एकच वेळी ६ 
न वदा काढा. पु हा तु हाला जी आकडेवार  मळेल ती सु ा तु हाला एकाच वेळी मळेल ह  
सु ा सूचना राह ल.           

बजेट या मागे लागून उ प नात वाढ कशी करता येईल तसे दोन वषात करावे.  

संगणक – २००३ म ये डॉ. वजय भटकर साहेबांनी ई-ग हन स स ट म दल . पवार 
साहेबांनी सां गतले होत,े मा या महापा लकेत ई-ग हन स करायचे आहे. एसट पी माणे 
साय स ऍ ड टे नॉलॉजी पाक, पुणे व या पठ यांनी आ हाला ई-ग हन सचा लॅन दला. 
इथे ब-याचशा सु वधा के या. एसट पीतील काह  सु वधा फेल गे या. परंतू यांना पु ढे पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या नावावर इतके काम मळाले. काम करत असताना या वभागांनी 
बर चशी डे हलपमट केल . पोमण साहेब कोऑड नेटर हणून काम करतात, क  शासना या 
योजनांचे काम करतात. हणून ते सव वभागांना एक त आणायचा य न करत असतात. 
मला एक खंत आहे, गे या १० वषाम ये पीसीएमसी पेपरलेस कधीच झाले नाह . आप याकडे 
२,००० कोट ंचे बजेट, २,००० कोट ं या ाय हेट कंप या ब घत यातर आप याला वेड लागलेस. 
याचे लॅ नंग, इनडोअर मॅनेजमट, आऊटडोअर मॅनेजमट आपण ल ात ठेवू शकत नाह . 
आ हाला वाटत,े आपल  रा वाद  काँ ेसची स ता आहे. इथे कोणताह  नणय घेतला तर  
णाधात याचा हो नाह  केला जातो. अिजतदादा चांग या गो ट ला कधी नाह  हणत 

नाह त. महापा लकेकडे सु ा कॉप रेट लुक आले आहे. काह  माणात कामकाज रटाळ झालेले 
दसतेय. हे होत असताना हे शहर आधु नकतेकडे चालले आहे. पंपळे सौदागरम ये गेलोतर 
आपण मु ंबईत अस यासारखा, परदेशात अस यासारखा भास होतो. ा धकरण असू या, 
सांगवी भाग असू या, इं ायणीनगरमधील र ता असू या. येथे चांग या तीचे रोड आहेत. 
येथे शंभर ट के वायफाय केले पाह जे. बंड साहेबांनी सगळे शहर वायफाय करायची योजना 
केल  होती. सीसीट ह  कॅमेरे बसवायची यांची योजना होती. पण आजची ह  गरज आहे. 
आप या शहराला रा यातील येक माणूस आक षत करतो. आप या शहरातून जाणा-या 

येक माणसाला आपण पु यात आहोत का असे भासत.े ते हणतात, खूप चांगले शहर 
आहे. कती चांगल  डे हलमट झाल  आहे. अिजतदादा सांगतात, हे लकॅ टरमधून बघा. पंपर  
चंचवडसारखे चांगले शहर नाह . इतका चांगला यू असेलतर शहरात आ यानंतर सु ा 
सुखसु वधांनी संप न  असले पाह ज.े शंभर ट के आहे. एक पुणे-मु ंबई रोड केलातर शहर 
नावा पाला आले. येक नगरसेवकाने या या या या कलाने या या या या गावा माणे 
पाट डे हलप केला. तु हाला खूप मा हती आहे. शहरात खूप चांगले चांगले भाग आहेत. 
तु हाला घाणेरडे भाग सु ा दसले असतील. गे या ५/६ वषात डे हलपमट झाल  आहे. 
डिजटल जेव या करता येतील तेव या सु वधा द या पाह जेत. क यूटर वभाग असेल 
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या या मा यमातून तु ह  या शहराला वायफाय सट  करायचा य न करा हणून वनंती 
करतो. होडाफोन, एअरसेल, रलाय स, एअरटेल या कंप यांची मदत वायफाय सट  
कर यासाठ  या. मी हणतो फुकट करा. वाय-फाय  क न या. एक कने शन दलेतर 
एक हजार पये मीटर चालू होत.े मी होडाफोनचे इंटरनेटचे कने शन घेतल तर एम.बी. 
माणे चाज करतो. आपण काय करतो, होडाफोनचे १० कोट  भरले, रलाय सचे २० कोट  

भरले, एअरटेलचे .१० कोट  भरले. काय करायचे आहे. परंतू लाईफटाईम इंटरनेट सु वधा 
द या पाह जेत. लोकांना कमान मनपा या शाळा, दवाखान,े गाडन  असले पाह जेत. 
पंपळे सौदागर, वाकड भागातले र ते पाहता जेवढे तथले ऍ ॅ शन वाटत,े तेवढे उ या 
हंजवडी आप याकडे येणार आहे. ते आ यानंतर प रि थती काय राह ल. तथे काम करणा-या 
माणसां या अपे ा वेग या आहेत. जी अपे ा ऑटोमोबाईल इंड तील कामगारांची असत,े ह  
अपे ा आय.ट .तील कामगारांची नसत.े यां या अपे ा वेग या, यांचे जीवनमान वेगळे आहे. 
यांचे ५०,०००/- त पण भागत नाह . यांचे ५,०००/- त पण भागत.े लोकांना भ व यात 
मागणी माणे काह  सु वधा या या लागणार आहेत. याचा शंभर ट के वचार करा. 
शासक य कारभार सुधार यासाठ  आप या काह  योजना आहेत. या कपॅ सट  ब डींगम ये 

जात असताना आपला संगणक वभाग कोऑड नेटर आहे हणून या गो ट  मा हत झा या 
आहेत. हे आप याकडून चांग या प तीने करावे असे वाटत.े  

जीआयएस सव - शहराचा शंभर ट के जीआयएस सव झालाच पाह जे. आज 
टे नॉलॉजी इतक  पुढे गेल  आहे. सवाना मा हत असेल. यू.एस.चे मशीन आहे. मोठा ॅक 
रोडवर चालतो. आजूबाजूचा ५०० मीटर ए रया, तथे घरे कती, याची साईज काय याचा 
डिजटल मॅप या ि नवर दसतो. सगळे ि कनींगवर आहे.  करणावर आहे. तुमचे 
टॅ सचे २५ ट के उ प न वाढणार आहे. जीआयएस शंभर ट के केले पाह जे. तुम या 
चबर या झाकणांची सं या, यांची पो झशन, ट लाईटचे पोल, फायबर पलर, वॉटर 
कने शनसाठ  खोदलेले ख डे, याची लांबी ं द  साईज, याला असणार  एअरलाईन हे यात 
दसणार आहे. ख डे कर यासाठ  आपण ाय़ल पीट घेतो. हे ाय़ल पीट एक/द ड मीटरचे 
असत.े यात लाईन असेल. या या खाल  काह  सु वधा देऊ शकतो. हे रेकॉडवर असेल तर 
आप याकडे येक वभागाचा सव क न या- या वभागाला क हट करायचे. याचा रेट 
एकच ठेवायचा. खोदकामाची परवानगी सग यां या ोि हजनल एनओसीनेच होईल. ब-याचशा 
लोकांनी त ार केल  होती. शासनाने परवानगी दल  परंतू शहराचा काह  भाग आहे, तथे 
डि पंग केले आहे. तु ह  बघा या- या ठकाणी डं पंग केले आहे, या ठकाणी सु ा या 
लोकांनी खोदून ठेवले आहे. पो लस यं णा आमची आहे. आम यासाठ च आहे. यांना 
पर मशन दल  हणजे यांनी पा हजे तथे खोदायचे हे यो य नाह . या ठकाणी फूटपाथखाल  
रकामा डक दला आहे यात टाका. को यावधी पयांचे काम केले. आजपण बघा खाल  
डं पंग उपल ध आहे. कोणाला मा हतच नाह . ज.े . या बद या झा या. ऍडीशनल इंिज नअर 
आले यांना मा हतच नाह . लॅन कधी ब घतलेला नाह . आप याला ख डा खणावा लागणार.     
एनआरएची योजना चांगल  आहे. शहर सुर त रहावे हणून महारा  शासनाने परवानगी        
दल  आहे. हे सु ा नयोजन करावे.  
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आप या शहरात सग या गो ट  होत असताना मा.िजत  ननवरे आमचा म  काल 
केटर या भू मकेत आला होता. खरेतर अशी वेळ आल  नाह  पाह ज.े पण याने या माणे 

माग या या वभागासाठ  के या या रा त आहेत. महारा  शासनाचे डा धोरण वाचलेतर 
हसू येत.े भोजनभ ता .४०/-. यात काय खायच.े पण डॉ.बाबासाहेबांनी घटना ल हल  
यावेळी यांनी रा याला काह  अ धकार दले. या माणे आप याला अ धकार आहेत. 
शासनाने सां गतले खेळाडूंना .४०/- या हणून .४०/- या. आपण दले पाह जेत. नुसते 

डा धोरण, डा धोरण क न काय करणार. एक गेम घेतल तर यांची पळता भूई होत.े 
यां या बद या सार या चालू असतात. या- या मंजू-या पाह जे या या. या गो ट  
शासक य पातळीव न होतात. बजेट या वेळी हे कशासाठ  सांगायला लागले पाह ज.े ते यो य 

पण नाह . हे होत असताना तुमचे बजेट खच  पडणार. तु ह  देणार १०० कोट  आ ण 
यां याकडे अ धकार २० कोट ंचा. यां याकडून पैसे संपूच शकत नाह . डा वभाग, 
यां याकडे नुसते बघूनच यांची हवा जाते. डा वभागाकड े यो य,चांगले,जा तीत जा त 
काम क  शकेल असे लोक या. ह  अव था ब-याच वभागांची आहे. या गो ट  चांग या 
प तीने हाताळ या पाह जेत. बजेटम ये डाबाबतीत तु ह  तुमचा वचार क न तरतूद 
करायचा य न केला असेलतर  आप याकडे शहरात अशा वा तू आहेत. काह  मैदाने        
आहेत, पोटस ्  कॉ ले स आहेत. लॉन टे नस असेल. येक खेळाडूचा दजा राखायचा आपला 
य न असतो. पण अडचण काय होते. बरेच वेळा शहरातील खेळाडू जो चांगला आहे यांना 

देऊ शकत नाह . यां यासाठ  काय करता येईल का हच तळमळ मा.िजत  ननवरे यांची 
आहे. खेळाडूंना संधी मळाल  पाह जे. मानस मान मळाला पाह जे. पधत टक यासाठ  
यो य या सुखसु वधा, साधने मळाल  पाह जेत. ए शयन गे स आ या क  आपण हणतो, 
अमे रका पु ढे आहे, चायना वर आहे. या देशांम ये या या लोकांना या या माणे तुमचे 
या े ात नैपु य आहे, याच े ात १०० ट के वाव दे याचा य न असतो. हणून या 

देशांतले लोक पुढे आहेत. आपला १२५ कोट ंचा देश आहे. या १२५ कोट ंतील २० लाख आमचे 
आहेत. या २० लाखांतील कमीत कमी २० खेळाडू तर  आमचे असावेत. यांना मनपाने १०० 
ट के सहा य करावे. या गो ट चा अंतभाव करावा. अशाच कामांसाठ  ते खच  पडले पाह जेत. 
उ या या काळात तु ह  खच करणार आहात हणून मला या न म ताने सांगावेसे वाटतेय. 
मनपा या ब-याचशा शाळांम ये डा श कांची, डा सा ह याची अव था बघा. यांना 
उपल ध असणा-या मैदानांची अव था बघा. वॉडात फरलात तर आज शाळांची मो हम काढा. 
प हले टॉयलेट बघा. मग डाम ये जा. मनपा या जवळजवळ २०० शाळा आहेत. शाळांम ये 

डा सा ह य दाखवा. मनपा या ठरा वक १०/१५ शाळा असतील तथे १० म नटेसु ा 
थांबणार नाह . आ ह  सगळे ऊहापोह का करतोय. या गो ट  ल ात यायला पाह जेत. 
आयु त साहेब, तु हाला या या सूचना वाटतात, या तु ह  पॉ ट आऊट क न नोट डाऊन 
करताय. अंदाजप कात जी र कम या कामासाठ  ठेवल  आहे, ती याच कामासाठ  खच  
पडल  पाह जे. हे अंदाजप क या प तीने मांडले आहे, या यावर खच होत असताना या 
सद याचे समाधान व या प रसरातील नागर कांचे समाधान याचा वचार वषभरात झाला 
पाह जे हे या न म ताने सांगावेसे वाटते आहे.  
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मलादेखील एक खंत आहे. मी अंदाजप काबाबतीत सग यात जा त प े दल  आहेत. 
तु ह  उ लेख केला आहे. आप याला काह  चांग या गो ट  ह या आहेत. रेन हाव ट ंग केले 
पाह जे. मी मागेदेखील बोललो होतो. आप या शहरातील एकह  काम असे नाह , एकाह  
ठकाणी ॉपर रेन हाव ट ंग योजना केलेल  आहे. तथे ज मनीतील पाणी मुरायला, िजरायला 
पाह जे. आपण ते पाणी वाहू न घेऊन चाललो आहोत. मग पा याची लांबी शंभर ट के 
वाढणार. मी सडनीला गेलो होतो. यांनी पुलाखाल  कमीत कमी २०० लटरचे रेन हाव ट ंग 
केले आहे. मी ते थांबून पा हले होत.े ॉपर वॉटर पर युलेशन होईल अशी लायओ हरम ये 
योजना केल  होती. ता पय काय. नुसतेच ब डरला कंप सर  केले आहे. ब डर सगळे 
सांभाळतो का. जवळपास २५० कोट  खच क न टॉम वॉटर लाई स के या आहेत. यामुळे 
एक थब सु ा पाणी र यावर थांबत नाह . र यावर ल पाणी जमा होऊन नद ला जाते आहे. 
असे बंधन केले आहे. वॉटर पर युलेशनम ये चालना दल  नाह . बजेटम ये एक पयासु ा 
दला नाह . पयावरणा या ट ने ह  शंभर ट के हानीकारक गो ट आहे. रॉ वॉटर हणतो ते 
सगळे एसट पीतून होणार नाह . तु ह  ते केले हणून हे करत नाह  असा याचा अथ होतो 
आहे. शाळा असतील, इमारती असतील गाडन असतील येक ठकाणी रेन हावि टंग झाले 
पाह जे. शहरात भूजल पातळी वाढल  पाह ज.े लोकांना दु काळात २ म हने पाणी मळणार 
नाह  पण १५ दवस तर  मळेल. यावर वचार करावा असे या न म ताने सांगणे आहे.  

आज पयावरण वभागाकडून ब-याच गो ट  क न घेतो. शासनाने काह  गाईडलाई स 
द या हो या. अशी ट केवार  काढल तर २० ट के पुढे जाईल. आ हाला काह च मळणार 
नाह . तु ह  येकाला बजेट दले ते यो य असे हटले तर  चुक चे होणार नाह. एक वष 
झाले सांगवीतील लॅ ट बंद आहे. नर या रपोटनुसार अंदाजप कात .१० कोट  ठेवले 
आहेत. तर  एसट पी लॅ ट बंद आहे. मी मा.अिजतदादांना सां गतले होत.े ते आप याशी 
बोलले आहेत. यांनी यां या ववेचनात सां गतले, हे हे लॅ ट करणार आहोत. ॅ ट कल  
.१० कोट  खच होणार होता. पूव  .२ कोट  तरतूद ठेवल  होती. ख-या अथाने १२ ते १३ 

कोट  लागतात. एक-एक वष लॅ ट बंद राहतात. दापोडी इथे ला ट आहे हणून आमचा 
सगळा मैला पं पंग क न तथे जातो. दापोडीचा ला ट नसता तर तु ह  वॉ ह फट ंग केले 
असत.े आज आमची अडचण हायला लागल  आहे. एवढ  मोठ  वा तू बंद ठेवल  आहे. मी 
सोपा पयाय दला, बायो ला ट करा. दापोडीतचा मैला कासारवाडीला येतो आहे. दापोडीतला 
दापोडीत नाह . लॅ नंग क न चांग या प तीने केले पाह ज.े मा.तानाजी शंदे याचे इनचाज 
आहेत. यांचे ल  या यावर आहे असे दसते आहे. या गो ट  चालू असताना बरेच वेळा 
यांचा टाफ यांना पुरत नाह . पयावरण वभागात १ डे युट , ४ ज.ेई. व १३/१४ ला ट 
आहेत. घनकचरा यव थापन यां याकडे आहे. मोशी कचरा डेपो यां याकडे आहे. आ ह  
यांना नद  दूषण पयावरणाब ल यांनाच सांगतो. यां याकडे टाफ वाढवा. नुसतेच पैसे 
दले आहेत. यां याकडे पैसे खूप आहेत. पण खच क  शकत नाह . यांना टाफ दला 
पाह जे. क स टंट या. पैसे खच  पडले पाह जेत. अ याव यक सेवा आहे. कोण याह  कामावर 
प हला खच झाला पाह ज.े या य त र त ५० मशानभूमींम ये सीएनजी यु नट बसवणे याचे 
याच म हनाभरात उ घाटन करताय. यां याकडे नवीन इनो हेट ह कामे दल  आहेत तर 
यांना साधने व मनु यबळ दले पाह ज.े याला सु ा मयादा असू शकले असे वाटत.े येक 
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भागात सीएनजीवर चालणार  मशानभूमी हावी हणून तरतूद केल  आहे. चांगल  गो ट 

आहे. लोक सु ा आता आधु नकतेकडे जाणारे आहेत. हंदू धमा माणे अं यसं कार 
कर यासाठ  १० ते १५ हजारपयत खच येतो. आपण वनामु य दे याचा य न करतोय. 
पंपळे सौदागरसारखा बराचसा भाग आय.ट .इंड मधील, पर ां तय भाग आहे. यांना मा हत 
नाह . मशानभूमीत गे यावर सांगतात, लाकडे आणावी लागतात, गौ-या आणा या लागतात. 
अशा मॉडन, डे हलप झाले या भागात अशा कार या मशानभूमी झा य़ा पाह जेत हे माझे 
सांगणे आहे. लवकरात लवकर झाल  पाह जे. मी बरेच वषापासून सांगवीम ये आ ह केला. 
कंपो ट ंग ला ट करा हणतोय. बायोगॅस करा हणतोय. बेर ंग बे ॉड ट हणतोय असा 
कच-यापासून कोळ यासारखा पदाथ तयार क न कारखानदारांना पुरवला जातो. असा ोजे ट 
करता आलातर या प तीने य न करा. नेर  या सं थेने देखील सूचना द या आहेत. बफर 
झोन ५०० मीटर व न १०० मीटर आणला ह  चांगल  गो ट असल  तर  तु हाला तुमचे काम 
करावेच लागणार आहे. तु ह  तुम या कामाला मुकलात असे होणार नाह . आपण कॅ पंग केले, 
कॅ पंग केले असे सांगता हणजे कच-याची शंभर ट के व हेवाट लावल  का. आज नाह  
उ या ते काढावेच लागणार आहे. य़ाला न ट हायला १० वष लागतील. लाखो टन कचरा 
आहे. तु ह  नुसते कॅ पंग केले, व न माती टाकल , सुशो भत केले हणनू येथे लोक 
गाडनम ये फरायला येतात तसे फरायला येणार नाह त. ॉपर शाि य ट कोणातून कच-
याची व हेवाट लावल  पाह ज.े ग हनमट या गाईडलाई स असतील, सु म कोटा या 
गाईडलाई स असतील, हायकोटा या गाईडलाई स असतील या माणे कच-याची व हेवाट 
लावून दुस-या ोसे संग यु नटकडे शंभर ट के गेले पाह जे. मा.मु यमं यांनी सां गतले, 
पुनावळे या जागेला यांनी मा यता दल  आहे. पु यावा यांचा कचरा देवाची ऊ ळी येथे 
कचरा डेपोत टाकला जातो. यामुळे देवाची ऊ ळी इथे वाईट अव था झाल  आहे. हा कचरा 
डेपो हटव यासाठ  गेल  १० वष तेथील लोक झगडत आहेत. आप याकडे तशी अव था नाह . 
मोशी भागातले लोक तथे ॉपर र हवास करत नाह  हणून यांना ास आहे पण तसे होत 
नाह . हे होत असताना आप याला या येकडे दूल  क न चालणार नाह . तु ह  
आ यापासून तुमचे कच-याकडे फार ल  असत.े पण याचा आऊटपुट रझ ट नघत नाह . 
या अंदाजप कात शंभर ट के चांगला रझ ट या.   

अ याव यक सु वधेत पयावरणाचा भाग असला तर , दुसरे आरो य आहे, वै यक य 
आहे. या सेवा अ याव यक सेवा आहेत. याकडे ब-यापैक  दूल  करत आहोत. आरो यकडून 
कचरा गोळा करतात व व हेवाट पयावरणाकडून लावल  जात.े तु ह  २ बकेट दले आहेत. 
१०/२० ट के कचरा तु हाला वेगवेगळा करायला मदत मळेल. जोपयत याबाबतीत जागृती 
होत नाह , तोपयत याचे से ेगेशन ॉपर मळणार नाह . तुम याकडे कच-याची व हेवाट 
लावायची सु वधा पाह ज.े तु हाला व हेवाट लाव यासाठ  जी यं णा पाह जे ती करतच नाह . 
तु ह  नुसते हॉटेल वे ट, मंडई वे ट, बायोमेडीकल वे ट वेगळा गोळा करताय. नुसते वेगळे 
गोळा क न उपयोग नाह . बायोमेडीकल याचे यु नट वायसीएमला लावले आहे. याचीच 
व हेवाट करतोय. बाक  काय करतोय. गुरेढोरे, मृत जनावरे तसेच मोशीत ड प करतोय. 
एखादा माणूस आणून बसवला तर आप या अ धका-यांवर शंभर ट के गु हा दाखल के या                
शवाय राहणार नाह . आपण यं णा वापरत नाह . पैसे भरपूर आहेत. पण तु हाला उपयोग 
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करता येत नाह . तो केला पाह ज.े का करत नाह . आज एवढा मोठा आरो याचा न आहे. 
हजारो कामगार कचरा गोळा करायचे काम करतात. घंटागाडी कामगार असू या. र शावाले 
असू या. पुढे ोसेस करायचे हे काम समा व ट केले ते शंभर ट के खच  पडतील. हे 
आजपासून अ याव यक सेवे या अंतगत माग  लावावी लागेल. अशी नोट स संबं धत 
वभागाला दल  पाह ज.े आपण हे सगळे करत असताना आरो य बरोबर वै यक य यांचा 
वचार क  या. वायसीएमएचबरोबर औंध मेडीकल हॉि पट स आहे. औंध मेडीकल 
हॉि पटलला ससून णालयाबरोबरचा शास कय णालयाचा दजा दला आहे. तथे अनेक 
भागातून पेशंट येत असतात. वायसीएमम ये जशी सु वधा देतो. एमआरआय असेल, 
सीट कॅन असेल पाचशे पयात सेवा देतो. शासनाने ाय हेटायझेशन केले आहे. फाई ह टार 
कॅटेगर तील यु नट बसवले आहेत. जागेतील चांगल  एमआरआय मशीनर  असेलतर या 
सग या मशीनर  तथे आहेत. आ ह  लोक वायसीएम, वायसीएम करतो. यापे ा चांग या 
कॅटेगर तील डॉ टर, इतर संबं धत म शनर  तथे आहे. कोण यात सग यांचे बोला. पाल 
चुकचुक या शवाय रहात नाह. ते चालवायचे हणून ह  मा हती देत नाह  का. आपले डॉ टर 
लोक सा मल असतीलतर काय उपयोग आहे. म यंतर  काळात वायसीएमला भारत वकास 
सं थेचे लोक होत.े १०० डॉ टर, २४ तासात मळायच.े काह  दवसांपूव  डॉ.परदेशी साहेबांनी 
वायसीएममधले डॉ टर बंद क न टाकले. ते शेवट  डॉ टरच होत.े याला याची मा यता नाह , 
याची नाह . आप याकडे सीपीएस कोस होता, याला मा यता होती का. दुसरा दसतोय 
हणून प ह याला हाकलून देणे, यापे ा आपल  अव था काय आहे. ऍलोपॅ थक, 

हो मओपॅ थक व आयुव दक दो ह  त ह  से शन वेगवेगळे आहेत. ऍलोपॅ थला इतर ॅ ट स 
चालू शकत नाह . आयुव दकवा यांना शासनाने ऍलोपॅ थची ॅ ट स काह  माणात मा य 
केलेल  आहे. या माणात आप याला सेवा उपल ध होत असतीलतर काय हरकत आहे. जेवढे 
डॉ टर जू झाले, तेवढे सगळे पळून गेले. या गो ट  आ ह  शंभर ट के सांग यासार या 
नाह त. उ च श त पदां या बाबतीत तर सूचना द यानंतर याचा रझ ट लगेच मळाला 
पाह जे. आज काय प रि थती आहे. वाईन यू या उपचारासाठ  हो मओपॅ थक डॉ टर तथे 
आहेत. यांना इंजे ट करायची पण पर मशन आपण देत नाह . वाईन यू चालू आहे. 
चुकून चुक चा डोस गेलातर बदनाम डॉ टर होणार नाह  तर सगळी महापा लका बदनाम 
होणार. मनपाचे कं ोलर हणून मा.आयु त, मा.महापौर, स ताधार  प  सगळेच बदनाम 
होणार. हे गां भयाने ब घतले पाह ज.े याबाबतीत वायसीएमकडे ल  यावे अशी या न म ताने 
सूचना करतो. आप या शहरात १०८ णालये आहेत. णवा हका सेवा मनपा या ह ीत 
आण यासाठ  वै यक य वभागाकडून काह  माणात य न झाले पाह जेत. लोकांना 
अडीअडचणी या काळात अडचणी या संगी सेवा उपल ध हो यासाठ  य न करावा. 
या माणे तुमची कारवाई आ हाला अपे त आहे. सग या गो ट ंकडे येत असताना ब-
याच या गो ट ंचा उ लेख झाला आहे. अंदाजप काची र कम संपव यासाठ  पवना,मुळा व 
इं ायणी न यांचा क प घेतलातर हे बजेट सु ा तु हाला पुरणार नाह. नयमानुसार कंवा 
शहरा या गरजेनुसार तु ह  मा.शरद पवार साहेब यांनी पी.के.दास आ कटे ट यांची नेमणूक 
केल . यानुसार मोरया गोसावी इथे काम सु ा सु  केले. १५ ते २० कोट ंचे अ तशय चांगले 
काम सु  केले. शहराला ३ न या आहेत. याचे शंभर ट के बजेट आहे. आम या सांगवीत 
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पवना व मुळा या २ न या आहेत. आमचे छोटेसे बेट आहे. आ हाला इतका ास होतो. 
आ ह  १० वेळा मागणी केल  या ठकाणी पवना, मुळा न यांचा संगम होतो. या न यांचा 
वकास कर यासाठ  प लकडे दापोडी आहे, बोपखेल आहे, पंपळे गुरव आहे, नवी सांगवी आहे. 
आ हाला खूप ास होतो. पु यावाले काय करतात. तथे तार लावतात. यामुळे जलपण  पुढे 
वाहतच नाह . साहेब, तु ह  एक तास येऊन थांबा. माणूस उभा राहू  शकत नाह. सं याकाळी 
६.०० नंतर आम या प रसरात पंपळे गुरव असू या, दापोडी असले बसूच शकत नाह . 
जलपण  काढायला १५ दवस लागतात का. जलपण  २/३ दवसांत नघाल  पाह ज.े एखा या 
य ती कंवा नागर क दगाव यानंतर करणार का. असे मोघम चालणार नाह . ८ दवसांत 
काढणार, या गो ट  अ याव यक आहेत, हे आ ह  का सांगायच.े म यंतर  अ धका-यांना 
सां गतले पीड यूडीची मशीनर  आल . नद  सुधार काह  माणात काय म चालू क . 
या यावर काह  ऍ शन घेतलेल  दसत नाह . लवकर झाले पाह ज.े आम याकडे अ तशय 
घाणेरडी अव था आहे. अ तशय वाईट प रि थती आहे. महापौरांना वचारा. आम या प रसरात 
तर नद  कुठे, लांबून तर गायरानच दसत.े नद  सुधार क पाचा हा जो प हला ट पा आहे 
तो त ठेचा नका क . कमान इतके तर  काम लवकरात लवकर क न या.  

उ यान वभागाबाबतीत गां भयाने वचार केला पाह जे. जागा आपण देणार. लॅन 
आ कटे ट क न देतो. बाक  हे लोक काह  करत नाह त. परवा मी आकुड  रोडला चाललो 
होतो. एक माणूस झाड लावत होता. मी र या या कडेला थांबलो. याला वचारले कुठल  
झाडे लावताय. यांने सां गतले, याचे बरेच मोठे काम आ या र याचे आहे. औंध-रावेत 
र याचे काम कोण याह  प रि थतीत करायचे आहे. तो र ता शहरातील इतर मुख 
र यां या बरोबर चा र ता आहे. ते मुख र ते ६० मी. चे एकदा पूण झाले पाह जेत. तो 
कसलेह  झाड लावत चालला होता. मी नंतर बोलवून घेतले. मी यांना जागेव न फोन केला. 
यांनी इथे काम करायचे नाह . का करायचे नाह . जेवढ  माती या पशवीत, तेवढ च खाल . 
सांगायचे ता पय काय, आ ह  एव या छो या-छो या गो ट ंकडे ल  देत असतो हणजे 
आ हाला या शहराब ल काह तर  आ था आहे. याचे काह तर  लॅ नंग पाह ज.े संपूण र याला 
डेकोरेट ह करा. वेगवेग या कारची चांगल  झाडे लावा. जेणेक न २४ तास ऑि सजन 
मळेल. काह  ठकाणी लॅ ड ि क पंग करा. काह  ठकाणी झुडपे लावा. काह  ठकाणी या 
भागाला जा त दशनीय भाग हणून सुशो भत करा. काम चालू क  नका  हणून सां गतले 
होत.े परवा जो कार घडला, यातून सांगायचे ता पय हेच आहे, जे काम आप या हातात 
आहे. ते शंभर ट के पूण झाले पाहजे. ते १०० ट के माग  लागले पाह ज.े             
अबन  लँटेशन आहे. जागा दसल  हणून एक लाख झाडे लावल . मा याकडे २,००० झाडे 
लावल . सांगवीम ये रेकॉडवर आहे. मी वतः व माझे सहकार  आ ह  जात होतो. आमचे 
ॉपर नयोजन आहे. ८/१० दवसांत फोन क न चौकशी करतो. पाणी पाठवा. आ हाला वाटत,े 

आमचे शहर शंभर ट के ीन सट  हणून ओळखले जाव.े हे नयोजन होत असताना आपले 
लोक टाफ कमी आहे हणून संकु चत झालेले दसतात. कंवा यांना वेळ पुरत नसेल. 
चेअरमन मा.अतुल शतोळे याच वॉडातील आहेत. तु हाला प  दले होत.े गाडनला सुर ा 
या. हे मी का सांगावे. चुक चे कार होतात. छो या मुल वर अ याचार झाला. महारा भर 

झाले. या माणात सावज नक ठकाणी लोकांना सु वधा उपल ध करतो, या ठकाणी 
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सुर तता ठेवणे आपले काम आहे. सग या उ यानांना सुर ा दल  पाह जे. यां यावर 
आपले कं ोल असले पाह ज.े २४X७ सुर ा असल  पाह ज.े परंतू हे सगळे होत असताना 
आपण लोकांची जबाबदार  ि वकारल  पाह ज.े या माणे काम केले पाह ज.े आपण उ यान 
वभागाची बाधकाम परवानगीसाठ  एनओसी घेतो. कती पैसे जमा आहेत. को यावधी पये 
ते पैसे काय करायचे आहेत. मी हणतो, ब कूल काह  पैसे यायचे नाह त. लॅन यायचा 
नाह . लॅन रवाईज करायचा नाह . कंि लशन यायचे नाह . आपल  अडवायची भू मका 
नाह , चांगल  भू मका आहे. यावेळी रि हजनसाठ  लॅन येतो, ६ म हने कंवा वषभराचा 
कालावधी गेलेला असतो. या दर यांन झाडांची ऊंची वाढत.े पैसे या पण झाडे पण लावा. 
झाडांचे पण पैसे या पण या. शंभर ट के डी.सी. स ्  म ये ोि हजन करा. आपण या 
गो ट  पाळ या पाह जेत. या न म ताने माझी सूचना राह ल. तु ह  कोण याह  प रि थतीत 
झाडाबरोबर पैसे डपॉ झट न घेता झाडे लावणे बंधनकारक राह ल. पैसा जे घेतले       
असतील, हे झा यानंतर पैसे परत या. ब डर लोकां या चांग या कामाला कधीपण हो 
हणत असतो. त या यांना सु वधा सु ा द या पाह जेत. तरच ते तु हाला ऍ से ट करतील. 

तु ह  यांना या प तीने इि लमट करा. असे उ यान वभागाकडून यो य ते प रप क, 
आदेश ड.सी. लम ये कर यासाठ  आम या या काह  मा यता असतील ते करा. उ यान 
वभागाकडून ब-याच अपे ा हो या. येथील अडचणी आहेत या दूर के या पाह जेत. या या 
माग या उ यान बाबतीत आहेत, या पूण कर यासाठ  शंभर ट के बजेट खच करायचा 
य न करावा अशी वनंती आहे. आम या प रसरात लॅ नंग क न ॉपर झाडे लावतो, 
या कारचे लॅ नंग तुम याकडून होऊन खच करा असे या न मताने सांगतो.  

भारतीय रा य घटने या कलम ४८ माणे ल आहे, गा चे संर ण करावे. 
गा बरोबरच वासरांचहे  संगोपन करावे अशी ोि हजन भारतीय रा यघटनेने दलेल  आहे. पण 
मृत जनावरांची व हेवाट य ात लावू शकत नाह. जीवंत जनावरांचे सोडूनच या. डॉ.गोरे 
काय करत असतात यांनाच मा हत. वाईन लू या साथीचे नयमन. वान संतती नयमन 
यासाठ  अंदाजप कात .२ कोट  ठेवल.े मृत जनावरांची व हेवाट या कामासाठ  .२० लाख 
ठेवले आहेत. कु यांम ये जा त इंटरे ट आहे. ाणी संवधन, ाणी ेम आ हाला सु ा कळत.े 
फ त डॉ.गोरे यांनाच कळत नाह . २०१२ नंतर ३ वष झाल , आम या भागातील कु ी यायला 
सांगतो. मी आम या भागातल  सगळी कु ी तुम या घरापु ढे सोडून देईल. काह  फरक नाह . 
एज सी नेमायला २ वष लागतात. आजपयत हेच कारण सांगतात. डु कर मार यासाठ  साईट        
जोडा यांची वनंती आहे. जो कायदा आहे तोच सांगतोय. कु यांमुळे शहरात म हला भ गनांना 
नको नको झाले आहे. यासाठ  केवढ  तरतूद. आमची गुरेढोरे असल तर मोशीतील कचरा 
डेपोला नेऊन टाकतात. मोशीवा यांनी काय-काय सहन करायचे. येक वेळी सु म कोटा या 
गाईडलाई स का सांगतोय. काकस लॅन या. पु यातील दुस-या दवशी परदेशी साहेबांनी 
मा हती दल . चुक या प तीने काम करणार नाह . चुक चे चालवत असेल तर याला श ा 
करा. आ ह  तु हाला नयमबा य काम सांगत नाह . तु ह  नयमबा य काम क  नका. 
शहरातील मृत जनावरांची व हेवाट लावणे गरजेचे आहे. क डवा यात नेऊन यांना े न ंग 
देणे आपले काम आहे. कमान मे यानंतर तर  करा. यासाठ  .२० लाख ठेवले आहेत. वान 
संत त नयमनासाठ  .२ कोट  तरतूद ठेवल  आहे. मागील वष  फ त .५० लाख खच 
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झाला. हा पैसा वग करा हणून उपसूचना होती. न क  या कामाला, पैसे कशाला ठेवलेय. 
उरलेले पैसे मृत जनावरांची व हेवाट यासाठ  खच करा, क  नका असे नाह , ते यो य 
ठकाणी खच करा. वै यक य डॉ टर यांना ५/१० लाखांचे वषाचे पॅकेज दले तर ते पाह जे 
तेव या कु यांचे संत त नयमन क न देतील. चांग या गो ट ंवर आव यक तो खच करा. 
महसूल खचातील खच आहे याला वाढ यायला पाह ज.े असा कार अंदाजप कात करतात. 
काह  ठकाणी चूका सु ा दस या आहेत. म हलांसाठ  म हला बाल वकास, नागरव ती वकास 
या वभागातून काम करतो. शलाई म शन असेल, वेगवेग या योजना असतील ३०/३५ कोट  
पये यावष  जा त आहेत. खच आपण करतो. पुणे महापा लकेत व तु वाटपाऐवजी डायरे ट 

पैसे देतात. कसे करतात. शलाई म शन असेलतर ५०% घेऊन जा. म शनची पावती दाखवा. 
उरलेल  ५० ट के घेऊन जा. आप याकडे म शन वाटपाला २ वष, सायकला वाटपाला ४ वष. 
देऊ नका असे अिजबात हणणे नाह . याला पयाय असेलतर तो अवलंबा. मला सांगायचे 
हणणे हेच आहे क , म हला बालक याण मधून या चांग या गो ट  न क  करत असतो. मी 

प  दले होत.े या वभागामाफत पुणे व यापीठाचे मा यता ा त कोसस आहेत ते म हला 
बालक याण कडून करा. शलाई म शन श ण, आप याकडे एक दवसाचे पुलाव 
बसव यापासूनचे कोसस आहेत. पुणे व यापीठाची मा यता आहे. असे डीट पी, टॅल  कोस 
असेल तर यापु ढे जाऊन C++ शकवतात, जावा शकवतात. वेगवेग या लँ वेजेस         
आहेत यांची मा यता या. ते कोसस शकवा. आप याकडे पूव  एमएससीआयट  यायच.े 
याला इतक  गद  हायची. यांची ठरा वक एज सी केले या, फ त ४०ची मा यता, फ त 
१०च श लक ठेवतात. पवार साहेबांपयत हे करण पोचले. ते हणाले, आप या लोकांचा 
फायदा होतो आहे. ऍड मशन या. शासनाने बंधनकारक केले आहे. सग या गो ट  के या. 
आपण पोहचू शकत न हतो. सगळे दे याचा य न केला. याला ग हनमट जॉब करायची 
इ छा आहे तो शंभर ट के एमएससीआयट  करतो. यापे ा याला पॅरेलल कोसस आहेत, ते 
तु ह  करा. या न म ताने वनंती आहे. हे बजेट झा यानंतरच तु ह  सगळे कोसस फायनल 
करणार आहात यामुळे तु ह  याचा वचार करावा असे वाटते आहे. क  शासनाचा भूसंपादन 
काय याचा वाद सगळीकडे चघळतो आहे. भूसंपादन कायदा थोडा कचकट आहे. काह  
ठकाणी जाचक आहे. जोपयत जी.आर. येत नाह , तोपयत याचे खरे प तु हाला आ हाला 
लोकांपयत पोचवता येणार नाह . भूसंपादन काय यामुळे नगररचना वभागाची ब-याच 
माणात अडचण होणार आहे असे दसत ेआहे. जागा ता यात असायला माण आहे. ड.पी. 
रि हजन बाबतीत वचार केलातर ३० ट के पु ढे अट नाह . ३० ट के जागा ता यात मळाल  
होती. ट डीआर वकले आहेत. आज या काळात ट डीआर पटकन यायला तयार होत नाह त. 
ट डीआरचे युट लायझेशन उ शरा होते आहे. म यंतर  शासनाचे धोरण आले, अडीच पट 
ट डीआर देणार. ट डीआरची हॅ यू अडीच पट कोणीच देत नाह . परंतू यांना यांना आर णे 
आहेत. या लोकांना मनपाचे ोजे ट सु ा झाले पाह जेत. तसे बघायला गेलोतर ट डीआर 
एवढा जनरेट होणार असेलतर मोबदला हणून तु हाला काह च यावे लागणार नाह . जोपयत 
इि लमटेशन करत नाह त, जोपयत ग हनमट या ॉपर गाईडलाई स नाह त, तोपयत तु ह  
पैसे खच क  शकत नाह . ट डीआर पण देऊ शकत नाह . मोगम पॉ लसी आहे. अडीच पट 
ट डीआर देऊ. तुम या हातात काय आले का. परदेशी साहेबांनी कमाल केल . इतके टाईट 
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केले. दर ६ म ह यांनी एक मट ंग. या सभागृ हात मा या पे ा बरेच जण आहेत यांना      
कटू अनुभव आहे. मा.योगेशभाई असतील, मा.राजाभाऊ काटे असतील जेवढे यावसा यक 
आहेत, परदेशी साहेबांकडून सवाना कूट अनुभव आहे. या ब डरला मनपाकडून ट डीआर 
यायचा आहे, तो यायला आलातर याला वचारायचे नाह . आयु त साहेब, तुम यात 
यां यात शंभर ट के फरक आहे. काम अडवा हणजे आपण चांगले राहतो, हे शंभर ट के 
चुक चे आहे. काम के यानंतर कळते अ धकार  कसा आहे. हणून टाऊन लॅ नंगकडे जे हा 
पाहतो. भ व यात नगररचना वभागाची अडचण होणार आहे. या काय यामुळे व पॉल सी 
फायनल नाह . दुसर कडे डी.पी. रि हजन २०१६ला आप याला एमआरट पी या से शन २० 
माणे पा हलेतर २/३ वष अगोदर आप याकडे चालू केल  पाह ज.े तु ह  याची या चालू 

कर यासाठ  सूचना व लेखी प  दले आहे. तर सु ा महासभेची पर मशन लागते ती एक/द ड 
वषापूव च दलेल  आहे. मागील म ह यात जी.बी. झाल . तु ह  आ ता दले असे अिजबात 
नाह . यात न क  काय आहे. नयमानुसार काय करावे लागेल. कुठ याह  शहराचा डी.पी. 
रि हजन हा या शहराचा कचकट भाग असलातर  तो करणे म ा त आहे. कदा चत तुमची 
बदल  झा यानंतर तु हाला करावे लागणार नाह . नंतर येणा-या अ धका-याला करावे लागेल 
असे नाह . याला वलंब लावू नका. यामुळे शहरात काह  माणात बदल हो याची श यता 
नाकारता येत नाह . हे ८०/९० क.मी.चे शहर आहे. यात काह  चांग या सुधारणा होतील. २ 
वषानंतर इले शन आहेत. यां या सूचना/हरकती आण यातर तु हाला या लोकांकडून फार 
व च , तु हाला इि लमटशन करता न ये यासारखे येऊ नयेत हणून करत नाह त असा 
समज कदा चत होऊ शकतो. हणून ह  या यांनी तातडीने चालू करावी. नवीन ठाकूर 
साहेबांना या माण ेसूचना या. टाऊन लॅ नंगला रेड लाईन, यू लाईन आहे. बीआरट  
कॉर डॉर पडींग आहे. दो ह कडे आ थक उ प नाचा फायदा देणा-या गो ट  आहेत. या जमे या 
बाजू आहेत. याचा कुठलाच उ लेख नाह . बीआरट , रेड लाईन, यू लाईन शासनाकडे गेल  
असतीतर आ ता पाहतोय. आमचा डी.पी. सँ शन झाला आहे. फडणवीस साहेब लवकर नणय 
घेतात असे हणतात. काह तर  नणय होईल. बीआरट  कॉर डॉरम ये सांगतो. १० ट के 
करतोय. फ त डे हलपमट १० ट के. पॉल सच नाह . उरलेल  डे हलपमट का होत नाह . 
आप या जहागीरदार पॉ लसीमुळे होत.े शासनाकडे पाठवा. तुम या घरची ॉपट  आहे का. 
तु हाला पॉ लसी क न दल  आहे. ठरवायच,े यावर श कामोतब करायच.े तु ह  तुमचे 
हणणे करत नाह  आयु त हणून. मुळात तु हाला महासभेने मा यता दलेल  आहे. ती पु ढे 
या. हे एका ट ने चांगले आहे. उ या एलबीट  बंद झाल तर हा कोटा या आदेशाचा अनादर 

होईल. तुम या मा हतीसाठ  सांगतोय, एसट पी तयार करायला सां गतला होता. सगळा फंड 
या कंपनीकडे डाय युट करायला सां गतला होता. यां याकडे पैसा वगच होत नाह . यांचे 
हेडच नाह . या अंदाजप कात एवढे चांगले केले आहे. या गो ट चा कुठलाह  उ लेख नाह . ह  
जमेची बाजू आहे. याचा उ लेख नसावा ह  खेदाची गो ट आहे. संबं धत वभाग मुखांनी या 
गो ट ची शंभर ट के मा हती तु हाला दल  पाह ज.े हणून याचे नयोजन ये या काळात 
करावे लागणार आहे. हे होत असताना या काह  अडचणी आहेत, ओ हललॅ पंग आहे. 
ट डीआर व एसट पी याचा ताळमेळ यवि थत बसत नाह . हणून चांगले यावसा यक 
आप याकडे येत नाह त. ते थोडे सुकर करायचा य न करा. याचा प रणाम आप या 
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उ प नावर शंभर ट के आहे. तु हाला २५० कोट  देणारा ब डींग पर मशन हा एकमेव वभाग 
आहे. ७० कोट ंची ह  तूट यां या कृ तमुळे नाह . थोडी मंद  अस यामुळे मग बदल होतो. 
टाऊन लॅ नंगसु ा याला कारणीभूत आहे. यां याकडून ॉपर कामे हावीत. ट डीआर जनरेट 
झा यानंतर मािजन, सीट एस झा यानंतर यां याकडे लॅनसाठ  फाईल  ठेवा. मोजणी सगळे 
क न बघतात आ ण ता यात आले या जागा. ह  स ट म झाल  पाह जे हणून या 
न म ताने तु हाला मु ाम सांगणे आहे. हे होत असताना संबं धत रलेटेड असणारा 
अि नशामक वभाग असतो. अमुक अमुक मा यता असतात. बांधकाम पर मशन घे यासाठ  
अि नशामक वभागाची एनओसी लागत.े मं ालयात आग लागल  ते हा वभागात गावडे 
साहेबांना प  दले होत.े फायर लॅन कोण सब मट करतो आ कटे ट. फायर लॅन फायर 
इंिज नअर यांनी सब मट केला पाह जे. मं ालयात आग लागल  याचा कती मोठा          
गाजावाजा झाला. यानंतर फायर ऑ डट झाले. सग या शासक य सं था, यानंतर वेगवेगळे 
रपोट आले. मनपाचा फायर रपोट झाला. याची कॉपी कोणाकडे आहे ते वचारा. या माणे 
इि लमटेशन झाले का. फायरचे नॉमस ्  आहेत. या- या ब डरला पर मशन देतो, या- या  

ब डर, सोसाय या यांनी याची स ट म ऍ ट हेट होते का नाह  हे शोधून एकदा तर  
तपासणी करावी लागत.े उ या या काळात हे उ प नाचे साधन होऊ शकत.े तु ह  तपासणी 
करा. अ याव यक सेवा आहे. ऍि सडंट कधीतर च होतो. रोज होत नाह . पण याचे इ पॅ ट    
लाँग लाईफ असतात कंवा लाँग टम असतात. अपघात झा यानंतर सुधार यापे ा कॉशन 
यावे. हे ट ह ऍ श स या यात. यावसा यक नजरेने अि नशामककडे पा हलेतर हा 

अ तशय चांगला वभाग आहे. एम.एफ.एस. महारा  फायर सव सेस यांनी काय केल.े यांनी 
पुणे मनपा व पंपर  चंचवड मनपा या अि नशमन वभागाची वभागणी केल.         

िज याचा काह  भाग १० क.मी. पयत वाढवून दला. मी गावडे साहेबांना सां गतले, 
आप याकडे हंजवडी या. तु ह  फायरचे चाजस पा हले तर को यावधी पये आहेत.  
एमआयडीसीने तु हाला पर मशन द यानंतर आपल  एनओसी लागत.े चाकण, तळवडे 
एमआयडीसी इथे मनपा या एनओसी आहेत. हे करताना हा उ प न हणून एक भाग आहे. 
यांना खच करावा लागत नाह . तपासणीची फ  आहे. शंभर ट के हा आप या जमे या बाजुने 
वचार करा. नधी आहे याचा वचार करा. तथे काय होत,े काय नाह  ते तपासा. हा वभाग 
अ त र त आयु त यां या ता यात या. याचे नयोजन करा. करण गावडे यांना कुठलेह  
अ धकार नाह त. तर  ते सग यांना एनओसी देतात. या वभागाकडे शंभर ट के या नजरेने 
पा हले पाह ज.े तु हाला उ प नाचे काय काय ोत वाढवता येतील. महसूल  उ प नात वाढ 
कशी होईल याकडे या न म ताने ल  मी देतोय.  

आप या शहरातील ब-याच योजना आपण के यात, ब-याच बाक  आहेत. येकाला 
वाटत,े मा या प रसरात खच हावा. ॅ ट कल  सगळे असत,े नसत.े जाता जाता एवढे सांगू 
शकेल. सां कृ तक धोरण व उ प नाचे धोरण याबाबतील मी दहा म नटे बोलणार व थांबणार 
आहे. आपण सां कृ तक धोरणाला मंजूर  दल तर  शहराला एक खंत आहे, जो तो याचे 
पालन या या प तीने करतो. नवा गडी नवा राज असे चालले असत.े हे चालत असताना 
गणपती उ सव आपण वसरतो. येक कायकता गणपती मंडळातून तयार झाला आहे. काह  
वषापूव  मा.भाऊसाहेब भोईर असतील, खासदार मा. ीरंग बारणे असतील, मा.ल मणराव 
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जगताप असतील, मा. वलास लांडे असतील या लोकांनी पंपर  चंचवड महो सव नावा पाला 
आणला होता. पैसे नाह  हणून तो बंद केला. महापा लकेने खच क  नका पण यं णा या. 
एव या चांग या चांग या इंड ज शहराम ये आहेत. ते उ सवासाठ  शंभर ट के नधी देणार 
आहेत. आंबेडकर जयंती, शवजयंती, महावीर जयंती करतो. आ णासाहेब साठे यांची 
पु य तथी करतो. जे महापु ष होऊन गेले आहेत, यां या सग यां या जयं या साज-या 
करतो. परंतू गणेशो सव सु ा या माणे पूव  होता तसा, न याने साजरा करायला चालू करा 
असे हणत नाह . आपण  महो सव घेत असताना शहरात मा यवरांना बोलवतो. परंपरा चालू 
झाल . रामकृ ण मोरे ना यगृ हात क  नका ओपन थएटरला करा. दहा/वीस हजार लोक तथे 
येतील. अशा प तीचे कलाकार बोलवा. असे सां कृ तक धोरण तयार करा. तसे अंदाजप क 
तयार करा. सहा भागांम ये सां कृ तक पाने काय म झाले पाह जेत. हणजे कोणाला 
कोणाचा राग येणार नाह . असे नयोजन करा. मा.अिजतदादांची खूप इ छा आहे, गणेश 
कला डा मंद रासारखे ओपन थएटर आप या शहरात करावे. कमान ४,००० लोकांची आसन 
यव था असलेले ओपन थएटर हावे. याबाबतीत जागा पहावी, आमचा आ ह आहे. असे 
ओपन थएटर आप याकडे झाले पाह ज.े यासाठ सु ा भ व यात य न करावा अशी वनंती 
आहे. परदेशांत पा हले तर छोटे छोटे ऍि प थएटस असतात तसे करता येतील. शहरातील 
कलाकारांना कुठेतर  यासपीठ उपल ध होईल अशा प तीचे नयोजन क न या.  

उ प ना या ोतांवर वचार करताना महापा लकेने एलबीट  व जीएसट  यांचा वचार 
केलेला नाह  हे तु हाला मा य करावे लागेल. ग हनमट ऑफ इं डयाने ई- बझनेस पोटल चालू 
केला आहे. या धत वर आप याला एक ई- बझनेस पोटल चालू करता आला पाह ज.े ब डींग 
पर मशन, करसंकलन हे चांगले उ प न देणारे वभाग आहेत. ब डींग पर मशन वभागाम ये 
उ च उ प न गटांतील यावसा यक असतात. यां याकडे पेपरलेस कारभार असेल, यांना 
कमी वेळात परवानगी दल तर उ प ना या १० ते २० ट के चांग या प तीचे प रणाम या 
वभागात झा या शवाय राहणार नाह  यात काह  शंका नाह . परवाना वभाग- एका माणसाचे 
५/५० बोड अस यापे ा महापा लकेचे ५/५० बोड असतीलतर, हा वभाग यवि थत चालवला 
तर  कमीत कमी .१० कोट  मळतील. हा वभाग पीओपीवर चालवायला या. यांना टागट 
या. .१० कोट  मळालेतरच. आकाश च ह परवाना वभागाकडून उ प न कसे मळेल ते 

पा हले पाह जे. खासगी परवानगी मा गतल  तर अव य या. पण मनपा या जागेत परवानगी 
मा गतल  तर काय करतो. टडर काढतो. .२/३ कोट  टॅ स भरतो व वषय सोडून देतो. याकडे 
ठोस उ प नाचे साधन हणून पा हलेतर शंभर ट के याचा फायदा होणार आहे. वीजेत 
थोडीशी बचत करा. वाय-फाय स ट मवर यांना सग यांना चाज लावा. यातून शंभर ट के 
वाढ झा या शवाय राहणार नाह . आ ता बजेटम ये सीएसआरचा उ लेख कुठेच नाह . 
सीएसआर जर असेलतर कुठे नाह तर मेटेन सम ये करा. मेटेन ससाठ  लोक तु हाला भेटतात  
लाखो कोट ंचा धंदा करणारे लोक शहराम ये आहेत. पण या सीएमआरचा फायदा आप याला 
आहे का. याचबरोबर या सं था गोरगर बांना मदत करत असतील, आपल  सं था सु ा 
गोरगर बांना मदत करतेच. कुशल पुर कार हणून एका छताखाल  घेऊ शकलोतर असे वाटते               
खचात कपात क न नयं णाखाल  उ प न कसे वाढवता येईल याकडे ल  या एवढ च मी 
सूचना क  इि छतो. मला प ने यांनी, महापौर साहेब यांनी बोलायला परवानगी दल  
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याब ल मी यांचे आभार य त करतो. आपण रा वाद  काँ ेसला स ताधार  प ा या या 
महापा लकेत चांगले बजेट सादर कर याचा य न केला आहे. ते १०० ट के खच  पडेल एवढे 
बघा एवढ च वनंती करतो आ ण माझे एक/दोन श द संपवतो.  
 
मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब व सव स मा. सभागृ ह, प कार 
बंध,ू काळेवाडी फाटा ते डी-माट हा बीआरट  र ता बनवला आहे तो पा कगसाठ  बनवला आहे 
का. तथे स नल बसवला आहे तो कधीच चालू नसतो. या भागात एम.एम. शाळा, तापक र 
शाळा अशा शाळा आहेत. यामुळे या भागात मुलांचा वावर सारखा असतो. एकदा कधीतर  
स नल चालू असतो. यानंतर कायम बंद झाला. नागर कांनी र ता कसा पार करायचा. 
तापक र चौकात नागर कांना ये याजा याकर ता थम यव था करा. थम नागर कांसाठ  
र ता यवि थत करा. काळेवाडी भागातील आर त र ते ता यात घेऊन ते लवकरात लवकर 
पूण करावेत. अ रशः र यात ख डे आहेत. तापक रनगर इथे इतके ख डे आहेत. तथे 
कायालय आहे. तथे लोकांची ये याजा यासाठ  नेहमी गद  असत.े तथे नेहमी छोटे मोठे 
ऍि सडंट होत असतात. वॉडात आलोतर वॉडात सु ा पावसाचे पाणी सोडले जात.े ेनेज खाल  
खचलेले आहेत. यांना अ रशः घुशी लाग या आहेत. मला दररोज ेनेजबाबतीत फोन येत 
असतात. तापक रनगरला या झोपडप या आहेत यांचे पुनवसन कराव.े उदा. ीनगर येथे 
एक टाक  बांधून दे यात यावी. पा याची बचत वाढावी असे आ ता पाडाळेता नी सां गतले 
आहे. काह  ठकाणी पाईपलाई स २० वषापूव या आहेत. या गंजले या आहेत. गंजले या 
पाईपलाईनमधून पाणी वेगळे होत असत.े या बदल यात या यात असे मी तु हाला सांगू 
इि छत.े मला बोलायला संधी द याब ल तुमचे ध यवाद! 
 
मा.आरती च ध े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब व स मा सभागृ ह, येक नगरसेवक 
या या भागातील कामे जा तीत जा त कशी होतील यासाठ  य न करत असतात. 
आर णे आहेत. भाजी मंडईचे आर ण आहे, ये ठ नागर कांसाठ  वरंगुळा क  आहे, 
ि व मंग टँक आहे. यासाठ  ठेवलेल  तरतूद अ यंत कमी आहे. भर व तरतूद मळ यासाठ  मी 
वनंती करत.े मा.िजत  ननवरे यांनी नषेध केला. डा या वषयाकडे अिजबात ल  दले 
जात नाह . मी पंपळे नलखमधील यायामशाळेसाठ  गेले ३ वषापासून मागणी करते आहे. 
सा ह य अपूण आहे. याकडे ल  दले जात नाह . यायामशाळा चालू कर यासाठ  पर मशन 
मळत नाह . भांडारा वभागाकडे सा ह य खरेद चे काम आहे. यां याकडूनह  सा ह य खरेद  
कर यात येत नाह . याच ल  घालावे. नागर कां या सोयीसाठ  यायामशाळा लवकरात लवकर 
चालू करावी. पाणीपुरव याबाबतीत बोलायचे तर काह  भागात २ वेळ पाणी देता. पण 
आम या भागात एक वेळ सु ा पु रेसे पाणी देऊ शकत नाह. पा या या पाईपलाई स खराब 
झा या आहेत. बदलाय या आहेत. पाणी मळत नाह  यासाठ  चांगले व यो य उपाय 
करायला पाह जेत. मी तु हाला वारंवार सांगत.े नागर कांना १ वेळ सु ा पाणी देऊ शकत 
नसालतर यात काह  अथ नाह . आ ता उ हाळा सु  झाला आहे. क पटेव तीला पा याचा 

न अ यंत भेडसावतो आहे. बजेट यावे.  ेनेज वभाग- पंपर  चंचवड शहराचा वकास 
झपा याने होतो आहे. आम या भागात ब-याचशी ि कमस ्  होत आहेत. प हल  ेनेज लाईन 
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वाढवून यायची आहे. यासाठ  तरतूद कमी आहे. आ ह  नागर कांना सांगतो. ३/४ ठकाणी 
काम झाले तर  आपण ेनेजसाठ  जा तीत जा त तरतूद यावी. पाऊस आ यानंतर अ रशः 
लोकां या घरांम ये मैला जातो आहे. लोकांना ास सहन करावा लागतो आहे. पंपर  चंचवड 
म ये एखा या भागाम ये जी काह  कामे आहेत, यासाठ  भर व तरतूद मळावी अशी मी 
वनंती करत.े  

 
मा.राहू ल जाधव – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, स मा.नगरस चव, स मा.सभागृ ह व 
प कार बंध,ू आज बजेटवर चचा चालू असून चचचा हा दुसरा दवस आहे. आ हाला 
बजेटबाबतीत समाधानकारक वाटत.े परंतू असे सु ा दूदवाने वाटते क, सन २०१५-१६ या 
बजेटम ये जो नधी दला आहे तो कती ट के खच झाला हा वचार शासनाने करावा. आज 
आम या गावाम ये परदेशी साहेब आयु त असताना खूप मो या मनाने सन २०१४-१५ या 
बजेटम ये नधी दला होता. परंतू माच अखेरपयत आम या भागात कुठेह  डांबर पडले नाह  
कंवा थाप य वषयक असेल, आरो य वषयक असेल आम या भागात कोणतेह  काम झालेले 
नाह . वशेष योजनेचा वचार केलातर बीआरट  रोड चालू आहे. काळेवाडी फाटा ते चखल  
असा रोड चालू आहे. सवात जा त हालअपे टा भोग या असतील तर आम या चखल  गावाने 
भोग या आहेत. ख डे पूणपणे पडले आहेत. येक कामाचा वचार केलातर बाक  ठकाणी 
कामे लवकरात लवकर पूण केल त. आम या लोकांनी जागा दल , या ठकाणी बीआरट  रोड 
झाला नाह . या ठकाणी आम या लोकांना चखल  गावापयत कोणताह  मोबदला दला गेलेला 
नाह . तर देखील लोकांनी मो या मनाने गावाचा वकास होत असेल हणून आम या लोकांना 
मोठे मन क न या ठकाणी आप याला जागा द या आहेत. बीआरट चा वचार केलातर च-
होल  असेल, चखल  गाव असेल या भागात देखील जेव या लोकां या जागा गे या यांना 
देखील मोबदला दलेला नाह . रोकडे व तीत लोकांची १/१ गुं यांची घरे होती आज ते बेघर 
झाले आहेत. यांना मोबदला दला नाह . हे लोक भा या या घरांम ये राहत आहेत. यांचा 
आजपयत कोणी वचार केलेला नाह . मी आप याला वनंती करतो क , यावेळी जागा 
ता यात घेत या हो या, आपण या लोकांना सु ा घरकुल योजनेम ये घर यावे. हे लोक 
प ह यापासूनच गर ब आहेत. रोकडेव तीत लोकांची घरे होती. आ तापयत आपण यांचे हाल 
केले आहेत. या लोकांना घरापासून रोड उचलायला सु ा जागा नाह . १५ फूट घर वर व रोड 
खाल  असे झाले आहे याचा वचार आपण करावा. बजेटचा वचार चालू असताना आम या 
गावाचा वचार केलातर येक वेळी बोलताना चचा होत.े समा व ट गाव,े समा व ट गावे. 
आम याकडे वकास होत नसेल, नाईलाजा तव आ ह  बोलत असतो. ११ गावांचा वचार 
केलातर कोण या गावात गाडन केल , कोण या गावात खेळाचे मैदान केले. कोणतेह  गावाचा 
महापा लकेत समावेश केला, तो के यावर याचा वचार होणे गरजेचे आहे. आ ता बजेटम ये 
आपण तरतूद ठेवल  आहे. खेळाचे मैदान करावे, उ यान करावे. परंतू सन २०१४-१५ चे जे 
बजेट अनुभवले. याच पदधतीने सन २०१५-१६ चे बजेट पा हलेतर तु ह  आमचे व न असेच 
बाजूला ठेवणार का. आ हाला या सभागृ हात येऊन ३ वष झाल . आ ह  लोकांना आ वासने 
दल  आहेत. पाठपुरावा क न ३ वष झाल  आहेत. या या ठकाणी पंपर  चंचवड 
महापा लकेन े आर ण टाकले आहे. या जागा या ठकाणी नगररचना वभागाला ता यात 
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द या आहेत. या जागा शंभर ट के ता यात आ या नसतील तर ५० ते ६० ट के जागा 
ता यात आ या नाह तर आप याशी या शेतक-यांशी चचा करायला तयार आहोत. परंतू 
आपण या ठकाणी आ हाला खेळाचे मैदान असले, उ यान असेल ते क न यावे. कारण 
तशी तरतूद ठेवल  आहे. आपण आम या समा व ट गांवात ि हिजट केल . यानंतर हे बजेट 
तयार केले आहे. याचा आ हाला देखील अ भमान आहे. परंतू हा नधी खच  पडला पाह ज.े 
कारण येक वेळी आजपयत वचार केलातर नगरसेवक हणून नवडून आ यानंतर मा हती 
हायला द ड/दोन वष गेल . हे बजेट थोडेफार कळाले आहे. सन २०१४-१५ चे बजेट अिजबात 
खच झाले नाह . आपण संबं धत वभागाला खुलासा क न सांगावे. जे काह  बजेट रा हले आहे 
ते रा हले या दवसांत पूण करावे. आम याकडे डांबर  र ता असेल, ड यूबीएम असेल तर 
काह  नाह . आ हाला र ता दाखवावा लागतो. वतः नगरसेवकाने मॅप काढून दाखवला. 
कोणतेह  काम क  शकत नाह . माचम ये बजेट झा यानंतर पुढ ल माचम ये मंजूर  येत.े 
एक म हना अगोदर केलेतर आम या भागाचादेखील चांग या प तीने वकास होऊ शकतो. १५ 
दवसांत कोणकोण या काय कामे करणार ते चेक करा. मी हणणार पुढ ल बजेटम ये तरतूद 
ठेवल  आहे ती वग करा. यात ४/५ म हने जातात. पु हा तसेच राहत.े काल तु ह च पुढचे 
बजेट आम या गावाचा वचार क न आपण आ हाला या ठकाणी जे बजेट दले. काह  का 
होईना समाधानकारक आहे. परंतु जे ज ेकागदावर आले आहे ते आपण खच करावे. संबं धत 
वभागाला आदेश यावेत, या कामांसाठ  नधी मंजूर करता, तो पूण नधी आम या 
भागासाठ  आम या गावांसाठ  खच कर यात यावा अशी काळजीपूवक वनंती आहे.  

आम या भागात गायरानाची जागा आहे. येक वष  बोलले गेले आहे. गायरानाची 
केस चालू आहे. क  शकत नाह . का क  शकत नाह . पंपर  चंचवड शहरात अशी कतीतर  
गायराने आहेत. वतः पंपर  चंचवड मनपाने तेथे ोजे ट केलेत. खेळाचे मैदान केले, 
उ यान केले, मशान घाट केले मग का क  शकत नाह . जो वषय आहे तो शाळे या 
इमारतीचा वषय आहे. आमचे व याथ  िज हा प रषदे या शाळेत बसतात. येक वष  
थाप य वभाग एक लाख खच करेल, दोन लाख खच करेल. कुठे व या यासाठ  शौचालय 

बांधेल. मा या कुदळवाडी या शाळेला खेळाचे मैदान नसताना खोखो पधत पंपर  चंचवड 
मनपाने प हले ब स ा त केले. तथे मैदान नाह , तथे व या याना कोच नाह . आज ४० 
गु ं यांचे आर ण कुदळवाडी या शाळेत आहे. २० गु ं यांची आर णे ता यात आल  आहेत. ५ 
गु ं यांम ये शाळा आहे. बाक  २० गु ं यांचे ाऊंडसाठ  ठेवावेत. २० गु यांत शाळा करावी. तथे 
ड.पी. ता यात आला नाह  अशा काह  अडचणी सतत येतात. आत रोड आहे, या रोडवर 
ब डींग पर मशन यावी. ब डींग पर मशन भेट यानंतर मुलांना बस यासाठ , शक यासाठ  
या ठकाणी शाळेची इमारत उभी करावी ह  माझी न  वनंती आहे. 
 आम या भागात शौचालये बांधावीत. आ हाला लाज वाटत.े तु ह  ि हजीट करायला 
आला होता. शौचालयांची अव था खूप बकट आहे. या- या ठकाणी चोकअप झालेले आहे, 

येक दवसाला फोन करावा लागतो. ते केल नाह तर सव मैला रोडवर येतो. दुगधी पसरत 
असत.े मा या भागात ६/७ ठकाणी शौचालय आहे. परंतु मला वाटत,े पंपर  चंचवड शहरात 
जी शौचालये आहेत. आम या भागात तशा प तीची बांधल त तर बरे होईल. मा या आधी 
झालेल  ह  शौचालये आहेत. न कृ ट दजाचे काम पाहू न यावे. मा या एकंदर त भागा या 
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नधीतून झालेल  बर च कामे आहेत. ४० ट के बलो न वदेची कामे झाल  आहेत. एक 
ठेकेदार आहे, तो मला बोलला होता. हे अधवट रा हलेले काम आहे. परंतू पंपर  चंचवड 
महापा लकेत हे काम कर यासाठ  मला अडीच लाख या. अशा प तीचे जे ठेकेदार आहेत 
यांना लॅक ल टम ये टाका. आपण यावेळी काम करत असतो. यावेळी आप याला 
कामाची वा लट  मळाल  पाह ज.े एकदा काम के यानंतर २/४ वषात पु हा हेच काम करायचे 
असेलतर कामाची काय वा लट  देणार आहोत. यासाठ  चांगले ठेकेदार असावेत. आ ता 
पंपर  चंचवड शहरात या- या ठेकेदाराने टडर घेतले आहे. ४० ते ४२ ट के बलो हणजे 
तो कामाची वा लट  काय ठेवणार आहे. परंतू हे असून सु ा अजूनपयत काम चालू नाह. 
काम पूण सु ा होत नाह . आम या भागात भयानक अव था झाल  आहे. मा या भागात 
मुि लम बांधव जा त आहेत. कुदळवाडी, हरगुडे व ती इथे जवळजवळ ७० ते ८० ट के 
मुसलमान बांधव आहेत. पर ां तय आहेत, काह  हंद,ू महारा यन आहेत. मा या भागात 
एकूण ४२ आर णे आहेत. परंतू एकह  आर ण दफनभूमीसाठ  नाह. जी दफनभूमी आहे, 
गावातील ती जागा अपूर  पडते आहे. चखल मधून इं ायणी नद व न ीज होणार होता. तो 
कॅ सल होऊन तो खाल या बाजूला आला आहे. शेजार  ऑ टरॉय या जागेचे आर ण आहे. 
तथे मिु लम दफनभूमीसाठ  जागा दल . खूप मोठा वषय आहे. तो मनावर घेऊन, 
नगररचना वभागाला सूचना देऊन हा दफनभूमीचा वषय माग  लावावा. मा.महापौर साहेब, 
मी वनंती करतो क , डी.पी. र ते आहेत ते ता यात घेत असताना ब-याच अडचणी येत 
असतात. परंतू हे डी.पी. र ते ता यात येतात, यावेळी बीआरट  र ता करताना          
यां याकडून खडीमु म टाकून घेतो. परंतू जे ट डीआर क न देतो. या ठकाणी काह  र ते 
दसत नाह त, ते सु ा आप याला करावे लागतात. हा वषय मु यतः वर ठेवून आम या 
भागात यावेळी ड.पी. र ते ता यात येतील, मा. शांत शतोळे यां या भागासारखा, 
मु ंबईसारखा आमचा भाग दसेल. पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर येथे यावेळी डपी र ते 
ता यात आले, यानंतरच या भागाची सुधारणा झाल  आहे. या शवाय कोण याच भागाची 
सुधारणा होत नाह . आजचा अनुभव आहे. डपी र ते घेतलेतर आम या भागात चांगले 
डे हलप कर यासारखे आहे. ते र ते लवकरात लवकर ता यात घेतले तर लवकरात लवकर     
दलेतर आम या भागाचा चांगला वकास होऊ शकतो. बरेच ब डर कंपनीवाले आम या 
भागात आले आहेत. यांना रोड खोदायची पर मशन देतो ते हा खोदाई झा यानंतर चेस 
करणे आपले काम असत.े हे चेस भरले जात नाह त. जो काह  मोबदला आपण देत असतो. 
या भागात रोड खोदायला पर मशन दल  आहे, याच ठकाणी तो नधी खच करा. 

आम या भागात जे हा पर मशन देतो. खूप मोठा रे सडेि शयल ोजे ट चालू आहे. 
.४,८२,००,०००/- रोड खोद यासाठ  घेतले. याच भागात मग खच का क  शकत नाह . 
येक भागात िजथे रोड खोदायला चा स देतो. याच ठकाणी तो नधी खच करावा. 

पीसीएमसीला आम या भागातून जो मळकत कर मळतो. २/३ वेळा हेच बोललो आहे. 
मळकत कर मळत असेलतर तेवढा जर  खच आम या भागात केला तर  चांग या दजाचा 
भाग हणून आमचा भाग नावा पाला येईल. एकच मळकत असते यावरह  शा तीकर 
लावतात. जो नधी देतात तो अपूरा असतो. यात काह  काम होत नाह . यात बलो 
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मगकाम कसे होणार. यामुळे आपण हे काम करत असताना आम या भागात चांगला नधी 
देऊ कंवा दलेला नसेलतर  पूण खच करा.  

आम या भागात आरो य वषयक त ार  आहेत. कचरा गा या अप-ुया असतात. ४/४ 
दवस कचरा उचलला जात नाह . कचराकंु या ठेव या पाह जेत. जे लोक काम करतात, गटर 
करतात, या ठकाणी आरो य वभागाचे लोक अपुरे आहेत. आम या भागात ा मण भागात ४ 
लोक वाढवून सांगायला हरकत नाह . ेनेज वभाग - आम या भागात क चे र ते 
अस यामुळे चबर तुटतात, यातून माती पडत.े चबर जाम होतात. या ठकाणी जा त टाफ 
दलातर आमची कामे चांगल  होतील. आपले गावडे साहेब चबरम ये पडले होत.े यांना 
वचारा. कंपनीला आग लागल  होती हणून रा ी आले होत.े टू ि हलरव न आले होत.े 
चबरम ये पडले. आज तथे अि नशामक क  असते तर यां यावर ह  वेळी आल  नसती. 
तुम या शासनातील एक अ धकार  यांनी वतः हे अनुभवले आहे. आम या भागात 
अि नशामकसाठ  ४ गावांसाठ  तरतूद केल  आहे. हे खच केलेतर आम या भागात 
अि नशामक क  होईल. आम या चखल , तळवड,े मोशी इथे प ह यापासून नैस गक नाले 
आहेत. ते बांध यासाठ  गेले ३ वषापासून पाठपुरावा करतो आहे. तो तु ह  बांधा. ना या या 
बाजूला असले या कंप यांमधून के मकल, रसायने इं ायणी नद या पा यात सोडले जातात. 
हेच पाणी इं ायणीतून आळंद ला जाते. ते यवि थत बांधलेतर कोण याह  इंड वा याला 
के मकल नद म ये सोडायचा माग सापडणार नाह . आप या पयावरण वभागा या अ धका-
यांना, आप याला यावर काह  माणात ल  ठेवायला माणसे ठेवता येतील. आज नैस गक 
नाले आहेत ते ओपन आहेत. तथे कस याह  प तीचे बांधकाम केलेले नाह . यामुळे 
कोणीजर  येवून यात पाईप सोडलातर  सु ा ते पाणी तसेच आळंद ला जाते. आप या भागात 
कोणी आंदोलन करतात. भरपूर कारखानदार आहेत. चखल , कुदळवाडीत भरपूर भंगारवाले 
आहेत ते नद म ये ऍ सड टाकत असतील, के मकल टाकत असतील. असे कतीतर  ठकाणी 
पा हले आहे. तथे ेनेज लाईन झाल  असल  तर  ेनेज लाईनम ये ऍ सडचे पाईप तथे 
सोडले आहेत. कतीवेळा फोन करत असतो. या ठकाणी ल  देणे खूप गरजेचे आहे. इं ायणी 
नद  यामुळे दु षत झाल  आहे. मशानभूमी – साठ  असलेल  जागा अपूर  आहे. एखादा 
दश या वधीचा काय म असेलतर माता भ गनींना इं ायणी नद चे पाणी अंगावर घेऊन पुढे 
यावे लागत.े तथे यांना कपडे बदलायला जागा नाह . पा यात आंघोळ करावी लागत.े 
मशानभूमीत डागडूजी क न, पा याची यव था क न माता भ गनींना आडोसा कर यासाठ  

एक/दोन बाथ मची यव था करणे गरजेचे आहे. मशानभूमीला इं ायणी नद या बाजूने तडा 
गेला आहे. आरसीसीम ये बांधकाम करणे गरजेचे आहे. तरतूद आहे. फ त ह  तरतूद 
यवि थत खच  पडल  तर कामे होतील.  

आम या भागात पाणीपुरव याचा न खूप गंभीर आहे. आ ह  पा या या टाक ची 
मागणी केल  होती. आजपयत कुलकण  साहेब असतील, लडकत साहेब असतील कंवा 
महापौर साहेब असतील आ ह  येक वेळी पा या या टाक साठ  मागणी करतोय. आज 
यावेळी लोकसं या कमी होती ते हादेखील हच लाईन होती. लोकसं या वाढल  तर देखील 
हच लाईन आहे. यामुळे खूप अवघड प रि थती आहे. पा याला ेशर नसत.े एक पंप 
चालला नाह तर ८/८ दवस ॉ लेम येतो. पंप जळाला होता यामुळे इतका ॉ लेम आला 
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आहे. आ ह  लोकांना काय उ तर यायचे. आज पाणी येई, उ या पाणी येईल. पा याचा न 
इतका गंभीर आहे. नैस गक बोअरवेलचे पाणी वाप  शकत नाह त. यामुळे मनपा या 
पा या शवाय दुसरे पाणी वाप  शकत नाह . आम या भागात पा या या टाक ची खूप गरज 
आहे. यासाठ  आप याकडे जागासु ा आहे. हणून हा वषय यावा. ाथ मक आरो य क े 
नाह त, वरंगुळा क े नाह त, खेळाची मैदाने नाह त, जॉ गगं ॅक नाह , यायामशाळा नाह . 
यासाठ  जी तरतूद केल  आहे ती खच  पडावी. यासाठ  मी पु हा एकदा वनंती करतो. 
बजेटमधील तरतूद  खच करा यात. सन २०१४-१५ मधील नधी खच झाला नाह , तो नधी 
देखील आम या भागात खच करावा. आपण बोलायला संधी दल त याब ल ध यवाद.  
 
मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब व सव स मा.सद य, आज आपण 
केलेले काम खरोखरच चांगले आहे यात शंका नाह . पंपर ब ल बोलायचे हटलेतर मी 
ि व मंग टँकसाठ  पाठपुरावा करतोय. ि व मंग टँक अजून झाला नाह. वशेष हणजे पंपर  
गावाचा पा लकेतील सहभाग मोठा आहे. टे को, गरवारे, फनोले स या कंप यां या जागा 
वाघेरे लोकां या जागांम ये आहेत. आजह  पंपर  गाव ा मण भागासारखे आहे. तथे सु वधा 
बलकूल झाले या नाह त. मी बर च वष पाठपुरावा केला. बंड साहेबांपासून ि व मंग टँकचा 
पाठपुरावा करतोय. माझी आप याला वनंती आहे क , पंपर  गावातील ि व मंग टँकचे काम 
मी उपमहापौर पदावर आहे, तोपयत झालेतर तुमचा खूप ऋणी राह ल. शवाजी महाराजां या 
पुत याचे सुशो भकरण, भैरवनाथ मंद राचा िजण ार अशी २/३ कामे केल तर पंपर  गावाचा 
वकास झाला असे था नक मंडळी बोलतील. यात आमचाह  खूप मोठा सहभाग रहावा अशी 
न  वनंती करतो.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब व सव स मा.सद य, कालपासून 
आजपयत बजेटवर चचा करत असताना मी प ह यांदा हे बजेट सवसामा य नागर कांसाठ  
के याब ल जेव या जेव या लोकांनी हे बजेट तयार कर यासाठ  मदत केल  आहे, ते सव 
अ धकार , यांचे सव सहकार  व आयु त साहेब यांचे सवाचे मनापासून आभार मानत.े आभार 
यासाठ  मानते क , क मशनर साहेब तु ह  प ह यांदा असे क मशनर आहात क  तु ह  
बजेटपूव  सग या वॉडची ि हिजट पूण केल. आज शवेटची ि हिजटसु ा पूण केल. आता 
एकच वॉड राह ला आहे. कारण कालच माझे सहकार  सांगत होत.े हच एक ि हिजट रा हल  
आहे. हरकत नाह . हच वॉडात तरतूद ची सूचना दल  आहे. यासाठ  मी तुमचे कौतुक 
करतेय. आप याला सवसाम य नागर कांना जे पाह जे आहे, मोठे ोजे ट झाले असतील, 
उ डाणपूल झाले असतील, पण शहरा या ट कोणातून या या गो ट  कराय या असतील 
या ि टकोणातून आपण याम ये अंतभाव केला होता. परंतू यंदा या बजेटम ये तु हाला 
वाटत असेल क  मागचीच पाने पु ढे आहेत का, पण मागचेच पूण करायचे असेलतर मागचीच  
पाने पु ढे येणार आहेत हे देखील आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. आ ण या ट कोणातून 
मी सवाचे आभार मानले होत.े शेवट  ोजे ट सु ा पूण हायला पाह जेत. जसे आ ता 
उपमहापौरांनी सां गतले क , यां या वॉडातला ि व मंग टँक पूण झाला नाह. यां या 
वॉडातला व मा याकडील ि व मंग टँकचे काम एकाच वेळी सु  झाले होत.े मा या वॉडातला 
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ि व मंग टँक सु  झाला. परंतू यावेळी ोजे टसाठ  तरतूद  के या ते हा काह  ठेकेदार 
असतील व आपल  ो सजर कुठेतर  बदलल  गेल  पाह जे. एकदा टडर आले नाह तर परत 
एक म ह यासाठ  रकॉल, परत एक म ह यासाठ  रकॉल असे यात ती मुदत पूण होऊन 
जात.े आज माच म ह यात ८ दवस आधी तो ठेकेदार येईल का, नाह  येणार. तो ए ल या  

प ह या आठव यातच येणार आहे. क मटमट केल  आहे, आ ता सु  करणार आहे. आ हाला 
मा हत आहे. ठेकेदार ८ दवसांत काम सु  क  शकणार नाह . तो ए लम ये जाणार व 
सग या गो ट ंची सु वात करणार आहे. तुमचे कौतुक एव यासाठ  करत.े अशी कोणती 
महापा लका आहे, जी जेएनएनयूआरएमम ये आपण आज बीएसयूपीम ये ८२८८ लोकांना, 
सग या नगरसेवकांना सांगू इि छते क  जो चालतो तो चुकतो. जो काम करणार आहे 
यालाच ठेच लागणार आहे. तु ह  काम करा. आज व लनगर या झोपडप ीतील लोकांना 
१०० ट के घरे दल  आहेत. १४५६ घरे द.१३ माच पयत पूण केल  आहेत. अजंठा नगरम ये 
५३ ट के काम पूण झाले आहे. या १४५६ मधून ७८४ लोकांना घरे दे याचा याय दलेला 
आहे. वेताळनगरम येसु ा ७५ ट के लोकांना घरे देऊ शकलेलो आहोत. १३४४ पैक  १००८ 
लोकांना घरे दल  आहेत. उ योग नगरम ये आपण काम क  शकलो नाह . तथे जागाच 
मळाल  नाह . यात कुठेतर  दु ती केल  गेल  पाह ज.े दु ती का केल  गेल  नाह . जे फंडस ्  
रटन करायचे आहेत, यात आपण काम केले असतेतर एखा या दुस-या ठकाणी हा भाग 
हलवला गेला असतातर अडचणी आ या नस या तर उ योगनगर मधील झोपडप ीतील लोक 
घर क  शकले असत.े लंकरोडवर ल १५०० झोप यांचे पुनवसन केले. म लंदनगरम ये ४५ 
ट के काम पूण केल,े तथे ५६० लोकांना घरे दल त. से टर २२ म ये जवळपास बरेचशी घरे 
दल  आहेत. १२८० पैक  ७२०. असे एकूण क पात जवळजवळ ८२८८ घरे दल  आहेत. अशी 
कोणती  महापा लका आहे. मा या सहका-यांनी हे वा भमानाने सां गतले पाह ज.े हे ल ात 
घेतले पाह जे ८२८८ घरे. एक वतःचे घर बांधायला जातो, ते हा याला कळत े कती ास 
होतो. आज आपण महापा लकेकडून घरे देतोय. यासाठ  मेहनत आहे, तळतळ आहे. 
अ धकार सु ा कुठेतर  चुकले असतील. यावेळी रेडझोन न हता. आमचे घरसु ा 
ा धकरणा या रेडझोनम ये आले आहे. ते पूव  रेडझोनम ये न हत.े आ ता आले. परंतू काल 

एका म हला भ गनीन ेमांजर ची टोर  सां गतल . मला खूप आवडल . पूव  मांजर दसल  क  
लोक चार पाऊले मागे यायच.े  आ ता काय झाले आहे, मांजर ला मांडायचीच वेळ आल . 
कारण यांनी कुठल  पूजा घातल तर कोण यातर  बाजूने मांजर ला मांडायला पाह जे. आपण 
खरोखर च पूजा मांडायला पाह ज.े हणजे आम यासार या सहका-यांनी तथे काय या या 
चौकट त बसून,शहरा या ि टकोणातून गोरगर बांसाठ  घरे बांधत अस.ू आज आमचे आ खे 
घर रेडझोनम ये आले. पूव  न हत.े हणून आपण से टर २२ म ये एवढे काम क  शकलो 
परंतू काह  ठकाणी अडचणी आ या या सु ा दु त कर यात येतील. से टर २२ या 
नागर कांना सु ा घरे देणारच हा रा वाद  काँ ेस प ा यावतीने व वास य त करत.े काम 
करताना या गो ट  चालतात. मी राजकारणात आले न हत,े यावेळी बी.जी. शक यांना २२०० 
ओटे बांधायचे काम दले होत.े यावेळी ते लोक इतके आनंद  होत.े काह  ओ यांवर परत 
नवीन घरे केल . आज २२०० ओ यांचे कती झाले. १९८८-८९ ला शहरात २२०० ओटे बांधले, 
यात पाच पट ंनी वाढ झाल . आज से टर २२ मधील १२८०,१९२० व ७२० एवढ  घरे देऊन 
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सु ा आज तेव याच पट ने पुढे घरे यायची आहेत. यावेळी नागर क खूप समाधानी होत.े 
ओटे बांधून दे यात आले. आज महापा लकेची तशी प रि थती झाल . जशी स ता आम याकडे 
जा तीत जा त प तीने येत गेल , यावेळी जेएनएनयूआरएमचे ोजे ट चांग या प तीने 
करायचा य न केला होता. जशी बफर झोनची ह  कमी झाल , तसेच रेडझोन या ह ीत १०० 
ट के कमी होणार आहे. आदरणीय पवार साहेब यांनी खूप म टं ज ्  घेत या. आमच दूदव 
असेल आम या कारक द त आ ह  नणय घेऊ शकलो नाह . असं हणतात, कावळा बसायला, 
फांद  तोडायला. काल माझे सहकार  बोलत होत.े आ हाला एक याला े डीट यायचे नाह .  
एव या सग या सभागृ हाने यावर ५ वषापासून काम केले आहे. नेर सार या सं थेने तथे 
काम के यावर ५०० व न १०० वर हा बफर झोन आला. मा.मु यमं यांचे कौतुक के यामुळे 
मला राग कंवा वाईट वाटले नाह . यां याकडे वषय आला याप तीने यांनी नणय घेतला. 
पण यामागे जी इ छाश ती होती ती सु ा वसरता कामा नये. सगळे नगरसेवक असतील, 
अ धकार  असतील या सग यां या य नांमुळे आज मोशी या बफर झोनचे काम क  शकलो. 
याच प तीने रेडझोनसु ा कॅ सल होणार आहे. ईड यूएस – आ मह या झाल  का, कोणी 
ढकलले का म हला पडल , यावर पो लस वभागाकडून अजून उ तर आले नाह . आज तथे 
२५,००० नागर क राहणार आहेत. म हला पडल  याचे मला दु ःख न क  आहे. या घराम ये 
तथे वडथ ्  कमी असेल, कठ यातले अंतर कमी असेल, कुठेतर  काह तर  घटना घडल . आज 
आपण यात दु ती केल . हे कुठेतर  नागर कांना सां गतले गेले पाह ज.े इतका खच क न 
सु ा प ह या ३०२० लोकांना घरे दल . आ ता परवा २६०० लोकांना घरे वाटल . परवा ४२० 
लोकांचा ॉ काढला आहे. हणजे ३००० लोकांना घरे दल  आहेत. आनंदाची गो ट, 
वा भमानाची गो ट. १५ दवसांत अडीच एफएसआयला मा यता मळेल. आ ण आपण एकूण 

६७२० लोकांना घरे देणार आहोत. आपण जे हा नवीन घरात  जात असतो ते हा एखादं 
कुठेतर  राहतं, एखादं कुठेतर  चुक चं होत. आपण ते दु त क  शकतो. पण अशी कोणती 
महापा लका आहे ते दाखवा. पु यात हजारो घरे बांधताना कती घरे  बांधतील ते सांगा. आज 
आप या मनपाचे कौतुक कर यासारखी गो ट आहे. आज एवढ  घरे सवसामा य नागर कांना 
देऊ शकलो. यात असेल तर द ड लाख अनाऊ स केले, घेतले तीन लाख शहा तर हजार. 
परंतू या लोकांना वचारले तर फ त राजकारण करायचे असेल तर याला काह  अथ नाह . 
तथ या नागर कांना समजल,े वचारले. सव करा. हे लोक फार आनंदात आहेत. 
.३,७६,००,०००/- घेतले असले तर  यापे ा जा त र कम यात महापा लकेने घातलेल  आहे. 
यात दु ती न क  करा. मी परवा एि झ युट ह, सोनवणे साहेब तथे होते. तथला ओला 
कचरा, सुका कचरा वेगळा करायला सांगा. २५,००० लोकांचा कचरा कमी नघणार नाह . गाडन 
कर यापे ा साईट मािजनम ये यांना रोपं लावायला शकवा. भाजीपाला पकवायला शकवा. 
जेणेक न सवसामा य कुटंूबातील म हला भाजीपाला लावतील. वांगे, मरचीची रोपे लावल  
गेल  पाह जेत. साईड मािजन चालू आहे. तर सु ा अशा प तीने तथ या तथे या बायकांना 
काम दलेतर नुसते घर देऊन चालणार नाह . प रसर चांगला राह यासाठ  आपण वेगवेगळे 
उप म राब वले गेले पाह जेत. आज लोक आ हाला वचारतात. तथे भाजीमंडईचा क प 
करायचा आहे. शंभर ट के तथे भाजी मंडई झाल  पाह जे. १२० कोट ंची अंदाजप क य 
र कम,अंदाज. आज आपण अडीच एफएसआयचा अंदाज क न टडर काढले असतेतर आज 
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इथे आपण काम शकलो असतो का. ईड यूएसचे टडर अडीच एफएसआय वाप न पूण केले 
आहे. स नअर नगरसेवक आहेत, यांना मी  मनापासून सांगेन क , अंदाजप क य र कम 
कतीह  कोट  असू देत. हे खच केले जातात का. एका मज याचे काम झालेतर एका 
मज याचे पैसे जातील. नुसता अंदाज बांधला हणून कोणी काह  क  शकेल का. 
ईड यूएसचे वषाला अडीच एफएसआय धरले होत.े यामुळे आज बजेट करताना आप याला 
कुठल ह  काह  अडचण येणार नाह . यातील शाळेचा ोजे ट झाला आहे. भाजीमंडईचे झाले 
पाह जे. सग या गो ट चंे क प आहेत. ईड यूएसमधील घरांम ये २५,००० लोक राहणार का. 
आजुबाजूचा प रसर आहे. तळवडेपासून बो-हाडेवाडीचे लोक एक छोटा लॉट आहे तथे भाजी 
घेऊन बसतात. ए ककडे पंपर त २ एकरची भाजी मंडई झाल . पंपर  ए ककडे आ ण हे 
ए ककडे. या लोकांना देखील भाजी मंडईतून भाजी मळाल  पाह जे. या ि टकोणातून हे 
पोझल माग  लागले पा हजे. नाह तर नुस या इमारती व यांना काह  फॅ स लट ज 

नसतीलतर तथे ऍि सडंटचे माण जा त होत.े सग यांची कामे हायला पाह जेत. भ य रोड 
झाला आहे. तथे स नल नाह . स नलसाठ  कुठे बजेट ठेवले आहे. काह  ठकाणी मा या 
सहका-यांनी सां गतले आहे, स नल लावायला पाह जेत. जसे प ंपळे सौदागरला गे यावर 
कोणी हणणार नाह  हे पंपर  चंचवड आहे. या गो ट वर मागील वेळी चचा झाल . मोठे 
मोठे उ डाणपूल झाले. मोठे भ य र ते आहेत. तथे गेलोतर अ रशः वाटते हे पंपर चंचवड 
आहे. कोणीतर  मघाशी हणाले पु यासारखे दसत.े पण पु यात असे कुठे दसतच नाह . 
आज जे हा कासारवाडी उ डाणपूलाव न येतो, नवीन हायवेव न येतो आज पु यातून माणूस 
डोळे झाकून येतो. ते हा याला न क  वाटते आपण पंपर  चंचवडम ये आलो आहोत. 
दवसभर काम केले पु यात. इथे आप या रोडवर आलोतर वाटते आपले पंपर  चंचवड हे 
आपले पंपर  चंचवडच आहे. प कारांचे एक पथक अहमदाबादला बीआरट  बघायला गेले 
होत,े यावेळी मी यांना सां गतले होत,े पंपर  चंचवडम ये या- या गो ट  आहेत या बघा. 
मग अहमदाबादम ये काय वाटते त े सांगा. आपल  जा हरात चुकल  आहे. पंपर  चंचवड 
मनपाने जे केले आहे याची जा हरात केल  गेल  पाह ज.े हे बाहेर या लोकांना का कळत 
नाह . आप य़ाकडे साय स पाक आहे, आम याकडे ऑटो ल टर आहे. आम याकडे तारांगण 
आहे. एवढे मोठे ोजे ट करतोय. लोक आप याकडे आले पाह जेत. लोक बाहे न बघायला 
आले पाह जेत. माझे आ खे बालपण पु यात गेले. पु यात कुठे काय आहे. र ता वाढवायचा 
असला तर  काह  करता येत नाह . ोजे ट करायचा तर  काह  करता येत नाह . पंपर  
चंचवडम ये आपले कामकाज इतके उ कृ ट प तीने चालले आहे. बजेट तेच आहे. सांगत 
आहोत. तु ह ह  दरवेळी शंभर ट के समाधान क  शकणार नाह . पण चांग यात चांगले 
करायचा य न न क  करत असतो. आज लोकांना सकाळचा पेपर वाचायला वेळ असतोच 
असे नाह . ह  कामगार नगर  आहे. इथे जा हरातींला सु ा चांग या प तीने मह व दले 
पाह जे. या ट कोणातून कळवा, लोकांना सांगा. पंपर  चंचवडम ये हे हे आहे या प तीने 
कामकाज करायचा य न केला पाह जे.  

एलबीट  गेल च तर आप या कामासाठ  या ोि हजन करा या लागतील, जी 
काटकसर करावी लागेल. कामकाज कसे करता आले पाह ज.े आपण सग या गो ट  लागू 
क न घेतो. श ण मंडळ, ाथ मक, मा य मक लागू क न घेतो. २०० कोट  खच क नह  
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कोणाचेच समाधान होऊ शकणार नाह . पंपर  चंचवडम ये मोठमो या शाळा आहेत. तथे 
खूप चांगले काम करणारे लोक आहेत. मॅनेजमट आहे, यांना बोलवा. आपण नुसते बजेट 
सभे या दवशी चचा करतो. तु ह  वसरता, आ ह  वसरतो. गेले ३ म हने बजेट छापतोय. 
पंपर  चंचवडम ये चांग या मराठ  मा य मक शाळा आहेत. या गेले १५ वषात पंपर  
चंचवडम ये चांगले काम करतात. याला अट शत  घाला. कमीत कमी १५ वष चांगले काम 
करणा-या शाळा या अट ंखाल  या शाळां या मुखानंा बोलवा. ा धकरणात ान बो धनी 
आहे. इकडे मॉडनम ये एकबोटे, ईनामदार यां यासारखे सर आहेत. ते मराठ  शाळा खूप 
चांग या प तीने चालवतात. इंि लश मडीयम शाळा असतील, एच.ए. कॉलनीतील शाळा 
असेल, बजाज असेल, उसूला असेल, अमृतानंदमयी मठ असेल यांना सग यांना बोलवा. जे 
बजेट यां यावर खच करतो. मागे आर.आर. पाटलांचे िजवनच र  ब घतले. यांना शाळेत 
जातानासु ा वडीलांचे कपडे दु त क न घालावे लागले. शाळेत जाताना कपडे कसे आहेत हे 
लहान मुलां या ि टकोणातून मह वाचे नाह. यांची मॅनेजमट खूप चांगल  असल  पाह ज.े 
यासाठ  य न केले गेले पाह जेत. कती व याथ  आप याकडे आहेत. ाथ मकला ४०,००० 
व याथ . उपि थती ३५,०००. हे ३५,००० व याथ  असलेतर  या पाच लोकांची मॅनेजमट यांना 
शाळा चालवायला या. आम या मुलांसाठ  यव था करा. कूल बस करा. एका ठकाणी एका 
छ ाखाल  ह  मुले आणा. या शाळां या इमारती या. या इमारती आपणच वापरतो. आपले 
श क या, आपल  मॅनेजमट या व यासाठ  लागणारा वर ल पैसा या लोकांकडे सुपूद 
करा. आप याकडे ऍड मशन यायला आ हाला सु ा ास होणार नाह . ाथ मक, मा य मक 
वेगळे केलेतर. या दु या के या गे या पाह जेत. हे बोलायला पण चांगले वाटत नाह  क , 
५वी या व या याला मराठ  वाचता येत नाह . मग दोष कोणाला यायचा. श क हणतात, 
आ ह  व या याला ओळखतसु ा  नाह . आज ओरडलं तर  या यावर कायदा आहे. श क 
हणतात, आ ह  बाक यांकडे बघून शकवायचे का. बजाज शाळेची मॅनेजमट बघा. एका 

वगात ७५ व याथ  असले तर  मान खाल  घालून जातात. अशा प तीने आप याकडे चालले 
पाह जे. अशा लोकांना बोलावा. टाय-अप क न जेव या इमारती आहेत, तेव या यांना 
चालवायला या. आप यावर खच होणार नाह . आपण पंपर  चंचवडचा चांगला नागर क 
घडवू शकतो. न असेल तथे सो यूशन पण काढले गेले पाह ज.े मग जा तीचे पैसे, कपडे 
असतील, बूट असतील, रेनकोट असतील तर आपण कधी वषाला रेनकोट घेतलेले ऐकले आहे 
काय. एकदा ेस शवला क  आई या या खालची प ी उसवून तोच से परत २ वष 
घालायचा. आ ह  सु ा आहोत. यायला माझी ना नाह . जा तीचे या. पण देताना तथे 
चांगले व याथ  घडले पाह जेत. यात दु ती केल  गेल  पाह ज.े तरच आप या श ण 
मंडळाचा डो यावरचा भार कमी होईल.  

तसेच उ यानचे आहे. उ यानसाठ  आज कती बजेट दले आहे. थाप य वभागाला 
वचारले तर  आ या पंपर  चंचवड शहरात ॅ ट कल  आहे का. याची उपसूचना यायची 
असेलतर कुठेकुठे उ याने करायची. कशातून पैसे काढायचे तु ह  सांगा. जसे मा.राहू ल जाधव 
बोलत होत.े यां या भागाला सु ा, आज आम या सभागृ हातील सहकार होत.े यां या 
भागातील अ धका-यांना वचारले. तु हाला कुठे अडचण आहे. मा.राहू ल जाधव यां या 

वॉडातील योजना देखील फार मोठ  आहे. बजेटवर ल पैसे कमी आहेत. ए रया मोठा आहे. 
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उ यानकडून आ ह  अपे ा करणार आहोत. साळुंके साहेबांना दरवेळी टागट करणार आहोत. 
पण यांना बजेट दले नाह  यात संजय कांबळे यांना सु ा सहभागी करणार आहोत. यांना 
पैसे दलेतर ते चांगले काम करतील. आज पंपर  चंचवड महापा लका ह रत पंपर  चंचवड 
महापा लका ह  इतर महापा लकां या तुलनेत न क च चांगल  आहे. फ त नयोजन आहे. 
यां याकडे माणसे नाह त. आ ह  यांना खूप ओरडतो. बजेट कती करतो. कुठेतर  सां गतले 
जात,ेमाणसे नाह त. वचारा काम कुठे करणार. मोठ  छोट  गाड स, वाचनालये, िजम 
असतील, याची जबाबदार  आप याव न कमी करणार. एक वाचनालय असेल तर याला एक 
शपाई, एक लाय र यन, यांचा म ह याचा पगार यावर साधारणपणे .१ लाख पयत खच 
होतो. याच भागातील ये ठ नागर कांना वाचनालय चालवायला या. म हलांना, ये ठ 
नागर कांना, बचत गटांना वाचनालय चालवायला या. यां यावर आपले कं ोल ठेवा. तथले 
कमचार  आप याला इतर ठकाणी वापरता येतील. आपले ९०,०००/- एका म ह याला वाचणार 
आहेत. पंपर  चंचवडम ये अशी वाचनालये कती आहेत. िजमम ये एक इ टर, एक 
शपाई आहे. तसेच यातून पैसा वाचणार आहेत. उ यानात असेच आहे. एक एकरचे उ यान 
असेलतर ३ लोक लागतात. ह  आप यावर ल जबाबदार  आहे. मा या वॉडात मी ओरडणार 
असेलतर तु ह  देऊन टाकणार. आ हाला कोणाला देत नाह . मा या वॉडात सात एकरची 
मोठ  उ याने आहेत. ती महापा लकेकडूनच डे हलप झाल  पाह जेत. म हला बचत गटांकडून 
ते मे टन होत नाह  हणून मी कधी आ ह धरलेला नाह . पाच एकर पुढ ल उ याने ाय हेट 
सं थांना देऊ नयेत. परंतू आप यावर ल जबाबदार  कुठेतर  कमी करायला शकले पाह ज.े ते 
के हा होणार आहे.  

आपण कॅमेरे बसवले आहेत. महापा लका इमारतीम ये बसवले, हॉि पटलम ये बसवले. 
कॅमेरे एवढे बसवलेत ते दाखवा इथे कॅमेरे तुम यावर नजर ठेवून आहेत असा बोड आहे का ते 
दाखवा. आपण महारा  शासनाला, पो लस वभागाला पैसे दले. आप याकडे कॅमेरे बसवले 
आहेत. ते चालू आहेत का. आप या ब डींगवर ल कॅमेरे, २६ जानेवार ला इथे घटना घडल . 
यावेळी मी वचारले होत,े ती बाई पायी येताना आ हाला त या हातातल  व तू दसल  
नाह . कॅम-ेयात कुठे दसत होते का. इमारतीतले कॅमेरे चालू होते का. यावेळी हे कॅमेरे बंद 
होत.े ते यवि थत चालू झाले पाह जेत. ह  व तू आधु नक जगाकडे जाणार  आहे. हणून 
मागील बजेटम ये सां गतले होत.े सट  मॉलम ये कॅमेरे पाह जेत. ते ओरडतील हणून इकडे, 
ते ओरडतील हणून तकडे इथे हे केले पाह जे, तथ े हे केले पाह ज.े एकदा ठरवले गेले 
पाह जे. या प तीने केलेतर न क  सोयी कर होईल. हे के हा करणार आहोत. नुसतेच 
हॉि पटल क हर क न चालणार आहे का. उदा. दूगा टेकडीला कॅमेरे नाह त. पण काह  
ठकाणी तथे कॅमेरे बसवायला पाह जेत. बड हॅल पाशी तथे खाण आहे. भोसर चे तळे आहे. 
तथे काह  दूघटना घडल तर, टमट ला ट आहेत. तथे कॅमेरे बसवायला पाह जेत. जसे 
आप या से टर २२ ला कॅमेरे दले आहेत. कारण नागर कांनी कंवा कोणीह  तथे जाऊन 
मोठा धोका होऊ नये हणून से टर २२ से टर २३ ला कॅमेरे बसवले आहेत. कॉशन घतेल  
पाह जे. ते हा आ ह  ब घतले आहे. .३५० कोट ंचे बजेट असताना आ ह  सभागृ हात होतो. 
यावेळीह  नाग रक खूष होत.े आजह  नागर क खूष आहेत. या दु या के या गे या 
पा हजेत. तसेच टमट ला ट चालू असतील, थेरगाव बोट लब आहे, अशा ठकाणी कॅमेरे 
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बसवावे लागतील. याची ोि हजन शंभर ट के करावी लागणार आहे. हॉि पटलबाबतीत 
ब घतले तर कती आहेत.  

कै. ा.रामकृ ण मोरे साहेबांनी आगामी ५० वषाचा वचार क न वायसीएमची उभारणी 
केल . वायसीएमला, लोकमा य हॉ पीटलला पांढरा ह ती हणत होत.े आ ता या पांढ-या 
ह तीला एवढे शेपूटह  न हत.े बरेचसे मोठे हॉि पट स हायला पाह जेत. शहराची लोकसं या 
२० लाख इतक  वाढल  आहे. म हला भ गनी आहेत. शहरात बन वॉड पाह जे. मागील 
बजेट या मट ंगला हे सां गतले होत.े म हला सकाळी ३तास गॅससमोर, सं याकाळी ३ तास 
गॅससमोर असत.े दूघटना चुकून घडू शकत.े हणून बन वॉडसाठ  आप या लोकांनी काह  का 
करत नाह . मला समजत नाह , बन वॉडची सु वधा शहरात करणार का नाह . वाईन यू 
आला आहे. म ये ड यू आला होता. ऋतू बदलणार तसे वेगवेगळे आजार येणारच आहेत. 
यासाठ  आपण स ज असले पाह ज.े हॉि पटलला ओपीडी अस या पाह जेत. या अ ययावत 
अस या पाह जेत. नगरसेवकाने येकाने वतःचे ि कल वापरावे. जसे मा. हे े यांनी यां या 
वॉडात जागा नाह  पण शेजार या वॉडात पाठपुरावा क न ओपीडी सु  केल. शेवट  पाठपुरावा 
सु ा मह वाचा आहे. बाक  ठकाणी छो याछो या ओपीडी झा या पाह जेत. पंपर  
चंचवडमधील नागर कांना उ डाण पूल एवढ  मोठ  कामे झाल  नाह तर  चालणार आहे. परंतू 
यांना चांगले र ते पाह जेत. अंडर ाऊंड ेनेज पाह ज.े पाणी पाह ज.े दवाब तीची सोय 
दसल  पाह ज.े व आरो यासाठ  चांगले हॉि पटलस ्  पाह जेत. या ट कोणातून नॅशनल 
योजना खूप माणात आहे. या राब वतो. बोलायला बोलतोय. नागर कांना मा हती असेल. इथे 
बोलायला बोलतोय. काय म आहे. कती लोकांचे काम वाचणार आहे. प स पो लओचे 
यावेळी २/३ दवस असतात, यावेळी आपले कमचार  दारोदार फरतात. यात बदल केला 

गेला पाह जे. यात घरनंबर, फोननंबर सगळे आहे. यांना मेसेज टाका. का हणून येक 
म हलेला यां या घरोघर, दारोदार फरवतो. यांना वतःची काळजी आहे. कोणी असे रा हले 
नाह . आरो याची काळजी लोक करतात. एक रमा डर या, दोन रमा डर या. आकुड  
हॉि पटल अजून अ ययावत करायला पाह जे. च-होल  इथे करा. सांगवीला करा. शहराचा 
वाढलेला भाग आहे. इथे हॉि पटलची सु वधा यवि थत दल  गेल  पाह ज.े आप या पंपर  
चंचवड या नागर कांचे आरो य चांगले असेलतर यातच आपलेपण समाधान आहे. ते मोठा 
उ डाणपूल पाह जे असे हणणार नाह त. यांना आरो य सु वधा द या गे या पाह जेत. 
यासाठ  सु ा काह  गो ट  के या पाह जेत. सु वधांवर कती खच करत असतो. डांबर करणावर 
एकच १० फूटानंतरचा ड हायडर यात येतो. डांबर करणाचे र यात दुसरे काह  यायचे 
असेल, खोदायचे असेलतर दुस-या साईडला करा. येकाला वॉडात तसे करतो आहोत. येक 
वॉडातला एक/एक र ता क न या. येक र याला डांबर करण केले जात.े एक पाऊस 
आ यानंतर याची खोट  बाजू ती सु ा पहा. आप या ल ात येईल. समटचा र ता 
के यानंतर येक वॉडात करा. येक मधला र ता समटचा करायला सु वात झाल  पाह ज.े 
साईडचा क  नका. हे आप याकडून के हा होणार आहे. जसे आ ह  सां गतले या या 
क मशनरां या नावावर असे झाल,े या क मशनरां या नावावर तसे झाले. सग या 
क मशनरांनी महापा लकेत खूप चांग या प तीने काम केले आहे. तु ह  तसेच कोणाला 
नाराज करायला नको हणून अंगावर घेता. हणजे तु ह  खोटे खपवायचे काह  कारण नाह . 
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एि टमेट करताना ायोर ट  या. सु वात कुठेतर  झाल  पाह जे, केले पाह ज.े एक-एक 
वॉडातील एक र ता समटचा करा, यां याकडून लहू न या. याचे काम अधा क.मी., एक 
क.मी. म ये बसत असेलतर करा. तसा प तीने समटचा र ता कर यासाठ  सु वात केल  
गेल  पाह जे. या ट कोणातून सु वात करा. िजथे िजथे आपण टॉम वॉटर लाईन टाकतोय, 
ेनेज लाईन टाकतोय, तथे र पट काम होता कामा नये. आज स वा इंची पाईपलाईन, नंतर 

१२ इंची पाईपलाईन, एकदाच १२ इंची पाईपलाईन टाकून या. शेवट  व ती वाढतच असत.े 
ढोले व ती, हे े व ती, मोरे व तीपासून मोरवाडीपयत नगरसेवक असतो. लकेज का आहेत. 
३० ट के लकेज आहेत. २ घरे वाढल  क  पाईपलाईन. २ घरे वाढल  क  पाईपलाईन. एकदाच 
पाईपलाईन टाका. मोरेव तीत जागा नाह . मा.द ता साने यांना वचारा. घर बांधायला तथे 
जागा नाह . सरळ एकच लाईन टाका. याचे नयोजन केले गेले पाह ज.े या ठकाणी 
जल न सारणचे लोक काम करतात यांना क पना या क , या भागात पूण लाईन टाका. 
आरो या या ट कोणातून हे करणे गरजेचे आहे. या ट कोणातून कामे केल  गेल  
पाह जेत. नवीन गावांतील लोकांना वाटत,े हे धाडस तु ह  मा य करायला पाह ज.े शा तीकर 
न भरता नुसता टॅ स भरा हे हणणे सु ा सो पे नाह. जे केले ते केले हणायला पाह ज.े 
तसा धाडस कोण करत न हत.े ए ट मेट काय होईल. अमुक काय होईल. जे होते त ेतर  
घेतले पाह जे. या लोकांनी घरे बांधल  होती. यां या सवत २५,००० पे ा ॉपट ची न द 
नाह . नवीन बांधकाम असलेतर  ते पडणार आहे हणून लोकांनी न द केल  नाह . 
अन धकृतम ये याची न द असेलतर करा. हे सु ा केले गेले पाह ज.े  

म हला बालक याण वभाग आहे – .३२ कोट  म हला बालक याणम ये २००५ 
सालापासून असून बजेट या ५ ट के र कम आ हाला मळत.े तथे २/३ मंडळी आहेत. ती 
गु ंतलेल  आहेत. यांना पर मशन नाह . यां याकडे ब घतलेतर वाटते यांना कामात उ साह 
नाह . यांना बसायला चांगल  के बन या. हेडसारखे काम करतो असे वाटू या. यांना 
वाटत,े कशाला काम करायचे यां यावर जबाबदार  नाह . योजना चांग या करतो. पण या 
योजना एका-एका नागर कापयत योजना पोच यात का, काम होतय का, श णातून बदल 
घडतोय का, बदल घडला पाह जे. १० वषापूव चीच श णाची याद  हेच आ तापयत चालू 
आहे. आम या म हला इत या हु शार आहेत. पुढ ल श ण यायला या तयार आहेत. यात 
कुठेतर  बदल झाला पाह ज.े मागील बजेटम ये सां गतले होत.े येक भागात म हला 
बालक याणसाठ  चांग या प तीचे सटर बनवा. तथे म हला जाऊन काम करेल. तथे सव 
म हलांना शकवा. फाईलवर उ पादन या. मेडीकलसाठ , वायसीएमसाठ  काह  गो ट  
लागतात. या म हलांना श ण गो ट  या. रोजगार देणा-या माणसाला अशी अट घातल  
क , यांने श ण घेऊन रोजगार उपल ध केला गेला पाह ज.े नुसते हण यासारखे आहे. 
यात कुठेतर  महापा लकेने पुढाकार घेतला गेला पाह जे. .२५ कोट ंपैक  १० कोट  नुसते 
ोजे टवर खच करा. दरवष  दोन ोजे ट या. मला अ भमान आहे. म हला आयट आयचा. 

दरवष  १५० म हला श ण घेऊन बाहेर येतात व या काम करतात. इतके उ कृ ट प तीने 
चालले आहे. असे वभागवार चालवावेत. नगडीतल  म हला कासारवाडीत जाऊ शकत नाह . 
मा.तानाजी खाडे यां या वॉडात गर ब घरातल  मुल ंना आईवडील तथपयत पाठवू शकत नाह. 
यांना बसने जाणे परवडणार नाह . कूल बससाठ  पास देतो. तो येक ठकाणी म हला 
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बालक याण वभागाकडून बदल करा. कोससम ये बदल करा. या शवाय आपण काय करतोय 
हे सु ा कळणार नाह . या ठकाणी इमारती आहेत. म हलांना आयट आयसारखे श ण 
या. जेणेक न ती म हला तथल च पाह जे. कॅ नंग सटर सु  करा. सझनवाईज कामे झाल  

पाह जेत. तेथे शकवले पाह जे तर आपले चांगले कोसस खूप चांग या प तीने चालतील.            
ऍ ीक चर कॉलेजचे उदा. सांगत.े इथे एका माणसाची फ  .५,०००/- घेतात. शेळी पालन 
करतात. याची थोडी मा हती घेतल . यां या कोसला माणसे उपि थत असतात. कोण काय 
होते का. या साहेबांनी सां गतले, दरवष  ३० मंडळी येतातच. ३० जणांनाच ऍड मशन देतो. 
नाह तर एक म ह यानंतर या असे सांगतो. एका माणसाचे .५,०००/- घेतात. श ण, साईट 
ि हिजट क न लोक तथून जातातच अशा प तीची श णे दल  गेल  पाह जेत. थेअर  पाट 
दला पाह जे अशातल  गो ट नाह . पण ती म हला घरात बसून उ कृ ट प तीच ेमसाले क  
ती गो ट खराब होणार नाह  असे श ण दले गेले पाह जे. एका भागात इकड या 
म हलेला या भागात जाऊन बसायचे असेल तर ती जाऊन श ण घेईल. तथे कसे पॅक ंग 
केले पाह जे, कसे े नंग दले पाह जे अशा वेगवेग या योजना राबव या तर म हला 
बालक याण वभागा या नावलौ ककात भर घाल यासारखे होईल. या वभागत ३ ते ४ जण 
आहेत. ते या समुहसंघटकांना कामे सांगतात. कुमार साहेबांना मी र वे ट केल  होती. 
ईड यूएस ि कम आहे तथे म हलांना बचत गटात ये यासाठ  एका म हलेला श ण 
दे यासाठ  पाठवा. या मुल नी एका दवसांत ४० बचत गटांना तयार केले. इथे बसून तने 
४० बचत गट तयार केले असते का. हे समुह संघटक कती वष ८,०००/- पगारावर काम 
करतात. ती मुलगी .८,०००/- पगार घेत.े तला .८,०००/- पगार पुरत नाह . असे 
भाग नहाय समुहसंघटक दले गेले पाह जेत. खरेतर हे काम चांगले चालले पाह ज.े 

पवनाथडीचे म हला बालक याण स मती या चेअरमन यांनी अनाऊंस केले. काह ह  झाले नाह . 
दहावी, बारावी पास झाले या व या याना काह तर  ग ट या हणून सां गतले होत.े तो 
वषय असाच बारगळला. जे बचत गट १० वषापासून सु  आहेत यांना ब स ड लेअर केले 
होत.े १२ ते १५ वषाची बचत गटांना अट टाकायची आहे. जे बचत गट अनुदान घेऊन बंद 
होतात. याऐवजी जे बचतगट १२ वषापासून सु  आहेत यांना आपण काह तर  देणार आहोत. 
हे या म हलेला यावेळी समजत,े यावेळी ह  म हला कुठपयत जाणार आहे. चेअरमन 
यां या मनात असे होते क , या म हलेने घरगुती बझनेस करावा. खरेतर सग या जबाबदा-
या सांभाळून काम करावे. पण दले गेले नाह . कारण ते थल कामकाजाचे नयोजन नीट 
नाह . यांना दोष देणार नाह . ते हणतात, सायकलचे एवढे फॉम आले, म शनचे एवढे फॉम 
आले, व वध योजनांचे एवढे फॉम आले पण याची ू टनी कधी करणार. यांना काह च 
सु वधा नाह  कंवा कर यासाठ  उ साह नाह . जसे ं डा स मतीचे झाल.े सगळे आहे पण 
काम करायला उ साह नाह . का तर आमचे र जाक पानसरे टू ि हलरवर जाणार का. कसे 
जाणार यापे ा मह वाचे आहे कामाचा उ साह. तथे पण इथे पण. यांना बोलवून या. 
कोण याह  महापा लकेत म हला बालक याणला एवढ बजेट नाह . सग या महापा लका फ न 
झा या आहेत. मी सगळीकडे जाऊन आले एवढे बजेट कुठेह  नाह . आपण म हला 
बालक याणला एवढे बजेट दले आहे तर न क  चांगले काम क  शकतो. मा या घर  
रोटर वाले लोक टॉयलेटसाठ  कती वेळा हेलपाटे मारतात. मला ते पाच वेळा भेटले. यांना 
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आपण का देऊ शकलो नाह . याला जबाबदार कोण. आप याला थोडेच खच करायचा होता. 
नगरसेवक हणाले, जे दसेल ते डो यांना दसेल. आप याला कुठे अशी टॉयलेट दसतात. 
नगडीपासून दापोडीपयत गेलोतर यात फ त बांधायला खच होता तो सु ा ते करणार होते. 
फरांदेताई याचसाठ  य न करत हो या यांचे बजेट नघून गेले. ओरडून ओरडून सांगत 
होत.े. आ हाला जागा दाखवा नाह तर आ ह  क  शकणार नाह . जागा दल  असतीतर 
टॉयलेट झाले असते. कुठे आप याला खच करायचा होता. आपले काह  बघायला ल  नसत.े 
साहेब यांना वेळ असतातर यांनी याचे चीज केले असत.े आपल  मा यता असताना तयार 
का झाले नाह . रोटर  लब असेल, लाय स लब असेल, यांचे बजेट संप यानंतर यांचे           
पु हा पुढ ल वषाचे बजेट सु  होईल. या बजेटम ये यांना परत वा भमानाने बोलवा. यांना 
चांगले वाटेल असे आमं ण या. आम याकडून यावष  दले गेले नाह  यांना सांगा. 
कंप यांना इन हाईट करा. यांना सांगा. तु ह  या. ुप इंड जम ये तु ह  दोघेह  गेलात. 
काह  केले नाह . ुप इंड ज नद सुधार क प करायला तयार होत.े आयु त साहेब, तु ह  
सगळे एकटे क  शकत नाह त. या यावर अ धकार  नेमावा. अशा कतीतर  इंड ज आहेत. 
नद  सुधार क पात यायला तयार हो या. यांनी सां गतले, आ हाला बघवत नाह . नद त 
इतक  घाण आहे. यात अ धका-यांनी पुढाकार यायला नको का. तु ह  बोलवा. एकटे क  
शकत नाह . एलबीट  बंद झाल , जकात बंद झाल . पैसा िजतका वाचवता येईल ततका 
वाचवायचे ब घतले गेले पाह ज.े आ ता लोकांनी सां गतले, नद  क प असेल, रोटर  लबने 
सां गतले आ हाला मशानभूमी या, आ ह  मेटेन स क न देतो. सोशल कामांसाठ  
यां याकडे ायोर ट  आहे. दले गेले पाह जेत. मशानभूमींची प रि थती अवघड आहे. हे 
लोक मेटेन स करायला तयार आहेत. आपण यांना का देत नाह . अशा प तीने जर आपण 
आप याकडील सग या गो ट ंना थोडाफार सहभागी क न घेणार असू तर यांचे काय हणणे 
आहे. यांना या. एलईडी सगळीकडे नघाले आहेत. तथे सु ा दु ती केल  पाह ज.े दोन 
भाग वाढले. इथे पूव चे असणारे बजेट दुस-या भागांत दले गेले नाह . कामे चालू आहेत. 

बील कुठून देणार. मघाशी मा. शांत शतोळे सांगत होत.े ब-याचशा ठकाणी अशी प रि थती 
झाल  आहे. तथे या गो ट  दु त के या पाह जेत. लाईटबील वाचणार असेल तर नवीन 
प त वापरल  गेल  पाह ज.े कच-याचा न आहे. सगळे बोलले. आज शहरात तशी प रि थती 
आहे याला पयाय शोधला पाह ज.े आपण कुठेतर  काह तर  मोठा ठोस नणय घेतला पाह ज.े 
एका कु यावर एका म ह याला शंभर पये खच करतो. मा.मनेकाताई मो या आहेत. याचे 
भान महापा लकेला आहे. परंतू पंपर  चंचवडमधील ३५,००० नागर कांना जर दररोज २/३ कु ी 
चावणार असतील तर मा यासारखीला काय वाटेल. या फारमो या आहेत. यांचा मान फार 
मोठा आहे. मा यासारखी सवसामा य ी लोकल लेवलवर काम करत.े मा या मुल चा, 
मा या सुनेचा हात कु याने अ रशः लचका काढला आहे. यासाठ  काह तर  केले पाह ज.े 
डॉ.गोरे यां याकडे ब घतलेतर, ते येक गो ट ला हो हणतात. ते एकटे काय बघणार आहेत. 
२५/५० एकरचा लॉट करा. तथे सगळी कु ी बांधून या. कु यां या अंगावर घाण आहे. काह  
ठकाणी चबुतरे बसवले आहेत. मुंबई इथे कबुतरखाना इथे लोकांना दमा झाला आहे. 
मा याकडे प  आहे. आम याकडे कबुतरांनी घरट  बनवल  आहेत ती काढा. ते कधी तसे 
कु यांबाबतीत इतके घाण कु ी आहेत. यांना ४/४ दवस ास होत असतो. ते सारखे अंग 
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झटकत असतात. यामुळे माणसांना होणारा ास यामुळे दुसरा खच वाढतो. यापे ा कु यांवर 
न क  चांग या प तीने बंदोब त केला गेला पाह जे.  

येक वॉडचे काम चालू असताना  िजथे तथे खोदाई झाल  आहे. मा.राहू ल जाधव 
यांनी सां गतले, मा. नता पाडाळे यांनी सां गतल.े पैसे भरपूर घेतो. कुठलेह  बा डींग ठेवलेले 
नाह . ते पैसे याच वॉडसाठ  वापरले गेले पाह जेत. िजथे खोदलेले आहे, तथला र ता केला 
गेला पाह जे. िजथे खोदलेले आहे, फूटपाथ काढला आहे. तोच खच र ता दु तीसाठ  वापरला 
गेला पाह जे. हे आप याकडून का होत नाह . दुसरे बजेट वापरले, वाईट वाटायचे कारण नाह . 
िजथे खोदाई झाल  आहेतर तथे काम झाले पाह ज.े मागील वष  मा.महापा लका सभेम ये मी 
सांग तले होत.े याच प तीने बजेटम ये तरतूद देणार आहोत. पंपर  चंचवड शहरात खूप 
चांगले चांगले कर यासारखे आहे. अ धका-यांनासु ा तुम या कारक द त थोडे डम     
मळाल आहे असे मी हणेन. परदेशी साहेब असताना यांना शुगरचा ॉ लेम न हता, यांना 
शुगरचा ॉ लेम सु  झाला. यांना बी.पी.चा ॉ लेम न हता, यांना बी.पी.चा ॉ लेम सु  
झाला. जो ामा णकपणे काम करतो, याने कशाला घाबरायच.े आणखी यांना व वासात 
घेऊन कामाची गुणव ता राखावी. जसे मा याब ल बोलले जात.े मॉडेल वॉड मॉडेल वॉड. 
मॉडेल वॉड हणजे नेमके काय. मा या वॉडात ३ वषात फूटपाथ केला गेला नाह . ते हा 
दु ती केल. तु ह  मा या वॉडात ि हिजट दल त यावेळी तु ह  हणाला होतात, तु ह  
प नेते असताना तुम या वॉडात फूटपाथ दु ती नाह. नवडून आ यापासून ३ वषात 
फुटपाथ दु ती केलेल  नाह . मॉडेल वॉड हणजे आहे काय. फूटपाथ दु ती, पा याची लाईन 
टाकणे, लॉक यवि थत र या कलरफुल बसवणे. यात दु ती सां गतल  होती. आम याकडे 
टमट ला ट आहे. नागर कांना बर चशी ठकाणे आहेत. नयोजन असणारे र ते आहेत. 

झाडे खूप आहेत. टमट ला टमधील पाणी साई उ यान असेल, टेकपाक असेल, शाहू  
उ यान असेल, गाडन असेल, ८ एकरचे मोठे गाडन आहे यासाठ  पाईपलाईन या. या यावर 
तरतूद केल  गेल  का, नाह  केल  गेल . ६ म हने झाले सांगून. हे कोण करणार. पयावरण 
वभागाचे कुलकण  साहेब यांनी आ हाला कळवले माझा यात काह  संबंध नाह . मी 
थाप य, पाणीपुरवठा वभागाला सां गतले आहे. असे होता कामा नये. परत खोदणार आहोत 

का. यात दु या के या गे या पाह जेत. या योजना टाकाय या या यात टाकले गेले 
पाह जेत. ह  मागणी करतोय. गेले ७ वष झाल . तथे समट ला ट आहे. समट ला ट का 
सु  केला ते सांगत नाह . ह  या टमची प हल  जी.बी. आहे. तथले समट ला ट बंद केले 
गेले पाह जेत. आजुबाजूची एचडीएफसी कॉलनी असेलतर, शाहू नगरमधील नागर का असतील 
रोज समटचा वास घेतात. यावेळी क मटमट होती, हे ला ट बंद केले गेले पाह जेत. 
नागरव तीकडे असले नाह  पाह ज.े यावेळी सहका-यांनी मा या बाजूने बोलायला पाह जे क, 
नागरव तीकडे समट ला ट कसे चालतात. वासाबरोबर समट जात नाह  का. याचा 
फु फुसावर प रणाम होत नाह  का. इतक  वष समट खा ले असेलतर आज यांची 
प रि थती कशी झाल . झाडांवरची पाने बघा. हा ला ट अबन ए रयातून हलवला गेला 
पाह जे. तथे परत काम सु  झाले आहे. तो बंद करावा लागेल. अ यथा आ ह  बंद क . 
यांची मागणी असेलतर या प तीने काम करायला कोणाचीच हरकत नाह . असे बजेट आहे. 
माट सट  पयत आपण पोचलो आहोत. एक अवॉड मळालाच आहे. माणसाला एखादा 
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पुर कार मळाला क  या यापुढ ल ट पा गाठायचा आहे. या या पुढचा ट पा गाठायला काय 
करावे. जे हा पुर कार घेऊन येतो, ते हा आप याला यापे ाह  उ कृ ट काम केले पाह ज.े 
काय केले गेले पाह ज.े सं था पुर कार देते ते हा बंधनकारक असते क  यापे ा उ कृ ट काम 
करायला पाह जे. आपण माट सट  पुर कार घेतला असलेतर, तुम याकडे बाईक असेलतर 
तु ह  पु ढे गाडी यायला पाह ज.े या प तीने केले पाह ज.े डपॉ झटसाठ  जा तीत जा त 
गो ट  कर यासाठ  सु वात केल  पाह ज.े याला बेस असला पाह ज.े मी डॉ. ीकर परदेशी 
यांना प  दले होत.े यांनी सां गतले, पंपर  चंचवड शहरा या दशनासाठ  ए.सी. बस पाह जे 
असेल तर सांगा. जे बघ यासारखे आहे ते दाखवले गेले पाह जे. आप याकडे या गो ट  
आहेत, याचे घाणीत पांतर हो यापे ा या कशा डे हलप होतील ते ब घतले पाह ज.े जी घरे 
देतोय, ती घरे द यानंतर, माझे सहकार  मा.तानाजी खाडे हणाले, यां या भागाम ये पु हा 
झोपडप ी वाढायला लागल  आहे. मला तु हाला सहकाय यायचे आहे. सहकाय यायचे 
ठरवले तर  कुठपयत देणार याची तयार  केल  गेल  पाह ज.े अशा ि टकोणातून बजेट शंभर 
ट के खच होत नाह , तोपयत या यातून जी मह वाची कामे होतात, ायोर ट ने करायची 
कामे होतात ती केल  गेल  पाह जेत. आता शेवटची २ वष हातात आहेत. प ह यांदा वाटत,े 
नवीन सहका-यांना वाटत असेलतर आम या सहका-यांना ते झाले नाह . ते झाले नाह तर 
चांग या प तीने कामे हायला पाह जेत हणून आप याला खरोखर च आनंद  वाटत.े हे बजटे 
करत असताना मी व मा या सहका-यांनी सग यांनी चचा केल . आपण मला बोलायला संधी 
दल . तु ह  सांगा, बजेट असताना आपण ऑटो ल टरला बघा. तु हाला कधी सांगायला, ते 
करायलासु ा आपण य न केला आहे. या बजेटसाठ  तु हाला शुभे छा देत.े मा.महापौर 
साहेबांनी सगळे मळून केले पाह जे. तु ह  केले पाह ज.े शासन व नगरसेवक हे एकाच 
रथाची दोन चाके आहेत. चांगला ट कोण समोर ठेवून माट सट  करायचा पुढ ल वचार 
क  असेच या संगी सांगते व थांबत.े   
                               
मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह, सव अ धकार  वग 
खरेतर आपले मनापासून वागत करतो, आभार मानतो. आपला अ धक वेळ घेणार नाह . 
यानंतर उपसूचनाह  मांडाय या आहेत. या मंजूर क नह  याय या आहेत. पंपर  चंचवड 
महापा लके या सन २०१५-१६ चे ३३ या अंदाजप काचे वागत करतो. थमतः आयु त 
साहेब तसेच डॉ.यशवंत माने यांचे अ भनंदन करतो. डॉ.यशवंत माने यां याकडे एलबीट चा 
चाज आहे. एलबीट म ये ११ ट के वाढ केल  आहे. साधारणतः १००० कोट ंचा ट पा आपण 
पूण करणार आहोत. या या फगस आप या समोर आहेत. आ ता बातमी मळाल  आहे क , 
१ ऑग टपासून एल.बी.ट  बंद होते आहे. १ ए ल पासून जी.एस.ट . चालू करतो आहोत. 
वा त वक पाहता, आपण कालपासून बजेटवर भरपूर चचा केल  आहे. येकाने आपापले मत 
इथे मांडले आहे. मी आपले ल  एका ठकाणी वेधू इि छतो क, ामु याने बजेटवर. २०१२-
१३ यावेळी जकात होती यावेळी असलेला आकडा पाह लातर १०९४ कोट ंचे टागट काढले 
होत.े सन २०१३-१४ म ये ल  १२०० कोट ंचे होत.े व आपण ८३८ कोट ंपयत पोहचू शकतो. 
आप यालाह  नवीन शकायच होतं व लोकांना जा त मा हती न हती. या प तीने आपण 
सन २०१३-१४ म ये ८३८ कोट ंपयत पोचलो होतो. आ ता मूळ अंदाज १०५० कोट ंचा असताना 
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आपण १,००० कोट ंपयत मजल मारणार अशी प रि थती असताना आप याला नेमके कशाकडे 
ल  वेधायचे आहे. पंपर  चंचवड महापा लकेचा टे टेट ह रपोट जो आप याकडे आहे. 
१.४.२०१४ पासून १५.३.२०१५ पयत एलबीट या मा यमातून आपण ९३३ कोट  पये राह ले 
आहेत. १० दवसांत उरलेले ६०/७० कोट  घेऊन असे १,००० कोट  एलबीट या मा यमातून 
भरत आहोत. करसंकलन या मा यमातून बजेटवर बोलताना तुलना केल तर यावेळी आपण 
२३१६ कोट ंचे बजेटचे वागत करतो आहोत. २३१६ कोट  पये मा या मते हणणे आहे 
आपण या याशी सहमत असाल. आपण आ ता सा य केलेले बजेट यात मा. थायी 
स मतीचेह  आभार मानतो. मु यलेखापाल मा.भोसले असतील, यांचे सव सहकार  असतील, 
आपण असाल, सवानी मळून बजेट चांगले ठेवायचा य न केला आहे. परंतू मला हे 
नदशनास आणून यायचे आहे क , मा.आयु त साहेब, मागील वषात दोन आचारसं हता 
लाग या हो या. यातून वाचलेले आपले पैसे, साधारणतः १९८५ कोट ंची बचत हे पुढे घेतलेले 
आहे. था नक करातून .११३३ कोट  अपे त धरले होत.े हे असताना साधारणतः आपण 
दले या फगर माणे .१०३ कोट ंची तूट होईल असे दसते. परंत ूमाझी सहका-यांना वनंती 
आहे क , एलबीट  वभागाने या १०/१२ दवसांत अ धक गतीने जा तीत जा त पैसे कसे 
मळवता येतील याकडे ल  क त करणे गरजेचे आहे. याच माणे बांधकाम परवानगी 
वभागाकडून अपे त ३५५ कोट  दाखवले आहेत. परंतू दूदवाने सांगावे लागत,े बांधकाम 
परवानगीकडून आप याला फे ुवार  २०१५ पयत फ त १६५ कोट  आल.े या टागटपयत आपण 
पोहचू शकणार नाह . याच माणे करसंकलन – यां याकडून आपण अपे त ४२५ कोट  
उ प न धरलेले आहे. आप याकडे २०१५ पयत फ त २८८ कोट  आलेले आहेत. अशा 
प रि थतीत आपण २३१६ कोट ंचे अंदाजप क सादर केले आहे. साधारणतः १४५ कोट ंची तूट 
करसंकलनम ये दसते आहे. याचबरोबर पाणीप ीम ये २४ कोट  ३४ लाख पये या ठकाणी 
पाणीप ीम ये सु ा तूट दसते आहे. अपे त उ प न ६५ कोट  धरलेले आहे. मा.आयु त 
साहेब, साधारण ५०० कोट  पये तूट यात येणार आहे. एवढ  मोठ  तूट असताना साधारणत 
१७००/१८०० कोट ंचे बजेट अ च ह करणार आहोत अशी व तुि थती आहे. असे असताना 
आपण काय केले पाह ज.े आकडे बघून चालणार नाह . आज आप या हातात काय आहे हे 
पाहणे फार गरजेचे आहे. आ ण आप या हातात असताना सां गतले गेले, आप या हातात 
करसंकलनचे २८० कोट च आहेत. बांधकाम परवानगीम ये फ त १६५ कोट च आहेत. 
पाणीप ीम ये फ त २४ कोट च हातात आहेत अशी व तुि थती असताना ४००/५०० कोट ंची 
तूट येणार आहे.  

दुसरे हणजे आता एलबीट  बंद होऊन आप याला परत वेग या प रि थतीला सामोरे 
जायचे आहे. आप या उ प नाचे ोत काय असले पाह जेत, आपण कोण या दशेने जायला 
पाह जे हे ठरवणे खूप गरजेचे आहे. दुसरे मह वाच,े आपण महापा लकेतील आ तापयतचा खच 
पा हलातर आपण बचत करायची योजना केल तर या बजेट या फगर माणे  १९ ट के तूट 
येते आहे. परंतू ह  तूट तु ह  ल ात घेतल  तर, आ तापयत या खचा या अनुषंगाने 
इ कम ोथशी क पेअर करतो, यावेळी इ कम ोथ ॅ युअल  खाल  येतो. यावेळी उ प न 
घटते यावेळी आ तापयतचा खच पाह लातर आ ताचे २३०० कोट  न धरता २१०० कोट  
शासनाने धरलेले आहेत. यात आरंभीची श लक धरलेल  नाह . साधारणतः कोणतीह  
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महापा लका असेल, कोणतीह  सं था असेल ते हा ती आ थक या स म करत असताना           
आ तापयतचा खच हा ३० ते ३५ ट के खाल  असावा. आजची प रि थती या फगस माणे 
चांगल  आहे. ह  जी घट आहे, याची वेगवेगळी कारणे आहेत. तु ह  करसंकलनम ये जे 
उ प न दाखवले आहे ते अपे त असताना शा ती कर आहे तो वसूल न के यामुळे ह  घट 
दसते आहे. बांधकाम परवानगीम ये १६५ कोट  कंवा १० दवसांत काय पैसे येतील ते 
येतील. ते जमा होतील. शहरात पाहतोय, सव  आ थक मंद  आहे. वशेषतः बांधकाम 
े ाम ये चंड मंद  पाहतोय. भतीचे वातावरण आहे. ए हायनमट या परवान या दोन दोन 

तीन तीन वष येत नाह त. यामुळे अनेक ोजे ट रखडलेले आहेत. तथून आप याला पैसा 
येणार नाह  आ ण हणून ह  ४००/५०० कोट  तूट आहे ती आल तर आप याला काय करावे 
लागणार आहे हा खरा वचार कर याचा न आहे. आप या या ायोर ट ज आहेत, काय 
अस या पाह जेत यावर फोकस करणे गरजेचे आहे. पाणी, र त,े ेनेज इ. यापे ा शहराला 
काय पाह जे आहे. आ ता मा.मंगलाता नी उ लेख केला, आप याला सवाना पंपर  
चंचवडब ल रा त अ भमान आहे. या शहराब ल अ भमान आहे. अ छे दन आयगे हटले 
होते पण अ छे दन कुठे आलेत का. या बजेटनंतर पंपर  चंचवड वा सयांना आनंदच आहे. 
तुमचे ामा णक य न आहेत. आमचेह  सवाचे ामा णक य न आहेत. हे शहर ह रत 
असावे, सु ंदर असावे, व छ असावे यासाठ  येकाची य नांची पराका ठा आहे. मा या 
भागात ि व मंग टँक असावा, मा या भागात ऑ डटोर यम असावे, मा या भागात 

बॅड मंटन हॉल असावा. मा या भागात हे असावे, ते असाव.े मा या भागात कम शयल 
कॉ ले स असावे. मा या भागात भांडवल  खच जा त हावा ह  सव सद यांची धारणा 
असत.े आयु त हणून आपल  काय जबाबदार  आहे. आयु त हणून तु ह  कोण या 
ोजे टला ाधा य यायचे आहे. ह  कडक भू मका घेऊन तु ह  नणय घेतला पाह जे क, या 

आ थक वषात आपल  अशी-अशी प रि थती आहे, आप या अशा-अशा फगस आहेत. 
कोण याह  प रि थतीत नवीन ोजे ट होत नाह . आप या शहरात पा याची एवढ  अडचण 
आहे. आ ण काल परवा सद यांनी जी भाषणे केल त. तो आपला शहर करणाचा जो रेट आहे. 
याअनुषंगाने शहरात जे नागर करण होत आहे. नागर कांना तु ह  काय दले पाह जे या 
ट ने मह वाची पाऊले उचलायची आहेत. पाणी असेल, र ते असेल, इ ा चर 

डे हलपमट असेल. आपण आं ा-आ केड मधून पाणी उचलायची ोि हजन केल  आहे. या 
ोि हजनला आपण ाधा य दलेच पाह जे. आपले हे प हले मह वाकां ी टागट असेल पाह ज.े 
याचबरोबर ायोर ट  घेत असताना आपले उ प न कसे वाढणार आहे. अनाव यक बाबी कशा 
थांबवता येतील. श यतो बीओट , पीपीपी व आव यक अस यास ट याट याने २/३ वषात 
याचे ोि हजन करावे. आपल  आ थक प रि थती ल ात घेता आता आपल  आ थक 
प रि थती खूप चांगल  आहे असे हणणे चूक चे ठरणार आहे. या प तीने आपण चाललेलो 
आहोत, याप तीने लॉ ग टम सर हाई ह करायचे असेलतर, आप याला ट याट याने जावे 
लागेल. आव यक बाबींचा समावेश प ह यांदा करावा लागणार आहे. मा.मंगलाता नी याचा 
ऊहापोह केला आहे. आप याकडे कती बॅड मंटन हॉल आहेत. परंतू मी मा हती देऊ इि छतो 
क , आप या शहरात १४ बॅड मंटन हॉल आहेत. नंतर मी पुणे शहराची मा हती घेतल  तर पुणे 
शहराचा ए रया ४७० चौ. क.मी. आहे. यांची लोकसं या ३९ लाख आहे. असे असताना तथे 
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फ त ३ बॅड मंटन हॉल आहेत.  यां याकडे १२ डा संकुले आहेत. आप याकडे १३ डा 
संकुले आहेत. आप याकडे ७२ िजम आहेत. ७२ िजम मधील येक िजम आऊटसो सग केले 
आहे. ३६ िजम आपण सांभाळतोय. १६ लाय र  आहेत, यापैक  एक लाय र  मा.अपणा डोके 
यां या वॉडातल  लाय र  आऊटसोस केल  आहे. अ तशय चांग या प तीने यांची लाय र  
चालत.े ते मंडळ चांग या प तीने लाय र  चालवत.े तेथील लोक आनंद  आहेत. 
मा.मंगलाता नी मघाशी उ लेख केला. साधारणतः एका लाय र साठ  .१० लाख इतका खच 
येतो. हा खच कर यापे ा लाय र तील वातावरण प व  ठेवा. तथे चांगल  पु तके ठेवा. या 
भागातल  मंडळे असतील, म हला बचत गट असतील तर यांना टमस ्  आ ण कंडीश स 
टाकून दलेतर लोकांना सव स चांगल  मळेल. पैशाची बचत होईल. लाय र  असेलतर तथे 
अटडंट असतात. अटडंट नसेलतर लाय र यन असतो. एकमेकांना अटड क न ते मजा करतात 
हणजे सु ्या घेतात. अशी प रि थती आहे. तु ह  ३६ िजम आऊटसोस के या आहेत. मघाशी 

मा.अिजत ग हाणे यांनी उ लेख केला. ेनरला आपण .२,०००/- मानधन देतो. ाय हेटम ये 
या खचाम ये एक चांग या िजमचा खच भागू शकतो. ३६ ठकाणी आपले ेनर आहेत. हा 
खच आपण वाचवू शकतो.  पु याम ये २१ पैक  यांचे ८ ि व मगं पूल बंद आहेत. बाक  
आऊटसोस केलेले आहेत. आप याकडे १० ि व मंग पूल आहेत, १६ लाय र  आहेत. या 
सग या गो ट ंचा मटेन सचा खच पाहता आधु नक मशानभूमीसाठ  आप याकडे कायम 
मागणी असत.े आप याकडे शहरात ४० मशानभूमी आहेत. याला पण काह तर  ल मटेशन 
असले पाह ज.े ाधा याने अनाव यक गो ट ंवर ल खचाकडे ल  दले पाह जे. आप याकडे ख-
या अथाने बजेटवर कसरत पुढे आहे. यामुळे सां कृ तक भवन असो, ऑडीटोर यम असो 
शहरात कती असले पाह जेत याला काह  ल मट आहे का नाह . यावर आपण कतीतर  कोट  
खच करतो. आपले एकह  ऑडीटोर यम ॉफ टम ये चालत नाह , लॉसम ये आहे. शहरात 
ऑडीटोर यम असले पाह जेत. लोकांची करमणूक हायला पाह ज.े यालासु ा कुठेतर  
ल मटेशन असणे गरजेचे आहे. यावर आप याला नि चत ल  घालायला पाह जे. काल या 
भाषणात मा.उ हास शे ी व अनेक मा यवरांनी सां गतले. पयटनावर खच हायला पाह ज.े 
खच होत असताना खच झाला तर  चालेल, रटन पण आले पाह जेत. अशा प तीने 
आप याकडे काह  ठकाणे आहेत. पयटना या ट ने अ पूघर आहे. तथे काह  सु वधा क  
शकतो. बड हॅल  आहे, रोझ गाडन आहे, साय स पाक आहे, ऑटो ल टर अशी ठकाणे 
आप याकडे आहेत. तथे ब डर पाठवू शकत नाह . थेरगाव बोट लब आहे. या ठकाणी 
पयटक आक षत क  शकतो. तथले उ प नाचे साधन बघणे गरजेचे आहे.  

भामा-आ केड मधून पाणी यायला पाह ज.े हॅर स ीजचे काम ायोर ट ने घेतले 
पाह जे. पंपर चा चौक व हॅर स ीजला जाऊन बघा. रोज लोक तथे ॅफ कम ये अडकून 
पडतात. या अनुशंगाने एक वनंती आहे. काल मा.आर.एस.कुमार यांनी उ लेख केला होता. 
मा.नारायण ब हरवाडे यांनी उ लेख केला. मा.मंगलाताई कदम यांनी उ लेख केला. टडर 
काढत असताना, ेनेज लाईन टाकत असताना, रोड करत असताना, फूटपाथ करत असताना 
सगळे संगणक करण होत असताना पा याची लाईन असेल, ेनेज लाईन असेल याचे मॅ पंग 
हायलाच पाह ज.े ते झालेतर अनेक ॉ लेम ताबडतोब सॉ ह होऊ शकतात. ऑ फसम ये 
बस या बस या कुठे कुठे लकेज आहेत, कुठे लाईन आहे हे समजेल. काडा णाल  ऑलरेडी 
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एि झ युट केल  आहे. मग मॅ पंग का होत नाह . २ वषातून एकदा टडर काढले जात.े 
वॉडातले फूटपाथ पु हा उखडले जातात. या या काह  गो ट  आहेत. या ठकाणी आपले कं ोल 
असणे गरजेचे आहे. हे टडर काढ यापूव  तुमचा ि हिजल सचा माणूस असेल, अ धकार  असेल 
तर संत तुकारामनगरम ये . .३९ म ये अमुक-अमुक काम नघते आहे. अमुक ते अमुक 
फुटपाथ. तो क न कती वष झाल . कती म हने झाले. कोणी काम केले होत,े टडर कॉ ट 
काय होती, कि लशन कधी झाले हे समजले पाह जे. सवाची ब ब अशी आहे क , हे टडर ३० 
ते ४० ट के बलो जात.े यावर आपले कं ोल आहे का. टडर काढत असताना बंडसाहेब 
असताना कामे झटपट हावीत हणून अशी टडर काढल  होती क , यात सव बाबींचा 
समावेश असायचा. मा.आ शष शमा आयु त असताना एक त लब क न टडर काढले होत.े 
माझी आप याला वनंती आहे, हे टडर काढत असताना या टडर या कंडीशनला आपण 
एएफसी ठेवल  पाह जे. याची ऍ युअल दोन कंवा ३ वष ठेकेदाराने दु ती करायची आहे, 
डागडूजी करायची आहे. यासाठ  खच जा त आलातर  चालेल. आपले टडर १५ ते ३० ट के 
अबो ह येत.े ते कदा चत आप या ल मटेशनम ये २/४ ट के अबो ह आलेतर  चालेल. ते 
काम पूण उखडले जाणार नाह . याची वा लट  मटेन राह ल. या व श ट ठेकेदाराची 
जबाबदार  असणार आहे. टमस ्  आ ण कंडीश स या प तीने केलेतर वा लट  मटेन होईल. 
टडर बलो जाणार नाह . ऍडीशनल टडर काढायचे आहे तर बघा, वॉडातले पाच लाखाचे काम 
३५ ट के बलो, ४० ट के बलो, कसे काम करतात कशी, होतात कशी. या कामाला 
वा लट  राहते का. पुढ ल वष  परत हेच काम. हे र पट शन होते आहे. याला लगाम 

दे यासाठ  या सव गो ट ंचे मॅ पंग क न डाटा कले ट क न काम करणे. नवीन भागात होत 
असेल तर समजू शकतो. परंतू जु या ह ीत एका वॉडात तीच-तीच कामे र पट होतात. फ त    
नाव बदलत जाते. व जुनेच टडर नघत.े हे कुठेतर  थांबले गेले पाह ज.े काळाची नकड आहे. 
गरज आहे, ते बघून सव गो ट  के या पाह जेत.  

मा.महापा लका सभेम ये ठराव केला आहे. हंजवडी व बाक  गावे घे याचा य न 
करतोय. शासन यावर नणय घेईल तो घेईल. परंतू हंजवडी आप याकडे येणार असेल तर 
सग यांना सां गतले पाह ज,े आपले शहर वायफाय हायला पाह जे. ह  काळाची गरज आहे. 
मागे एकदा, दोनदा, तनदा काह  माणसे पाठवल  होती. मट ंग सु ा झाल  आहे. परंतू 
आयएएस लेवल या एका अ धका-याने जे संगणक श ण दले. यात जी गडबड झाल , 
तथून पुढे काम बंद पडले. यामुळे यातून पु ढे काय झाले मा हती नाह. आ ता शहरात 
अशा हजारो सं था आहेत. ते शहरात येऊ पाहत आहेत. यांना हे शहर वायफाय करायचे 
आहे. यांना मनपाचा पया न टाकता जर बीओट  बे ससवर मनपाला जा त उ प न 
मळणार असेल तर, आप याला बे ट सट  अवॉड मळाला आहे. आपण माट सट कडे 
पदापण करत आहोत. अशा प रि थतीत शहर वायफाय करणे गरजेचेच आहे. ह  काळाची 
गरज आहे. वायफाय हायला ायोर ट  यावी. आपले पैसे टाक यानंतर मनपाला नय मत 
उ प न मळेल हे पाह याची गरज आहे.  

यावेळी पीपीपी करतो कंवा बीओट  करतो, ते हा यात अनेक टका होतात. टडर 
मॅनेज झाल,े अमुक झाले, तमुक झाले. आपण ओपन कॉ पेट शन करावी. आप या 
ल मटेश स ठरवा यात. यानंतर कोणाला ओरडायचे आहे ते ओरडू शकतात. येऊ शकतात, 
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बोलू शकतात. लोकशाह म ये येकाला अ धकार आहे. या सव गो ट ंची येकाला गरज 
आहे. आपला डी.पी. रि हजनला आला आहे. मा.भदाणे मॅडम यांनी चांगले काम केले. ठाकूर 
साहेब अनुभवी अ धकार  आहेत. यांना पु याचा, पंपर  चंचवडचा सगळा अनुभव आहे. 
माझी वनंती आहे यांना जी पाह जे ती मदत घेऊन, यांना कमचार  कमी आहेत का. 
अ धक लोग लागणार आहेत का. मग अ धक लोक लागणार असतील तर नयोजन करत 
असताना नवीन गावे येत असताना, तथे कोण या गो ट ंचा कमी आहे हे पहावे. आप याकडे  
डे हलपमट लॅन होत असताना पा कग यव था कुठेह  नाह . कार पा कग ठेवले नाह . र शा 
पा कग ठेवले नाह . अनेक सु वधा के या पाह जेत. हॉकर झोन केले पाह ज.े अनेक गो ट ंचा 
समावेश रि हजन लॅनम ये झाला पाह ज.े मोठमो या ॉ या, क ाय हेट बसेस रोडवर 
उभे असतात. याचे नयोजन कुठेह  नाह . मला वाटत,े यातून महापा लकेला जा त रे हे यू 
मळाला पाह जे. पा कगची यव था करणे गरजेचे आहे. हॉकर झोन, स ल झोन  क न दले 
पाह जे. शहराम ये जेवढे हॉकस आहेत, यां याकडून एक पयासु ा उ प न येत नाह . 
आप याला एक पयासु ा रे हे यू मळत नाह  याकडे ल  देणे गरजेचे आहे.  

तुम याकडे फाईल खोळंबून राहतात. आयु त साहेब, वनंती आहे, तु ह  सगळे 
अंगावर घेता. कामे डस लाईज करत नाह त. सगळे वभाग तुम याकडेच आहेत. दुस-या 
कोणाला जबाबदार  देत नाह त. न दे याचे कारण तु हालाच मा हत आहे. अ त र त आयु त 
तानाजी शंदे तर बसून असतात. तु हाला यांची आव यकता नसेल तर यांना पाठवून या. 
मला अ त.आयु त नको हणा. डॉ.महेश डोईफोडे यांचे या. यांची लास ी, लास फोरची 
फाईल पण तुम याकडे येते. तथे पण तसेच. लास वन अ धका-याची फाईल देखील 
तुम याकडे येत.े कामाचे वक करण करावे असे तु हाला वाटत नाह  का. एखादा व याथ  
असतो. खूप चांगले कपडे घालून खूप मोठे द तर घेतो. मग सग यांना वाटत,े बघा कती 
हु शार व याथ  आहे. तसे तुम याकडे सग या फाई स येतात. या फाई सम ये आयु त कुठे 
दसत नाह . आयु त कुठेतर फाई सम ये. एखा या वषयासाठ  २/३ म हने पाठपुरावा करावा 
लागतो या यापे ा वाईट काय. नुसते येस/नो करायला देखील फाईल तुम याकडे येत.े  खूप 
मह वा या फाईलवर चचा ठक आहे. येक फाईलवर चचा. फाईलवर इ न शयल केले, जे.ई., 
डे युट  यांनी केले. वाचले असा शेरा यांनी केला. फाईल ऑडीटला गेल . अकाऊंटला गेल . 
परत चचा, परत वाचले का असा शेरा, परत फाईल ि हिजल सकडे हे चालले आहे. हे 
अ तशय वाईट आहे. नीट बघा, काह  लोक तु हाला बोलत नसतील. ब डींग पर मशन 
वभाग असेल, बाक  वभाग असतील तथे चंड टाचार चालू आहे. दोन पयाव न चार 
पये, आठ पयाव न दहा पये भाव केले आहेत. बनधा त काम चालू आहे. डॉ.परदेशी 

साहेबांना लोक का घाबरत होत.े ते हा होत न हत.े आपण कॅमेरे लावले आहेत. दुपार  दोन 
वाजता बघा. अध लोक हॉटेलम ये, अध लोक कॅ ट नम ये, अध लोक प रसराम ये. जेवणाची 
सु ी द ड वाजता असत.े हे एक वाजताच जेवण क न द ड ते दोन खाल  फरायला येतात. 
काह  श त राह लेल  नाह  हे तु हाला मा य करावे लागेल. काम बायफरकेट करावेच लागेल. 
तु हाला लोकांना जबाबदार  यावीच लागेल. लास ३/४ कमचा-यांचे काम डॉ.डोईफोडे यांनी 
बघावे. टडर असेल, फाईल असेल तुम याकडे येणार. श ण मंडळ आयु तांकड,े फायर गेड 
आयु तांकड,े लगल आयु तांकड,े ब डींग पर मशन आयु तांकड,े नगररचना वभाग 
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आयु तांकड,े नगररचना आयु तांकडे सगळे वभाग आयु तांकडे आलेतर, डस लाईज झाले 
नाह तर तु ह  क मशनर हणून काम करता परंतू आ हाला आऊटपुट पाह जे. We need 

output. एव या मो या महापा लकेम ये काम करत असताना, एव या मो या बजेटम ये काम 
करताना अ धकार  हा हु शारच असला पाह जे. वतः सगळी कामे कर यापे ा दुस-याकडून 
काम क न घे याम ये ि कल आहे.  तु ह  दुस-यावर जबाबदार  टाका. या याकडून क न 
या. तुमचे हणणे कसे स पे ड करेल. मा याशी गाठ आहे. तु ह च नाह  हणतात. तुम या 

ऍड मन लँ वेजम ये हणतात, ते ए सपडाईज हायला पाह ज.े ते ए सपडाईज हावे अशी 
अपे ा आहे. पर पर फाईल फर यापे ा तुमचे दुसरे ड सजन कसे आहेत. आ ह  ओरडून 
सगळे क न चार वेळा सांगतो. एक उ तम आयु त हणून काम करायचे असेलतर he has to 

use his powers. याला असलेले अ धकार याने वापरले पाह जेत, या य त र त चूक का 
बरोबर हे हणायला असलेल  हंमत या आयु तांकडे ती पॉवर असल  पाह ज.े अंग झटकून 
काम करायला पाह जे. येक गो ट बाजूला ठेवून होत नाह. येक गो ट बायोलॉिजकल होत 
नाह . पि लक इंटरे टम ये तु हाला चांगला ड सजन यावा लागतो. पसनल ड सजन या 
असे कधीच हणणार नाह . काह  वेळेला बायलॉज व पि लक इंटरे ट यातील दुवा जोडून 
अं तम नणय उ तम आयु त हणून यावा लागतो. काह  अ धकार  काम करताना चुकतात 
हणून यांना फाशी झाल  का. आमचे हणणे आहे, सग यांनी तुमचे कौतुक केले. तु ह  

वॉडात फरलात. तु ह  तुमची ड सजन पॉवर वापरा, काह  ठकाणी नणय यायचे ते नणय 
या. लोक काय हणतील, प कार काय ल हतील यापे ा मी करतो ते बरोबर करतो ह  
हंमत असावी. कोणाल कोटात जायचे जाऊ या. बघडतेय काय. अनेक नणय होतात. 
चुक चे नणय या असे हणत नाह . परंतू नणय या. परंतू आज नणय या. तु ह  कॅमेरे 
लावा. तुमचे ज.ेई. एक कडून येतील. तुमचे डे युट  दुसर कडून येतील. तुमचे एि झ युट ह 
तसर कडूनच येतील. महापौरां या के बनमधून टँडींगम ये जातील. टँडींगमधून गेले 
महापौरां या के बनम ये जातील. ते ग े या ग े क न दवसभरात कती तास काम करतात 
यांचे यांना मा हती आहे. यांचा अज नाह . ते फरत राहतात. तु ह  एकदा नणय या.           
मी मा.महापौर साहेब, यांना वनंती करेन, तु ह  डॉ.रॉय यांचा नणय या. तु ह  आमचे 
हणणे एकदा घेतले. परत शासनाकडे पाठवल.े शासन हणते तु ह  तुमचा अ धकार वापरा. 

तु हाला अ धकार घेता येत नसेलतर आ ह  देतो. तु ह  नणय या. काय यायचा तो या. 
यानंतर जी.बी. आहे, अमुक आहे, तमुक आहे. दंड होईल, फाशी तर होणार नाह . इंिज नअर 
लोकांचा नणय या. डॉ. ीकर परदेशी यांनी सु ा नणय घेतले होत.े जे.ई. ला स पे ड 
करायचा लगेच नणय घेतला. ते घर  बसून ७५ ट के पगार घेत आहेत. नणय या.   

तु ह  ते कराल या अपे ेने तु हाला सांगतोय. वा स फकेशन असेलतर टडर ोसेसम ये 
चांगल  यं णा राबवावी. काह  स युर ट चे टडर असतील, वॉडाचे टडर असतील, हॉि पटलेच      
टडर असतील याम ये आप याकडून टडर रेट ऍनॅ ल सस करताना पण चूका करतात. 
ऍनॅ ल सस क न एकदा चूक झा यानंतर how can use somebody. तु ह   टडर ोसेस चुकल  
तर परत केले पाह जे. तु हाला करायचे नसेलतर जो एनओ आहे याचा कमान ह क आहे.  

भांडणे नको असतील तर न मे न म े या. तु ह  २०/२० ट के या. या गो ट ंना कुठेतर  
आपण श त आणल च पाह ज.े जे मोठे/छोटे बाक  लोक आहेत हेच लोक खूप फरतात. 
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ब डींग पर मशनकडे २,००० वे. मीटरचा लॅन तुम याकडे आला. ब डींग पर मशन 
लॅनचा मोठा ले-आऊट असेलतर १० एकरचा, १५ एकरचा वरचा यात आयु तांनी इंटरफेअर 
केलेतर ठक आहे. ५ एकर या लॅनम ये रि हजनसाठ  आयु तांनी इंटरफेअर केलेतर 
आयु त क ा या बाहेर कोण असणार आहे तर ब डर, आ कटे ट, एजंट. असणारे आहेत 
का. नागर कांना, नगरसेवकांना कधी वेळ मळणार. सट  इंिज नअर एवढ  मोठ  पो ट 
कशासाठ  केल  आहे. चीफ ऑडीटर झाले, एम.ओ. झाले यांना अ धकार आहेत. यांना 
जबाबदार  घेऊ या. यांना तु ह  या. तुम याकडे सव फाईल ल क झाल तर ॉ लेम नमाण 
होईल. बाक  लोक तुम या नावाने ब बलतात. तुम या मागे तुम या नावाखाल  दुकानदार  
चालू करतील. काह ंनी चालू केल  आहे. आपण नवीन था पाडू नये. आपण जा त काम 
करावे.  

शहरात अन धकृत बांधकामांचा न आहे. काह  ठकाणी अन धकृत बांधकामे सु  
झाल  आहेत. अनेक वेळा काह  ठकाणी स पे ड करतो हणाले होत,े ते सु ा केले पाह ज.े 
बजेटची ह च प रि थती आहे. एका बाजूला मा.उ च यायालयाने आदेश दला, एवढे 
एि झ युट ह भरा, डे युट  भरा, इंिज नअर भरा. मी नगरसेवक या ना याने, स नअर 
काप रेटर या ना याने आप याला आयु त हणून एक वनंती क  इि छतो क, आ ता 
आ थापनेचा खच २९.१९ कोट  आहे. शहरात ४०० कोट ंची कामे झाल तर बजेटमधील ३५ ते 
३६ ट के इथेच जाते आहे. आपले उ प न कमी झाले तर. कारण यावेळी १०० कोट  उ प न 
कमी झाले यावेळी ५ वषापयत ३.५ ते ५ ट यांपयत खच वाढत जातो. असे झालेतर होणार  
भरती, श णसेवक घेतला जातो. यांनी ५ वष सेवा करायची. आपण नंतर पमन टचा वतार 
करतो. इंिज नअर घेत यानंतर ३ वषानंतर यांनी अमुकअमुक यांची सव स ेड असेल तर 
वचार क न तथे फंडींग काय होते आहे. अशी गरज पडीलतर अशी रा य शासनाकडून 
अनुमती या. यांचा सेवाकाळ ३ वषाचा असेल, नंतर यां या पमन टचा वचार क . याआधी 
आपण फंडींगचा वचार क . गरज पडल तर रा य शासनाकडून याची अनुमती घेता येईल. 
आपण याचा वचार क . या ठकाणी मा.महापौर यांची वनंती ल ात घेता जे मु े ठेवले 
आहेत, या गो ट ंवर आपण फोकस करावे. वशेषतः बजेटमधील उ प नाची बाजू आहे. 
उ प नाचे ोत वाढवणे अ तशय गरजेचे आहे. फ त कर वाढवून चालणार नाह . याम ये 
कर णाल तील चूका सु ा दु त के या पाह जेत. पा या या बलामधील एज सीने इतके 
चांगले काम केले. अनेक बोगस कने शन यात नघाले. अ धक कने शन वाढवून देता 
आलेतर पहावे. एलबीट चा जो आपला ुप आहे तो मोकळा होईल. ह  यं णा आप यासोबत 
असणार आहे. यामुळे उ प न कसे वाढवू शकतो याकडे आप याला जा त ल  यायचे 
आहे. अनाव यक बाबी कशा टाळता येतील. मोठे खच कसे कमी करता येतील. या आव यक 
बाबी आहेत. या आव यक बाबी आप या लोकांसाठ  आहेत. मग आपले शहर व छ, सु ंदर, 
ह रत असावे या गो ट वर सवानी बारकाईने ल  यायचे आहे. बजेट चांगले ठेवायचा य न 
केलेला आहे. सव अ धका-यांचे सवाचे आभार मान यापूव  एलबीट  बंद झा यावर हॅट या 
मा यमातून आ ता पैसा येणार आहे. द.३१ माचपयत जे टागट आहे, जे अ धकचे कले शन 
आहे यावर अवलंबून राहता येणार नाह . तेवढे कले शन होणार नाह . कारण जेवढे बील 
होईल, या या हशोबाने हॅट होणार आहे. यात सुसु ता कशी आणता येईल. पु हा आपल  
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कसरत होणार आहे. यात अ धक ल  घालून आ थक वषाच जा तीत जा त उ प न कसे 
येईल याकडे ल  यायचे आहे. जीएसट  असेल, हॅट असेल अशा कारे जबाबदार  घेणार 
असालतर स मान नयांना पाचारण करावे. यांना काह  जबाबदा-या या यात. आऊटसो सग 
नि चत करावे. अनाव यक बाबी कमी करा यात. शहराचा वकास चांग या कारे झाला आहे. 
भ व यात शहराचा वकास चांग या कारे हावा, ु ट  दूर कर याकडे ल  यावे. नि चत 
पंपर  चंचवडवासी हणून आ हाला या महापा लकेचा गव आहे, अ भमान आहे. मी १९९२ 
म ये नवडून आ यानंतर १९९४ साल  भाषण करत होतो. ते हा मी हटले होत,े हजारो 
क टक-यांचे हात या पंपर  चंचवड शहराला आहेत. पण रहायला जायचे कुठे पु या,हॉि पटल 
कुठे पु यात, खच करायला जायचा कुठे पु यात. आ ण क टक-यांचे हात कुठे इथ.े पण आज 
अ भमानाने वाटते आहे, आज शहराचा चेहरामोहरा असा बदलला आहे. आदरणीय शरद 
पवारसाहेब, आदरणीय अिजत पवार व कै.रामकृ ण मोरे यांचे योगदान असेल, कै.आ णासाहेब 
मगर यां या दूर ट मुळे असेल, सवानी केले या ामा णक य नांमुळे शहराला बे ट सट  
अवॉड मळाला आहे. मघाशी मंगलाता नी सां गतले, प कार बंधू गुजरातला गेले होत.े 
गुजरातम ये चारा या मा यमातून गेले होत.े भाजप अ य  असतील, हे सवजण सांगायच,े 
आपले शहर खूप छान आहे, सु ंदर आहे. काय माती आहे का तकड.े आ हाला आम या 
शहराचा अ भमान आहे. एक कडे हाईट कॉलड लोक, बु ीवान लोक पु याम ये घर पाहत 
होत.े यांना आज वाटत,े पंपर  चंचवडम ये आपले घर असावे. ह  आमची सवाची जमेची 
बाब आहे. याचा आ हाला अ भमान आहे.  

या सभागृ हात मा यावर ेम करणार  अनेक माणसे आहेत.  काल वॉड .३९ वषयी 
आरोप झाला होता क , मा या वॉडात १ पा कग आहे, दुसरे बसट मनल आहे, तसरे 
क यु नट  हॉल आहे. मी आप या मा हतीसाठ  सांगतो, हा क यु नट  हॉल नसून कम शयल 
लॉट आहे, कम शयल कॉ ले स आहे. या कारची पा ता २०११ म येच मळवल  आहे. 
ंट ंगम ये चुक चे झालेले आहे. गॅझेटम ये कम शयल आहे. २०११ ला स चव,नगर वकास 

यांना प  दले आहे. आ ण यावेळचे संचालक नगररचना यांचे प  आप याकडे आहे. चकु चे 
काम केलेले नाह . असाच नेह व म ता अस यामुळे मलाह  काम करताना मी काळजीपूवक 
काम करतो, चांगले काम करतो. मला याचे े डीटह  मळत.े यांचेह  मनापासून आभार 
मानतो. असेच मा यावर कायम ल  राहू  या. पु हा एकदा सवाना मनापासून शुभे छा देतो. 
बजेटला शुभे छा देतो. महापौरांचे आभार मानतो. जय हंद, जयमहारा ! 
 
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
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           वषय मांक – १ 
दनांक - १८/०३/२०१५               वभाग - मा.आयु त 

 
संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे .लेखा/६/का व/२२७८/२०१५   

              द.०५/०२/२०१५   
     २) मा. थायी स मती ठ. .१०७३० द. १८/०२/२०१५    
 

मा.आयु तांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  चंचवड 
महापा लकेचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ च ेमुळ अंदाजप क “अ” व “क” 
तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा 
वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे 

अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  
 

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

अ. . तप शल सन २०१४-१५ चे 
सुधार त अंदाजप क र. . 

सन २०१५-१६ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
२२१०,००,१३,९०० 

 
२३१५,६६,१४,५०० 

२) एकूण खच २०२५,१०,४९,८०० २३११,४४,८३,५०० 
३) अखेरची श लक १८४,८९,६४,१०० ४२१,३१,००० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

१२७८,५३,४६,६८९ १३००,२३,४६,६८९ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

४७७,१८,८२,००० ११६२,४९,००,००० 

३) अखेरची श लक ८०१,३४,६४,६८९ १३७,७४,४६,६८९ 
 

 
 
वर ल माणे मा.आयु त यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी अ धक 
कर यात येत आहे.  
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सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क 
 

अ.
 

 
अंदाजप क य लेखा शष वाढ/घट 

१)  भूसंपादन खच या लेखा शषातून वग करण.े र. .७,००,००,०००/- घट 
२)  टाळगाव चखल  येथे संतपीठ तयार करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
३)  ना शक फाटा भोसर  इं ायणी नद  र ता 

करण.े 
र. .१,००,००,०००/- वाढ 

४)  सव नं.१ भोसर  डांगण वक सत करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
५)  समा व ट गावांतील आर णे वक सत करण.े र. .१,००,००,०००/- वाढ 
६)  भूसंपादन बा धतांसाठ  पून वकास करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
७)  एक लाखाचे आत वा षक उ प न धारकांस 

मोफत अं य वधीसाठ  आ थक मदत देणे. 
र. .१,००,००,०००/- वाढ 

८)  ६०% पे ा जा त अपंग असले या अपंग 
य तीस  आ थक मदत करणे. 

र. .१,००,००,०००/- वाढ 

९) पान .५२अ. . ६४  . .२२ चंचवडगांव येथे छ पती संभाजी 
महाराज यांचा पुणाकृती पुतळा उभारणे तसेच 
सभोवतालचा प रसर सुशो भकरण करणे. 

र. .१०,००,०००/-(वाढ) 

१०) पान .५१ अ. .१९ ांती वर चाफेकर मारका या तस-या 
ट याची कामे करणे. 

र. .१०,००,०००/- (घट) 

११) पान .१६६ अ. .४७ . .४० व . .४१ – केलेल  तरतूद 
र. .८,००,०००/- 

र. .२२,००,०००/- (वाढ) 

१२) पान .१६६ अ. .५० . .४० व . .४१– केलेल  तरतूद 
र. .१०,००,०००/-  

र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१३) पान .१६६ अ. .४४ . .४० व . .४१ – केलेल  तरतूद 
र. .१०,००,०००/-  

र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१४) पान .१६६ अ. .४८ . .४० व . .४१– केलेल  तरतूद 
र. .१०,००,०००/- 

र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१५)  भूसंपादन खच र. .८२,००,०००/- (घट) 
१६) पान .१५७  न वन अि नशमन क े व या क ाम धल 

श ण क  उभारणी करणे. भाग-२ लेखा शष 
.१  

(भांडवल  खच लेखा शष-१) 

र. .११,००,००,०००/-(वाढ) 

१७) सन २०१५-२०१६  आरंभीची श लक र. .११,००,००,०००/-(घट) 
१८)  

 
 
 
 

भोसर  स.नं.१ मधील आर ण .४३२ माकट 
या जागेत शहर पयटन वकास अंतगत वॉड 
सटर उभारणे 

र. .९,००,०००/-(वाढ) 

१९) स.नं.१ मधील खेळा या मैदानासाठ  े क 
गॅलर  उभारणे. 

र. .१,८०,००,०००/-(वाढ) 
 

२०) वॉड .३५ भोसर  स.नं.१म ये आंतररा य र. .३,८०,००,०००/-(वाढ) 
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भोसर  गावठाण 
भागातील वशेष 

योजनेतील वकासकामे 

कु ती श ण क  इमारत बांधणे.  
२१) भोसर  येथे पधा प र ेसाठ  लाय र  वकसीत 

करण.े 
र. .७५,००,०००/-(वाढ) 

२२) . .३५ भोसर  येथील छ पती शवाजी 
महाराज मा य मक व यालय जुनी इमारत 
पाडून नवीन शाळा इमारत बांधणे. 

र. .२५,००,०००/-(वाढ) 
 

२३) भोसर  स.नं.१ येथे आर ण .४३० म ये 
शाळा इमारत बांधणे. 

र. .९५,००,०००/-(वाढ) 
 

२४) वॉड .३५ मधील जुनी भाजी मंडई पाडून 
दुमजल  भाजी मंडई इमारत बांधणे.  

र. .३,५०,००,०००/-(वाढ) 
 

२५) भूसंपादन खच र. .११,१४,००,०००/-(घट) 
२६) नागरव ती वकास 

योजना वभागाकडील 
“इतर क याणकार  
योजना” या 
लेखा शषातगत 

इ.१०वी, १२ वीत उ तीण झाले या गुणवंत 
व या याना ब ीस र कम देणे हे उपलेखा शष 
तयार करणे. 

र. .९,००,००,०००/-(वाढ) 

२७)  भ-ूसंपादन खच र. .९,००,००,०००/-(घट) 
२८)  ामीण भागातून खोदाई या मा यमातून 

आले या नधीतून याच भागातील वकास 
कामे करणे. 

 

 
वर ल माणे मा.आयु त यांचे सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कात खच बाजुचे 

अंदाजात र. .२८,०६,००,०००/- अ धक व र. .२८,०६,००,०००/- कमी करणेत येत आहेत. 
अि नशामक वभागाचे वतं  अंदाजप क अस याने अंदाजप कातून र. .११ कोट  अ धक व 
११ कोट  कमी करणेत येत आहेत.  
      यानुसार मा. थायी स मतीचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे 

जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा 
याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अं तम ि वकृती देणेत 
येत आहे.  
 

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

अ. . तप शल सन २०१४-१५ चे 
सुधार त अंदाजप क 

सन २०१५-१६ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
२२१०,००,१३,९०० 

 
२३१५,६६,१४,५०० 

२) एकूण खच २०२५,१०,४९,८०० २३११,४४,८३,५०० 
३) अखेरची श लक १८४,८९,६४,१०० ४२१,३१,००० 
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मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते आहे.  

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत 
आहे. हे बदल मा य  करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करतो. 

ड भागातील भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन 
२०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील कामांना सोबत जोड यात आले या याद माणे वाढ व 
तरतुद करणे आव यक आहे. यानुसार सदर कामांचा सन २०१४-१५ या सुधार त व सन 
२०१५-१६ या मुळ अंदाजप कात वाढ व तरतुद कर यात यावी. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ड े य कायालयाअंतगत भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथील व वध वकास वषयक कामे चालू आहेत. सदर या कामांना सन २०१४-१५ चे 
सुधार त व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कात तरतुद  कर यात आले या आहेत. तथा प 
सदरची कामे पुण कर यासाठ  वाढ व तरतुद ची आव यकता आहे. यांची नावे व वाढ व 
तरतुद खाल ल नमूद केले माणे आहेत.  

 
 
अ. 
. 

लेखा शष अंदाजप क  कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

सन २०१५-
१६ साठ चा 
मुळ अंदाज 

अ धक 
आव यक 
वाढ व 
तरतुद 

पा. . अनु. 
. 

१ वशेष 
योजना 

१७ २३ . .५५ पंपळे 
सौदागर येथे 
पवनानद वर 

ठक ठकाणी संर ण 
भंत बांधणे. 

१५०००००० १००००० ४०००००० 

२ वशेष 
योजना 

१७ २४ . .५५ पंपळे सौदागर 
येथे महादेव 

मंद राजवळ घाट 
बांधणे. 

१००००००० १००००० ३०००००० 

३ वशेष २३ ७८ वॉड .७६ रहाटणी २००००००० १०००००० ५०००००० 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
२७५४,६९,४१,९७३ 

 
२७५४,१७,९९,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१२७८,५३,४६,६८९ 

 
१३००,२३,४६,६८९ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 
४७७,१८,८२,००० 

 
११६२,४९,००,००० 

३) अखेरची श लक ८०१,३४,६४,६८९ १३७,७४,४६,६८९ 
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योजना सव नं. ४३ ते सव 
नं.१२५ मधील वकास 
आराख यातील १८.०० 

मी. ं द चा र ता 
वकसीत करणे. 

४ वशेष 
योजना 

२३ ७९ . .५५ पंपळे 
सौदागर 

मशानभूमीम ये 
व युतदा हनी 
उभारणे. 

१५०००००० १०००००० ३०००००० 

     ६००००००० २२००००० १५०००००० 
 
 

भाग .५० म ये द तनगर, ीकृ ण कॉलनी, आनंदपाक, आनंदवन सोसायट , 
साईनाथ नगर, दगडू पाट ल नगर आ ण गावठाण इ. भागांचा समावेश होतो. . . ५० म ये 
नवीन वकास कामांना अंदाजप क सन २०१५-१६ म ये तरतूद अपूण पडत आहे. तर  . . 
५० मधील कामांमधून वाढ आ ण घट खाल ल माणे कर यात आल  आहे. तर  सदरची वाढ-
घट मंजूर कर यात यावी.  

 

अ. 
. 

कामाचे नाव  

पा.
. 

 

अनु
. 
. 

कामाची 
अंदाजप
क य 
र. . 

कामाची 
नवीन 
अंदाजप
क य 
र. . 

सन 
२०१५-१६ 
चा अंदाज 

वाढ  घट न वन 
२०१५-
१६ चा 
अंदाज 

१ थेरगाव . .५० म ये 
गावठाण मनपा 
शाळेमागील 

ना याम ये पाईप 
टाकणे 

१२२ २० २२००००० २२००००० १०००००० ० १०००००० ० 

२ . .५० म ये 
दशादशक फलक 

तसेच नाम नदशक 
फलक बस वणे. 

१४२ ६१ १५००००० १५००००० १०००००० ० १०००००० ० 

३ . .५० म ये 
ांतीवीरनगर 

गावठाण, पवारनगर, 
पडवळनगर व इतर 

६३२ १० १५००००० ३०००००० १०००००० १०००००० ० २०००००० 
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भागात जु या पे ह ंग 
लॉकची दु ती करणे, 
पावसाळी गटर करणे 
तसेच थाप य वषयक 

काम करणे. 
४ . . ५० म ये 

द तनगर, बारणेव ती, 
हरामण बारणे चाळ, 
आनंद पाक व इतर 
भागात जु या पे ह ंग 

लॉकची दु ती 
करणे, पावसाळी गटर 

करणे तसेच 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

६३२ ११ १५००००० ३०००००० १०००००० १०००००० ० २०००००० 

  एकुण ६७००००० ९७००००० ४०००००० २०००००० २०००००० ४०००००० 

 

भाग .५१ म ये गणेशनगर,मंगलनगर,र नद प कॉलनी, महादेव कॉलनी, गुजरनगर, 
बेल ठकानगर आ ण संतोषनगर इ. भागांचा समावेश होतो. . .५१ म ये नवीन वकास 
कामांना अंदाजप क सन २०१५-१६ म ये तरतूद अपूण पडत आहे. तर  . . ५१ मधील 
कामांमधून वाढ आ ण घट खाल ल माणे कर यात आल  आहे. तर  सदरची वाढ-घट मंजूर 
कर यात यावी.  
 

अ. 
. 

कामाचे नाव पा.
. 
 

अ
नु 
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र. . 

कामाची 
नवीन 

अंदाजप क
य  

र. . 

सन 
२०१५-१६ 
चा अंदाज 

वाढ  घट न वन 
२०१५-१६ 

चा 
अंदाज 

१ . .५१ म ये 
बेल ठकानगर येथे 
जुने पाईप काढून 

ओपन नाला बांधणे. 

१२२ २१ ३०००००० ३०००००० १०००००० ० १०००००० ० 

२ . .५१ म ये 
दशादशन फलक 

तसेच नाम नदशक 
फलक बस वणे 

१४२ ६२ १५००००० १५००००० १०००००० ० १०००००० ० 

३ . .५१ म ये औंध १२६ २९ १५०००००० १५०००००० १०००००० ० १०००००० ० 
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रावेत र यापासून 
ल मीबाई 

उ यानापयत डी.पी. 
र ता वक सत करणे. 

४ . .५१ म ये 
गणेशनगर, मंगलनगर 

व इतर प रसरात 
जु या पे ह ंग 
लॉकची दु ती 

करणे, पावसाळी गटर 
करणे व इतर 

थाप य वषयक कामे 
करणे. 

६३२ १४ १५००००० ३०००००० १०००००० १०००००० ० २०००००० 

५ . .५१ म ये 
संतोषनगर 

बेल ठकानगर 
गुजरनगर व इतर 
प रसरात जु या 
पे ह ंग लॉकची 
दु ती करण.े 

पावसाळी गटर करणे 
व इतर 

थाप य वषयक कामे 
करणे. 

६३२ १५ १५००००० ३०००००० १०००००० १०००००० ० २०००००० 

६ . .५१ म ये 
ता यात येणारे मु य 
र ते तसेच अंतगत 
खडीमु माचे करण.े 

१२६ ३० ३०००००० ३०००००० १५००००० ० ५००००० १०००००० 

७ . .५१ बेल ठकानगर 
मु य र यास 

पावसाळी गटर करणे 
व अंतगत पावसाळी 
गटरची कामे करण े

१२३ ११ १२०००००० १२०००००० १७००००० १५००००० ० ३२००००० 

  एकुण ३७५००००० ४०५००००० ८२००००० ३५००००० ३५००००० ८२००००० 

 
महापा लके या ब भागातील भाग . ५३ येथील वाकड मधील सन २०१४-१५ चे 

सुधा रत व सन २०१५-१६ या मूळ अंदाजप कांतील कामांना तावासोबत जोड यात 
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आले या याद माणे वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. यानुसार सन २०१४-१५ या 
सुधा रत व सन २०१५-१६ या मूळ अंदाजप कात वाढ व तरतूद कर यात यावी.  

 

अ. 
. 

लेखा शषक अंदाजप क  कामाचे नाव अंदाजप क
य र कम 

सन २०१५-
१६ साठ चा 
मुळ अंदाज 

आव यक 
वाढ व 
तरतुद 

पान 
.  

अनु 
. 

१ वशेष 
योजना  

२२ ६६ . .५३ वाकड येथील 
सव नं.१५६ मधील 

१८मी. र ता वकसीत 
करणे. 

५००००००० ६७००००० ५०००००० 

२ वशेष 
योजना 

२० ३२ वाकड हंजवडी 
रोडवर ल मधूबन 

हॉटेलपासून 
वनोदेव ती माग 

मा ंजी रोडपयत या 
२४ मी. डी.पी. 

र याचे खडीकरण व 
बी.बी.एम. करणे. 

१२५११०००० ८३५००० १०००००० 

३ वशेष 
योजना 

२० ३० वाकड थेरगाव 
र यावर ल ओमेगा 
पॅरडाईज पासून 

पि चम बा यवळण 
मागापयतचा २४ मी. 
ड.पी. र ता वकसीत 

करणे. 

७८५१८८३२ १३६४४००० १०००००० 

४ वशेष 
योजना 

२० २९ वाकड येथील पलाश 
लस सोसायची ते 

वाकड थेरगाव र ता 
ते पि चत बा यवळण 
मागापयतचा २४/१८ 
मी. ड.पी. र याचे 

खडीकरण व 
बी.बी.एम. करणे. 

१०५२७२५१५ ११३४१००० १०००००० 

५ वशेष 
योजना 

२० २८ वाकड थेरगाव 
र यावर ल इडन 
गाडन सो.पासुन 

पि चम बा यवळण 

१३००००००० ३७९४०००० १०००००० 
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मागापयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता वकसीत 

करणे.  
 

सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप कात अ े ीय 
कायालयाअंतगत सोबत या प  अ मधील अ. .१ ते ४ या कामांचे अंदाजप कात समावेश 
कर यात आलेला आहे. व अ. . ५ व ६ चा समावेश कर यात आलेला नाह . सदर कामांचा 
भागांचे पुनरचनेपूव  ब भाग कायालयाकडील अंदाजप कात समावेश होता. सन २०१३-१४ 

म ये सदर कामां या न वदा माग वणेत आ या हो या. न वदा ि वकृती या कालावधीत 
कामा या न तींना आ ेप अस याने कामाचे आदेश जानेवार /फे ुवार  २०१५ चे दर यान 
नगत झाले आहेत. परंतु सदर कामे पुव या ब भागाकडील अस याने व स या अ े ीय 
कायालयाकडे वग करण झाले य़ा े ातील सदर कामाशी इकडील अ भयंता अवगत नस याने 
अंदाजप क तयार करताना अ े ीय कायालयाकडून तरतूद  कर यात आले या नाह त अथवा 
समावेश कर यात आलेला नाह .  

सदर कामाचे आदेश नगत कर यात आलेले अस याने प  अ मधील सदर कामां या 
पूततेसाठ  सन २०१५-१६ या मूळ अंदाजप कात अ. . १ ते ४ या कामांना तरतूद करणे व 
अ. . ५ व ६ ह  न याने समावेश क न तरतूद करणे आव यक आहे. यासाठ  सोबत या 
प  अ या वाढ/घट त यानुसार तरतूद वग करण करणे आव यक आहे.  

तर  सन २०१४-१५ चे सुधार त व २०१५-१६ या मुळ अंदाजप का या मा यतेसोबत 
उपरो त नमूद केले माणे प  अ मधील अनु. . ५ व ६ या कामा या नावांचा समावेश 
क न अ. . १ ते ६ या कामांना नावापुढे नमूद केले माणे अ. . ७ ते १८ मधुन तरतुद  
वग करण होणेस मा यता देणेत येत आहे.  

प  ‘अ’ 

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखा शषक  पृ ठ 
./ 

अ. . 

सन २०१५-१६ 
ची मुळ 

अंदाजप क य 
तरतुद 

वाढ  घट एकुण 
२०१५-१६ 

ची 
सुधार त 
तरतुद 

१ . .१८ कवळे 
वकासनगर मधील 

गती कॉलनी, 
ट .सी.कॉलनी व पडसे 
कॉलनीमधील उजा 

बचती अंतगत नादु त 

उजा बचत 
उपकरणे व 
ि ट लाईट 
नुतनीकरण 
फट ंग दु ती 
करणे (अ)  

३९५/२८ ० ५००००० ० ५००००० 

२ . .१९ वा हेकरवाडी 
मधील रावेतगाव मधील 
उजा बचती अंतगत 

उजा बचत 
उपकरणे व 
ि ट लाईट 

३९५/२९ ० ८५०००० ० ८५०००० 
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नादु त फट ंग 
बदलणे. 

नुतनीकरण 
फट ंग दु ती 
करणे (अ) 

३ . .१९ 
वा हेकरवाडीमधील  
मधील उजा बचती 
अंतगत नादु त 
फट ंग बदलणे. 

उजा बचत 
उपकरणे व 
ि ट लाईट 
नुतनीकरण 
फट ंग दु ती 
करणे (अ) 

३९५/३० ० ८००००० ० ८००००० 

४ . .१९ वा हेकरवाडी 
मधील र यावर ल 
ऊजा बचती अंतगत 
नादु त द यांचे 
फट ंग बदलणे. 

उजा बचत 
उपकरणे व 
ि टट लाईट 
नुतनीकरण 
फट ंग दु ती 
करणे (अ) 

 

३९५/३१ ० ८००००० ० ८००००० 

५ . .१८ कवळे 
वकासनगर मधील 

द तनगर व बापदेवनगर 
प रसरातील नादु त 

फट ंग बदलणे. 

प अंदाजप क 
भांडवल  खच 
( करकोळ 
देखभाल 

दु ती भाग-
१) 

न वन 
५८०/ 
११ 

० १२५०००० ० १२५०००० 

६ . .१९ वा हेकरवाडी 
मधील आदशनगर व 
माळवालेव ती मधील 
ऊजा बचती अंतगत 
नादु त फट ंग 

बदलणे. 

प अंदाजप क 
भांडवल  खच 
( करकोळ 
देखभाल 

दु ती भाग-
१) 

न वन 
५८०/ 
१२ 

० १२५०००० ० १२५०००० 

७ अ े य कायालयातील 
नगडी ा धकरण 

उप वभाग भाग . 
१४ प रसरातील ट 

लाईट द यांचे 
नुतनीकरण करण.े (१५-

१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/३५ ८००००० ० २००००० ६००००० 

८ अ े य कायालयातील सावज नक ३४८/३६ ८००००० ० २००००० ६००००० 
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नगडी ा धकरण 
उप वभाग भाग . १५ 
प रसरातील ट लाईट 

द यांचे नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

सुर तता 

९ अ े य कायालयातील 
नगडी ा धकरण 

उप वभाग भाग . १६ 
प रसरातील ट लाईट 

द यांचे नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/३६ ६००००० ० २००००० ४००००० 

१० अ े य कायालयातील 
नगडी ा धकरण 

उप वभाग भाग . 
१७ प रसरातील ट 

लाईट द यांचे 
नुतनीकरण करणे. (१५-

१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/३६ ८००००० ० २००००० ६००००० 

११ अ े य कायालयातील 
रावेत कवळे उप वभाग 

भाग . १८ 
प रसरातील ट लाईट 

द यांचे नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/३९ ६००००० ० २००००० ४००००० 

१२ अ े य कायालयातील 
रावेत कवळे उप वभाग 

भाग .१९ 
प रसरातील ट लाईट 

द यांचे नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/४० ७००००० ० २००००० ५००००० 

१३ अ े य कायालयातील 
. .१८ कवळे 

प रसरातील र यांवर 
दवाब ती करणे. (१५-

१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/४१ ८००००० ० २००००० ६००००० 

१४ अ े य कायालयातील सावज नक ३४८/४२ ८००००० ० २००००० ६००००० 
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. . १९ वा हेकरवाडी 
प रसरातील र यांवर 
दवाब ती करणे. (१५-

१६) 

सुर तता 

१५ अ े य कायालय 
अंतगत  . . २६ व 
. .२७ प रसरातील 
ट लाईट द यांचे 

नुतनीकरण करणे (१५-
१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/४३ ७००००० ० २००००० ५००००० 

१६ अ े य कायालय 
अंतगत  . . ८,१० व 
२५ प रसरातील ट 

लाईट द यांचे 
नुतनीकरण करणे (१५-

१६) 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/४४ ७००००० ० २००००० ५००००० 

१७ रावेत येथील बा केट 
ीजचे सुशो भकरण 

करणे. 

सावज नक 
सुर तता 

३४८/४३ १५००००० ० १३५०००० १५०००० 

१८ अ भाग नगडी 
ा धकरण 

उप वभागमधील 
मदनलाल धं ा 

मैदानावर टेडीयम 
लाईट बस वणे. 

हायमा ट दवे 
बस वणे 

३८९/ 
२० 

२५२०००० ० २१००००० ४२०००० 

  एकुण र कम पये ११३२०००० ५४५०००० ५४५०००० ११३२०००० 
 

महानगरपा लकेचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप कास 
मा यता देताना खाल ल लेखा शषावर व या अंदाजप कातील कामावर होणारा संभा य खच 
वचारात घेऊन सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप कात खाल ल माणे तरतूद दशवून 
अंदाजप कात उपसूचनेसह मा यता दे यात यावी.  
 

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखा शष  पान 
. 
 

अ. . सन २०१५-१६ चे 
अंदाजप कात 

दश वलेल   तरतुद 

सन २०१५-१६ चे 
अंदाजप कात 
दु ती वारे 

करावयाची तरतुद 
१ सांगवी फाटा येथे थाप य ४२ ११८ ११००००००० २१००००००० 
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ेडसेपरेटर व लाय 
ओ हर बांधणे 

वशेष योजना 

२ भूसंपादन नधी 
(नगररचना) 

भूसंपादन 
नधी 

(नगररचना) 

३१४ २ ७२०४००००० ६२०४००००० 

  
अंदाजप क सन २०१५-१६ साठ  उपसुचना ( थाप य वभाग)  

१) पान .१३६ अ. .२१ उ योगनगर चंचवड टेशन जवळील पुलाची दु ती व इतर 
कामांसाठ  ५ लाख (५०००००) तरतुद पान .४२ अ. .११७ मधुन वग करणे. 

२) पान .१३६ अ. .९ वर न वन उपलेखा शष तयार क न दळवीनगर आकुड  रे वे 
ओ हर ज दु ती व इतर कामे करणे या कामासाठ  पान .४२ अ. .११७ मधुन 
२० लाख (२००००००) तरतुद करण.े 

३) पान .१३७ अ. .८ . .२१ दळवीनगर स.नं.१६४ मधील ता यात असले या 
जागेसाठ  समा भंत बांधणे व थाप य वषयक कामे करणे कामी पान .४२ 
अ. .११७ मधुन १०००००० (दहा लाख) वग करणे. 

४) पान . १३६ अ. .१० हे न वन लेखा शष दळवीनगर . .२१ भाजी मंडई बांधणे 
हे न वन लेखा शष तयार करणे या कामी पान .४२ अ. .११७ मधुन (१० लाख) 
१०००००० वग करण.े 

५) पान .१३६ अ. .११ हे न वन लेखा शष तयार क न आर ण . २०१ चंचवड 
येथे बस टॉप वक सत करणे याकामी पान .४२ अ. .११७ मधुन (१० लाख) 
१०००००० तरतुद वग करणे.  

६) पान .१३६ अ. .१२ हे न वन लेखा शष . .२१ येथील उ योगनगर झोपडप ी ते 
उ योगनगर ना यापयत र या या कडेने गटर बांधणेकामी पान .४२ अ. . ११७ 
मधुन (२५ लाख) २५००००० वग करण.े  

७) पान .१२१ अ. .२ दळवीनगर ना याची दु ती करणे याकामी तरतुद १० लाख 
ठेवणे. पान .४२ अ. .१३० मधुन तरतुद वग करणे. 

८) पान .१२१ अ. .३ एस.के.एफ. ना याची दु ती करणे यासाठ  तरतुद १०००००० 
(दहा लाख) पान . ४२ अ. .१३० मधुन तरतुद वग करणे.  

९) पान . १३६ अ. . १३ हे न वन लेखा शष ेमलोक पाक ते चाफेकर चौकापयत 
र ता दुभाजक करणे याकामी (२० लाख) २०००००० तरतुद पान . ४२ अ. .११७ 
मधुन वग करणे.  

१०) पान .१३६ अ. .१४ येथे न वन लेखा शष एस.के.एफ कॉलनी शेजार  वॉ कंग 
ॅक करणे याकामी तरतुद (२० लाख)२०००००० पान .४२ अ. .१३०मधुन वग 

करणे. 
 

  अंदाजप क सन २०१५-१६ साठ  उपसुचना ( व युत वभाग)  
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१) पान .३४९ अ. .१२ मधील उ योगनगर प रसरातील गंजलेले खांब बदलून 
नुतनीकरण करणे याकामी २०१५/२०१६ साठ  ५ लाख तरतुद पान .३६५ अ. .२७ 
मधुन करणे. 

२) पान .३४९ अ. .११ . .२१ दळवीनगर इं दरानगर प रसरातील र यावर ल 
दवाब ती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी २०१५/२०१६ साठ  (५ लाख) ५००००० 
तरतुद पान . ३४८ अ. .४५ मधुन वग करणे.  

 

   द.१७/३/१५ रोजी होणार  मा.महापा लका सभेम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप क सादर  
   होणार आहे. या अंदाजप काम ये खाल ल काम समा व ट कर यात आलेले आहे. कामाचे  
   नाव- 

१) . .५६ वैदुव ती येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  जु या 
लाईन बदलून नवीन पाईपलाईन पुर वणे (पान .४८३, अनु. .१२) सदर कामाचे नाव 
चुकलेले असून याम ये बदल करावयाचा आहे. (कामाची अंदाजप क य र. .६० लाख) 
सन २०१५-२०१५ मुळ अंदाज र. .१५ लाख)    
कामाचे नवीन नाव . .५६ वैदुव ती येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  १५ द.ल  लटर मतेची ज मनीखाल  पा याची टाक  बांधणे. तर  सदर 
लेखा शषाचे नाव बदलून नवीन नाव अंदाजप कात यावे.  
 

महापा लके या ड भागातील भाग मांक ५५ येथील पंपळे सौदागर मधील सन 
२०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कांतील कामांना सोबत जोड यात 
आले या याद माणे वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. यानुसार सन २०१४-१५ या 
सुधा रत व सन २०१५-१६ या मूळ अंदाजप कांत वाढ व तरतदू कर यात यावी. पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या ड े य कायालय अंतगत . .५५ पंपळे सौदागर येथील 
व वध वकास वषयक कामे चालू आहेत. सदर या कामांना सन २०१४-१५ चे सुधार त व 
सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप कात तरतुद  कर यात आ या आहेत. तथा प सदरची कामे 
पूण कर यासाठ  वाढ व तरतूद ची आव यकता आहे. याची नावे व वाढ व तरतूद खाल  नमूद 
केले माणे आहे.  

 
 

अ. 
. 

लेखा शषक अंदाजप
क  

कामाचे नाव अंदाजप क
य र कम 

सन २०१५-
१६ साठ चा 
मुळ अंदाज 

आव यक 
वाढ व 
तरतुद पान 

.  
अ
नु 
. 

१ वशेष 
योजना 

२१ ५२ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथे मनपा शाळा 
ते र क चौकापयत या 
२०.०० मी. ं द डी.पी. 

१५०००००० ४०००००० २० लाख 
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र ता वक सत करणे. 
२ वशेष 

योजना 
२३ ८४ भाग .५५ येथे जॉ गंग 

क 

वक सत करणे. 

१००००००० १०००००० ३० लाख 

३ वशेष 
योजना 

३१ ४८ भाग .५५ पपंळे 
सौदागर येथील सव 
नं.१३७ ते १५४ मधील 
कंुजीर व ती ते पी.के. 

इंटरनॅशनल कूल (झरवर  
रोड) पयतचा १८.०० मी. 
ं द डी.पी. र ता वक सत 

करणे. 

२७०००००० १०००००० ८० लाख 

४ वशेष 
योजना 

३१ ४९ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर  सव नं.३९ ते 

संर ण ह ीपयतचा १८.०० 
मी. ं द र ता वक सत 

करणे. 

२००००००० १०००००० ५० लाख 

५ वशेष 
योजना 

३१ ५१ भाग .५५ मधील सव 
नं. २१ साईवा तू सोसायट  

जवळील ना याम ये 
आर.सी.सी पाईप टाकणे. 

 

१००००००० १०००००० २० लाख 

६ वशेष 
योजना 

३१ ५२ भाग .५५ मधील सव 
नं.१३७ घर दा सोसायट  ते 
नसग सोसायट  जवळील 
ना याम ये आर.सी.सी. 

पाईप टाकणे. 

१००००००० १०००००० २० लाख 

७ वशेष 
योजना 

३१ ५३ भाग .५५ मधील सव 
नं.९७, ९८ अ को 

सोसायट  ते झरवर  
सोसायट  पयत पावसाळी 

पा याचा नचरा 
हो याक रता आर.सी.सी. 

पाईप टाकणे. 

१००००००० १०००००० २० लाख 

८ वशेष 
योजना 

३१ ५४ भाग .५५ मधील पूव  
रे सडे सी ते नद पा ापयत 

१००००००० १०००००० २० लाख 
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पावसाळी पा याचा नचरा 
हो याक रता ठक ठकाणी 
आर.सी.सी. पाईप व लॅब 

टाकणे. 
९ प-

अंदाजप क 
मशानभूमी 

५६६ ३ वॉड .७५ पंपळे सौदागर 
येथे मशानभूमीची 
सुधारणा करणे व 

व युतदा हनी उभारणे. 

११०००००० १०००००० ४० लाख 

१० वशेष 
योजना 

३० ३५ भाग .४८ येथील सव 
नं.५९ ते सव नं. ५३ 
येथील १२.०० मी. ं द 
डी.पी. र ता वक सत 

करणे. 

२००००००० १०००००० ४० लाख 

     १४३०००००० १३०००००० + 

३४०००००० 
 
         

                                             वाढ  + ३४०००००० 
        एकुण ४,७०,०००००/- 
 

सदर ल तरतुद खाल ल लेखा शषकातून वग करावी. १) पयावरण अ भयां क  थाप य अनु 
.३ पान .३१४, १० कोट  पैक  घट वजा ३ कोट  ४० लाख पये वग करावी व सन २०१५-

२०१६ साठ या मूळ अंदाजाम ये वाढ करावी. तर  वर ल नमूद केले या वकास कामांना 
वाढ व तरतूद मळा यात. 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी 
स मती ठराव . १०७३० द.१८/२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  आहे. मा.महापा लका 
सभे या द.१७/३/२०१५ रोजी या वषयप केतील वषय .१ साठ  सोबत या प ा माणे 
उपसुचना देणेत येत आहे. तर  सोबत या ‘ प ’ नुसार सदर कामांचा समावेश क न तरतुद 
करणेत यावी.  

क े य कायालय, भांडवल  कामे ( प  अ)  
सन २०१४-१५ चे सुधा रत व २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खाल ल माणे कामांचा 

समावेश क न तरतुद वग करावी.  
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अ. 
. 

अंदाजप कात 
समावेश करावयाची 

कामांची नावे 

लेखा शष पान 
. 

अ. 
. 

मुळ तरतुद सुधा रत तरतुद वाढ 
करावया
ची तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

शेरा 

अंदाजप
क य 
र कम 

सन २०१४-
१५ ची मुळ 

तरतुद 

सन 
२०१५-१६ 

ची 
सुधा रत 
तरतुद 

अंदाजप क
य र कम 

सन २०१४-
१५ची 

सुधा रत 
तरतुद 

सन 
२०१४-
१५ची 

सुधा रत 
तरतुद 
(नवीन) 

   

१ . .५९ 
गंगानगर,ढोरेनगर 
भागातील अंतगत 
ग ल  बोळात 

रबरमो डेड काँ ट 
लॉक बस वणे. 

दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 
(भांडवल  
कामे) 

१६५ १७ २०००००० ११००००० ६००००० २०००००० ११०००००  ११०००००   

२ . .६० 
चं म णनगर येथे 

अंतगत 
ग ल बोळात रबर 
मो डेड काँ ट 
लॉक बस वणे. 

दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 
(भांडवल  
कामे) 

१६५ १९ २००००००  १४००००० २००००००  ३००००० ० ११०००००  

  एकुण         ११००००० ११०००००  
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पपंर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव .१०७३०, द.१८/२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  
आहे. मा.महानगरपा लका सभे या द.१७/३/२०१५ रोजी या वषय .१ साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  प ा माणे 
अंदाजप काम ये न याने समा व ट करणे या वषयास मा यता दे याची कायवाह  हावी.  

 
 

क े य कायालय, भांडवल  कामे मु यालय 
सन २०१४-१५ चे सुधा रत व २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खाल ल माणे कामांचा समावेश क न तरतुद वग करावी.  
 

अ. 
. 

अंदाजप कात 
समावेश करावयाची 

कामांची नावे 

लेखा
शष 

पान 
. 

अ. 
. 

सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन 
२०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कातील 

उपल ध तरतुद 

सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन 
२०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कात 

आव यक तरतुद 

वाढ 
करावया
ची तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

शेरा 

अंदाजप क य 
र कम 

सन 
२०१४-
१५ ची 
सुधार त 
तरतुद 

सन 
२०१५-१६ 
ची मूळ 
तरतुद 

अंदाजप क य 
र कम 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
आव यक 
तरतुद 

सन 
२०१५-
१६ची 

आव यक 
तरतुद 
 

   

१ सांगवी येथे 
मा.महापौर 

नानासाहेब शतोळे 
यांचे मारक 
उभारणे. 

इमारत 
योजना 

- - २.०० कोट  ० ० २.०० कोट  ० १०००००० १०००००० ०  

२ भाग .५९ 
मधुबन सोसायट  

येथील मुळा 

वशेष 
योजना 

१४ ८ १००००००० ० ५०००००० १००००००० ० ४०००००० ० १००००००  
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नद कनार  उवर त 
पुर नयं ण संर ण 
समा भंत बांधणे. 

 एकुण -    १५०००००० ० ५०००००० १५०००००० ० ५०००००० १०००००० १००००००  

 

पंपर चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव .१०७३०, द.१८/२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  
आहे. मा.महानगरपा लका सभे या द.१७/३/२०१५ रोजी या वषय .१ साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  सोबत या ‘ प ’ नुसार 
सदर कामांचा समावेश क न तरतुद करणेत यावी.  

क े य कायालय, महसुल  कामे भाग 
सन २०१४-१५ चे सुधा रत व २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खाल ल माणे कामांचा समावेश क न तरतुद वग करावी.  

अ. 
. 

अंदाजप कात समावेश 
करावयाची कामांची नावे 

लेखा शष पान 
. 

अ. 
. 

मुळ तरतुद सुधा रत तरतुद वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

शे
राअंदाजप क य 

र कम 
सन 

२०१४-१५ 
ची मुळ 
तरतुद 

सन 
२०१५-१६ 

ची 
सुधा रत 
तरतुद 

अंदाजप क य  

र कम 
सन 

२०१४-
१५ची 

सुधा रत 
तरतुद 

सन 
२०१४-
१५ची 

सुधा रत 
तरतुद 
(नवीन) 

१ . .५८ नवी सांगवी 
येथील प रसरातील 
र यावर ल चेस, ख डे, 
चर,खडीमु म व बी.बी.एम. 
प तीने द ु त करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १२००००० ८००००० ० १२००००० ६०००००  ६०००००   

२ . .५८ नवी सांगवी 
येथील प रसरातील 

देखभाल 
दु ती 

  १२००००० १०००००० ० १२००००० ९०००००  ७०००००   
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र यावर ल चेस, ख डे, 
चर,हॉट म स प तीने 
दु त करण.े 

महसुल  
खच 

३ . .५८ नवी सांगवी 
भागातील फुटपाथ,पाथवे 

पे ह ंग लॉक दु ती व 
देखभाल करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १२००००० ८००००० ० १२००००० ६०००००  ६०००००   

४ . .५९ मधुबन येथील 
प रसरातील र यावर ल 
चेस,ख डे,चर,खडीमु म व 

बीबीएम प तीने दु त 
करण.े 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १२००००० ८००००० ० १२००००० ६०००००  ६०००००   

५ . .५९ मधुबन येथील 
प रसरातील र यावर ल 
चेस,ख डे,चर, हॉट म स 

प तीने द ु त करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १५००००० १०००००० ० १५००००० ६०००००  ६०००००   

६ . .५९ मधुबन येथील 
फुटपाथ,पाथव,े पे ह ंग 
लॉक दु ती व देखभाल 
करण.े 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १२००००० ८००००० ० १२००००० ७०००००  ७०००००   

७ . .६० सांगवी गावठाण 
येथील प रसरातील 
र यावर ल चेस,ख डे, 
चर,खडीमु म व बीबीएम 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १२००००० ८००००० ० १२००००० ६०००००  ६०००००   
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प तीने द ु त करणे. 
८ . .६० सांगवी गावठाण 

येथील प रसरातील 
र यावर ल 
चसे,ख डे,चर, हॉट म स 

प तीने द ु त करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १५००००० १०००००० ० १५००००० १३०००००  १३०००००   

९ . .६० सांगवी गावठाण 
भागातील फुटपाथ,पाथवे, 

पे ह ंग लॉक दु ती व 
देखभाल करणे. 
 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  १२००००० ८००००० ० १२००००० ७०००००  ७०००००   

१० . .५८ नवी सांगवी 
येथील र यावर ल 
ख डयांची खडीमु माने व 
बीबीएम प तीने दु तीची 
कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५०००० ६७५००० ० ९७५०००० ६०००००  ६०००००   

११ . .५८ नवी सांगवी 
येथील र यावर ल 
ख यांची हॉट म स 
प तीने कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५०००० ६७५००० ० ९७५०००० ४०००००  ४०००००   

१२ . .५८ नवी सांगवी 
येथील थाप य वषयक 
करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५०००० ६७५००० ० ९७५०००० ४०००००  ४०००००   
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१३ . .५८ नवी सांगवी 
येथील मनपाचे व वध 
इमारती, संडास, मुता-या 
इ. करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५०००० ६७५००० ० ९७५०००० ४०००००  ४०००००   

१४ . .५८ नवी सांगवी 
येथील वाहतुक वषयी 
करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५०००० ६७५००० ० ९७५०००० ४०००००  ४०००००   

१५ . .५८ नवी सांगवी येथे 
सारथी हे पलाईन व वेब 
पोटलवर ल ा त त ार स 
अनुस न करकोळ दु ती 
व देखभाल ची कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५०००० ८००००० ० ९७५०००० ४०००००  ४०००००   

१६ . .५९ मधुबन येथील 
र यावर ल चर ख डयांची 
खडीमु माने व बीबीएम 
प तीने द ु तीची कामे 
करण.े 
 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   

१७ . .५९ मधुबन येथील 
र यावर ल चर ख डयांची 
हॉट म स प तीने 
दु तीची कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   
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१८ . .५९ मधुबन येथील 
थाप य वषयक करकोळ 

दु ती व देखभाल ची कामे 
करण.े 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   

१९ . .५९ मधुबन येथील 
मनपा या व वध इमारती 
संडास, मुता-या इ. 
करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   

२० . .५९ मधुबन मधील 
वाहतुक वषयक करकोळ 
दु ती व देखभाल ची कामे 
करण.े  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   

२१ . .५९ मधुबन येथे 
सारथी हे पलाईन व वेब 
पोटलवर ल ा त त ार स 
अनुस न करकोळ दु ती 
व देखभाल ची कामे करणे.  
 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ५०००००  ५०००००   

२२ . .६० सांगवी गावठाण 
येथील र यावर ल चर 
ख डयांची खडीमु माने व 
बीबीएम प तीने दु तीची 
कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ५०००००  ५०००००   
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२३ . .६० सांगवी गावठाण 
येथील र यावर ल 
ख डयांची हॉट म स 
प तीने द ु तीची कामे 
करण.े 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ७०००००  ७०००००   

२४ . .६० सांगवी गावठाण 
येथील थाप य वषयक 
करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   

२५ . .६० सांगवी गावठाण 
येथील मनपा या व वध 
इमारती, संडास, मुता-या 
इ. करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   

२६ . .६० सांगवी गावठाण 
मधील वाहतुक वषयी 
करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   

२७ . .६० सांगवी गावठाण 
येथे सारथी हे पलाईन व 
वेब पोटलवर ल ा त 
त ार स अनुस न 
करकोळ दु ती व 
देखभाल ची कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

  ९७५००० ६७५००० ० ९७५००० ४०००००  ४०००००   
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२८ . .४० म ये डांबर  
र याची दु तीची कामे 
करण.े 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४५ ४ ३२००००० -- २७००००० ३२००००० ० २५००००० ० २०००००  

२९ . .४१ म ये डांबर  
र याची दु तीची कामे 
करण.े 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४५ ५ ३२००००० -- २७००००० ३२००००० ० २००००० ० २५०००००  

३० . .५८ म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे. 

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४४ १२ ३२००००० -- १०००००० ३२००००० ० २००००० ० ८०००००  

३१ . .५९ म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४४ १३ ३२००००० -- १०००००० ३२००००० ० २००००० ० ८०००००  

३२ . .६० म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४४ १४ ३२००००० -- १०००००० ३२००००० ० २००००० ० ८०००००  

३३ . .३९ म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४३ ३ ३२००००० -- १०००००० ३२००००० ० ० ० १००००००  
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३४ . .५९ म ये डांबर  
र याची दु तीची कामे 
करण.े  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४५ ७ ३२००००० ० २०००००० ३२००००० ० ० ० २००००००  

३५ . .६० म ये डांबर  
र याची दु तीची कामे 
करण.े  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४५ ८ ३२००००० ० २०००००० ३२००००० ० ० ० २००००००  

३६ . .५८ म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४७ १८ ३२००००० ० १०००००० ३२००००० ० ४००००० ० ६०००००  

३७ . .५९ म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४८ २४ ३२००००० ० १०००००० ३२००००० ० २००००० ० ८०००००  

३८ . .६० म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४८ २५ ३२००००० ० १०००००० ३२००००० ० २००००० ० ८०००००  

३९ . .५९ म ये डांबर  
र याची दु तीची कामे 
करण.े  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६५० ७० ८००००० ० ५००००० ८००००० ० ० ० ५०००००  
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४० . .६० म ये डांबर  
र याची दु तीची कामे 
करण.े  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६५० ७१ ८००००० ० ५००००० ८००००० ० ० ० ५०००००  

४१ . .३७ म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४७ १ ४०००००० ० १०००००० ४०००००० १५००००० ५००००० ० ५०००००  

४२ . .३९ म ये करकोळ 
दु तीची व देखभाल ची 
कामे करणे.  

देखभाल 
दु ती 
महसुल  
खच 

६४७ ३ ३२००००० ० १६००००० ३२००००० १६००००० ११००००० ० ५०००००  

  एकूण -          १४३००००० १४३००००० ० 
 

महापा लका वॉड .५९ मधुबन सोसायट मधील पायसर कॉलेजकडे जाणा-या मुळा नद वर ल पुलावर काश यव था व काश झोत यव थे वारे, 
सुशो भकरण करणेसाठ  व युतीकरण करणे व थाप य वषयक काम करणे या नवीन कामाचा सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात समावेश करणे. व युत मु य 
कायालयाकडील “ऊजा बचत” लेखा शषावर ल अ. .३३ वर ल र. .७,००,०००/- वर ल नवीन कामाकर ता वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव .१०७३०, द.१८/२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  
आहे. मा.महानगरपा लका सभे या द.१७/३/२०१५ रोजी या वषय .१ साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  सोबत या ‘ प ’ नुसार 
सदर कामांचा समावेश क न तरतुद करणेत यावी.  

क े य कायालय भांडवल  कामे ( प  अ) –  
सन २०१४-१५ चे सुधा रत व २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खाल ल माणे कामांचा समावेश क न तरतुद वग करावी.  
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अ. 
. 

अंदाजप कात 
समावेश करावयाची 

कामांची नावे 

लेखा
शष 

पान 
. 

अ. 
. 

मुळ तरतुद सुधा रत तरतुद वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

शेरा 
अंदाजप क य 

र कम 
सन 

२०१४-
१५ ची 
मुळ 
तरतुद 

सन 
२०१५-१६ 

ची 
सुधा रत 
तरतुद 

अंदाजप क य 
र कम 

सन 
२०१५-१६ 

ची 
सुधा रत 
तरतुद 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
सुधा रत 
तरतुद 
(नवीन) 

१ . .५९ मधील 
मु य र ते UTWT 
व TWT प तीने 
मॉडेल वॉड धत वर 
वक सत करणे. 

डांबर  
र ते  

१६५ १७ ६००००००० ० २५००००० ९५०००००० २५०००००  ० ०  

 एकूण -          ० ०  

 
मनपा या सुधा रत अंदाजप क २०१४-१५ म ये १) पान . ५३ अ. .१२ २) पान .१८४ अ. .१५ आ ण ३) पान .२२ अ. .६२ या कामावर ल माच-

२०१५ अखेर असलेल  संपूण र कम खच होणे श य नाह. परंतू थाप य उ यान वभागा या सोबत या प ात नमूद केले या याद तील वकास कामावर 
खच करणे आव यक आहे. तर  उपरो त नमूद पानांकावर ल तरतूद त घट क न थाप य उ यान वभागा या सोबत या प ात नमूद असले या वकास 
कामावर सदर तरतुद तून खच करणेकर ता वाढ दश व यात यावी.  
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प  अ 
अ. 
. 

उपलेखा शष अथवा कामाचे नाव लेखा शष पान . अ. . सन २०१४-
१५ सुधा रत 

अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद (लाख) 

घट करावयाची 
तरतूद (लाख) 

वाढ सह एकूण 
उपल ध होणार  

तरतूद 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ 
 

देहू  आळंद  र ता साखळी ० 
क.मी. ते ८.२५० क.मी. (मोशी 
जाधववाडी या ह ीपासून आळंद  
गावापयत) ३० मी. ड.पी. माणे 
उव रत कामे करणे.  

वशेष योजना २२ ६२ १४००००००० ० ४००००००० ० 

२ पुणे-आळंद  र यालगत स.नं. 
७८ येथे संत ाने वर महाराज व 
संत नामदेव महाराज यां या 
भेट वर आधा रत समुह 
श पासाठ  थाप य वषयी व 
इतर कामे करणे.  

वशेष योजना ५३ १२ ७०००००० ० ३०००००० ० 

३ क भागातील उ यानातील 
वा षक करकोळ दु तीची कामे 
करण.े 

थाप य 
उ यान 
मु यालय 

१८४ १५ १५००००० ० १५००००० ० 

४ . .२५ आनंदनगर प रसराम ये 
मनपा उ यानांची 
(इमारतीची) थाप य वषयक 
देखभाल दु ती व करकोळ 

उ यान  ६८१ १ ० १५००००० ० १५००००० 
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वकासाची कामे करणे. 
५ . .२६ काळभोरनगरमधील 

उ यानांम ये थाप य वषयक 
कामे करणे व दु ती देखभाल 
करण.े 

उ यान  ६८१ २ ० १५००००० ० १५००००० 

६ . .२० शाहू  उ यानाम ये 
थाप य वषयक कामे करणे. 

उ यान  ३१९ ८१ ० १०००००० ० १०००००० 

७ थेरगाव वॉड .५१ मधील 
ल मीबाई बारणे उ यानाम ये 
समा भंत बांधणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

उ यान  ३२० ८४ ० १८००००० ० १८००००० 

८ . .२० चंचवडेनगरमधील 
मनपा या उ यानामधील 
करकोळ दु तीची कामे करणे 

उ यान  ६८१ ब१ ० ७००००० ० ७००००० 

९ स.न.१० सांगवी येथील संत 
गोरोबा कंुभार उ यानाचे 
नुतनीकरणाचे काम करणे. 

उ यान  ०   ०  

१०. कासारवाडी सतांगण उ यान येथे 
महापु षांचे युर स करण,े 
समा भंतीवर फेि संग करणे व 
इतर थाप य वषयक कामे 
करण.े 

उ यान  ०   ०  

११. स.न.६ सांगवी येथील उ यानात 
उवर त व वध वकासांची कामे 

उ यान  १८४ १३ ० ९०००००० ० ९०००००० 
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करण.े 
१२. पी.सी.एम.सी. पि लक गाडन एट 

सांगवी 
उ यान    ० ४००००० ० ४००००० 

१३. ड भागातील व वध उ यानांचे 
थाप य व उ यान वषयक 

नुतनीकरणाचे कामे करणे.  

उ यान १८४ ११ २५००००० ४०००००० ० ६५००००० 

१४. ड भाग े ातील ता यात येणा-
या आर त व मोक या जागांना 
समा भंत बांधणे व 
थाप य वषयक अनुषं गक कामे 

करण.े  

उ यान १८४ १२ २५००००० १५००००० ० ४०००००० 

१५. संत तुकारामनगर प.ुल.देशपांडे 
उ यानाचे समा भंत बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणे.  

उ यान    ० १२००००० ० १२००००० 

१६. . .३९ अ य सोसायट  
प रसरातील उ यानांची समा भंत 
बांधणे. 

उ यान    ० १०००००० ० १०००००० 

१७. सन २०१४-१५ क रता . .४३ 
िजजामाता हॉि पटल भागात 
साधु वासवानी उ यानाची 
थाप य वषयक देखभाल करणे.  

उ यान    ० १२००००० ० १२००००० 

१८. कै.यशवंतराव च हाण गुलाब पु प 
उ यानातील ना याकडील उवर त 
आर.सी.सी. भंत बांधणे व इतर 

उ यान  २६० ६ ० १९५०००० ० १९५०००० 
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थाप य वषयक कामे करणे.  
१९. भोसर  से. .१ मोकळी जागा 

.३ वक सत करणे. 
उ यान  २६० ३ ० २०००००० ० २०००००० 

२०. भोसर  सहल क  येथे 
थाप य वषयक दु तीची कामे 

करण.े 

उ यान    ० २५०००० ० २५०००० 

२१. . .२९ से. .२ मोकळी जागा 
.८ येथे ये ठ नागर कांसाठ  

मनोरंजन क  बांधणे.  

उ यान  २६० ७ ० १८००००० ० १८००००० 

२२. . .२९ मधील मोक या जागेत 
उ यान वक सत करणे. 

उ यान  २६० १२ ० ९००००० ० ९००००० 

२३. मोरवाडी वॉड .३५ ये थल 
कापसे उ यानाची समा भंत 
बांधणे. 

उ यान  ११० १४ ० ५०००००० ० ५०००००० 

२४. . .९ नसगकवी ब हणाबाई 
चौधर  ाणीसं हालयाचे 
नुतनीकरण करणे (सपउ यान 
सुधारणा करणे.) 

उ यान ३२९ २८७ ० ० ० ० 

२५. संभाजीनगर आकुड  येथील 
ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालय 
यांचे मा टर लॅन माणे 
नुतनीकरण करणे. (भाग-१) 

उ यान   ० ० ० ० 

२६. संत तुकारामनगर मधील बी.डी. 
क लेदार व संत सावतामाळी 

उ यान   ० ७००००० ० ७००००० 
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उ यान येथे करकोळ दु ती 
करण.े 

२७. संत तुकारामनगर मधील अँ थनी 
उ यान व प.ुल.देशपांड े
उ यानम ये करकोळ दु तीची 
कामे करणे. 

उ यान   ० ७००००० ० ७००००० 

२८. ब भाग े ातील उ यानातील 
थाप य वषयक कामे करणे. 

उ यान   ० ८००००० ० ८००००० 

२९. ा धकरण से. .२८ मधील संत 
ाने वर उ यानाचे द ु ती व 

सुधारणा वषयक कामे करणे 

उ यान   ० ३००००० ० ३००००० 

३०. संत सावतामाळी उ यान सांगवी 
येथे उ यानात संडास लॉक 
बांधणे व इतर अनुषं गक कामे 
करण.े 

उ यान   ०  ० ० 

३१. पंपर  वाघेरे घाट .१ व २ची 
उ याने एक त क न वक सत 
करण.े 

उ यान       ० 

३२. वाकड कावेर नगर येथील मोकळी 
जागेम ये उ यान वक सत 
करणे व देखभाल दु तीची कामे 
करण.े  

उ यान    २०००००  २००००० 

३३. . .९ नसगकवी ब हणाबाई 
चौधर  ाणीसं हालयाचे 

उ यान     ६०००००  ६००००० 
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नुतनीकरण करणे. (सप यान 
सुधारणा करणे) 

३४. संभाजीनगर आकुड  येथील 
ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालय 
यांचे मा टर लॅन माणे 
नुतनीकरण करणे. (भाग-१) 

उ यान    ४५०००००  ४५००००० 

     १५३५००००० ४४५००००० ४४५००००० ४९५००००० 
 

 

अंदाजप क २०१४-१५ चे सुधा रत व २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप काम ये खाल ल वकास कामांम ये अंदाजप क य र कमेत बदल करावी. ता वत 
२०१५-१६चे आ थक तरतूद म ये वाढ-घट करावी. तर  कृपया अंदाजप क पु तक .१,२ व ३ मधील उ त वकास कामांम ये तावात नमूद केले माणे 
बदल हावेत व या माणे कायवाह  हावी.  

अंदाजप क २०१५-१६ चालू कामांवर करावयाचे बदल – 
 

अनु. 
. 

पान 
. 

अनु. 
. 

कामाचे नाव 
(समा व ट कामे) 

अंदाजप क 
पु तक . 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१५-
१६ साठ  
तरतुद 

सन २०१४-
१५ साठ  
तरतुद 

करावया
ची वाढ 
तरतुद 

एकुण 
होणार  
वाढ 

र कम 
. 

तरतुद ंकर ता र कम वग करणेचा 
तपशील  
(घट) 

सन २०१४-१५ 
साठ  तरतुद 

सन २०१५-१६ 
साठ  तरतुद 

वभाग 

१ १५३ ९ . .६० सांगवी 
गावठाण येथील 
मुळानगर घाट 
अ यावत करणे. 

२०००००० १००००००       

२ १६१ २९ . .६० सांगवी ६००००००० २५०००००० चालू काम २.७५ २.७५    
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येथील संगमनगर 
भागातील वकास 
योजने य त र त 
र यांचे 
डांबर करण करणे 
व इतर अनुषं गक 
कामे करणे 

४२५००००० कोट  कोट   

३ १८३ २०८ सांगवी येथील 
वसंतदादा पाट ल 
पुतळा थलांतर 
करणे व सुशो भत 
करण.े 

अंदाजप क 
र कम वाढ 
१५००००० 

८००००० --- ५ लाख ५ लाख    

४ २५ १२८ . .६० येथील 
सांगवी गावठाण, 
ल मीनगर, 
ममतानगर 
भागाचे मॉडेल 
वॉड प तीने 
वक सत करणे. 

अंदाजप क 
र कम वाढ ५ 

कोट  

५० लाख --- --- ---    

५ २५ १२९ . .६० सांगवी 
येथील 
मुळानद कडील 
डी.पी. र ता 
वक सत करणे व 

अंदाजप क 
र कम वाढ  
३ कोट  

५० लाख --- --- ---    



205 

इतर अनुषं गक 
कामे करणे. 

६ २४ १०६ . .६० सांगवी 
मशानभूमीची 
थाप य वषयक 

नुतनीकरणाची 
कामे करणे.  

अंदाजप क 
र कम वाढ 
(१.५ कोट ) 

७० लाख --- --- ---    

७ ३३१ १८ सांगवी येथील 
स ह नं. मधील 
मैलाशु ीकरण 
क पाचे 

म शनर  
नुतनीकरण व 
क प 

नुतनीकरण कामे 
करण.े  

अंदाजप क 
र कम वाढ 
(१५ कोट ) 

--- --- --- ---    

८ ४९ २५० सांगवी कवळे 
र यालगत 
ल कराकडून 
संपा दत केले या 
सांगवी येथील 
जागेवर लॅ डमाक 

चर उभारणे. 

अंदाजप क 
र कम वाढ ५ 

कोट  

--- --- --- ---    

९ ११ ५ पवना व मुळा --- --- --- --- ---  ५० ल   
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नद काठ  मनपा 
प रसरात 
ठक ठकाणी 
संर क भंत 
बांधण े

१० ११ १४ वाहतूक सुधारणा 
वषयक कामे 
करणे व पा कग 
जागा वक सत 
करण.े  

--- --- --- --- --- ७० ल  ३५ ल   

११ १२ २४ शाळा मैदाने व 
डा संकुले 

उभारणे व दु ती 
करण.े  

--- --- --- --- ---  १ कोट   

१२ १६ ६ . .६० सांगवी 
मशान भूमी ते 
यदशनी नगर 

पवना नद काठ  
संर क भंत 
(गॅ बयन वॉल) 
बांधणे  

--- --- --- --- --- ३० ल   ---  
 

१३ ११ ८ ह जन २००५ 
सेवा वाह नींचे 
थलांतर करणे, 

--- --- --- --- --- --- २.५ कोट    
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स लागार फ , 
जल न सारण इ. 
अनुषं गक कामे 
करण.े 

 
 

अंदाजप क २०१५-१६ – चालू कामांवर करावयाचे बदल  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनु. 
. 

पान 
. 

अनु. 
. 

कामाचे नाव 
(समा व ट कामे) 
अंदाजप क पु तक 

. (२) महसुल  
जमाखच 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१५-१६ 
साठ  
तरतुद 

करावयाची 
वाढ तरतुद 

करावयाची 
वाढ तरतुद 

एकुण 
होणार  
वाढ 

र कम 
. 

तरतुद ंकर ता र कम वग करणेचा 
तपशील 
(घट) 

पान . अन.ु . र कम 

१ ११२ १३ मृत जनावराची 
व हेवाट 

 २० ल   १.५० ल  १.७० 
ल  

   

२ ११२ १२ वान संतती नयम 
श या 

 ३० ल  

५० ल  

   ११२ १२ १.५० ल  
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अंदाजप क २०१५-१६ – चालू कामांवर करावयाचे बदल  
सन २०१४-१५ कर ता वग होणार  तरतूद 

 
अनु. 

. 
पान 

. 
अन.ु 

. 
कामाचे नाव (समा व ट 
कामे) अंदाजप क पु तक 

. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१५-
१६ साठ  
तरतुद 

सन २०१४-
१५ साठ  
तरतुद 

करावयाची 
वाढ तरतुद 

एकुण 
होणार  वाढ 
र कम . 

तरतुद ंकर ता र कम वग करणेचा 
तपशील  
(घट) 

सन 
२०१४-१५ 
साठ  
तरतुद 
वाढ 

सन २०१५-
१६ साठ  
तरतुद 
घट 

वभाग 

१ १६१ २९ . .६० सांगवी येथील 
संगमनगर भागातील वकास 
योजने य त र त र यांचे 
डाबंर करण करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे 

करण.े  

६००००००० २५०००००० ३३५००००० ९७००००० ४२५००००० ९७००००० ०  

२ १६ ६ . .६० सांगवी मशानभूमी 
ते यदशनीनगर 
पवनानद काठ  संर ण भंत 
बांधणे. 

२००००००० ० ० ० ० ० ३००००००  

३ १९ २१ मु ंबई पुणे ए स ेस हायवे ते 
भ ती श ती चौकापयत 

७३००००००० ० ० ० ० ० ६७०००००  
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४५.०० मी. र ता वकसीत 
करण.े (भाग-१) 

         ९७००००० ९७०००००  

 
अंदाजप क २०१५-१६ – चालू कामांवर करावयाचे बदल  

सन २०१४-१५ कर ता वग होणार  तरतूद 
 

अनु. 
. 

अंदाजप क 
 

कामाचे नाव (समा व ट कामे) 
अंदाजप क पु तक .  

सन २०१५-१६ 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१५-
१६ साठ  
तरतुद 

सन २०१४-
१५ साठ  
तरतुद 

करावयाची 
वाढ 
तरतुद 

एकुण 
होणार  वाढ 
र कम . 

तरतुद ंकर ता र कम वग करणेचा 
तपशील  
(घट) पान 

. 
अनु. 

. सन 
२०१४-१५ 
साठ  
तरतुद 
वाढ 

सन २०१४-
१५ साठ  
तरतुद घट 

वभाग 

१ १६१ २९ . .६० सांगवी येथील 
संगमनगर भागातील वकास 
योजने य त र त र यांचे 
डांबर करण करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे.  

६००००००० २५०००००० ३३५००००० ९७००००० ४२५००००० ९७००००० ०  

२ १६ ६ . .६० सांगवी मशानभूमी ते 
यदशनीनगर पवनानद  काठ  

संर ण भंत बांधणे 

२००००००० ० ० ० ० ० ३००००००  

३ १९ २१ मुंबई पणेु ए स ेस हायवे ते ७३००००००० ० ० ० ० ० ६७०००००  
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भ ती श ती चौकापयत ४५.०० 
मी. र ता वकसीत करणे. 
(भाग-१) 

         ९७००००० ९७०००००  

 
अंदाजप क २०१५-१६ – चालू कामांवर करावयाचे बदल 
 
अनु. 

. 
अंदाजप क 

 
कामाचे नाव 

(समा व ट कामे) 
अंदाजप क पु तक .  

सन २०१५-१६ 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१५-१६ 
साठ  तरतुद 

सन 
२०१४-१५ 
साठ  
तरतुद 

करावयाची 
वाढ तरतुद 

एकुण 
होणार  वाढ 
र कम . 

तरतुद ंकर ता र कम वग करणेचा 
तपशील (घट) 

पान 
. 

अनु. 
. सन २०१४-

१५ साठ  
तरतुद 
(घट) 

सन २०१५-
१६ साठ  
तरतुद 
(वाढ) 
 

वभा
ग 

१ १५३ ९ . .६० सांगवी 
गावठाण येथील मुळा 
नगर घाट अ ययावत 
करणे (अंदाजप क य 
र कमेत वाढ)  

२०००००० ३००००० ० ९७००००० १००००००० ० ९७०००००  

२ १८३ २०८ सांगवी येथील 
वसंतदादा पुतळा 
थलांतर करणे व 

सुशो भत करणे. 

१५००००० ८००००० ३००००० १५००००० १५००००० ० १५०००००  
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३ २५ १२८ . .६० येथील सांगवी 
गावठाण, ल मीनगर, 
ममतानगर भागाचे 
मॉडेल वॉड प तीने 
वकसीत करणे.  

५००००००० १०००००० ० ४०००००० ४०००००० ० ४००००००  

४ २५ १२९ . .६० येथील मुळा 
नद कडील डी.पी. र ता 
वकसीत करणे व इतर 
अनुषं गक कामे करणे. 
 

३००००००० ५०००००० ० ५०००००० ५०००००० ० ५००००००  

५ २४ १०६ . .६० सांगवी 
मशानभूमीची 
थाप य वषयक 

नुतनीकरणाची कामे 
करण.े (अंदाजप क य 
रकमेत वाढ) 

१५०००००० 
 

० ० ० ० ० ०  

६ ३३१ १८ सांगवी येथील सव नं.६ 
मधील मैलाशु ीकरण 
क पाचे म शनर  

नुतनीकरण व क प 
नुतनीकरण कामे करणे 
(अंदाजप क य रकमेत 
वाढ)  

१५०००००० 
 

० ० ० ० ० ०  

७   . .६० सांगवी येथील ५०००००० ० ० २५००००० २५००००० ० २५०००००  
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चं मणीनगर येथील 
जल न सारण लाईन 
नंतर रबर बो ट 
पे ह ंग लॉकची कामे 
करण.े 

८   . .६० येथील ममता 
नगर भागातील उवर त 
ठकाणी गु व 
जल न सारण लाईन 
टाकणे. 

५०००००० ० ० २५००००० २५००००० ० २५०००००  

९   . .६० सांगवी पवना 
व मुळा या न यांचा 
संगम होणारा प रसर 
सुशो भत करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करण.े 

१०००००००० 
 

० ० १००००००० १००००००० ० १०००००००  

१० ५०६ १८ सांगवी मलैाशु ीकरण 
क ासाठ  इनलेट चबर 
बांधणे.  

४५००००० --- --- २५००००० २५००००० --- २५०००००  

११ ४९ २५० सांगवी कवळे 
र यालगत 
ल कराकडून संपाद त 
केले या सांगवी येथील 
जागेवर लॅ डमाक 

१५००००००० अंदाजप क य 
र कमेत वाढ 

--- --- --- --- ---  
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चर उभारणे 
१२ २२ ६२   --- --- --- --- २०००००० ---  

१३ ४२ १२३   --- --- --- --- १००००००० ---  
 

१४ ४२ १२८   --- --- --- --- ५०००००० ---  

१५ २१ ४७   --- --- --- --- ९०००००० ---  

१६ ४६ १७५   --- --- --- --- २०००००० ---  

१७ ४६ १७६   --- --- --- --- २०००००० ---  

१८ ४६ १७७   --- --- --- --- २०००००० ---  

१९ ४६ १८८   --- --- --- --- १०००००० ---  

२० ४७ २१५   --- --- --- --- १०००००० ---  

२१ ४८ २१९   --- --- --- --- १२००००० ---  

२२ ४८ २२८   --- --- --- --- २५००००० ---  

         ३७७००००० ३७७०००००  
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अंदाजप क २०१५-१६ – चालू कामांवर करावयाचे बदल 
अन.ु 

. 
अंदाजप क 

 
कामाचे नाव 

(समा व ट कामे) 
अंदाजप क पु तक 

. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१५-१६ 
साठ  
तरतुद 

सन 
२०१४-१५ 
साठ  
तरतुद 

करावयाची 
वाढ तरतुद 

एकुण 
होणार  वाढ 
र कम . 

तरतुद ंकर ता र कम वग करणेचा 
तपशील 

पान 
. 

अनु. 
. सन २०१४-

१५ साठ  
तरतुद 
(घट) 

सन २०१५-
१६ साठ  
तरतुद 
(वाढ) 

वभाग 

१ १५३ ९ . .६० सांगवी 
गावठाण येथील मुळा 
नगर घाट अ ययावत 
करणे (अंदाजप क य 
र कमेत वाढ) 

२०००००० ३००००० ० ९७००००० १००००००० ० ९७०००००  

२ १८३ २०८ सांगवी येथील 
वसंतदादा पुतळा 
थलांतर करणे व 

सुशो भत करणे. 

१५००००० ८००००० ३००००० १५००००० १५००००० ० १५०००००  

३ २५ १२८ . .६० येथील 
सांगवी गावठाण, 
ल मीनगर, 
ममतानगर भागाचे 
मॉडेल वॉड प तीने 
वकसीत करणे. 

५००००००० १०००००० ० ४०००००० ४०००००० ० ४००००००  

४ २५ १२९ . .६० येथील मुळा ३००००००० ५०००००० ० ५०००००० ५०००००० ० ५००००००  
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नद कडील डी.पी. 
र ता वकसीत करणे 
व इतर अनुषं गक 
कामे करणे. 

५ २४ १०६ . .६० सांगवी 
मशानभूमीची 
थाप य वषयक 

नुतनीकरणाची कामे 
करणे. (अंदाजप क य 
रकमेत वाढ) 

१५०००००० 
 

० ० ० ० ० ०  

६ ३३१ १८ सांगवी येथील सव 
नं.६ मधील 
मैलाशु ीकरण 
क पाचे म शनर  

नुतनीकरण व क प 
नुतनीकरण कामे 
करणे (अंदाजप क य 
रकमेत वाढ) 

१५०००००० 
 

० ० ० ० ० ०  

७   . .६० सांगवी 
येथील चं मणीनगर 
येथील जल न सारण 
लाईन नंतर रबर 
बो ट पे ह ंग लॉकची 
कामे करणे. 

५०००००० ० ० २५००००० २५००००० ० २५०००००  
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८   . .६० येथील ममता 
नगर भागातील 
उवर त ठकाणी 
गु व जल न सारण 
लाईन टाकणे. 

५०००००० ० ० २५००००० २५००००० ० २५०००००  

९   . .६० सांगवी पवना 
व मुळा या न यांचा 
संगम होणारा प रसर 
सुशो भत करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

१०००००००० 
 

० ० १००००००० १००००००० ० १०००००००  

१० २२ ६२ देहू  आळंद  साखळी 
(८/२५० क.मी. ते 
१५/२५० क.मी.) 
मोशी जाधववाडी 
ह ी या र यापासून 
आळंद गावापयत 
३०.०० मी. ड.पी. 
माणे र ता वक सत 

करणे. 

 ० ० ० ० १५०००००० ०  

११ २१ ५० . .५५ पंपळे 
सौदागर ये थल स ह 
नं.५९ ते स ह नं.१२१ 
पयत संर ण 

 ० ० ० ० ५०००००० ०  
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ह ीलगत १८.०० मी. 
ं द डी.पी. र ता 
वक सत करणे. 

१२ २० ३१ वाकड ये थल 
अंडरपास पासून 
वनोदे व ती माग 
हंजवडी फेज-२ कडे 
जाणारा ३६.००मी. 
डी.पी. र ता वक सत 
करणे. 

 ० ० ० ० १००००००० ०  

१३ २० २८ वाकड थेरगाव 
र यावर ल 
ईडनगाडन 
सोसायट पासून 
पि चम बा यवळण 
मागपयतचा १८.०० 
मी. डी.पी. र ता 
वक सत करणे. 

 ० ० ० ० ५२००००० ०  
 

         ३५२००००० ३५२०००००  
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अंदाजप कातील पान . ७५४ अ. . १२ वर ल कामाचे नांव . . ५६ वैदुव ती येथे पाणी 
पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करण.े वॉड . ४४ ऐवजी वॉड .५६ अशी 
दु ती कर यात यावी. तसेच अंदाजप कातील पान . ७५४ अ. . १६ वर ल कामाचे नांव 
ड भाग कायालय, काळेवाडी वजयनगर रहाटणी पपंळे नलख भागात टकर वारे 
पाणीपुरवठा करणे सदरचे काम वॉड . ५६ मधील असून जवळकरनगर, सुदशननगर 
वैदूव ती भातनगर, गुलमोहर कॉलनी, महारा  कॉलनी, नसग कॉलनी, या भागात 
टकरने पाणीपुरवठा करणे अशी दु ती कर यात यावी. 
 भाग .५७, पंपळेगुरवम ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपा या ता यात 
असले या र याचे खडी-मु म व बी.बी.एम. चे काम मे. ए.सी. कटा रया न वदा नोट स 
मांक ३/५४/१४-१५ न वदा र कम २१ लाख ८४० हे काम सु  आहे. या कामातून कवडेनगर, 
वनायकनगर, या भागातील उव रत र यांचे डांबर करण करावयाचे आहे. परंतू सदर रकमेतून 
हे काम पूण होऊ शकणार नाह . तसेच नवीन न वदा काढ यासाठ  अ धक वेळ लागणार 
अस याचे पाहता चालू कामांसाठ  र कम . ९७ लाखांची महापौर वकास नधी वग क न 
सुधा रत शासक य मा यता वाढवून दे या या वषयास मंजुर  मळावी. 

२०१५-२०१६ अंदाजप काम ये असणार  तरतूद वग कर यात यावी. 
      पान . ५१  अनु . १५ 
      कामाचे नावः- वॉड . २३ मधील पुणतः वक सत र ते समट कॉ टचे करणे. 
        या कामासाठ  अंदाजप क य तरतूद ८ कोट  आहे  व २०१५-१६ तरतूद  
                  ५ लाख आहे.  
   याकर ता पान .२१  अनु. .४७ 

कामाचे नावः-  भाग . ५३ मधील अंतगत र याचे डांबर करण करणे या 
कामासाठ  अंदाजप क य कंमत ७५ लाख असुन तरतूद १ कोट  ३० लाख पये आहे. 
तर  ६५ लाख . जा त तरतुद आहे ती वग कर यात यावी. 

  
मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत आहे. हे बदल मा य  करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती 
करतो.  

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  आहे. 
मा. महानगरपा लका सभे या द. / / रोजी या वषय प ातील वषय . साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  सन २०१५-१६ चे 
अंदाजप काम ये अंदाजप कय र कमेत व तरतुद म ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 

प  

वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या अंदाजप क य र कमेत वाढ व तरतुद म ये वाढघट कर यास   
               मा यता दे यात यावी.                        

क े य कायालय ( थाप य) 
 

अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

अंदाजप कय र कम तरतुद वाढ घट शेरा 
मुळ सुधार त मुळ सुधार त 

१ भाग .६४ मधील दापोडी 
येथे घाट बांधणे. 

घाट १५२ २ ५०००००० ५०००००० १५००००० २५००००० १०००००० ०  

२ भाग .मधील केसर नगर, 
रामनगर र ता बी.बी.एम 
प दतीने वकसीत करणे. 

डांबर  
र ते 

१६२ ६३ ४०००००० ४०००००० २०००००० ३०००००० १०००००० ०  

३ बोपखेल वाड .६४ मधील 
वकास आराखडयातील र ते 
वकसीत करणे. 

दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 

१६४ ७ ४०००००० ४०००००० १८००००० ३०००००० १२००००० ०  

४ बोपखेल वाड .६४ खेळाचे 
मैदान आ. .२/१६८ला 

इमारत 
योजना 

१७० ९ १००००००० १००००००० ० १०००००० १०००००० ०  
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समा भंत बांधण.े 
५ भाग .६४ मधील बोपखेल 

गांवाम ये बहु उ ेशीय इमारत 
बांधणे. 

इमारत 
योजना 

१७२ ३९ ५०००००० ५०००००० १३००००० १८००००० ५००००० ०  

६ बोपखेल वाड .६४ येथे 
जे ठ नागर कांसाठ  वरंगुळा 
क  बांधण.े 

इमारत 
योजना 

१७२ ४३ २०००००० ३०००००० ० ३००००० ३००००० ०  

७ भुसंपादन नधी भुसंपादन 
नधी 

८ १४ --- --- ७२०४००००० ७१५४००००० --- ५००००००  

        एकुण ५०००००० ५००००००  

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त 

झालेल  आहे. मा. महानगरपा लका सभे या द. / / रोजी या वषय प ातील वषय . साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  सन 
२०१५-१६ चे अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कमेत व तरतुद म ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 

प  

वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी. 
अ
. 

. 

कामाचे नांव लेखा श
ष 

पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजप
कय 

र कम 

सन 
२०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

१ भाग .६१ इमारत १७० ७ २०००००० ० ० २०००००० ० १०००००० १०००००० ० सदर 
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दापोडी गावठाण 
मधील मा ती 
मंद रा शेजार  
बालवाडी व 
सां कृती 

भवनाची न वन 
दुमजल  इमारत 

बांधणे. 

व 
योजना 

कामासाठ  
न याने 
तरतुद 
कर यात 
यावी. 

२ स.नं.१०अ बॉ बे 
कॉलनी येथील 
सावज नक 
संडास पाडून 
न वन संडास 

बांधणे. 

संडास व 
मुता-या 

० ० २०००००० १०००००० ० २०००००० ० १२००००० १२००००० ० सदर 
कामाचा 
न याने 
समावेश 
कर यात 

येऊन तरतुद 
कर यात 
यावी. 

३ भुसंपादन नधी भुसंपाद
न नधी 

८ १४ ० १००००००० ७२०४००००० ० ० ७१७९०००००  २२०००००  

          एकुण २२००००० २२०००००  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त 
झालेल  आहे. मा. महानगरपा लका सभे या द. / / रोजी या वषय प ातील वषय . साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  सन 
२०१५-१६ चे अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कमेत व तरतुद म ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 

प  

वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी. 
अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप कय 

र कम 
सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजप कय 
र कम 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

१ दोपाडी 
S.M.S. 

कॉलनी या 
बाजूस 

रटे नग वॉल 
बांधणे. 

वशेष 
योजना 

१६ १३ २०००००००० ६००००० ० २०००००००० ६००००० १००००००० ९४०००००   

२ भुसंपादन 
नधी 

भुसंपादन 
नधी 

८ १४ २०००००००० १००००००० ७२०४००००० ० ० ७११००००००  ९४०००००  

          एकुण ९४००००० ९४०००००  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त 
झालेल  आहे. मा. महानगरपा लका सभे या द. / / रोजी या वषय प ातील वषय . साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहेत. तर  सन 
२०१५-१६ चे अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कमेत व तरतुद म ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 

 
प  
 

वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी.     
अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

१ दापोडी वाड 
.१०२ मधील 
खेळाचे 
मैदानात 
समा भंत 
बांधणे. 

थाप य 
वषयक  

१७४ ८ ० ० ० ५०००००० ० २५००००० २५०००००   

२ भुसंपादन 
नधी 

भुसंपादन 
नधी 

८ १४ ० १००००००० ७२०४००००० ० ० ७१७९०००००  २५०००००  
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 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  
आहे. मा. महानगरपा लका सभे या द. / / रोजी या वषय प ातील वषय . साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  सन २०१५-१६ 
चे अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कमेत व तरतुद म ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 
 

प  

वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी. 
अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१४-१५ 
ची तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

१ सन २०१४-१५ साठ  
भाग .३९ संत 

तुकारामनगर 
प रसरातील मु य 
र याचे चेस, ख डे 
व चर बीबीएम 
प दतीने बुज वणे, 
गतीरोधक रंग वणे व 
इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डांबर  
र ते 
करकोळ 
दु ती  

६२८ १४ २५००००० ० ० २५०००००० २०००००० ० २००००००   

२ भाग .५८ म ये 
डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणे 

डांबर  
र ते 
करकोळ 
दु ती  

६४५ ६ ० २३००००० ३००००० ० २०००००० ० - २००००००  

 एकूण २०००००० २००००००  
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भाग .४३ िजजामाता हॉि पटल भागातील खाल ल थाप य वषयक कामांचा समावेश सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
१) भाग .४३ मधील आय समाज चौक ते साई चौक अंडरपास पयत रे वेलाईन कडेने असलेला डी.पी.र ता वक सत करणे.  

   अंदाजप क य र. .१,००,००,०००/- 
   सन २०१५-१६ कर ता तरतूद र. .५०,००,०००/- 
२) पंपर  भाग .४३ मधील आर ण मांक १३३ येथे बहु मजल  वाहनतळ बांधणे.  

   अंदाजप क य र. .३,००,००,०००/- 
   सन २०१५-१६ कर ता तरतूद र. .५०,००,०००/- 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे सन २०१४-१५ सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कामधील झो नपु थाप य वभागासाठ  करकोळ देखभाल 

व दु ती (महसुल ) - प  अ आ ण मागासवग य झोपडप ीवा सयांसाठ  सुधारणा करणे व इतर झोपडप ीवा सयांसाठ  सुधारणा (भांडवल ) प  ब या 
लेखा शषातगत झोपडप ी प रसरातील आव यक कामे करणेसाठ  सोबत जोडले या प ातील (अ व ब) कामासाठ  वभागांतगत तरतूद त वाढ व घट करणे 
आव यक अस याने यास मा यता देणेत यावी.  
 
वषय - मनपाचे सन २०१५-१६ या प अंदाजप कातील महसुल  अंतगत झो नपु थाप य वभागाचे अंदाजप कात वग करण करणेस  
        मा यता देणेत यावी. 

प  -अ 
अ. . लेखा शष अंदाजप क

य पान 
./अ. . 

सन २०१४-१५ 
सुधा रत 
माणे तरतुद 

सन २०१४-१५ 
साठ  आव यक  

तरतुद 

आव यक 
वाढ 

घट एकूण 
सुधा रत 

तरतूद सन 
२०१४-१५  

सन २०१५-
१६ मुळ 
अंदाज 

१ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 800/235 400000 497000 97000 0 497000 100000 
२ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 801/242 500000 930000 430000 0 930000 0 
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३ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 798/173 0 850000 850000 0 850000 0 
४ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 798/169 0 970000 970000 0 970000 0 
५ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 798/176 200000 270000 70000 0 270000 0 
६ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 797/149 10000 525000 515000 0 525000 0 
७ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 796/141 175000 860000 685000 0 860000 0 
८ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 802/255 500000 0 0 500000 0 2000000 
९ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 802/256 200000 0 0 200000 0 1500000 
१० करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 801/241 950000 0 0 950000 0 2000000 
११ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 801/246 500000 0 0 500000 0 1500000 
१२ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 801/248 400000 0 0 400000 0 200000 
१३ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 801/250 400000 0 0 400000 0 200000 
१४ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 801/254 400000 0 0 400000 0 200000 
१५ करकोळ दु ती व देखभाल (महसुल ) 801/252 500000 233000 0 267000 233000 100000 
 एकूण  5135000 5135000 3617000 3617000 5135000 7700000 

 
वषय - मनपाचे सन २०१५-१६ या प अंदाजप कातील भांडवल  अंतगत झो नपु थाप य वभागाचे अंदाजप कात वग करण करणेस 

       मा यता देणेत यावी. 
प  -ब 

अ. . लेखा शष अंदाजप क
य पान 
./अ. . 

सन २०१४-१५ 
सुधा रत 
माणे तरतुद 

सन २०१४-१५ 
साठ  

आव यक  
तरतुद 

वाढ घट एकूण 
सुधा रत 

तरतूद सन 
२०१४-१५  

सन २०१५-
१६ मुळ 
अंदाज 

१ क) मागासवग य झोपडप ीवा सयांसाठ  539/52 0 600000 600000 0 600000 0 
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    सुधारणा करणे 
२ क) मागासवग य झोपडप ीवा सयांसाठ  

   सुधारणा करणे 
539/48 900000 300000 0 600000 300000 500000 

 एकूण  900000 900000 600000 600000 900000 500000 
१ २) इतर झोपडप ीवा सयांसाठ  सुधारणा 543/70 200000 1120000 920000 0 1120000 0 
२ २) इतर झोपडप ीवा सयांसाठ  सुधारणा 544/85 1500000 580000 0 920000 580000 1500000 
 एकूण  1700000 1700000 920000 920000 1700000 1500000 

 
 
 
मा. थायी स मतीने मंजूर केले या मनपा या सन २०१४-१५ या अंदाजप कात खाल ल त यात नमुद केले या कामां या तरतूद म ये फेरबदल करणे 

आव यक असलेने याच भागातील इतर कामां या तरतूद तून आव यक तरतूद वग करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अंदाजप क कामाचे नांव सन २०१४-१५ या 
मा. थायी स मतीने मंजूर 
केले या अंदाजप कात 

उपल ध तरतूद 

सन २०१४-१५ चा 
अंदाजप कात 

आव यक तरतूद 

वाढ घट 
पा. . अ. . 

70 52 भाग .१७ ा धकरण भागात ॉम वॉटर 
लाईन, सि हस ड ट टाकणे व अनुषं गक 
कामे करणे 

100000 2100000 2000000  

83 127 भाग .१७ येथील संत ाने वर चौक ते 
संभाजी चौक सि हस र याचे डांबर करण 
करण.े 

500000 2500000 2000000  

83 128 भाग .१७ येथील संभाजी चौक ते 500000 2500000 2000000  
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रे वेलाईन पयत या सि हस र याचे 
डांबर करण करणे. 

83 129 भाग .१७ येथील हाळसाकांत चौक ते 
संभाजी चौक या र याचे डांबर करण करणे. 

500000 2500000 2000000  

83 130 भाग .१७ येथील हाळसाकांत चौक ते 
रे वेलाईन या र याचे डांबर करण करणे. 

500000 2500000 2000000  

  एकूण वाढ 10000000  
56 1 भाग .१७ से टर २६ म ये नाटयगृ ह 

बांधण े
100000000 95500000  4500000 

57 28 अ भाग येथे वॉड सटर वक सत करणे. 6000000 900000  5100000 
57 33 क ले वक सत करणे 500000 100000  400000 
  एकूण  घट  10000000 
                                                                                              एकूण वाढ - घट ताळेबंद =        10000000 10000000 

 
मनपाचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणे या उपलेखा शषाखाल  खाल ल माणे 

वाढ घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
 

अ. . कामाचे नाव पान . अ. . सन २०१४-१५ 
ची 

अंदाजप कय 
तरतूद 

वग करण व आव यकतेनुसार 
होणार   

सन २०१४-१५ 
ची सुधा रत 

तरतुद वाढ घट 

१ पंपर  चंचवड रे वे टेशन प रसरात नाग रकांना 
सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणे. 

37 40 0 700000 0 700000 



229 

२ क भागात एमआयडीसी प रसरातील र यावर व 
चौकाम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे. 

40 82 0 550000 0 550000 

३ . .हु ता मा भगत संग व यायल व . .६२ 
फुगेवाडी या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-
यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतुक सुधारणा 
वषयक कामे करणे. 

45 169 600000 0 600000 0 

४ पंपर  चंचवड मनपा ह ीतील दशादशक, 
थलदशक, पाक ग, नो पाक ग बोड व इतर 

वाहतुक सा ह य पुर वणे व बस वणे. 

36 25 1500000 0 570000 930000 

५ दापोडी पुल ते मले नयम चौक ते पी.ड ल.ूडी. 
कॉनर, रहाटणी फाटा ते रहाटणी गांव काळेवाडी 
मनपा शाळा, पंपर गांव, सस चौक त साई चौक 
ते पा याची टाक , एम.के.हॉटेल, दशन सोसायट  व 
इतर र ते वाहतुक वषयक कामे करणे. 

37 30 1400000 0 80000 1320000 

 एकूण - 3500000 1250000 1250000 3500000 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात पानांक वशेष योजना लेखा शषामधील पान .५३ अ. .१५ . .३७ यानचंद 
हॉक  टे डयम येथील मैदानावर पॉल ास बस वणे या कामास मा. थायी स मती ठराव .१०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  आहे. 
मा.महापा लका सभे या द. / /  रोजी या वषयप केतील वषय मांक  साठ  सदर ल कामासाठ  तरतूद र. .500000/- (अ र  र. .पाच लाख फ त) वाढ 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
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प  

सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कात थाप य वषयक वकास कामां या तरतूद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी.  
अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन 
२०१४-१५ 
ची तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजप
कय 

र कम 

सन 
२०१४-१५ 
ची तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

१ . .३७ यानचंद 
हॉक  टे डयम येथील 
मैदानावर पॉ ल ास 
बस वणे. 

वशेष 
योजना 

53 15 10000000 0 100000 70000000 0 50000000 5 लाख 0  

२ भूसंपादन नधी भूसंपादन 
नधी 

8 14 0 10000000 720400000 0 0 670500000  5 लाख  

 
सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कात कमी तरतूद उपल ध झालेल  आहे.  तर  सदर तरतूद  खाल ल माणे वाढवून मळणेस मा यता देणेत यावी. 

कामाचा त ता 
अ. . कामाचे नांव पान 

. 
अ. . सन २०१५-१६ या 

अंदाजप कात कर यात 
आलेल  तरतूद 

सन २०१५-१६ या 
अंदाजप कात वाढ 
करावयाची तरतूद 

१ सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/५, बी/६, बी/७, बी/८ येथे 
हॉ ह ऑपरेशनसाठ  श त कमचार  पुर वणे. 

745 17 0 20 लाख 

२ जल े  .१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण 
यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 

752 27 10 लाख 17 लाख 

३ जल े  .९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण 752 28 10 लाख 15 लाख 
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यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 
४ जल े  .ड/१३ दापोडी प रसरात टँकर वारे पाणीपुरवठा 

करणे.  

755 18 6 लाख 11 लाख 

५ ई भागातील भोसर  पुव वभागातील टा यांव न 
पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजूर पुर वणे.(२०१५-२०१६) 

756 19 30 लाख 45 लाख 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खाल ल माणे तरतूद  सुच व यात आले  या आहेत.  तर  भाग .१४ 

भ तीश ती म ये खाल ल माणे आव यक तरतूद  फेरबदल तावास मा यता देणेत यावी.  सदर बदल हे भाग .१४ अंतगत होणा-या कामातून या 
२०१५-१६ आ थक वषाम ये खाल ल माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
अ.
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अ. . सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 
(लाख) 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  
(लाख) 

घट 
करावयाची 
तरतूद  
(लाख) 

सन २०१५-
१६ चा 
सुधा रत 
अंदाज 

१ ा धकरण ४५ मी. पाईन र याचे काँ ट करण करणे. वशेष योजना ४६ १९१ २३००००० ० २३००००० ० 
२ अ भागातील आव यक व तातडीची कामे करणे. ९) थाप य 

वषयक 
१०० ८ २३००००० ० १३००००० १०००००० 

 भाग .१४ वाहन पाक ग लॉटम ये सुधारणा करणे. वशेष योजना ४३ १३५ ३००००००० ० २०००००० २८०००००० 
३ भाग .१४ येथील संत ाने वर चौक ते टळक पुतळा र ता 

वक सत करणे. 
ब)डांबर  र ते ८३ १२६ १०००००० २०००००० ० ३०००००० 

४ ा धकरण गंगानगर ते नमदापाक पयतचा जॉ गंग ॅक 
खडीकरण प दतीने तयार करणे व अनुषंगीक कामे करणे 

अ) खडी 
मु माचे र त े

७६ ३८ २५००००० ० १०००००० १५००००० 

५ भाग .१४ भ ती-श ती उ यान येथील से. .२६ येथील 
ना याची सुधारणा करणे. 

ड) नाला े नंग ६९ २९ २१००००० ० ६००००० १५००००० 



232 

६ भाग .१४ म ये डांबर र यांचे व आकाि मत व तातडीची 
दु तीची कामे करणे. 

डांबर र ते 
करकोळ दु ती 

६१८ ३ ० ४५००००० ० ४५००००० 

७ भाग .१४ येथील रँप काढून फुटपाथची दु ती करणे क) दगडी फरशी 
फुटपाथ 

९२ ८२ ० ७००००० ० ७००००० 

 एकूण र. . ४०२००००० ७२००००० ७२००००० ४०२००००० 
 

पंपर  चंचवड महानगरपालके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त 
झालेल  आहे. मा. महानगरपा लका सभे या द.१७/०३/२०१५  रोजी या वषय प ातील वषय .१ साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. 
तर  प ा माणे अंदाजप काम ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 

प  
 

सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतूद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी.  
 

अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
तरतुद 

सन 
२०१५-१६ 
ची तरतुद 

अंदाजप
कय 

र कम 

सन 
२०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन 
२०१५-१६ 
ची तरतुद 

१ भाग .६१ दापोडी 
गावठाण मधील मा ती 
मंद रा शेजार  बालवाडी 
व सां कृती भवनाची 
न वन दुमजल  इमारत 
बांधणे. 

इमारत व 
योजना 

१७० ७ २०००००० ० ० २०००००० ० १०००००० १०००००० ० सदर कामासाठ  
न याने तरतुद 
कर यात यावी. 

२ स.नं.१०अ बॉ बे कॉलनी संडास व ० ० २०००००० १०००००० ० २०००००० ० १२००००० १२००००० ० सदर कामाचा 
न याने समावेश 



233 

येथील सावज नक 
संडास पाडून न वन 
संडास बांधण.े 

मुता-या कर यात येऊन 
तरतुद कर यात 

यावी. 

३ भुसंपादन नधी भुसंपादन 
नधी 

८ १४ ० १००००००० ७२०४००००० ० ० ७१७९०००००  २२०००००  

          एकुण २२००००० २२०००००  
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त 
झालेल  आहे. मा. महानगरपा लका सभे या द.१७/०३/२०१५ रोजी या वषय प ातील वषय .१ साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. 
तर  सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कमेत व तरतुद म ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 
 

प  

वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी. 
               

अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप क
य र कम 

सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-१६ 
ची तरतुद 

अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
तरतुद 

सन २०१५-१६ 
ची तरतुद 

१ दोपाडी 
S.M.S. 

कॉलनी या 
बाजूस 

रटे नग वॉल 
बांधणे. 

वशेष 
योजना 

१६ १३ २०००००००० ६००००० ० २०००००००० ६००००० १००००००० ९४०००००   
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२ भुसंपादन 
नधी 

भुसंपादन 
नधी 

८ १४ २०००००००० १००००००० ७२०४००००० ० ० ७११००००००  ९४०००००  

          एकुण ९४००००० ९४०००००  
 

 
 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह  देशात वेगाने वक सत होणारे शहर आहे.  या शहराम ये अनेक मह वकां ी क प राब वले जात आहेत. 

या ट ने महानगरपा लका य नशील आहे.  शहराची पयटन नगर कडे वाटचाल होत आहे.  शहर औ यो गक शहरामधील नाग रक, पयटक या सवाना 
ेरणा वक सत होत आहे.  सां कृ तकनगर  हणून देशावर ल याग, अ हंसा, शांती मळेल असे पयटन थळ असणे आव यक आहे. न ठा या गो ट  
येक नाग रकां या मनामनाम ये जणे आव यक आहे. यामुळे आर ण .३०१ येथे रा पता महा मा गांधी यांचा भ य असा पुतळा उभार यात यावा. 

यासाठ  व वध नागर  संघटना, सं था यांनी मागणी केलेल  आहे.  यासाठ  अंदाजप काम ये मह वकां ी क पाचा समावेश होणे आव यक आहे.  या 
क पाचा इतर वशेष योजना (ब) पयटन वकास आराखडा या लेखा शषातगत समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
अ.
. 

कामाचे नांव अंदाजप क
य र. . 

तरतूद र.  वग करण एकूण उपल ध 
तरतूद 

न वन दु त 
तरतूद 

१ पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
काय े ातील आर ण .३०१ येथे 
रा पता महा मा गांधी यांचा भ य 
पुतळा उभारणे व सहल क , पयटन 
थळ वक सत करणे. 

४०००००००० ५००००००० पान 
.३१४-

३१५ 
भूसंपादन 
नधी 

१००००००००० ९५००००००० 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कास मा. थायी स मती ठराव . १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  आहे. 
मा. महानगरपा लका सभे या द. / /  रोजी या वषय प ातील वषय .  साठ  सोबत या प ा माणे उपसुचना दे यात येत आहे. तर  सन २०१५-१६ चे 
अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कमेत व तरतुद म ये वाढघट करणे या वषयास मा यता दे यात यावी. 
 
 

प  - अ 
वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी. 

 

 
अ
. 

. 

कामाचे नांव लेखा
शष 

पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

१ भाग . ३९ 
संत तुकाराम 
नगर येथील 
वाय.सी.एम 
मागील 
ना याची 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

नाला 
े नंग 

१५५ १७ २०००००० ० १०००००० ४०००००० ० २०००००० १००००००   
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२ भाग .३९ 
संत 
तुकारामनगर 
येथील काटे 
मळा जवळील 
नाला बांधणे. 

नाला 
े नंग 

१५५ १८ २०००००० ० १०००००० १००००००० ० ५०००००० ४००००००   

३ भाग .३९ 
संत तुकाराम 
नगर येथील 
बॅ मंटन हॉल 
रसरातील 
र यांचे 
डांबर करण 
करणे. 

डांबर  
र ता 

१६३ ७६ २०००००० ० १०००००० ८०००००० ० ४०००००० ३००००००   

४ भाग .३९ 
संत तुकाराम 
नगर मधील 
थाप य 
वषयक 
फुटपाथ पे ह ंग 
लॉक 
दु ती/सुधारणा
वषयकचे कामे 
करणे. 

दगडी 
फरशी 
व 

फुटपा
थ 

१६८ ७६ २०००००० ० १०००००० १००००००० ० ५०००००० ४००००००   
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५ . .३९ म ये 
डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर डा 
संकुलाम ये 
उ तरेस े क 
गॅलर  बांधणे. 

थाप
य वष
यक 
कामे. 

१७७ ७५ ७०००००० ० २०००००० १२०००००० ० ६०००००० ४००००००   

६ भाग . ३९ 
संत 
तुकारामनगर 
मधील मनपा 
भवन/बॅड मटन 
इमारतीची 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

थाप
य वष
यक 
कामे 

१७८ ९८ २०००००० ० १०००००० ४०००००० ० २०००००० १००००००   

७ भाग . ३९ 
संत तुकाराम 
नगर मधील 
यशवंतराव 
च हाण 
पुतळयास 
मेघडंबर  क न 
पुतळा 
सुशो भकरण  
करणे व 

थाप
य वष
यक 
कामे 

न वन 
समावेश 
करणेत 
यावा. 

० ० ० ४०००००० ० २०००००० २००००००   
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थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

८ भुसंपादन नधी भुसंपा
दन 
नधी 

३१४ २ ० १००००००० ७२०४००००० ० ० ७०१४०००००  १९००००००  

           १९०००००० १९००००००  

 
प  - ब 

वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी. 
  

अ
. 

. 

कामाचे नांव लेखा श
ष 

पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

१ भाग . ३९ 
संत तुकाराम 
नगर प रसरातील 
मनपा उ यानींची 
देखभाल द ु ती 
व थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

थाप
य 

उ यान 
क 
भाग 

३२२ १२४ १०००००० ० ४००००० ५०००००० ० २५००००० २१०००००   

२ . .३९ संत 
तुकारामनगर 

थाप ३२२ १३७ १०००००० ० ४००००० १००००००० ० २०००००० १६०००००   
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मधील व.राजेश 
बहल 
उ यानांम ये 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

य 
उ यान 
क 
भाग 

३ . .३९ संत 
तुकारामनगर 
मधील 
डी.वाय.पाट ल 
मेडीकल कॉलेज 
मागील बाजूस  
अि तवातील 
ना या या जागेत 
नाला पाक 
वक सत करणे. 

थाप
य 

उ यान 
क 
भाग 

३२२ १३८ ५०००००० ० ७००००० ८०००००० ० ४०००००० ३३०००००   

४ पयावरण 
अ भयां क  
 थाप य 

पयावर
ण 

 अ भयां
क  

 थाप
य 

३१४ ३ ० १०४७००००० १८५८००००० १००००००० ० १७८८०००००  ७००००००  

 एकुण          ७०००००० ७००००००  
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प   
वषय - २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता दे यात यावी. 

 
अ
. 

. 

कामाचे नांव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप

कय 
र कम 

सन २०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 
तरतुद 

   

१ भाग . ४० एच.ए.कॉलनी 
म ये  

         

 अ थाप य वषयक 
दु तीची व अनुषं गक 
कामे करणे. 

न वन 
काम 

  १००००००० ० ५०००००० ५०००००० ०  

 ब व युत वषयक कामे 
करणे. 

न वन 
काम 

  ४०००००० ० २०००००० २०००००० ०  

 क जल न:सारण वषयक 
कामे करणे. 

न वन 
काम 

  ४०००००० ० २०००००० २०००००० ०  

२  भुसंपादन नधी  ३१४ २   ७२०४०००००  ९००००००  

  एकुण       ९०००००० ९००००००  

 
पंपर  चंचवड म.न.पा. चे सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कास मा. थायी स मती सभेत शफारस क न आज या मा. महापा लकासभे कडे मंजूर साठ  

सादर केलेले आहे. व युत मु य कायालयांतगत उजा बचतीसाठ  मु य शास कय इमारतीतील व  अ धकार  यांचे कायालयांमधील वातानुकूलन यं णा, पंखे व 
द यांकर ता वंयच लत यं णा (Motion Sensor) बस वणेकामी वाहन दु ती कायशाळा वभागाकडील वाहन खरेद  या लेखा शषाव न र. .१०.०० ल  (अ र  
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र. . दहा ल  फ त) इतक  तरतूद  व युत मु य कायालयाकडील ‘‘ शासक य इमारत योजना”’’ (भांडवल ) या लेखा शषावर वग करणेस मा यता दे यात 
यावी.  

कासारवाडी भाग .६३ म ये व वध   ठकाणी ेनेज लाईन बदलने व न वन लाईन टाक यासाठ  १ कोट  पयांची तरतूद इतर वशेष योजना व 
बीओट  क प १०,५०००००० यामधनू घट क न तरतूद कर यात यावी. (पान .१२ अ. .२५)  

भाग .४२ हा झोपडप ीचा भाग आहे. भागाम ये इमारतीचे पुनरवसन करणे गरजेचे आहे. भागाम ये रमाबाईनगर, भाटनगर, बौ दनगर, 
एम.आय.डी.सी झोपडप ी तसेच  भमनगर झोपडप ी प रसर मंजुर स मा यता दयावी व एक इमारत अपुण राह ल  आहे ती पुण कर यात यावी. 

ड भागातील वॉड .४४ अशोक थएटर येथील सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कातील चालू भांडवल  कामांना नजर 
चुक ने तरतूद  ठेव यात आले या नाह त. तर  सोबत या त यानुसार सदर कामांना सन २०१४-१५ या सुधार त व सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कात 
तरतूद उपल ध कर यात यावी.  

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर  – ४११ ०१८ 

ड े य कायालय, भांडवल  कामे भाग/मु यालय 

सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खाल ल कामांचा समावशे क न तरतूद वग करावी. 
अ
. 

. 

अंदाजप कात समावेश 
करावयाची कामाची 

नांवे 

लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन 
२०१५-१६ चे 

सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन 
२०१५-१६  

वाढ 
करावया

ची 
तरतूद 

घट 
करावया
ची तरतूद 

शेरा 

अंदाजप
कय 

र कम 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
सुधा रत 
तरतुद 

सन  
२०१५-१६ 
ची मुळ 
तरतुद 

अंदाजप
कय 

र कम 

सन 
२०१४-१५ 

ची 
आव यक 
तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 

आव यक 
तरतुद 

१ पंपर  भाग . ४४ 
अशोक   थएटर  
प रसराम ये पे ह ंग 

खडी 
मु माचे 
र ते 

१९९ १२ ४६५६००० ० ० ४६५६००० ७००००० ६५०००० १३५०००० ०  
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लॉक बस वणे  व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

मु यालय 
(चालू 
काम) 

२ पंपर  भाग . ४४ 
म ये पावसाळी गटस 
करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ  
मु यालय 
(चालू 
कामे) 

२०९ २६ ५०००००० ० ० ५०००००० ० ८००००० ८००००० ०  

३ पंपर  भाग . ४४ 
अशोक   थएटर ते 
तपोवन मंद र र ता व 
इतर र या या कडीने 
फुटपाथ वकसीत करणे 
व इतर अंनुषंगीक कामे 
करणे. 

डांबर  र ते 
मु यालय 
(न वन 
कामे.) 

२११ १५ ३०००००० ० ११५०००० ३०००००० ० १५०००० ० १००००००  

४ पंपर  भाग . ४४ 
अशोक   थएटर येथील 
नवमहारा  
शाळेसमोर ल प रसरात 
पे ह ंग लॉकची व इतर 
अनुषंगीक कामे करण.े 

दगडी फरशी 
व फुटपाथ  
मु यालय 

(न वन कामे) 

 
२११ 

१९ ३०००००० ० ५००००० ३०००००० ० ५०००० ० ४५००००  

५ पंपर  येथील हेमू कलानी 
उ यानात गजेबो व 

उ यान २२० ९ १३५०००० ८८०००० ० १३५०००० ६००००० ० ० २८००००  
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व छतागृ हे बांधणे व कारंजे व 
धबधबा, पाथवे इ याद ची 
सुधारणा करण.े 

दु ती 
कामे (चालू 

कामे) 
६ पंपर  भाग . ४४ 

मधील साई चौक ते 
रे टन वाटर  
प रसरात थाप य 
वषयक कामे करणे. 

दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ   
भाग 
(चालू 
कामे) 

२१३ १० १०००००० ४००००० ० १०००००० २००००० ० ० २०००००  

७ पंपर  भाग . ४४ 
मधील ओपन लॉन व 
प रसरातील र ते 
डांबर करण करणे. 

डांबर  र ते 
मु यालय 
(चालू 
कामे) 

२०४ ४५ २५००००० १७८०००० ० २५००००० १५६०००० ० ० २२००००  

                
एकुण 

   २०५०६००० ३०६०००० १६५०००० २०५०६००० ३०६०००० १६५०००० २१५०००० २१५००००  

 
. . ४० खराळवाडी भागामधील म हं ा कंपनी या जागेत मु य कायालयाची व तार त इमारत बांधणे या सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील 

पा. .१८ अनु. .७ वशेष योजना या लेखा शषातील कामासाठ  असलेल  र. . ६ लाख या तरतुद म ये र. . ५० लाख इतक  वाढ क न भुसंपादन नधी पान 
.३१४ अनु. .२ मधुन वाढ व तरतूद करणेस मा यता दे यात यावी. 

 
मा.राजू मसाळ – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.अिजत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत 
आहे. हे बदल मा य  करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करतो.  

पंपर  चंचवड मनपाचे  सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञकास मा. थायी स मती 
सभेने शफारस क न आज या मा.महापा लका सभेकडे मंजुर साठ  सादर केलेले आहे. फ 
ेञीय  कायालय क ेअंतगत ठक ठकाणी नागर कां या सुर तते या ि टने  CCTV कॅमेरे 

बसवणे आव यक आहेत. परंतु सदर कामासाठ  दुरसंचार वभाग या लेखा शषाअंतगत “ फ 
ेञीय कायालयाअंतगत ववीध ठकाणी CCTV यंञणा उभारणे ”या उपलेखा शषावर पान . 

३८० अ. . ३२ येथ ेर. . ५०.०० ल   इतक  तरतूद सन २०१५-१६ चे ता वत ा प अंदाजपञकास 

ता वत केलेल  आहे परंतु सदर तरतूद कामा या आव यकतेनुसार अपुर  पडत अस यामुळे 

आणखी र. . १.०० कोट  इतक  तरतूद अंदाजपञकातील लेख शष व न वग क न दुरसंचार वभाग 

या लेखा शषाअंतगत फ ेञीय कायालयाअंतगत ववीध ठकाणी CCTV यंञणा उभारणे”  या 
उपलेखा शषावर वग करणेची हणजेच सदर कामासाठ  र. . १.५ कोट  उपल ध करणेची 
उपसूचना आज या सभेत दाखल क न ती मंजूर हावी अशी वनंती आहे. 

पंपर  चंचवड मनपाचे  सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञकास मा. थायी स मती 
सभेने शफारस क न आज या  मा.महापा लका सभेकडे मंजुर साठ  सादर केलेले आहे. फ 
ेञीय  कायालय क ेअंतगत संभाजीनगर . .९ मॉडेल वॉड वकसीत करणे या कामासाठ  

ि ट लाईट द यांचे खांब बदलणे आव यक आहेत परंतु सदर कामासाठ  थाप य 
वभागाकडील या लेख शषाअंतगत  उपल ध असलेल  तरतूद अपुर  पडणार आहे यामुळे सन 
२०१५-१६ या आथ क वषात द याचे खांब बदल याचे काम करणे श य होणार नाह  तर  पान 
. अ. . येथे र. .    इतक  तरतूद सन २०१५-१६ चे ता वत ा प अंदाजपञकात 
ता वत केलेल  आहे परंतु सदर तरतूद कामा या आव यकते नुसार अपुर  पडत अस यामुळे 

आणखी र. . १.०० कोट  इतक  तरतूद अंदाजपञकातील लेखा शष व न वग क न थाप य 
वभागाकडील या लेखा शषावर वग करणेची हणजेच सदर कामासाठ  र. .उपल ध र कमेची 
उपसूचना आज या सभेत दाखल क न ती मंजूर हावी अशी आमची न ं वनंती आहे.  
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या भाग . ३३ गवळीनगरम ये खाल ल माणे 
नवीन कामे करणे आव यक अस याने सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात भांडवल  खचाम ये 
लेखा शष थाप य वषयक कामे करणे याअंतगत खाल ल कामाचा अंतभाव करणेत यावा. 
 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य र. . सन २०१५-१६ ची मुळ 

तरतूद 
१ भाग . ३३ गवळीनगरमधील ीराम 

कॉलनी येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणे    

२५,००,०००/- १७,००,०००/- 

२ भाग . ३३ गवळीनगरमधील 
आदशनगर, गवळीनगर येथे 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे    

२५,००,०००/- १७,००,०००/- 
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 उपरो त नधी भूसंपादन नधी या लेखा शषाव न पान . ८ अ. .१४ व न वग 
करणेत यावेत. 
 भाग .३८ व लनगर झोपडप ी येथे संडास, बाथ म (५० संडास लॉक) वाढ वणे व 
अंतगत र याची दु ती याचबरोबर व छता व साफसफाईचे नयोजन तसेच राजीव गांधी 
वदयालया समोर ल ांगण व छतेचे नयोजन कामी नधी उपल ध क न देणे (र. . 
२५,००,०००/-)    
 प.ं च.ंमनपा सन २०१५-१६ अथसंक पातील पा. .२७ अ. .१६९ उप ेखा शष भाग 
. २९ इं ायणीनगर व एमआयडीसी प रसरातील केबल व पाईपलाईनमुळे खोदाई झाले या 

र यांचे डांबर करण कामासाठ  पये प नास लाख ऐवजी दोन कोट  पये दु ती क न वाढ 
कर यात यावी व एमआयडीसीमधील सेवावाह नी खोदाई कामापोट ची र. .पाच कोट  र कम 
या कामास वग कर यात यावी. 
 भाग . ३३ उदयाना या जागेत ववीध काय मासाठ  सां कृतीक क , हॉल/शेड 
बांधणे या कामास र. . ४० लाख इतक  तरतूद इ भाग थाप य अ. . ११ पान . ५३ 
वशेष योजना पुणे आळंद  र या लगत स.नं. ७८ येथे संत ाने वर महाराज व संत नामदेव 
महाराज यां या भेट वर आधार त समुह श प तयार करणे व उभारणे येथे ५० ल  पैक  र. . 
४० ल  घट क न इ भाग उदयान थाप य यांना उपरो त नमुद कामात . . ३३ 
सां कृ तक क /हॉल या वकास कामास वाढ दश व यात यावी.    
 मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकातील “प” अंदाजपञकातील (भांडवल )अंतगत 
झो नपु थाप य इतर झोपडप ीवा सयासाठ  सुधारणा (नवीन कामे) वभागाचे अंदाजपञकात 
खाल ल माणे उपसूचना मंजूर करणेत यावी. 
 
Sr.No. कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम 
सन २०१४-
१५ चा 
सुधा रत 
अंदाज 

सन २०१५-१६ चा मुळ 
अंदाज 

१ भाग . ३६ मधील 
शांतीनगर 
झोपडप ीम ये २६ 
सीटसचे (पु ष) 
शौचालय बांधण.े  

४५,००,०००/- ० ५,००,०००/- 

२ भाग . ३६ मधील 
शांतीनगर 

४५,००,०००/- ० ५,००,०००/- 

३ भाग . ३३ गवळीनगरमधील 
हु ता मा चौक, जय महारा  चौक 
दर यान ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणे    

२५,००,०००/- १७,००,०००/- 
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झोपडप ीम ये २६ 
सीटसचे (म हला) 
शौचालय बांधण.े  

                
  
सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकाम ये पृ ठ .१०७० अ. .७ वर ल तरतूद मु ंबई पुणे 
महामागवर ल वेगवेगळया चौकातील वाहतुक नयंञण द यांचे स ोनायझीग कर यासाठ  
केबल टाकणे व अनुषं गक कामाक रता सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकाम ये पृ ठ . ७०३ 
अ. .७ वर ल १०,००,०००/- तरतूद करणेस हया उपसूचने वारे मा यता मळावी. 
 भाग . ९ संभाजीनगरम ये खाल ल वकास कामे कर यास अंदाजपञकात मा यता 
देणेत यावी. 

१. भाग . ९ संभाजीनगरमधील र ते समट करणे २ कोट  

२. भाग . ९ संभाजीनगर येथे ववीध ठकाणी सी.सी.ट . ह . बस वणे १.५ कोट  

३. भाग . ९ संभाजीनगर येथील साई उदयानाची दु ती करणे रंगरंगोट  करण,े पाथवे 

बन वणे, यायामशाळांची दु ती करणे  १ कोट  

४. भाग . ९ संभाजीनगर येथील अ या सका, यायामशाळा व ओपीडी मधील फ नचर 

बन वणे ५० लाख 

वर ल कामांची र.  ५ कोट  पान . ३१४ अ. . २ भूसंपादन नधी या लेखा शषाव न 

वग करणेत यावी. 

 फ ेञीय कायालय भाग . ४ मधील वामी समथ कृपा सोसायट मधील 

उवर त र ते खडी मु माचे करणे हे काम काढणेत आलेले आहे पण सन २०१५-१६ 

या अंदाजपञकात नजरचुक मुळे सदरची तरतूद भाग . ४ मधील वामी समथ 

कृपा सोसायट मधील मु य र याचे ं द करण करणे या कामाला करणेत आलेल  आहे 

सदर कामाची तरतूद काढून भाग . ४ मधील वामी समथ कृपा सोसायट  मधील 

उवर त र ते खडीमु माचे करणे या कामावर करणेत यावी.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका भाग . ३० च पाणी वसाहत म ये खाल ल 

माणे नवीन कामे करणे आव यक अस याने सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात 

भांडवल  खचाम ये लेखा शष पाणीपुरवठा योजना नधी या अंतगत खाल ल कामाचा 

अंतभाव करणेत यावा. सदरची तरतूद मनपाचे सन २०१५-१६ या एलबीट चे 

उ प नाम ये वाढ गृ ह त ध न करणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य र. . सन २०१५ ची 

सुधार त र कम 

१ भाग . ३० च पाणी 

वसाहतम ये मधुबन व 

फुगेव ती येथे पाईपलाईन 

टाकणे 

२६,००,०००/- २०,००,०००/- 

      

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या भाग . ३६ लांडेवाडीम ये खाल ल माणे 

नवीन कामे करणे आव यक अस याने सन २०१५-१६ या अंदाजपञकात भांडवल  

खचाम ये लेखा शष थाप य वषयक कामे करणे या अंतगत खाल ल कामाचा अंतभाव 

करणेत यावा. या कामी लागणार  तरतूद र. . ५१,००,०००/- मनपा या 

अंदाजपञकातील भूसंपादन नधी (नगररचना) पान . ३१४ अ. .०२ मधुन कमी 

क न वग करणेत यावा.  

 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य   

र कम 

सन २०१५-१६ 

ची तरतूद 

सन २०१५-१६ 

सुधार त तरतूद 

१ भाग . ३६ लांडेवाडीमधील ल ढेनगर 

येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे   

२५,००,०००/- ० १७,००,०००/- 

२ भाग . ३६ लांडेवाडीमधील ीनगर 

येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे   

२५,००,०००/- ० १७,००,०००/- 

३ भाग . ३६ लांडेवाडीमधील शांतीनगर 

येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे   

२५,००,०००/- ० १७,००,०००/- 

     एकूण   ५१,००,०००/- 

                                                          

  

 पंपर चंचवड महानगरपा लके या भाग . ३० च पाणी वसाहत म ये  

खाल ल माणे नवीन कामे करणे आव यक अस याने सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात 

भांडवल  खचाम ये लेखा शष थाप य वषयक कामे करणे या अंतगत खाल ल कामांचा 

वाढ घट क न अंतभाव करणेत यावा. 
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अ. 

. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम 

पान 

. 

अ. . सन २०१५-

१६ तरतूद 

वाढ 

करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 

तरतूद 

१ . .३० च पाणीवसाहत मधील 

आनंदनगर,एकता कॉलनी,र याची 

डांबर करणाने सुधारणा करणे. 

१,००,००,००० २४० ९७ १२,५०,००० २५,००,००० ० 

२ . .३० च पाणीवसाहत मधील 

व वकमा  कॉलनी, गणेशनगर व 

इतर ठकाणी र यांची 

डांबर करणाने सुधारणा करणे. 

१,००,००,००० २४० ९८ १२,५०,००० २५,००,००० ० 

३ . .३० च पाणीवसाहत येथील 

लांडगे व ती,महादेवनगर,हनुमान 

नगर भागातील  र यांची 

डांबर करणाने सुधारणा करणे. 

८०,००,००० २४१ ९९ १८,००,००० २५,००,००० ० 

४ . .३० च पाणीवसाहत व 

सदगु नगर भागात अंतगत 

र यांची डांबर करणाने सुधारणा 

करणे. 

१,००,००,००० २४१ १०० १०,००,००० २५,००,००० ० 

५ . .३० च पाणीवसाहत येथील 

सदगु नगर उदयान व प रसरातील

र यांची डांबर करणाने सुधारणा 

करणे. 

१,००,००,००० २४१ १०१ १०,००,००० २५,००,००० ० 

६ भुसंपादन नधी       १,२५,००,०००/- 

 एकूण    ६३,००,००० १,२५,००,००० १,२५,००,०००/- 

           

भाग .६ मोशी, बो-हाडेवाडी येथील वाघे वर मंद राजवळ बांध यात आले या समाज 

मंद राची थाप य वषयक व दु ती वषयक कामे करण.े या लेखा शषाखाल  पये बारा 

लाख (र. . १२,००,०००/-)  ह  र कम पुढे नमुद उपलेखा शषामधुन वग कर यात यावी.  

१)  “ई” ेञीय थाप य वभाग- उपलेखा शष .१८१- भाग . ६ मोशी 

समाजमंद राची थाप य वषयक व दु ती वषयक कामे करणे ( .तीन लाख 

पं याह तर हजार मधुन एक लाख पये वग करणेत यावी)    
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२) “ई” ेञीय थाप य वभाग- उपलेखा शष अ. .६४- भाग . ६ मोशी येथील पुणे-

ना शक महामागालगत या पुव व पि चमेकडील नागर व या थाप य वषयक 

कामे करणे (र कम पये तीस लाख मधुन पये अकरा लाख वग करणेत यावेत)  

या माणे वर ल . (१)+(२) मळून एकूण र कम . बारा लाख वग कर यास 

मा यता मळावी.     

पंपर  चंचवड महानगरपा लका हे देशात वेगाने वकसीत होणार शहर आहे. या 

शहराम ये अनेक मह वाकां ी क प कायरत आहेत. लवकरच शहराम ये BRTS कायि वत 

होत आहेत. शहरावर ल वाहतूक चा ताण कमी करणेसाठ  सुस ज असे बसट म स असणे आव यक 

आहे तसेच न याने चालू झालेल ेफ ेञीय कायालय हे भाडे त वावर घेतले या इमारती म ये आहे. 

यामुळे म.न.पा. च े वतंञ असे कायालय असणे आव यक आहे. तसेच शहराचा सां कृ तक वारसा 

जपणे आव यक आहे. तथापी, या सव वकास  कामासाठ  म नपा या ता यातील आर ण . GP-

132  येथे या सव नागर  सु वधा करणे अ याव यक आहे. तसेच ा मण भागाम ये सु वधा 

देणे आव यक आहे. यासाठ  अंदाजपञकात दु ती व तरतुद करणे आव यक आहे. 
अ. 

. 

कामाच ेनाव पान . लेखा शष सन २०१५-

१६ चा मुळ 

अंदाज 

आव यक 

तरतुद 

वाढ घट 

(एकुण 

१००,००,००,०००) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

अंदाजपञकात करावयाची दु ती 

१ पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

काय ेञातील आर ण . GP-

१३२ येथे बसट म स ेञीय 

कायालय व नाटयगृ ह बांधणे व 

इतर अनषंु गक कामे करणे.      

५७/४० इतर वशेष 

योजना (या 

कामा माणे 

दु ती करणेत 

यावी)  

२,००,००,००० ९०,००,००,००० ७,००,००,०००  

२ भाग .५ मधील जाधववाडी 

येथील औदयो गक भागातील र ते 

वक सत करणे.    

३३/९६ वशेष योजना  १०००००० ५०००००० ४००००००  

३ भाग . ५ मधील कुदळवाडी 

औदयो गक भागातील र ते वक स 

त करणे   

३३/९७ वशेष योजना  १६००००० ६२००००० ४६०००००  

४ िजमा ३१ र यावर ल वाकड 

अंडरपास ते मनपा ह ीपयतचा ४५ 

मी ं द या र याच े ं द करण व 

४८/२३०  ५००००००० ० ० १००००००० 
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मजबुतीकरण करणे   

५ िजमा ३१ र यावर ल वाकड 

अंडरपास ते मनपा ह ीपयतचा ३० 

मी ं द या व मजबुतीकरण करणे  

४८/२३१  ४५००००००० ० ० १००००००० 

६ शवाजी चौक हंजवडी ते मनपा 

ह ीपयत या र याच े ं द करण व 

मजबूतीकरण करणे.   

४८/२३२  १५००००००० ० ० १००००००० 

७ अ)ना शक फाटा त ेमोशी या 

र यावर ल सेवा र त े वक सत 

करणे    

४९/२४६  २००००००० ० ० १००००००० 

८ क)बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता 

वक सत करणे, भाग-३ (बोपखेल 

फाटा ते दघी द तनगर) 

सा. .०/०० ते २/९०७ कमी)    

४९/२४७  ५५००००००० ० ० १००००००० 

९ ड)बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता 

वक सत करणे, भाग-४ 

(ताजणेमळा ते चोवीसावाडी फाटा) 

सा. .५/७०० ते ४/०७०)   

४९/२४८  ५५००००००० ० ० १००००००० 

१०  २५/११६  १०८००००० ० ० ४०००००० 

११  २५/१२१  १५००००००   ५०००००० 

१२  ५०/२६१  ३७०००००   ३७००००० 

१३  ५०/२६२  ३७०००००   ३७००००० 

१४  ५०/२६३  २२५००००   २२५०००० 

 एकूण     ७८६००००० ७८६००००० 

    

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकास मा. थायी 

स मती ठराव .१०७३० द१८/०२/२०१५ अ वये मा यता ा त झालेल  आहे. 

मा.महानगरपा लका सभे या द. रोजी या वषयपञकेतील वषय .साठ  सोबत या पञा 

माणे उपसूचना दे यात येत आहेत तर  पञा माणे अंदाजपञकाम ये डांबर  र या या 

कामास वाढ व तरतुद करणे या वषयास मा यता दे याची कायवाह  हावी.   
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पञ 

वषय-२०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता मळणेबाबत.  

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखा शष पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद सुधार त तरतूद वाढ घट शेरा 

     अंदाजपञ क
य र कम 

सन२०१४-
१५ ची 
तरतुद 

सन२०१५-
१६ ची 
तरतुद 

अंदाजपञ कय 
र कम 

सन 
२०१४-१५ 
ची तरतुद 

सन२०१५-
१६ ची 
तरतुद 

   

१ भाग . ३८ 

नेह नगर 

येथील मु य 

र याचे 

डांबर करण 

करणे 

डांबर  र ते १६१ ४३ ५०००००० ३३००००० ३००००० १५०००००० ३३००००० ९०००००० ८७०००००   

२ पयावरण 

अ भयां ञक   

पयावरण 

अ भयां ञक    

३१४ ३ ० १० कोट  

४७ लाख 

१८ कोट  

५८ लाख 

० ० १८ कोट  

५८ लाख 

 ८७०००००  

 एकूण          ८७००००० ८७०००००  
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पान .  अ. .    कामाचे नाव            अंदाजपञक य र कम    २०१५-१६ ची तरतूद      

 २९३     ७३     . .२ ञवेणीनगर अंतगत   ४८०००००/-           १००००/- 
        हेञेव ती येथील जय शवशंकर 

        हौ.सोसा.२ स द वनायक हौ.सोसा. 

      संहगड,संतकृपा व उवर त सोसा. 

      म ये काँ ट पे ह ंग लॉक बस वणे.         

वर ल कामाचेम ये सन २०१५-१६ चे तरतूद रकमेम ये खाल ल कामाची तरतूद 

र. .३०,००,००० (तीस लाख) वग कर यात यावी. 

 

पान . अ. .   कामाचे नाव            अंदाजपञक य र कम  २०१५-१६ ची तरतूद 

 ३२    ७४     भाग .२ ञवेणीनगर येथील   ३५००००००/-          ३००००००/- 

      तळवडे चखल  ह ीचा २४ मीटर 

      डी.पी. र ता वक सत करणे व 

      टॉम लाईन टाकणे.                 

मा. थायी स मतीने मंजुर केले या मनपा या सन २०१४-१५ या अंदाजपञकात 

खाल ल त यात नमुद केले या कामां या तरतुद ंम ये फेरबदल करणे आव यक अस यान,े 

याच भागातील इतर कामां या तरतुद तुन आव यक तरतुद वग करणेस मा यता दे यात 

यावी. 
अंदाजपञक 

_______ 

. .Iअ. . 

कामाचे नाव सन २०१४-१५ या 

मा. थायी स मतीने 

मंजुर केले या 

अंदाजपञकात 

उपल ध तरतुद 

सन २०१५-१६ 

चा 

अंदाजपञकात 

आव यक 

तरतुद 

वाढ घट 

 
 

१२ २५ इतर वशेष योजना व 

बी.ओ.ट . क प  

१०५०००००० १०५००००००  ३०,००,०००/- 

                    एकूण घट=  ३०,००,०००/- 

९६ ४० भाग .८ म ये शाळा 

इमारत बांधणे 

५०००००/- ३५०००००/- ३०,००,०००/-  

                 एकूण वाढ= ३०,००,०००/-  
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          एकूण वाढ – घट ताळेबंद= ३०,००,०००/- ३०,००,०००/- 

 

तर  सदरचा त यात नमुद केले या कामां या तरतुद वग करणास मा यता मळावी 

ह वनंती. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे सन २०१५-१६ चे अथसंक पासाठ  उपसुचना 

पा. .१४२ अ. .५९ वॉड . ४९ स.नं.९ येथे समा भंत बांधणे या कामावर ल तरतुद अ. .१ 

व २ कामासाठ  वग क न सदर कामाचा अंदाज पञकात समावेश करावा. 

१) थेरगांव स.नं. ९ येथे न वन कर संकलन कायालय बांधणे. तरतूद र. .१,००,०००/- 
(अ र -एक लाख फ त)        

 
      २) थेरगांव स.नं.९ येथे जे ठ नाग रकांसाठ  वरंगुळा क  बांधणे.तरतुद  

र. .१,००,०००/- (अ र -एक लाख फ त) 
 

  पंपर - चंचवड महानगरपा लकेच ेसन २०१५-१६ च ेअथसंक पासाठ  उपसूचना 

१) वॉड . १९ मधील अंतगत र ते हॉट म स प दतीन े डांबर करण करणे 

यासाठ  र. .५० लाख (अ र  र. . प नास लाख) वाढ व उ प नातून तरतूद 

करणे. 

२) वॉड . १९ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे यासाठ  र. . ३० लाख 

(अ र  र. . तीस लाख) वाढ व उ प नातून तरतूद करणे. 

३) वॉड . १९ मधील थाप य वषयक कामांची दु ती करणे यासाठ  र. . ३० 

लाख (अ र  र. .तीस लाख) वाढ व उ प नातून तरतूद करणे.    

        भाग .५४ वशालनगर मधील खाल ल कामांस अंदाजपञक सन २०१५-१६ मधील 

केलेल  तरतुद कमी अस यान े तसेच भागामधील नाग रकांचे व शहराचे ट न ेकामांची 

आव यकता आहे तर  सोबत या त यानुसार भर व तरतुद उपल ध क न देणेबाबत 

मा.महापा लका सभा यांच ेमंजुर  कामी सदरचा वषय घे यात यावा. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  पुणे १८ अंदाजपञक सन २०१५-१६ 

न वन कामे       
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अ. . कामाचे नाव लेखा शष 

वशेष 

योजना 

पान . 

अ. . 

सन२०१५-१६ 

मधील तरतुद 

र. . 

कामास 

भर व 

तरतुद र. . 

१ पंपळे नलख मशानभुमी ते औंध 

मुळानद वर पुल बांधणे पुल व 

जोडर ते सुि थत  केलेले वाहतूक 

सुरळीत होईल    

वशेष 

योजना 

१३/७ १० लाख ५ कोट  

२ भाग . ५४ वशालनगर पंपळे 

नलख येथील गणेश वसजन 

घाटाजवळ संर क भंत बांधणे      

वशेष 

योजना 

१६/१७ १० लाख २ कोट  

३ भाग . ५४ मधील आर ण .३७७ 

वकसीत करणे  

वशेष 

योजना 

२२/५७ १० लाख २ कोट  

४ भाग . ५४ मधील आर ण . 

३७९ म ये जलतरण तलाव बांधणे 

वशेष 

योजना 

२२/५८ १० लाख ५ कोट  

५ भाग . ५४ वशालनगर पंपळे 

नलख येथील भाजी मंडई वकसीत 

करणे (आर ण .३८०)     

वशेष 

योजना 

२३/९० १० लाख २ कोट  

६ भाग .५४ वशालनगर पंपळे 

नलख येथील र क चौक ते 

भैरवनाथ मंद र पयत या मु य 

र याची सुधारणा क न डांबर करण 

करणे.    

वशेष 

योजना 

३०/३९ १० लाख ४ कोट  

७ भाग . ५४ वशालनगर पंपळे 

नलख येथील शॉ पंग सटर साठ  

असले या जागेत वरंगुळा क  बांधणे 

व उवर त समा भंतीचे काम करणे.       

वशेष 

योजना 

२१६/२ १० लाख २ कोट  

 
 
मा.अ वनाश टेकावडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, आ ता मा. शांत शतोळे, मा.उ हास शे ी व 
मा.अिजत ग हाणे यांनी मांडले या उपसूचना ि वकार या आहेत.  
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मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, ा य/अ ा य हे महापौर करणार का शासन करणार 
याचा खुलासा करावा.  
 
मा.महापौर – मा.नगरस चव आपण खुलासा करावा. 
 
मा.नगरस चव – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, सभे या सु वातीला 
कामकाजाचा म मा.महापौर यां या आदेशानुसार वाचून दाखव यात आला आहे. ह  सभा 
तहकूब झा यानंतर ा य सूचना मतास टाक यासाठ  या वाचून दाख व या जातील. ा य 
सूचनांचा ि वकार के यावर उपसूचने माणे दु त ठराव होईल. सूचना ा य कराय या का 
नाह त ते अकाऊंटस ्  वभाग ठर वणार आहे.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.नगरस चव आपण हे महापौरांना सां गतले नाह  असे माझे हणणे 
आहे. तु ह  महापौरांना चुक ची मा हती दल  आहे.  
 
मा.नगरस चव – अकाऊंटस ्  वभागाकडून ा य अ ा य ठरव यानंतर या सूचना 
सभागृ हाम ये वाच यात येतील. या माणे मा.महापौर नणय घेतील.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – ा य अ ा य सव ि वकार या  आहेत. यानंतर टेि नकल  कोणाचे 
यायचे कोणाचे बाद करायचे हे अकाऊंटस ्  वभाग ठर वणार. यात मा.महापौर यांना अ धकार 

नाह . जे आहे ते अकाऊंटस ्  वभाग ठर वणार आहे. ा य अ ा य याचा अ धकार कोणाचा 
आहे.  
 
मा.नगरस चव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब मी सभा कामकाजा या वशेष 
कामकाजाचा म वाचून दाखवला. यात शेवट  अंदाजप क य तरतूद वाढवायची असेल कंवा 
नवीन तरतूद करावयाची असेलतर कोण या खचाची तरतूद तेवढया माणात कमी करावयाची 
कंवा कोण या जमेत वाढवायची हे फेरबदलाची सूचना ाहय हो यासाठ  नमूद असणे 
आव यक आहे. हे मी आप या नदशनास आणून दले आहे. यामुळे उपसूचना तपासणीकामी 
अकाऊंटस ्  वभागाकडे देऊ. या माणे तपासणी क न ते पु हा सभागृ हात मांडतील. आ ण 
महापौर साहेब नणय घेतील. 
 
मा.योगेश बहल – मा.आयु त साहेब, मा.नगरस चव तु ह  मा.महापौर यांना सांगायची गडबड 
केल  आहे. वा त वक हे नवीन बजेट नाह . आज सवजण उपसूचने वारे मूळ बजेटला 
उपसूचना देत असतो. सदरची उपसूचना घेत यानंतर आपण ह  सभा तहकूब करतो. 
या माणे सग या उपसूचना अकाऊंटस ्  वभागाकडे जातात. या उपसूचना दले या आहेत. 
अकाऊंटस ्  वभाग व श ट पान नंबर, तरतूद व हेड, घट केलेल  र कम व वाढ व र कम 
याची तुलना क न यो य सूचना असेलतर ा य हणतात. अ ा य वग करणामुळे, चुक या 
आक यांमुळे असेल, टेि नकल  वायेबल झाल  नाह तर अ ा य धरले जात.े व सभागृ हासमोर 
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मांडले जात.े अ ा य ा य करायचा अ धकार कोणाला पण नाह . उपसूचना वाच यानंतर 
यावेळी सभा तहकूब करतो. सूचना ा य कंवा अ ा य ठर व यासाठ  टाकतो. आजची सभा 
तहकूब क न आपण पुढ ल तार ख यावी.  ध यवाद!  ह  सभा सोमवार, २३ माच रोजी दुपार  
२.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
 
मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर – ह  सभा सोमवार दनांक २३ माच रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात 
येत आहे.  
 
 
 

  (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
   महापौर 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ तांत 
( द.१७/३/२०१५ व द.१८/३/२०१५ (सकाळी ११.०० व द.ु १२.००) ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – २३.३.२०१५               वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच-२०१५ बुधवार द.१८/३/२०१५ (दुपार  

१२.०० वा.) ची तहकूब वशेष मा.महापा लका सभा सोमवार द.२३.३.२०१५ रोजी दुपार २.०० 

वा.महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत 

करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े    

  

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.   मा.भालेकर अ णा दल प 

७.   मा.सौ. वाती मोद साने 

८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१४.  मा.जगद श शे ी 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 

१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  



258 
 

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८.  मा.उ हास शे ी 

१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२५.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२६.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

२७.  मा.नेटके सुमन राज  

२८.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२९.  मा.भ डवे सं गता राज  

३०.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३२.  मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

३३.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३४.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

३५.  मा. साद शे ी  

३६.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

३७.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

३८.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

३९.  मा.शेख अ लम शैकत 

४०.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४१.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४२.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४३.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४४.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
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४५.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

४६.  मा.सुपे आशा र वं  

४७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४८.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

४९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५०.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५१.  मा. दा बाजीराव लांड े

५२.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

५३.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५४.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

५५.  मा.सावळे समा र वं  

५६.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

५७.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
५८.  मा.कदम सदगु  महादेव 

५९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६०.  मा.कैलास महादेव कदम 

६१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६२.  मा.टाक अ ण मदन  

६३.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६४.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

६५.  मा.पाडाळे नता वलास 

६६.  मा. वनोद जयवंत नढे 
६७.  मा.तापक र अ नता मि छं    

६८.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६९.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

७०.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७१.   मा.बारणे नलेश हरामण 

७२.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
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७३.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७४.   मा.कलाटे वाती मयुर  

७५.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

७६.   मा.च धे आरती सु रेश 

७७.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

७८.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७९.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

८०.   मा.जगताप राज  गणपत  

८१.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

८२.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

८३.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

८४.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

८५.   मा. शांत शतोळे 

८६.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

८७.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

८८.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

८९.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

९०.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

९१.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९२.   मा.संजय केशवराव काटे 

९३.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९४.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

९५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

   

    या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, डॉ.अ नल रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, 

मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- 

वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.मान,े मा.दुरगूड,े मा.खोसे - सहा.आयु त, मा.पवार – 

कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.क पले, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.दांगट, 
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मा.बरशे ी, मा.कांबळे, मा.ग ू वार – कायकार  अ भयंता, मा.आ ट कर- सह. यव थापक य 

संचालक पीएमपीएमएल  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

----------- 
 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार मञ. आज 

श णमंडळाचे इले शन आहे व ते आप या अ य तखेाल  अस याने आजची सभा आज 

द.२३/३/२०१५ रोजी दुपार  ४.३० पयत तहकूब  करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर - स मा.सद यांचे सूचने माणे आजची सभा आज द.२३/३/२०१५ रोजी दुपार  ४.३० 

पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

      ------     

 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४१ 

सभावृ तांत 
( द.१७/३/२०१५, द.१८/३/२०१५ (सकाळी ११.०० व द.ु १२.००) व द.२३/३/२०१५ (द.ु२.००) ची 

तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २३.३.२०१५                वेळ – दुपार ४.३० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच-२०१५ सोमवार द.२३/३/२०१५ (द.ु२.००) 

ची तहकूब वशेष मा.महापा लका सभा सोमवार द.२३.३.२०१५ रोजी दुपार ४.३० वा. 

महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत 

आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े    

   

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१४.  मा.जगद श शे ी 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 
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१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८.  मा.उ हास शे ी 

१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२५.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२६.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

२७.  मा.नेटके सुमन राज  

२८.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२९.  मा.भ डवे सं गता राज  

३०.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३२.  मा.अि वनी गजानन चचंवडे-पाट ल  

३३.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३४.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

३५.  मा. साद शे ी  

३६.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

३७.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

३८.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

३९.  मा.शेख अ लम शैकत 

४०.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४१.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४२.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४३.  मा.म डगेर  वषा वलास 
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४४.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

४५.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

४६.  मा.सुपे आशा र वं  

४७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४८.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

४९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५०.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५१.  मा. दा बाजीराव लांड े

५२.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

५३.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५४.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

५५.  मा.सावळे समा र वं  

५६.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

५७.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
५८.  मा.कदम सदगु  महादेव 

५९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६०.  मा.कैलास महादेव कदम 

६१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६२.  मा.टाक अ ण मदन  

६३.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६४.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

६५.  मा.पाडाळे नता वलास 

६६.  मा. वनोद जयवंत नढे 
६७.  मा.तापक र अ नता मि छं    

६८.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६९.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

७०.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७१.   मा.बारणे नलेश हरामण 
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७२.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७३.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७४.   मा.कलाटे वाती मयुर  

७५.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

७६.   मा.च धे आरती सु रेश 

७७.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

७८.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७९.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

८०.   मा.जगताप राज  गणपत  

८१.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

८२.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

८३.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

८४.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

८५.   मा. शांत शतोळे 

८६.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

८७.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

८८.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

८९.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

९०.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

९१.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९२.   मा.संजय केशवराव काटे 

९३.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९४.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

९५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 
      या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, डॉ.अ नल रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, 

मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.दुरगूड,े मा.खोसे - सहा.आयु त, 
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मा.पवार – कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.इंगळे, मा.क पले, मा.थोरात, 

मा.साळवी,  मा.दांगट, मा.बरशे ी, मा.कांबळे, मा.ओंबासे – कायकार  अ भयंता, मा.आ ट कर-  

सह. यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

                                ----------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.नगरस चव –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा. थायी स मतीने 

अं तम वीकृतीकर ता सादर केले या अंदाजपञकामधील तरतूद म ये फेरबदल करावया या 

या  सूचना मांड यात आ या या नयम तरतूद माणे वृ तपञात वशेष घोषणा देऊन 

स द कर यात आ या तसेच यांची ाहयता/अ ाहयता याबाबतचा अ भ ाय घे याक रता 

मा.मु यलेखापाल यांचेकडे पाठ वणेत आ या हो या. 
मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, ाहय/अ हाय व अनु मांक एवढेच वाचावे. 
मा.महापौर- अनु मांक आ ण ाहय/अ ाहय सूचना वाचणेत यावे. 

(मा.नगरस चव यांनी अनु मांक व ाहय/अ ाहय सूचनांचे वाचन केले.)   

मा.सुजाता पालांड-े  मा.महापौर साहेब, ाहय उपसूचना ि वकार या आहेत. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सन २०१५-१६ या अंदाजपञकावर ल 

ाहय उपसूचना सभागृ हा या वतीन ेि वकार या आहेत. आपले मुळ अंदाजपञक अ धक  या 

उपसूचनेसह हे बजेट मंजूर होत आहे. माझी याला एक उपसूचना आहे क  हा मुळ वषय 

मंजूर करत असताना पंपर  चंचवड महानगरपा लका सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन 

२०१५-१६ चे नवीन अंदाजपञक उपसूचनेसह थायी स मती सभा ठ. .१०७०३ अ वये मा य 

क न     महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ मधील ९६ माणे अं तम महापा लका 

सभेपु ढे शफारस क न सादर केलेले आहे. याला उपसूचना आहे सन २०१५-१६ च े

अंदाजपञक य पु तक .३  सव वभागांची नवीन वकास कामे लवकरात लवकर सु  

हावीत व याचा लाभ नागर कांना हावा व शासनाला सु दा सुलभतेने काम करता याव 

यासाठ या सदर कामास एकञीत शासक य मा यता देणेत येत आहे अशी मी उपसूचना 

मांडतो या उपसूचनेसह बजेट मंजूर करावे अशी आप याला वनंती करत आहे. 
मा.अतूल शतोळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.          
मा.महापौर – पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे अंदाजपञक फेरफार क न अं तम र या 

वीकृत केलेचे जा हर कर त आहे.   
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ठराव मांक – ६५६     वषय मांक -१ 

दनांक- २३/३/२०१५                                                           वभाग- मा.आयु त  

 

 संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे .लेखा/६/का व/२२७८/२०१५ द.०५/०२/२०१५     

      २) मा. थायी स मती ठ. .१०७३० द. १८/०२/२०१५      

   

मा.आयु तांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  चंचवड 
महापा लकेचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” 
तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा 
वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे 

अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  

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

अ. . तप शल सन २०१४-१५ चे 
सुधार त अंदाजप क र. . 

सन २०१५-१६ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
२२१०,००,१३,९०० 

 
२३१५,६६,१४,५०० 

२) एकूण खच २०२५,१०,४९,८०० २३११,४४,८३,५०० 
३) अखेरची श लक १८४,८९,६४,१०० ४२१,३१,००० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

१२७८,५३,४६,६८९ १३००,२३,४६,६८९ 

२)  
जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

४७७,१८,८२,००० ११६२,४९,००,००० 

३) अखेरची श लक ८०१,३४,६४,६८९ १३७,७४,४६,६८९ 
 

वर ल माणे मा.आयु त यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी अ धक 

कर यात येत आहे.  
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सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क 

 

अ.
 

 
अंदाजप क य लेखा शष वाढ/घट 

१)  भूसंपादन खच या लेखा शषातून वग करण.े र. .७,००,००,०००/- घट 
२)  टाळगाव चखल  येथे संतपीठ तयार करण.े र. .१,००,००,०००/- वाढ 
३)  ना शक फाटा भोसर  इं ायणी नद  र ता 

करण.े 
र. .१,००,००,०००/- वाढ 

४)  सव नं.१ भोसर  डांगण वक सत करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
५)  समा व ट गावांतील आर णे वक सत करण.े र. .१,००,००,०००/- वाढ 
६)  भूसंपादन बा धतांसाठ  पून वकास करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
७)  एक लाखाचे आत वा षक उ प न धारकांस 

मोफत अं य वधीसाठ  आ थक मदत देणे. 
र. .१,००,००,०००/- वाढ 

८)  ६०% पे ा जा त अपंग असले या अपंग 
य तीस  आ थक मदत करणे. 

र. .१,००,००,०००/- वाढ 

९) पान .५२अ. . ६४  . .२२ चंचवडगांव येथे छ पती संभाजी 
महाराज यांचा पुणाकृती पुतळा उभारणे तसेच 
सभोवतालचा प रसर सुशो भकरण करणे. 

र. .१०,००,०००/-(वाढ) 

१०) पान .५१ अ. .१९ ांती वर चाफेकर मारका या तस-या 
ट याची कामे करणे. 

र. .१०,००,०००/- (घट) 

११) पान .१६६ अ. .४७ . .४० व . .४१ – केलेल  तरतूद 
र. .८,००,०००/- 

र. .२२,००,०००/- (वाढ) 

१२) पान .१६६ अ. .५० . .४० व . .४१– केलेल  तरतूद 
र. .१०,००,०००/-  

र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१३) पान .१६६ अ. .४४ . .४० व . .४१ – केलेल  तरतूद 
र. .१०,००,०००/-  

र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१४) पान .१६६ अ. .४८ . .४० व . .४१– केलेल  तरतूद 
र. .१०,००,०००/- 

र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१५)  भूसंपादन खच र. .८२,००,०००/- (घट) 
१६) पान .१५७  न वन अि नशमन क े व या क ाम धल 

श ण क  उभारणी करणे. भाग-२ लेखा शष 
.१  

(भांडवल  खच लेखा शष-१) 

र. .११,००,००,०००/-(वाढ) 

१७) सन २०१५-२०१६  आरंभीची श लक र. .११,००,००,०००/-(घट) 
१८)  

 
भोसर  स.नं.१ मधील आर ण .४३२ माकट 
या जागेत शहर पयटन वकास अंतगत वॉड 
सटर उभारणे 

र. .९,००,०००/-(वाढ) 
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१९)  
 
 
भोसर  गावठाण 
भागातील वशेष 

योजनेतील वकासकामे 

स.नं.१ मधील खेळा या मैदानासाठ  े क 
गॅलर  उभारणे. 

र. .१,८०,००,०००/-(वाढ) 
 

२०) वॉड .३५ भोसर  स.नं.१म ये आंतररा य 
कु ती श ण क  इमारत बांधणे. 

र. .३,८०,००,०००/-(वाढ) 
 

२१) भोसर  येथे पधा प र ेसाठ  लाय र  वकसीत 
करण.े 

र. .७५,००,०००/-(वाढ) 

२२) . .३५ भोसर  येथील छ पती शवाजी 
महाराज मा य मक व यालय जुनी इमारत 
पाडून नवीन शाळा इमारत बांधणे. 

र. .२५,००,०००/-(वाढ) 
 

२३) भोसर  स.नं.१ येथे आर ण .४३० म ये 
शाळा इमारत बांधणे. 

र. .९५,००,०००/-(वाढ) 
 

२४) वॉड .३५ मधील जनुी भाजी मंडई पाडून 
दुमजल  भाजी मंडई इमारत बांधणे.  

र. .३,५०,००,०००/-(वाढ) 
 

२५) भूसंपादन खच र. .११,१४,००,०००/-(घट) 
२६) नागरव ती वकास 

योजना वभागाकडील 
“इतर क याणकार  
योजना” या 
लेखा शषातगत 

इ.१०वी, १२ वीत उ तीण झाले या गुणवंत 
व या याना ब ीस र कम देणे हे उपलेखा शष 
तयार करणे. 

र. .९,००,००,०००/-(वाढ) 

२७)  भ-ूसंपादन खच र. .९,००,००,०००/-(घट) 
२८)  ामीण भागातून खोदाई या मा यमातून 

आले या नधीतून याच भागातील वकास 
कामे करणे. 

 

 
 

वर ल माणे मा.आयु त यांचे सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कात खच बाजुचे 

अंदाजात र. .२८,०६,००,०००/- अ धक व र. .२८,०६,००,०००/- कमी करणेत येत आहेत. 

अि नशामक वभागाचे वतं  अंदाजप क अस याने अंदाजप कातून र. .११ कोट  अ धक व 

११ कोट  कमी करणेत येत आहेत.  

      यानुसार मा. थायी स मतीचे सन २०१४-१५ च ेसुधा रत व सन २०१५-१६ चे मुळ  

अंदाजप क “अ” व “क” तसेच ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या  

शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे  

जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा  
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याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अं तम ि वकृती देणेत 

येत आहे.  

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

 
 

 

    

     

        

 

 

 

 

 

वर ल माणेचे थायी स मतीचे अंदाजप क “अ”, “क” व “प” वचारात घेऊन 

याम ये बदल घडवून आण यासंबंधी या ा य सूचनांपैक  तावकाने वीकारले या सूचना 

वचारात घेऊन पुढ ल माणे कमी/अ धक करणेत येत आहे.  

अ. . तप शल सन २०१४-१५ चे 
सुधार त अंदाजप क 

सन २०१५-१६ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
२२१०,००,१३,९०० 

 
२३१५,६६,१४,५०० 

२) एकूण खच २०२५,१०,४९,८०० २३११,४४,८३,५०० 
३) अखेरची श लक १८४,८९,६४,१०० ४२१,३१,००० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
२७५४,६९,४१,९७३ 

 
२७५४,१७,९९,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१२७८,५३,४६,६८९ 

 
१३००,२३,४६,६८९ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 
४७७,१८,८२,००० 

 
११६२,४९,००,००० 

३) अखेरची श लक ८०१,३४,६४,६८९ १३७,७४,४६,६८९ 
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अ. . पानांक अ. . लेखािशष 
वाढ 

करावयाची 
र म . 

पानांक अ. . कोठून वग केल ेत े
वग 

करावयाची 
र. . 

१ ६३२ १० . .५० म ये 
ांतीवीरनगर गावठाण, 

पवारनगर, पडवळनगर व 
इतर भागात जु या पे ह ग 
लॉकची दु ती करण,े 

पावसाळी गटर करणे तसेच 
थाप यिवषयक काम करणे. 

तसेच अंदाजप कय रकमेत 
20 लाखाने वाढ करणे. 

१० लाख १२२ २० थेरगाव . .५० 
म ये गावठाण 
मनपा 
शाळेमागील 
ना याम ये 
पाईप टाकणे 

१० लाख 
 

२ ६३२ ११ . . ५० म ये द नगर, 
बारणेव ती, िहरामण बारणे 
चाळ, आनंद पाक व इतर 
भागात जु या पे ह ग 
लॉकची दु ती करण,े 

पावसाळी गटर करण ेतसेच 
थाप यिवषयक कामे करणे. 

तसेच अंदाजप कय रकमेत 
20 लाखाने वाढ करणे. 

१० लाख १४२ ६१ . .५० म ये 
दशादशक फलक 

तसेच 
नामिनदशक 
फलक बसिवणे. 

१० लाख 

३ ६३२ १४ . .५१ म ये गणेशनगर, 
मंगलनगर व इतर प रसरात 
जु या पे ह ग लॉकची 
दु ती करण,े पावसाळी 
गटर करणे व इतर 
थाप यिवषयक कामे करणे. 

तसेच अंदाजप कय रकमेत 
15 लाखाने वाढ करणे. 

१० लाख १२२ २१ . .५१ म ये 
बेल ठकानगर 
येथे जुने पाईप 
काढून ओपन 
नाला बांधणे. 

१० लाख 

४ ६३२ १५ . .५१ म ये संतोषनगर 
बेल ठकानगर गुजरनगर व 
इतर प रसरात जु या पे ह ग 
लॉकची दु ती करण.े 

पावसाळी गटर करणे व 
इतर थाप यिवषयक कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
रकमेत 15 लाखाने वाढ 
करणे. 

१० लाख १४२ ६२ . .५१ म ये 
दशादशन फलक 

तसेच 
नामिनदशक 
फलक बसिवण े

१० लाख 
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५ १२३ ११ . .५१ बेल ठकानगर 
मु य र यास पावसाळी 
गटर करणे व अंतगत 
पावसाळी गटरची कामे 
करणे 

१५ लाख १२६ २९ . .५१ म ये 
ध रावेत 

र यापासून 
ल मीबाई 
उ ानापयत 
डी.पी. र ता 
िवकिसत करणे. 

१० लाख 

१२६ ३० . .५१ म ये 
ता यात येणारे 
मु य र ते तसेच 
अंतगत 
खडीमु माचे 
करणे. 

५ लाख 

६ ३९५ २८ . .१८ कवळे िवकासनगर 
मधील गती कॉलनी, 
टी.सी.कॉलनी व पडसे 
कॉलनीमधील उजा बचती 
अंतगत नादु त फट ग 
बदलणे. 

५ लाख ३४८ ४३ अ ेि य 
कायालय अंतगत  

. . २६ व 

. .२७ 
प रसरातील 

ीट लाईट 
द ांचे 

नुतनीकरण करणे 
(१५-१६) 

२ लाख 

३४८ ४४ अ ेि य 
कायालय अंतगत  

. . ८,१० व 
२५ प रसरातील 

ीट लाईट 
द ांचे  

 
नुतनीकरण करणे 
(१५-१६) 

२ लाख 

३४८ ४५ रावेत येथील 
बा केट ीजचे 
सुशोिभकरण 
करणे. 

१ लाख 

७ ३९५ २९ . .१९ वा हेकरवाडी 
मधील रावेतगाव मधील 
उजा बचती अंतगत नादु त 
फट ग बदलणे. 

८ लाख ५० 
हजार 

३४८ ४५ रावेत येथील 
बा केट ीजचे 
सुशोिभकरण 
करणे. 

८ लाख 
५० हजार 

८ ३९५ ३० . .१९ 
वा हेकरवाडीमधील मधील 
उजा बचती अंतगत नादु त 
फट ग बदलणे. 

८ लाख ३४८ ३५ अ ेि य 
कायालयातील 
िनगडी 

ािधकरण 
उपिवभाग भाग 

२ लाख 
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. १४ 
प रसरातील 

ीट लाईट 
द ांचे 

नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

३४८ ३६ अ ेि य 
कायालयातील 
िनगडी 

ािधकरण 
उपिवभाग भाग 

. १५ 
प रसरातील 

ीट लाईट 
द ांचे 

नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

२ लाख 

३४८ ३७ अ ेि य 
कायालयातील 
िनगडी 

ािधकरण 
उपिवभाग भाग 

. १६ 
प रसरातील 

ीट लाईट 
द ांचे 

नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

२ लाख 

३४८ ३८ अ ेि य 
कायालयातील 
िनगडी 

ािधकरण 
उपिवभाग भाग 

. १७ 
प रसरातील 

ीट लाईट 
द ांचे 

नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

२ लाख 

९ ३९५ ३१ . .१९ वा हेकरवाडी 
मधील र यावरील ऊजा 
बचती अंतगत नादु त 
द ांचे फट ग बदलण.े 

८ लाख ३४८ ३९ अ ेि य 
कायालयातील 
रावेत कवळे 
उपिवभाग भाग 

. १८ 

२ लाख 
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प रसरातील 
ीट लाईट 

द ांचे 
नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

३४८ ४० अ ेि य 
कायालयातील 
रावेत कवळे 
उपिवभाग भाग 

.१९ 
प रसरातील 

ीट लाईट 
द ांचे 

नुतनीकरण 
करणे. (१५-१६) 

२ लाख 

३४८ ४१ अ ेि य 
कायालयातील 

. .१८ कवळे 
प रसरातील 
र यांवर 
दवाब ी करणे.    

(१५-१६) 

२ लाख 

३४८ ४२ अ 
ेि यकायालया 

तील . . १९ 
वा हेकरवाडी 
प रसरातील 
र यांवर 
दवाब ी करणे. 

(१५-१६) 

२ लाख 

१० ५८० ११ . .१८ कवळे िवकासनगर 
मधील द नगर व 
बापदेवनगर प रसरातील 
नादु त फट ग बदलण.े 

१२ लाख 
५० हजार 

३४८ ४५ रावेत येथील 
बा केट ीजचे 
सुशोिभकरण 
करणे. 

४ लाख 

३८९ २० अ भाग िनगडी 
ािधकरण 

उपिवभाग 
मधील 
मदनलाल ध ा 
मैदानावर 
टेडीयम लाईट 

बसिवणे. 

८ लाख 
५० हजार 
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११ ५८० १२ . .१९ वा हेकरवाडी 
मधील आदशनगर व 
माळवालेव ती मधील ऊजा 
बचती अंतगत नादु त 
फट ग बदलणे. 

१२ लाख 
५० हजार 

३८९ २० अ भाग िनगडी 
ािधकरण 

उपिवभागमधील 
मदनलाल ध ा 
मैदानावर 
टेडीयम लाईट 

बसिवणे. 

१२ लाख 
५० हजार 

१२ ४२ ११८ सांगवी फाटा येथे 
ेडसेपरेटर व लाय ओ हर 

बांधण े

१० कोटी ३१४ २ भूसंपादन िनधी १० कोटी 

१३ १३६ ३ पान .१३६ अ. .२१ 
उ ोगनगर चचवड टेशन 
जवळील पुलाची दु ती व 
इतर कामांसाठी ५ लाख 
(५०००००) तरतुद पान 

.४२ अ. .११७ मधुन वग 
करणे 

५ लाख ४२ ११७ मुंबई पुणे र ता 
दापोडी 
(हँ रसि ज) येथे 
उ ाणपूल बांधण े

५ लाख 

१४ १३६ ९ पान .१३६ अ. .९ वर 
निवन उपलेखािशष तयार 
क न दळवीनगर आकुड  
रे वे ओ हरि ज दु ती व 
इतर कामे करणे या 
कामासाठी पान .४२ 
अ. .११७ मधुन २० लाख 
(२००००००) तरतुद करण.े 

२० लाख ४२ ११७ मुंबई पुणे र ता 
दापोडी 
(हँ रसि ज) येथे 
उ ाणपूल बांधण े

२० लाख 

१५ १३७ ८ पान .१३७ अ. .८ 
. .२१ दळवीनगर 

स.नं.१६४ मधील ता यात 
असले या जागेसाठी 
िसमा भत बांधणे व 
थाप यिवषयक कामे करणे 

कामी पान .४२ 
अ. .११७ मधुन 
१०००००० (दहा लाख) 
वग करणे. 

१० लाख ४२ ११७ मुंबई पुणे र ता 
दापोडी 
(हँ रसि ज) येथे 
उ ाणपूल बांधण े

१० लाख 

१६ १३६ १० पान . १३६ अ. .१० हे 
निवन लेखािशष दळवीनगर 

. .२१ भाजी मंडई बांधणे 
हे निवन लेखािशष तयार 
करणे या कामी पान .४२ 
अ. .११७ मधुन (१० 
लाख) १०००००० वग 
करणे. 

१० लाख ४२ ११७ मुंबई पुणे र ता 
दापोडी 
(हँ रसि ज) येथे 
उ ाणपूल बांधण े

१० लाख 
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१७ १३६ ११ पान .१३६ अ. .११ हे 
निवन लेखािशष तयार क न 
आर ण . २०१ चचवड 
येथे बस टॉप िवकिसत करणे 
याकामी पान .४२ 
अ. .११७ मधुन (१० 
लाख) १०००००० तरतुद 
वग करणे.  

१० लाख ४२ ११७ मुंबई पुणे र ता 
दापोडी 
(हँ रसि ज) येथे 
उ ाणपूल बांधण े

१० लाख 

१८ १३६ १२ पान .१३६ अ. .१२ हे 
निवन लेखािशष . .२१ 
येथील उ ोगनगर 
झोपडप ी ते उ ोगनगर 
ना यापयत र या या कडेने 
गटर बांधणेकामी पान 

.४२ अ. . ११७ मधुन 
(२५ लाख) २५००००० 
वग करण े

२५ लाख ४२ ११७ मुंबई पुणे र ता 
दापोडी 
(हँ रसि ज) येथे 
उ ाणपूल बांधण े

२५ लाख 

१९ १२१ २ पान .१२१ अ. .२ 
दळवीनगर ना याची दु ती 
करणे याकामी तरतुद १० 
लाख ठेवणे. पान .४२ 
अ. .१३० मधुन तरतुद वग 
करणे. 

१० लाख ४२ १३० भाग . १४ 
वाहतुक नगरी 
मधील मु य 
र ता  कॉ टचा 
करणे. 

१० लाख 

२० १२१ ३ पान .१२१ अ. .३ 
एस.के.एफ. ना याची 
दु ती करणे यासाठी तरतुद 
१०००००० (दहा लाख) 
पान . ४२ अ. .१३० 
मधुन तरतुद वग करण.े  

१० लाख ४२ १३० भाग . १४ 
वाहतुक नगरी 
मधील मु य 
र ता  कॉ टचा 
करणे. 

१० लाख 

२१ १३६ १३ पान . १३६ अ. . १३ हे 
निवन लेखािशष ेमलोक 
पाक त ेचाफेकर चौकापयत 
र ता दुभाजक करणे 
याकामी (२० लाख) 
२०००००० तरतुद पान . 
४२ अ. .११७ मधुन वग 
करणे.  

२० लाख ४२ ११७ मुंबई पुणे र ता 
दापोडी 
(हँ रसि ज) येथे 
उ ाणपूल बांधण े

२० लाख 

२२ १३६ १४ पान .१३६ अ. .१४ येथे 
निवन लेखािशष एस.के.एफ 
कॉलनी शेजारी वॉ कग ॅक 
करणे याकामी तरतुद (२० 
लाख)२०००००० पान 

.४२ अ. .१३०मधुन वग 
करणे. 

२० लाख ४२ १३० भाग . १४ 
वाहतुक नगरी 
मधील मु य 
र ता  कॉ टचा 
करणे. 

२० लाख 
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२३ ३४९ १२ पान .३४९ अ. .१२ 
मधील उ ोगनगर 
प रसरातील गंजलेले खांब 
बदलून नुतनीकरण करणे 
याकामी २०१५/२०१६ 
साठी ५ लाख तरतुद पान 

.३६५ अ. .२७ मधुन 
करणे. 

५ लाख ३६५ २७ कासारवाडी 
करसंकल 
इमारती मधील 
िनयोजीत 
अ यािसकेचे 
िव ुतीकरण 
करणे. 

५ लाख 

२४ ४८३ १२ . .५६ वदैुव ती येथे 
पाणीपुरवठा िवतरण 

व थेत सुधारणा 
करणेसाठी जु या लाईन 
बदलून नवीन पाईपलाईन 
पुरिवणे (पान .४८३, 
अनु. .१२) सदर कामाचे 
नाव चुकलेले असून याम ये 
बदल करावयाचा आहे. 
(कामाची अंदाजप क य 
र. .६० लाख) सन २०१५- 
 
२०१५ मुळ अंदाज र. .१५ 
लाख)    

      कामाचे नवीन 
नाव . .५६ 
वैदुव ती येथे 
पाणीपुरवठा 
िवतरण व थेत 
सुधारणा 
करणेसाठी १५ 
द.ल  िलटर 

मतेची 
जिमनीखाली 
पा याची टाक  
बांधणे. तरी सदर 
लेखािशषाचे नाव  
 
बदलून नवीन 
नाव 
अंदाजप कात 
यावे.  

  

२५ १६५ १७ . .५९ गंगानगर,ढोरेनगर 
भागातील अंतगत ग ली 
बोळात रबरमो डेड काँ ट 
लॉक बसिवणे. 

११ लाख १६५ १९ .  ६० 
चं मणीनगर येथे 
अंतगत ग ली 
बोळात रबर 
मो डेड ॉ ट 
पे ह ग लॉक 
बसिवणे 

११ लाख 

२६ निवन 
काम 

  सांगवी येथे मा.महापौर 
नानासाहेब िशतोळे यांचे 
मारक उभारणे. तसेच 

अंदाजप कय र. . २ कोटी 
करणे. 

१० लाख १४ ८ . .५९  मधुबन 
सोसायटी येथील  
मुळा नदी 
कनांरी  उव रत 

पुरिनयं ण 
संर ण 
सीमाभ त बांधण े 

१० लाख 

२७ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथील 
प रसरातील र यावरील 
चेस, ख े, चर,खडीमु म व 

६ लाख ६४५ ४ . .४० म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे. 

२ लाख 
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बी.बी.एम. प तीने दु त 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. . १२ लाख करणे. 

६४५ ५ . .४१ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे. 

४ लाख 

२८ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथील 
प रसरातील र यावरील 
चेस, ख े, चर,हॉटिम स 

प तीने दु त करण.े तसेच 
अंदाजप कय र. . १२ 
लाख करणे. 

७ लाख ६४५ ५ . .४१ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे. 

७ लाख 

२९ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी 
भागातील फुटपाथ,पाथवे 

पे ह ग लॉक दु ती व 
देखभाल करणे.  तसेच 
अंदाजप कय र. . १२ 
लाख करणे. 

६ लाख ६४५ ५ . .४१ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे. 

६ लाख 

३० निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथील 
प रसरातील र यावरील 
चेस,ख े,चर,खडीमु म व 

बीबीएम प तीने दु त 
करणे.  तसेच अंदाजप कय 
र. . १२ लाख करणे. 

६ लाख ६४५ ५ . .४१ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे. 

६ लाख 

३१ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथील 
प रसरातील र यावरील 
चेस,ख े,चर, हॉटिम स 

प तीने दु त करण.े  तसेच 
अंदाजप कय र. . १५ 
लाख करणे. 

६ लाख ६४५ ५ . .४१ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे. 

२ लाख 

६४७ ३ . .३९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

४ लाख 

३२ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथील 
फुटपाथ,पाथव,े पे ह ग 
लॉक दु ती व देखभाल 

करणे.  तसेच अंदाजप कय 
र. . १२ लाख करणे. 

७ लाख ६४४ १२ . .५८ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे. 

७ लाख 

३३ निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
येथील प रसरातील 

६ लाख ६४४ १२ . .५८ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 

१ लाख 
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र यावरील चेस,ख े, 
चर,खडीमु म व बीबीएम 
प तीने दु त करण.े  तसेच 
अंदाजप कय र. . १२ 
लाख करणे. 

देखभालीची 
कामे करणे. 

६४४ १३ . .५९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

५ लाख 

३४ निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
येथील प रसरातील 
र यावरील चेस,ख े,चर, 
हॉटिम स प तीने दु त 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. . १५ लाख करणे. 

१३ लाख ६४४ १३ . .५९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

३ लाख 

६४४ १४ . .६० म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

८ लाख 

६४३ ३ . .३९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

२ लाख 

३५ निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
भागातील फुटपाथ,पाथव,े 

पे ह ग लॉक दु ती व 
देखभाल करणे. तसेच 
अंदाजप कय र. . १२ 
लाख करणे. 

७ लाख ६४३ ३ . .३९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

७ लाख 

३६ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथील 
र यावरील ख यांची 
खडीमु माने व बीबीएम 
प तीने दु तीची कामे 
करणे.  
 
तसेच अंदाजप कय र. .९ 
लाख ७५हजार करणे. 

६ लाख ६४४ ३ . .३९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

१ लाख 

 
६४५ 

 
७ 

 
. .५९ म ये 

डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

 
५ लाख 
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३७ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथील 
र यावरील ख ांची 
हॉटिम स प तीने कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४५ ७ . .५९ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 

३८ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथील 
थाप यिवषयक करकोळ 

दु ती व देखभालीची कामे 
करणे.  तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४५ ७ . .५९ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 

३९ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथील 
मनपाचे िविवध इमारती, 
संडास, मुता-या इ. करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४५ ७ . .५९ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 

४० निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथील 
वाहतुक िवषयी करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे  
 
करणे.  तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४५ ७ . .५९ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

३ लाख 

 
६४५ 

 
८ 

 
. .६० म ये 

डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

 
१ लाख 

      

४१ निवन 
काम 

  . .५८ नवी सांगवी येथे 
सारथी हे पलाईन व वेब 
पोटलवरील ा  त ारीस 
अनुस न करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे. 
तसेच अंदाजप कय र. .९ 
लाख ७५हजार करणे. 

४लाख ६४५ ८ . .६० म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 
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४२ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथील 
र यावरील चर ख यांची 
खडीमु माने व बीबीएम 
प तीने दु तीची कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४५ ८ . .६० म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 

४३ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथील 
र यावरील चर ख यांची 
हॉटिम स प तीने 
दु तीची कामे करण.े तसेच 
अंदाजप कय र. .९ लाख 
७५हजार करणे. 

४ लाख ६४५ ८ . .६० म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 

४४ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथील 
थाप यिवषयक करकोळ 

दु ती व देखभालीची कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४५ ८ . .६० म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 

४५ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथील 
मनपा या िविवध इमारती 
संडास, मुता-या इ. करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४५ ८ . .६० म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

३ लाख 

६४७ १८ . .५८ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

१ लाख 

४६ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन मधील 
वाहतुक िवषयक करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४७ १८ . .५८ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

४ लाख 

४७ निवन 
काम 

  . .५९ मधुबन येथे सारथी 
हे पलाईन व वेब 
पोटलवरील ा  त ारीस 
अनुस न करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे. 

५ लाख ६४७ १८ . .५८ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

१ लाख 



282 
 

तसेच अंदाजप कय र. .९ 
लाख ७५हजार करणे. 

६४८ २४ . .५९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

४ लाख 

४८ निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
येथील र यावरील चर 
ख यांची खडीमु माने व  
 
बीबीएम प तीने दु तीची 
कामे करणे. तसेच 
अंदाजप कय र. .९ लाख 
७५हजार करणे. 

५ लाख ६४८ २४ . .५९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे  
 
करणे.  

४ लाख 

६४८ २५ . .६० म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

१ लाख 

         
४९ निवन 

काम 
  . .६० सांगवी गावठाण 

येथील र यावरील 
ख यांची हॉटिम स प तीने 
दु तीची कामे करण.े तसेच 
अंदाजप कय र. .९ लाख 
७५हजार करणे. 

७ लाख ६४८ २५ . .६० म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

७ लाख 

५० निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
येथील थाप यिवषयक 
करकोळ दु ती व 

देखभालीची कामे करणे. 
तसेच अंदाजप कय र. .९ 
लाख ७५हजार करणे. 

४ लाख ६५० ७० . .५९ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

४ लाख 

५१ निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
येथील मनपा या िविवध 
इमारती, संडास, मुता-या इ. 
करकोळ दु ती व 

देखभालीची कामे करणे. 
तसेच अंदाजप कय र. .९ 
लाख ७५हजार करणे. 

४ लाख ६५० ७० . .५९ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

१ लाख 

६५० ७१ . .६० म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

३ लाख 

५२ निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
मधील वाहतुक िवषयी 
करकोळ दु ती व 

देखभालीची कामे करणे.  

४ लाख ६५० ७० . .५९ म ये 
डांबरी र याची 
दु तीची कामे 
करणे.  

२ लाख 
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तसेच अंदाजप कय र. .९ 
लाख ७५हजार करणे. 

६४७ १ . .३७ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

२ लाख 

५३ निवन 
काम 

  . .६० सांगवी गावठाण 
येथे सारथी हे पलाईन व 
वेब पोटलवरील ा  
त ारीस अनुस न करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. .९ लाख ७५हजार 
करणे. 

४ लाख ६४७ १ . .३७ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

३ लाख 

६४७ ३ . .३९ म ये 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालीची 
कामे करणे.  

१ लाख 

५४ ६८१ १ . .२५ आनंदनगर 
प रसराम ये मनपा 
उ ानांची 
(इमारतीची) थाप यिवषयक 
देखभाल दु ती व करकोळ 
िवकासाची कामे करणे. 

१५ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१५ लाख 

५५ ६८१ २ . .२६ 
काळभोरनगरमधील 
उ ानांम ये थाप यिवषयक 
कामे करणे व दु ती 
देखभाल करणे. 

१५ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१५ लाख 

५६ ३१९ ८१ . .२० शा  उ ानाम ये 
थाप यिवषयक कामे करणे. 

१० लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 

१० लाख 
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जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी  
 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

५७ ३२० ८४ थेरगाव वॉड .५१ मधील 
ल मीबाई बारणे 
उ ानाम ये िसमा भत 
बांधणे व थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

१८ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१८ लाख 

५८ ६८१ ब१ . .२० 
चचवडेनगरमधील 

मनपा या उ ानामधील 
करकोळ दु तीची कामे 

करणे 

७ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

७ लाख 

५९ १८४ १३ स.न.६ सांगवी येथील 
उ ानात उवरीत िविवध 
िवकासांची कामे करणे. 

९० लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

९० लाख 
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६०     पी.सी.एम.सी. पि लक 
गाडन एट सांगवी 

४ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

४ लाख 

६१ १८४ ११ ड भागातील िविवध 
उ ानांचे थाप य व 
उ ानिवषयक 
नुतनीकरणाचे कामे करणे.  

४० लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

४० लाख 

६२ १८४ १२ ड भाग े ातील ता यात 
येणा-या आरि त व 
मोक या जागांना िसमा भत 
बांधणे व थाप यिवषयक 
अनुषंिगक कामे करण.े  

१५ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१५ लाख 

६३     संत तुकारामनगर 
पु.ल.देशपांडे उ ानाचे 
िसमा भत बांधणे व 
थाप यिवषयक कामे करणे.  

१२ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 

१२ लाख 
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गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

६४     . .३९ अ य सोसायटी 
प रसरातील उ ानांची 
िसमा भत बांधणे. 

१० लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१० लाख 

६५     सन २०१४-१५ क रता 
. .४३ िजजामाता 

हॉि पटल भागात साध ु
वासवानी उ ानाची 
थाप यिवषयक देखभाल 

करणे.  

१२ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१२ लाख 

६६ २६० ६ कै.यशवंतराव च हाण 
गुलाब पु प उ ानातील 
ना याकडील उवरीत 
आर.सी.सी. भत बांधणे व 
इतर थाप यिवषयक कामे 
करणे.  

१९ लाख 
५० हजार 

२२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१९ लाख 
५० हजार 
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६७ २६० ३ भोसरी से. .१ मोकळी 
जागा .३ िवकिसत करणे. 

२० लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

२० लाख 

६८     भोसरी सहल क  येथे 
थाप यिवषयक दु तीची 

कामे करणे. 

२ लाख ५० 
हजार 

२२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

२ लाख 
५० हजार 

६९ २६० ७ . .२९ से. .२ मोकळी 
जागा .८ येथे ये  
नागरीकांसाठी मनोरंजन क  
बांधणे.  

१८ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

१८ लाख 

७० २६० १२ . .२९ मधील मोक या 
जागेत उ ान िवकिसत 
करणे. 

९ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 

९ लाख 
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गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

७१ ११० १४ मोरवाडी वॉड .३५ येिथल 
कापसे उ ानाची िसमा भत 
बांधणे. 

५० लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

५० लाख 

७२     संत तुकारामनगर मधील 
बी.डी. क लेदार व संत 
सावतामाळी उ ान येथ े
करकोळ दु ती करण.े 

७ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

७ लाख 

७३     संत तुकारामनगर मधील 
अँ थनी उ ान व 
पु.ल.देशपांडे उ ानम य े
करकोळ दु तीची कामे 

करणे. 

७ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

७ लाख 
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७४     ब भाग े ातील 
उ ानातील थाप यिवषयक 
कामे करणे. 

८ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

८ लाख 

७५     ािधकरण से. .२८ मधील 
संत ाने र उ ानाचे 
दु ती व सुधारणािवषयक 
कामे करणे 

३ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

३ लाख 

७६     वाकड कावेरीनगर येथील 
मोकळी जागेम ये उ ान 
िवकिसत करणे व देखभाल 
दु तीची कामे करण.े  

२ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 
गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

२ लाख 

७७     . .९ िनसगकवी 
बिहणाबाई चौधरी 

ाणीसं हालयाचे 
नुतनीकरण करणे. (सप ान 
सुधारणा करणे) 

६ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ० 
क.मी. ते 

८.२५० क.मी. 
(मोशी 
जाधववाडी या 
ह ीपासून 
आळंदी 

६ लाख 
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गावापयत) ३० 
मी. िड.पी. माणे 
उव रत काम े
करणे.  

७८     संभाजीनगर आकुड  येथील 
बिहणाबाई चौधरी 

ाणीसं हालय यांचे 
मा टर लॅन माणे 
नुतनीकरण करणे. (भाग-१) 

४५ लाख ५३ १२ पुण-ेआळंदी 
र यालगत स.न.ं 
७८ येथे संत 

ाने र महाराज 
व संत नामदेव 
महाराज यां या 
भेटीवर आधा रत 
समुह 
िश पासाठी 
थाप यिवषयी 

व इतर कामे 
करणे.  

३० लाख 

क भागातील 
उ ानातील 
वा षक करकोळ 
दु तीची कामे 
करणे. 

१५ लाख 

७९ १५३ ९ . .६० सांगवी गावठाण 
येथील मुळानगर घाट 
अ ावत करणे. तसेच 
अंदाजप कय रकमेत २ 
कोटीने वाढ 

          

८० १८३ २०८ सांगवी येथील वसंतदादा 
पाटील पुतळा थलांतर 
करणे व सुशोिभत करणे.  
तसेच अंदाजप कय र. . 
१५ लाख करणे. 

          

८१ २५ १२८ . .६० येथील सांगवी 
गावठाण, ल मीनगर, 
ममतानगर भागाचे मॉडेल 
वॉड प तीने िवकिसत 
करणे. तसेच अंदाजप कय 
र. . ५ कोटीने वाढ करण.े 

          

८२ २५ १२९ . .६० सांगवी येथील 
मुळानदीकडील डी.पी. र ता 
िवकिसत करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण.े  
तसेच अंदाजप कय र. . ३ 
कोटीने वाढ करणे. 
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८३ २४ १०६ . .६० सांगवी 
मशानभूमीची 
थाप यिवषयक 

नुतनीकरणाची काम ेकरणे. 
तसेच अंदाजप कय र. . 
१ कोटी ५० लाख वाढ  
करणे. 

          

८४ ३३१ १८ सांगवी येथील स ह नं. 
मधील मैलाशु ीकरण 

क पाचे मिशनरी 
नुतनीकरण व क प 
नुतनीकरण कामे करणे. 
तसेच अंदाजप कय र. . 
१५ कोटी वाढ  करणे. 

          

८५ ४९ २५० सांगवी कवळे र यालगत 
ल कराकडून संपा दत 
केले या सांगवी येथील 
जागेवर लॅ डमाक चर 
उभारणे. तसेच 
अंदाजप कय र. . ५ कोटी  
वाढ  करणे. 

          

८६ ११२ १३ मृत जनावराची िव हेवाट १ लाख ५० 
हजार 

११२ १२ ान संतती 
िनयम श या 

१ लाख 
५० हजार 

८७ १६१ २९ . .६० सांगवी येथील 
संगमनगर भागातील िवकास 
योजने ित र  र यांचे 
डांबरीकरण करणे व इतर 
थाप यिवषयक कामे करणे.  

९७ लाख १६ ६ . .६० सांगवी 
मशान भूमी ते 

ि यदशनी नगर 
पवना नदीकाठी 
संर क भत 
(गॅिबयन वॉल) 
बांधण े 

३० लाख 

१९ २१ मुंबई पुणे 
ए स ेस हायवे 
ते भ  श  
चौकापयत 
४५.०० मी. 
र ता िवकसीत 
करणे. (भाग-१) 

६७ लाख 

८८ १५३ ९ . .६० सांगवी गावठाण 
येथील मुळा नगर घाट 
अ यावत करण.े 

९७ लाख २२ ६२ दे  आळंदी र ता 
साखळी ०० ते 
८.२५० क 
िवकिसत करणे. 

२० लाख 

४२ १२३ नािशक फाटा त े 
मोशी हा र ता 
िवकिसत करणे. 

७७ लाख 
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८९ १८३ २०८ सांगवी येथील वसंतदादा 
पुतळा थलांतर करणे व 
सुशोिभत करण.े 

१५ लाख २२ ६२ नािशक फाटा ते 
मोशी हा र ता 
िवकिसत करणे. 

१५लाख 

९० २५ १२८ . .६० येथील सांगवी 
गावठाण, ल मीनगर, 
ममतानगर भागाचे मॉडेल 
वॉड प तीने िवकसीत 
करणे.  

४० लाख २२ ६२ नािशक फाटा ते 
मोशी हा र ता 
िवकिसत करणे. 

८ लाख 

४२ १२८ औध रावेत  ते Y 
जं शन  येथे 
अंडरपास बांधणे. 

३२ लाख 

९१ २५ १२९ . .६० येथील मुळा 
नदीकडील डी.पी. र ता 
िवकसीत करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण.े 

५० लाख ४२ १२८ औध रावेत  ते Y 
जं शन  येथे 
अंडरपास बांधणे. 

१८ लाख 

२१ ४७ भाग  ५३  
डांबरी करण 
करणे. 

३२ लाख 

९२ २४ १०६ . .६० सांगवी 
मशानभूमीची थाप य 

िवषयक नुतनीकरणाची 
कामे करणे. (अंदाजप क य 
रकमेत ५० लाख वाढ) 

          

९३ ३३१ १८ सांगवी येथील सव नं.६ 
मधील मैलाशु ीकरण 

क पाचे मिशनरी 
नुतनीकरण व क प 
नुतनीकरण कामे करणे 
(अंदाजप क य रकमेत ५० 
लाख वाढ)  

          

९४     . .६० सांगवी येथील 
चं मणीनगर येथील 
जलिन सारण लाईन नंतर 
रबर बो ट पे ह ग लॉकची 
कामे करणे. 

२५ लाख २१ ४७ भाग . 53 
डांबरीकरण 
करणे. 

२५ लाख 

९५     . .६० येथील ममता नगर 
भागातील उवरीत ठकाणी 
गु व जलिन सारण लाईन 
टाकणे. 

२५ लाख २१ ४७ भाग . 53 
डांबरीकरण 
करणे. 

२५ लाख 

९६     . .६० सांगवी पवना व 
मुळा या न ांचा संगम 
होणारा प रसर सुशोिभत 
करणे व थाप यिवषयक 
कामे करणे. 

१ कोटी २१ ४७ १)      ५३ 
डांबरी करण 
करणे. 

८ लाख 

४६ १७५ 2) काळेवाडी 
फाटा ते दे  
आळंदी 
बीआरटीएस 

२० लाख 
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४६ १७६ ३) नािशक फाटा 
ते वाकड 

२० लाख 

४६ १७७ ४)सांगवी ते 
कवळे 

बीआरटीएस 

२० लाख 

४६ १८८ ५)नािशक फाटा 
ते वाकड 

१० लाख 

४८ २२८ ६)टे को र ता 
िश प उभारण े

२२ लाख 

९७ ५०६ १८ सांगवी मैलाशु ीकरण 
क ासाठी इनलेट चबर 
बांधणे.  

२५ लाख ४८ २२८ १)टे को र ता 
िश प  उभारण े

३ लाख 

४७ २१५ २)सांगवी कवळे 
र ता सबवे करणे 

१० लाख 

४८ २१९ ३)नािशक फाटा 
ते वाकड  
बीआरटीएस 

१२ लाख 

९८ ४९ २५० सांगवी कवळे र यालगत 
ल कराकडून संपादीत 
केले या सांगवी येथील 
जागेवर लॅ डमाक चर 
उभारणे अंदाजप कय 
रकमेत १४.२५ कोटीने वाढ 

          

९९ ७५४ १२ अंदाजप कातील पान . 
७५४ अ. . १२ वरील 
कामाचे नांव . . ५६ 
वैदुव ती येथे पाणी पुरवठा 
िवषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणे. वॉड . ४४ 
ऐवजी वॉड .५६ अशी 
दु ती कर यात यावी 

          

१०० ७५४ १६ अंदाजप कातील पान . 
७५४ अ. . १६ वरील 
कामाचे नांव ड भाग 
कायालय, काळेवाडी 
िवजयनगर रहाटणी पपळे 
िनलख भागात टकर ारे 
पाणीपुरवठा करणे सदरचे 
काम वॉड . ५६ मधील 
असून जवळकरनगर, 
सुदशननगर वैदूव ती 

भातनगर, गुलमोहर 
कॉलनी, महारा  कॉलनी, 
िनसग कॉलनी, या भागात  
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टकरन ेपाणीपुरवठा करणे 
अशी दु ती कर यात यावी. 

१०१     भाग 
.५७, पपळेगुरवम ये 

ठक ठकाणी ंदीकरण 
झाले या व मनपा या 
ता यात असले या र याचे 
खडी-मु म व बी.बी.एम. चे 
काम मे. ए.सी. कटा रया 
िनिवदा नोटीस मांक 
३/५४/१४-१५ िनिवदा 
र म २१ लाख ८४० हे 
काम सु  आहे. या कामातून 
कवडेनगर, िवनायकनगर, या 
भागातील उव रत र यांचे 
डांबरीकरण करावयाचे आहे. 
परंतू सदर रकमेतून हे काम 
पूण होऊ शकणार नाही. 
तसेच नवीन िनिवदा 
काढ यासाठी अिधक वेळ 
लागणार अस याचे पाहता 
चालू कामांसाठी र म . 
९७ लाखांची महापौर 
िवकास िनधी वग क न 
सुधा रत शासक य मा यता 
वाढवून दे या या िवषयास 
मंजुरी िमळावी. 

९७ लाख १२ १८ महापौर िवकास 
िनधी 

९७ लाख 

१०२ ५१ १५ वॉड . २३ मधील पुणतः 
िवकिसत र ते िसमट 
कॉ ँ टचे करणे. या 
कामासाठी अंदाजप क य 
तरतूद ८ कोटी आह े व 
२०१५-१६ तरतूद ५ लाख 
आहे.  

६५ लाख २१ ४७ भाग . ५३ 
मधील अंतगत 
र याचे 
डांबरीकरण 
करणे या 
कामासाठी 
अंदाजप क य 
कमत ७५ लाख 

असुन तरतूद १ 
कोटी ३० लाख 
पये आहे. तरी 

६५ लाख 
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अ. . पानांक अ. . लेखािशष / कामाचे नाव 
वाढ 

करावयाची 
र म . 

पानांक अ. . कोठून वग केले त े
वग 

करावयाची 
र. . 

१०३ १५२ २ 
भाग . ६४ मधील 

दापोडी येथे घाट बांधण े
१० लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी १० लाख 

१०४ १६२ ६३ 
भाग   मधील केसरी 

नगर रामनगर र ता BBM 
प दतीने िवकिसत करण े

१० लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी १० लाख 

१०५ १६४ ७ 

बोपखेल वॉड . ६४ 
मधील िवकास 
आराखडयातील र ते 
िवकिसत करणे 

१२ लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी १२ लाख 

१०६ १७० ९ 

बोपखेल वॉड . ६४ 
खेळाचे मैदान आ. . 
२/१६८ ला िसमा भत 
बांधण े

१० लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी १० लाख 

१०७ १७२ ३९ 

भाग . ६४ मधील 
बोपखेल गावाम ये 
ब उ ेिशय इमारत 
बांधण े

५ लाख  ८ १४ भुसंपादन िनधी ५ लाख  

१०८ १७२ ४३ 

बोपखेल वॉड . ६४ येथे 
जे  नाग रकांसाठी 
 िवरंगुळा क  बांधणे ( 
अंदाजप क य र मेत १० 
लाख ने वाढ करणे ) 

३ लाख  ८ १४ भुसंपादन िनधी ३ लाख  

१०९ १७० ७ 

भाग . ६१ दापोडी 
गावठाण मधील मा ती 
मं दराशेजारी बालवाडी 
व सां कृितक  भवनाची 
निवन दुमजली इमारत 
बांधण े

१० लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी १० लाख 

११० नवीन काम 

स.न. १० अ बॉ बे 
कॉलनी येथील 
सावजिनक संडास पाडुन 
निवन संडास बांधणे ( 
अंदाजप क य र म २० 
लाख ) 

१२ लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी १२ लाख 

६५ लाख . 
जा त तरतुद 
आहे ती वग 
कर यात यावी. 
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१११ १६ १३ 
दापोडी S.M.S 
कॉलनी या बाजुस 
रटे नग वॉल बांधणे 

९४ लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी ९४ लाख 

११२ १७४ ८ 
दापोडी वाड .१०२ 
मधील खेळाचे मैदानात 
िसमा भत बांधण े 

२५ लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी २५ लाख 

 

११३ ६२८ १४ 

सन २०१४-१५ साठी 
भाग .३९ संत 

तुकारामनगर 
प रसरातील मु य 
र याचे चेस, ख े व चर 
बीबीएम प दतीने 
बुजिवण,े गतीरोधक 
रंगिवणे व इतर थाप य 
िवषयक काम ेकरणे.  
तसेच अंदाजप क य 
र मेत वाढ करणे 

२० लाख ६४५ ६ 
भाग .५८ म ये 
डांबरी र यांची 

दु तीची कामे करण े
२० लाख 

११४ ८०० २३५ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)                    

. .८ िव ानगर  येथील 
झोपडप ीम ये थाप य 
िवषयक कामांची 
देखभाल व दु ती करण े

९७ हजार ८०२ २५६ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)  

. .१३ िनगडी 
गावठाण येथील 
आ णाभाऊ साठे 
वसाहत २५६ , ५७६ 
गाळे, राजनगर येथील 
इमारती व 
सौचालयाची 
दु तीची कामे करण.े 

९७ हजार 

११५ ८०१ २४२ 

     करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)                     

. .१३ िनगडी गावठाण 
येथील अ णाभाऊ साठे 
वसाहतमधील 
झोपडप ीम ये थाप य 
िवषयक कामांची 
देखभाल व दु ती करण.े 

४.३० 
लाख  

८०१ २४८ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)  

. .११ यमुनानगर 
ओटा क म भागांतील 
समाजमं दराची 
देखभाल व दु तीची 
थाप य िवषयक कामे 

करणे 

४ लाख 

८०१ २५२ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. . ८ 
िव ानगरमधील 
/रामनगर, द नगर 
येथील झोपडप ीम ये 
इमारती व 
सौचालयाची 

३० हजार  
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दु तीची कामे करण.े 

११६ ७९८ १७३ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)                          

से.न.२२ वॉ. .१२ मनपा 
इमारतीचे िसमा भत 

दु त करणे व थाप य 
िवषयक कामे करण े

८ .५० 
लाख  

८०१ २५० 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली) 

. . ११ यमुनानगर 
ओटा क म भागातील 
अंतगत छोटे र ते 
क टीकरण करणे व 
थाप य िवषयक 

देखभाल व दु तीची 
कामे करणे 

४ लाख 

८०१ २५४ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. .११ यमुनानगर 
मधील राजनगर 
ओटा क म 
झोपडप ीमधील 
इमारती व 
सौचालयाचे दु तीची 
कामे करणे 

४ लाख 

८०१ २५२ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. . ८ 
िव ानगरमधील 
/रामनगर/ िव ानगर, 
द नगर येथील 
झोपडप ीम ये 
इमारती व 
शौचालयाची 
दु तीची कामे करणे. 

५० हजार 

११७ ७९८ १६९ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)                       
से.न.२२ वॉ. .११ म ये 
मनपा इमारतीचे 
िसमा भत दु त करणे व 
थाप य िवषयक कामे 

करणे 

९.७० 
लाख  

८०१ २४१ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली) 
से. .२२ . . १२ 
येथील कै.मधूकर पवळे 
हाय कुल प रसरातील 
झोपडप ीम ये 
थाप य िवषयक 

कामांची देखभाल व 
दु ती करणे 

९.५० 
लाख 
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८०२ २५६ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. .१३ िनगडी 
गावठाण येथील 
आ णाभाऊ साठे 
वसाहत २५६ , ५७६ 
गाळे, राजनगर येथील 
इमारती व 
शौचालयाची 
दु तीची कामे करणे. 

२० हजार 

११८ ७९८ १७६ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)             
पी.सी.एम.सी वॉ. .१३ 
अंतगत कामाची थाप य 
कामाची दु ती करणे  

७० हजार ८०१ २५२ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली) 

. . ८ 
िव ानगरमधील 
/रामनगर, द नगर 
येथील झोपडप ीम ये 
इमारती व  
 
शौचालयाची 
दु तीची कामे करण.े 

७० हजार 

११९ ७९७ १४९ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. .८ आकुड  येखील  
रामनगर झोपडप ीतील 
थाप य िवषयक कामांची 

दु ती करण े

५.१५ 
लाख 

८०२ २५५ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली) 
से. .२२ . . १२ 
येथील िवलासनगर 
प रसरात  थाप य 
िवषयक कामांची 
देखभाल व दु ती 
करणे 

५ लाख 

८०१ २५२ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. . ८ 
िव ानगरमधील 
/रामनगर / िव ानगर, 
द नगर येथील 
झोपडप ीम ये 
इमारती व 
शौचालयाची 
दु तीची कामे करण.े 

१५ हजार 

१२० ७९६ १४१ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. .२६ मधील सौचालय 
व समाजमं दर 
इमारत ची दु ती करण.े 

६.८५ 
लाख 

८०१ २४६ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली) 

. .८ िव ानगर 
येथील झोपडप ी 

े ातील अंतगत र ते 

५ लाख 
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Hot mix प दतीने 
दु ती क न 
डांबरीकरण करणे. 

८०२ २५६ 

 करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. .१३ िनगडी 
गावठाण येथील 
आ णाभाऊ साठे 
वसाहत २५६ , ५७६ 
गाळे, राजनगर येथील 
इमारती व 
शौचालयाची 
दु तीची कामे करण.े 

८३ हजार 

८०१ २५२ 

करकोळ दु ती व 
देखभाल (महसुली)    

. . ८ 
िव ानगरमधील 
िव ानगर /रामनगर, 
द नगर येथील 
झोपडप ीम ये 
इमारती व 
शौचालयाची 
दु तीची काम ेकरणे. 

१.०२ 
लाख  

१२१ ५३९ ५२ 

मागासवग य 
झोपडप ीवािसयांसाठी 
सुधारणा करणे . . ४२ 
मधील आंबेडकरनगर 
झोपडप याम ये 
सां कृतीक क  इमारत 
बांधण े

६ लाख ५३९ ४८ 

मागासवग य 
झोपडप ीवािसयांसाठी 

सुधारणा करणे. 
. .४१ गांधीनगर 

येथे  ायामशाळा 
बांधण े

६ लाख 

१२२ ५४३ ७० 

इतर 
झोपडप ीवािसयांसाठी 
सुधारणा करणे.                
से.नं.२२ वॉड. .१२ 
मु य र याचे व अंतगत 
र याचे बाजून पे हग 
लॉक बसिवणे व इतर 

अनुषंगीक काम ेकरणे. 

९.२० 
लाख 

५४४ ८५ 

इतर 
झोपडप ीवािसयांसाठी 

सुधारणा करणे.                                         
. . २६ 

काळभोरनगर, 
फुलेनगर 

झोपडप ीमधील लॉक 
.२ शेजारी मोक या 

जागेत पोलीस चौक  
जवळ नवीन २६ 
सी सचे शौचालय 

बांधण े

९.२० 
लाख 
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१२३ ७० ५२ 

भाग .१७ ािधकरण 
भागात ॉम वॉटर 
लाईन, स हस ड ट 
टाकणे व अनुषंिगक काम े
करणे 

२० लाख ५६ १ 
.  १७ से टर . 

२६ म ये नाटयगृह 
बांधण े

२० लाख 

१२४ ८३ १२७ 

भाग .१७ येथील संत 
ाने र चौक ते संभाजी 

चौक स हस र याचे 
डांबरीकरण करणे. 

२० लाख ५६ १ 
.  १७ से टर . 

२६ म ये नाटयगृह 
बांधण े

२० लाख 

१२५ ८३ १२८ 

भाग .१७ येथील 
संभाजी चौक ते 
रे वेलाईन पयत या 
स हस र याचे 
डांबरीकरण करणे.  

२० लाख ५७ २८ 
अ भाग येथे वॉड 
सटर िवकिसत करण े

२० लाख 

१२६ ८३ १२९ 

भाग .१७ येथील 
हाळसाकांत चौक ते 

संभाजी चौक या र याचे 
डांबरीकरण करणे. 

२० लाख ५७ २८ 
अ भाग येथे वॉड 
सटर िवकिसत करण े

२० लाख 

१२७ ८३ १३० 

भाग .१७ येथील 
हाळसाकांत चौक ते 

रे वेलाईन या र याचे 
डांबरीकरण करणे. 

२० लाख 

५६ १ 
.  १७ से टर . 

२६ म ये नाटयगृह 
बांधण े

५ लाख 

५७ २८ 
अ भाग येथे वॉड 
सटर िवकिसत करण े

११ लाख 

५७ ३३ क ले िवकिसत करण े ४ लाख 

१२८ ३७ ४० 

पपरी चचवड 
रे वे टेशन प रसरात 
नाग रकांना सुरि त 
र ता ओलांड या या 
सुिवधा तयार करणे. 

७  लाख 

४५                    १६९ 

. . ता मा भगत सग 
िव ायल व . .६२ 
फुगेवाडी या भागातील 
र ते व चौकाम ये 
पादचा-यांसाठी 
सुिवधा पुरिवणे व 
वाहतुक सुधारणा 
िवषयक कामे करणे.                                     

६ लाख 

३६ २५ 

पपरी चचवड मनपा 
ह ीतील दशादशक, 
थळदशक, पाक ग नो 

पाक ग बोड व इतर 
वाहतुक सािह य 
पुरिवणे व बसिवणे. 

१ लाख 

१२९ ४० ८२ 

क भागात एमआयडीसी 
प रसरातील र यावर व 

चौकाम ये वाहतूक 
सुधारणा िवषयक काम े

५.५० 
लाख 

३६ २५ 

पपरी चचवड मनपा 
ह ीतील दशादशक, 
थळदशक, पाक ग नो 

पाक ग बोड व इतर 

४.७० 
लाख 
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करणे. वाहतुक सािह य 
पुरिवणे व बसिवणे. 

३७ ३० 

दापोडी पुल ते 
िमलेिनयम चौक ते 
पी.ड लू.डी. कॉनर, 
रहाटणी फाटा ते 
रहाटणी गांव 
काळेवाडी मनपा 
शाळा, पपरीगांव, सस 
चौक त साई चौक ते 
पा याची टाक , 

एम.के.हॉटेल, दशन 
सोसायटी व इतर र ते 
वाहतुक िवषयक कामे 
करणे. 

८० हजार 

१३० ५३ १५ 

. .३७ यानचंद हॉक  
टेिडयम येथील 

मैदानावर पॉिल ास 
बसिवणे. 

५ लाख ८ १४ भुसंपादन िनधी ५ लाख 

१३१ ८३ १२६ 

भाग .१४ येथील संत 
ाने र चौक ते टळक 

पुतळा र ता िवकिसत 
करणे. 

२० लाख ४६ १९१ 
ािधकरण ४५ मी. 
पाईन र याचे 

कॉ टीकरण करणे 
२० लाख 

१३२ ६१८ ३ 

भाग .१४ म ये 
डांबरीर यांचे व 
आकाि मत व तातडीची 
दु तीची कामे करण.े 

४५  लाख 

४६ १९१ 
ािधकरण ४५ मी. 
पाईन र याचे 

कॉ टीकरण करणे 
३ लाख  

१०० ८ 
अ भागातील 

आव यक व तातडीची 
कामे करणे 

१३ लाख 

४३ १३५ 
. .१४ वा.न.पा कग 
लॉटम ये सुधारणा 

करणे 
२० लाख 

७६ ३८ 

ािधकरण गंगानगर त े
नमदा पाक पयतचा 

जॉग ग ॅक खडीकरण 
प दतीने करणे व 

अनुषंगीक कामे करण े

३ लाख  

६९ २९ 

. .१४ भ  श  
उ ान येथील 

से. .२६ येथील 
ना याची सुधारणा 

करणे 

६ लाख 
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१३३ ९२ ८२ 
भाग .१४ येथील रॅ प 

काढून फुटपाथची दु ती 
करणे. 

७ लाख ७६ ३८ 

ािधकरण गंगानगर त े
नमदा पाक पयतचा 

जॉग ग ॅक खडीकरण 
प दतीने करणे व 

अनुषंगीक कामे करण े

७ लाख 

१३४ - 
नवीन 
काम 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
काय े ातील आर ण 

.३०१ येथे रा िपता 
महा मा गांधी यांचा भ  
पुतळा उभारणे व सहल 
क , पयटन थळ 
िवकिसत करणे. 
(अंदाजप क य र म ४० 
कोटी ) 

५ कोटी ३१४ / 
३१५ 

२ भुसंपादन िनधी ५ कोटी 

१३५ १५५ १७ 

भाग . ३९ संत 
तुकाराम नगर येथील 
वाय.सी.एम मागील 
ना याची थाप य 
िवषयक काम ेकरणे 

१० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी १० लाख 

१३६ १५५ १८ 

भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील काटे 
मळा जवळील नाला 
बांधणे. 

४० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी ४० लाख 

१३७ १६३ ७६ 

भाग .३९ संत 
तुकाराम नगर 
येथील बॅड मटन हॉल 
प रसरातील र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

३० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी ३० लाख 

१३८ १६८ ६९ 

भाग .३९ संत 
तुकाराम नगर मधील 
थाप य िवषयक फुटपाथ 

पे ह ग लॉक 
दु ती/सुधारणा 
िवषयकचे कामे करणे. 

४० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी ४० लाख 

१३९ १७७ ७५ 

. .३९ म ये 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

डा संकुलाम ये उ रेस 
े क गॅलरी बांधणे. 

४० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी ४० लाख 

१४० १७८ ९८ 

भाग . ३९ संत 
तुकारामनगर मधील 
मनपा भवन/बॅडिमटन 
इमारतीची थाप य 
िवषयक काम ेकरणे. 

१० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी १० लाख 
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१४१   
नवीन 
काम 

भाग . ३९ संत 
तुकाराम नगर मधील 
यशवंतराव च हाण 
पुतळयास मेघडंबरी क न 
पुतळा सुशोिभकरण  
करणे व थाप य िवषयक 
कामे 
करणे.(अंदाजप क य 
र. . ४० लाख ) 

२० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी २० लाख 

१४२ - 
निवन 
काम 

भाग . ४० 
एच.ए.कॉलनी म ये 
थाप यिवषयक 

दु तीची व अनुषंिगक 
कामे करणे. 
(अंदाजप क य र. . १ 
कोटी ) 

५० लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी ५० लाख 

१४३ - 
निवन 
काम 

भाग . ४० 
एच.ए.कॉलनीम ये 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. ( अंदाजप क य 
र. .४० लाख ) 

२० लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी २० लाख 

१४४ - 
निवन 
काम 

भाग . ४० 
एच.ए.कॉलनीम ये 
जलिन:सारण िवषयक 
कामे करणे. ( 
अंदाजप क य र. .४० 
लाख ) 

२० लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी २० लाख 

१४५ - 
नवीन 
काम 

‘‘ शासक य इमारत 
योजना”  िव ुत मु य 
कायालय ऊजा 
बचतीसाठी मु य 

शासक य इमारतीतील 
पदािधकारी व  अिधकारी 
यांचे कायालयांमधील 
वातानुकूलन यं णा, पंखे 
व द ांकरीता 
वंयचिलत यं णा 

(Motion Sensor) 
बसिवणे.  

१० लाख - - 

वाहन दु ती 
कायशाळा 

िवभागाकडील वाहन 
खरेदी 

१० लाख 

१४६ १९९ १२ 

पपरी भाग . ४४ 
अशोक   िथएटर  

प रसराम ये पे ह ग 
लॉक बसिवण े व 

थाप य िवषयक कामे 

७ लाख 
(सुधारीत) २२० ९ 

 पपरी येथील हेमू 
क याणी उ ानात 
गजेबो व व छतागृहे 
बांधणे व कारंजे व 
धबधबा, पाथवे 

२.८० 
लाख 
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करणे. इ यादीची सुधारणा 
करणे 

२१३ १० 

भाग . ४४ मधील 
साई चौक त ेरेटल 

ॉटर व प रसरात 
थाप य  िवषयक कामे 

करणे 

२ लाख  

२०४ ४५ 

भाग . ४४ मधील  
ओपन लॉन व 
प रसरातील र त े
डांबरीकरण करणे 

२.२० 
लाख 

पपरी भाग . ४४ 
अशोक   िथएटर  
प रसराम ये पे ह ग 
लॉक बसिवणे  व 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. 

६.५० 
लाख (मुळ) २११ १५ 

पपरी भाग . ४४ 
अशोक   िथएटर ते 
तपोवन मंदीर र ता व 
इतर र या या कडीने 
फुटपाथ िवकसीत 
करणे व इतर 
अंनुषंगीक कामे करण.े 

६.५० 
लाख 

१४७ २०९ २६ 

पपरी भाग . ४४ 
म ये पावसाळी गटस 

करणे व थाप य  िवषयक 
कामे करणे 

८ लाख 

२११ १५ 

पपरी भाग . ४४ 
अशोक   िथएटर ते 
तपोवन मंदीर र ता व 
इतर र या या कडीने 
फुटपाथ िवकसीत 
करणे व इतर 
अंनुषंगीक कामे करण.े 

३.५० 
लाख 

२११ १९ 

पपरी भाग . ४४ 
अशोक   िथएटर येथील 
नवमहारा  
शाळेसमोरील 
प रसरात पे ह ग 
लॉकची व इतर 

अनुषंगीक कामे करण.े 

४.५० 
लाख 

१४८ १८ ७ 

म ह ा कंपनीचे जागेत 
मु य कायालयाची 
िव ता रत इमारत 
बांधणे. 

५० लाख ३१४ २ भुसंपादन िनधी ५० लाख 
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. . पानांक अ. . लेखािशष 
वाढ 

करावयाची 
र म . 

पानांक अ. . कोठून वग केले त े
वग 

करावया
ची र. . 

      
लेखािशष :- थाप य 
िवषयक काम े

          

१४९ 
निवन 
काम 

  

भाग . ३३ गवळीनगर 
मधील ीराम कॉलनी 
येथे ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक बसिवण े

अंदाजप क य र म खच 
२५,००,०००/-   

१७ लाख ८ १४ भूसंपादन िनधी १७ लाख 

१५० 
निवन 
काम 

  

भाग . ३३ गवळीनगर 
मधील आदशनगर, 
गवळीनगर येथे 
ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक बसिवणे 

अंदाजप क य र म 
२५,००,०००/-   

१७ लाख ८ १४ भूसंपादन िनधी १७ लाख 

१५१ 
निवन 
काम 

  

भाग . ३३ 
गवळीनगरमधील ता मा 
चौक, जय महारा  चौक 
दर यान ठक ठकाणी 
पे ह ग लॉक बसिवणे 
अंदाजप क य र म 
२५,००,०००/-  

१७ लाख ८ १४ भूसंपादन िनधी १७ लाख 

१५२ 
निवन 
काम 

  

भाग . ३३ 
उदयाना या जागेत 
िविवध काय मासाठी 
सां कृतीक क , हॉल/शेड 
बांधण े

४० लाख ५३ ११ 

संत ाने र 
महाराज व संत 
नामदेव महाराज 
यां या भेटीवर 
आधारीत 
समुहिश पसाठी 
थाप य िवषयक 

कामे करणे व 
इतर कामे करणे.  

४० लाख 

      
लेखािशष :- इतर 
झोपडप ीवािसयासाठी 
सुधारणा  (नवीन काम)े 

          

१५३ 
निवन 
काम 

  
भाग .९ 

संभाजीनगरमधील  र ते 
िसमट करणे.                 

२ कोटी ३१४ २ भंूसपादन िनधी  २ कोटी 

१५४ 
निवन 
काम 

  
भाग . ९ संभाजीनगर 

येथे िववीध ठकाणी 
सी.सी.टी. ही. बसिवणे 

१.५० कोटी ३१४ २ भंूसपादन िनधी १.५० 
कोटी 
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१५५ 
निवन 
काम 

  

भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील साई उदयानाची 
दु ती करण ेरंगरंगोटी 
करणे, पाथवे बनिवण,े 

ायामशाळांची दु ती 
करणे. 

१ कोटी ३१४ २ भंूसपादन िनधी  १ कोटी 

१५६ 
निवन 
काम 

  

भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील अ यािसका, 

ायामशाळा व ओपीडी 
मधील फ नचर बनिवणे. 

५० लाख ३१४ २ भंूसपादन िनधी ५० लाख 

१५७ २७८ २९ 

फ ेञीय कायालय 
भाग . ४ मधील 
वामी समथ कृपा 

सोसायटी मधील उवरीत 
र ते खडी मु माचे करणे 
हे काम काढणेत आलेले 
आहे पण सन २०१५-१६ 
या अंदाजपञकात 

नजरचुक मुळे सदरची 
तरतूद भाग . ४ 
मधील वामी समथ कृपा 
सोसायटी मधील मु य 
र याचे ंदीकरण करणे 
या कामाला करणेत 
आलेली आहे सदर 
कामाची तरतूद काढून 

भाग . ४ मधील 
वामी समथ कृपा 

सोसायटी मधील उवरीत 
र ते खडीमु माचे करणे 
या कामावर करणेत 
यावी. 

३.५० लाख २७८ ३० 

फ ेञीय 
कायालय भाग 

. ४ मधील 
वामी समथ कृपा 

सोसायटी मधील 
उवरीत र ते खडी 
मु माचे करणे हे 
काम काढणेत 
आलेले आहे पण 
सन २०१५-१६ 
या 

अंदाजपञकात 
नजरचुक मुळे 
सदरची तरतूद 

भाग . ४ 
मधील वामी 
समथ कृपा 
सोसायटी मधील 
मु य र याचे 
ं दीकरण करणे 

या कामाला 
करणेत आलेली 
आहे सदर 
कामाची तरतूद 
काढून भाग . 
४ मधील वामी 
समथ कृपा 
सोसायटी मधील 
उवरीत र ते 
खडीमु माचे 
करणे या कामावर 
करणेत यावी. 

३.५० 
लाख 

      
लेखािशष  :-  थाप य 
िवषयक कामे करण े
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१५८ 
निवन 
काम 

  

भाग . ३६ 
लांडेवाडीमधील ल ढेनगर 
येथे ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक बसिवणे.  

अंदाजप क य र. . 
२५,००,०००/-  

१७ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी १७ लाख 

१५९ 
निवन 
काम 

  

भाग . ३६ 
लांडेवाडीमधील ीनगर 
येथे ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक बसिवणे. 

अंदाजप क य र. . 
२५,००,०००/-  

१७ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी १७ लाख 

१६० 
निवन 
काम 

  

भाग . ३६ 
लांडेवाडीमधील 
शांतीनगर येथे 
ठक ठकाणी पे ह ग 
लॉक बसिवणे.  

अंदाजप क य र. . 
२५,००,०००/-   

१७ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी १७ लाख 

      
थाप य िवषयक कामे 

करण े
          

१६१ २४० ९७ 

. .३० 
च पाणीवसाहत मधील 
आनंदनगर,एकता 
कॉलनी, र याची 
डांबरीकरणाने सुधारणा 
करणे. 

२५ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी २५ लाख 

१६२ २४० ९८ 

. .३० च पाणी 
वसाहत मधील िव कमा 
कॉलनी, गणेशनगर व 
इतर ठकाणी र यांची 
डांबरीकरणाने सुधारणा 
करणे. 

२५ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी २५ लाख 

१६३ २४१ ९९ 

. .३० च पाणी वसाह
त येथील लांडगे व ती, 
महादेवनगर,  हनुमाननग
र भागातील र यांची 
डांबरीकरणान े सुधारणा 
करणे. 

२५ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी २५ लाख 

१६४ २४१ १०० 

. .३० 
च पाणीवसाहत व 
सदगु नगर भागात 
अंतगत र यांची 

२५ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी २५ लाख 
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डांबरीकरणाने सुधारणा 
करणे. 

१६५ २४१ १०१ 

. .३० 
च पाणीवसाहत येथील 
सदगु नगर उदयान व 
प रसरातील र यांची 
डांबरीकरणाने सुधारणा 
करणे. 

२५ लाख ३१४ २ भूसंपादन िनधी २५ लाख 

      
थाप य िवषयक कामे 

करण े
          

१६६ 
निवन 
काम 

  

भाग .६ मोशी, बो-
हाडेवाडी येथील वाघे र 
मंदीराजवळ बांध यात 
आले या समाज मंदीराची 
थाप य िवषयक व 

दु ती िवषयक कामे 
करणे. 

१२ लाख 
 
 
 

२५७ १८१ .१८१- भाग 
. ६ मोशी 

समाज मंदीराची 
थाप य िवषयक 

व दु ती िवषयक 
कामे करणे 

१ लाख 

२५१ ६४ अ. .६४- भाग 
. ६ मोशी 

येथील पुण-े
नािशक 
महामागालगत
या पुव व 

पि मेकडील 
नागरीव या  
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

११ लाख 

१६७ ५७ ४० 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
काय ेञातील आर ण 

. GP-१३२ येथे 
बसट म स ेञीय 
कायालय व नाटयगृह 
बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे.      

 

  ७ कोटी 

 

४८ २३० 

िजमा ३१ 
र यावरील 
वाकड अंडरपास 
ते मनपा 
ह ीपयतचा ४५ 
मी ं दी या 
र याचे 
ं दीकरण व 

मजबुतीकरण 
करणे   

१ कोटी 

१६८ ३३ ९६ 

भाग .५ मधील 
जाधववाडी येथील 
औदयोिगक भागातील 
र ते िवकिसत करणे.    

४० लाख ४८ २३१ 

िजमा ३१ 
र यावरील 
वाकड अंडरपास 
ते मनपा 
ह ीपयतचा ३० 
मी ं दी या व 

१ कोटी 
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मजबुतीकरण 
करणे 

१६९ ३३ ९७ 

भाग . ५ मधील 
कुदळवाडी औदयोिगक 
भागातील र ते िवकिसत 
करणे   

४६ लाख ४८ २३२ 

िशवाजी चौक 
हजवडी ते मनपा 

ह ीपयत या 
र याचे 
ं दीकरण व 

मजबूतीकरण 
करणे.   

१ कोटी 

        ० ४९ २४६ 

अ)नािशक फाटा 
ते मोशी या 
र यावरील सेवा 
र ते िवकिसत 
करणे    

१ कोटी 

        ० ४९ २४७ 

क)बोपखेल फाटा 
ते आळंदी र ता 
िवकिसत करणे, 
भाग-३ (बोपखेल 
फाटा त े दघी 
द नगर)सा. .०/
०० ते २/९०७ 
कमी)    

१ कोटी 

        ० ४९ २४८ 

ड)बोपखेल फाटा 
ते आळंदी र ता 
िवकिसत करणे, 
भाग-४ 
(ताजणेमळा त े
चोवीसावाडी 
फाटा) 
सा. .५/७०० ते 
४/०७०)   

१ कोटी 

        ० २५ ११६   ४० लाख 
        ० २५ १२१   ५० लाख 
        ० ५० २६१   ३७ लाख 
        ० ५० २६२   ३७ लाख 
        ० ५० २६३   २२ लाख 

      
डांबरी र ते मु यालय 

(डांबरी र त)े           
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१७० २९३ ७३ 

. .२ िञवेणीनगर 
अंतगत हेञेव ती येथील 
जय िशवशंकर  
हौ.सोसा.२ 
िस दीिवनायक हौ.सोसा. 
सहगड, संतकृपा व 

उवरीत सोसा.म ये 
काँ ट पे ह ग लॉक 
बसिवणे.   

३० लाख ३२ ७४ 

भाग .२ िञवे
णीनगर 
येथील  तळवडे 
िचखली 
ह ीचा २४ मीटर 
डी.पी. 
र ता िवकिसत क
रणे व    टॉम 
लाईन टाकण े     

३० लाख 
 
 
 
 

१७१ 
निवन 
काम 

  
थेरगांव स.नं. ९ येथे 
निवन कर संकलन 
कायालय बांधणे. 

१ लाख १४२ ५९ 
वॉड . ४९ 
स.नं.९ येथे 
िसमा भत बांधणे 

१ लाख 

१७२ 
निवन 
काम  

  
थेरगांव स.नं.९ येथे जे  
नाग रकांसाठी िवरंगुळा 
क  बांधणे. 

१ लाख १४२ ५९ 
वॉड . ४९ 
स.नं.९ येथे 
िसमा भत बांधणे 

१ लाख 

       
                                                                                                  

 

वर ल माणे थायी स मतीचे सन २०१४-२०१५ चे सुधार त अंदाजप कात खच बाजूचे 

अंदाजात र. . २८,०६,००,०००/- अ धक व र. . २८,०६,००,०००/- कमी करणेत येत आहे तसेच 

सुधार त जेएनएनयूआरएम अंदाजप कात खच बाजुस र. . ६,८९,८७,००० /- अ धक व र. . 

६,८९,८७,००० /- कमी करणेत येत आहे. तसेच सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप कात खच 

बाजूचे अंदाजाम ये र. .४७,२५,००,०००/-  अ धक व र. . ४७,२५,००,००० /- कमी करणेत येत 

आहे. यानुसार थायी स मतीचे सन २०१४-२०१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मूळ 

अंदाजप क “अ” व “क” तसेच जेएनएनयूआरएम अंतगत महानगरपा लकेने नमूद केले या 

शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे अंदाजप क “प” पुढ ल माणे ि वकृत 

करणेत येत आहे. 

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

अ. . तप शल सन २०१४-१५ चे 
सुधार त अंदाजप क र. . 

सन २०१५-१६ चा 
अंदाज र. . 

अ)१) एकूण जमा २२,१०,००१३,९००/- २३,१५,६६,१४,५००/- 
२) एकूण खच २०,२५,१०,४९,८००/- २३,११,४४,८३,५००/- 
३) अखेरची श लक १८४,८९,६४,१००/- ४,२१,३१,०००/- 
ब)१) भाग-३ एकूण 

जमा 
२७,५४,६९,४१,९७३/- २७,५४,१७,९९,१७३/- 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,६९,४१,९७३/- २७,५४,१७,९९,१७३/- 
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क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

१२,७८,५३,४६,६८९/- १३,००,२३,४६,६८९/- 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

४७७,१८,८२,०००/- ११,६२,४९,००,०००/- 

३) अखेरची श लक ८०१,३४,६४,६८९/- १३७,७४,४६,६८९/- 
 

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

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

      -------- 

मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
 
 
 

                                                               

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/१६४/२०१५ 
दनांक – २०/५/२०१५                              
            

                                                                                        
             नगरस चव 

              पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                           पंपर  – ४११ ०१८. 

   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
    कायवाह साठ  रवाना. 
    

                                                                                         


