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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४ 

सभावृ ांत 
दनांक – १५.०६.२०१७                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा गु वार द.१५.०६.२०१७ रोजी 
दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

२०) मा.बारसे यांका वण 

२१) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 
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२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. ॲड. िनतीन ाने र लांडग े

२९) मा.सावळे िसमा र वं   

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३९) मा.मंगला अशोक कदम 

४०) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
४१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४३) मा.संजय बबन नेवाळे 

४४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४५) मा.भालेकर वण महादेव 

४६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४९) मा.घोलप कमल अिनल 

५०) मा.उ म काश कदळे 

५१) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५३) मा.यादव मीनल वशाल 

५४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५५) मा. मोद कुटे 

५६) मा.राजू िमसाळ 

५७) मा.बाबर शिमला राजू 

५८) मा.अिमत राज  गावडे 

५९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

६०) मा.खानोलकर ा महेश 

६१) मा.भ डवे संिगता राज  
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६२) मा.मोरे र महादू भ डव े

६३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६८) मा.अपणा िनलेश डोके 

६९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

७०) मा.गावडे राज  तानाजी 
७१) मा.जय ी वसंत गावडे 

७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७४) मा.सुल णा राजू धर 
७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

८०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१) मा.नढे वनोद जयवंत 

८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

८६) मा.बारणे अचना तानाजी 
८७) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८९) मा.ॲड. भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

९५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९६) मा.ममता वनायक गायकवाड 
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९७) मा.कामठे तुषार गजानन 

९८) मा.च धे आरती सुरेश 

९९) मा.क पटे सं दप अ ण 

१००) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०१) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०२) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१०३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०५) मा.कुटे िनमला संजय 

१०६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

११०) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१११) मा.लोखंडे चंदा राजू 

११२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११३) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११५) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११७) मा.राजापुरे माधवी राज  

११८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२३) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
 
यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा.अ यतु हांगे-अित.आयु ,  मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल 
रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा,पाट ल, मा.तुप,े 
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मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे,  
मा.आ ीकर - सहा.आयु , मा.साळंुके- मु य उदयान अिध क, मा.पोमण- मु य मा हती व 
तंञ ान अिधकार , मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.लडकत,  मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.कांबळे, 
मा.ओंभास,ेमा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.घुबे - कायकार  अिभयंता, मा.लावंड-कायदा अिधकार   हे 

अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

      ------  
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, उ र देश मधील बरेली येथे बस पेट याने मृत पावलेले 
२४ वासी, बीड येथे बस दर त कोसळुन झाले या अपघातात मृत पावलेले ९ वासी, तसेच 
दामोदर अ णा हे े - सामा जक कायकत, कै.तुकाराम (आ णा) जवळकर  -भारतीय जनता प ाचे 
ये  नेते यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी 

मांडतो. 
मा.केशव घोळव े – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
मा.नगरसिचव-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापािलकेम ये अितर  
आयु पद  जू झालेले मा.अ यतु हांगे यांचा मा.महापौर यांचे हा ते स कार करणेत येईल. 
(मा.महापौर यांनी मा.अितर  आयु  अ युत हांगे यांचा स कार केला. यानंतर मा.अितर  
आयु  यांनी सभागृहास ओळख क न दली) 
मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा.महापौर यांनी वह त 
के या माणे वशेष सभेतील कामकाजाचा म पुढ ल माणे असेल- 
१) अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” संबंिधचे मा.सभापती, थायी सिमती यांचे  
 िनवेदन, 
२) अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” यावर चचा, 
३) चचा समा ीनंतर अंदाजप क “अ” व “क” तसेच “प” यावर ल ठराव मांडणे -  
 अनुमोदन देणे, 
४) अंदाजप कावर ल ठरावास सुधारणा/फेरबदल या सूचना मांड या गे यास यांची वैधता-
 ा -अ ा ता तपास याकर ता कमान पूण २ दवस सभा कामकाज तहकूब करणे - 
५) एका सद यास एकच सुधारणा/फेरबदल सूचना मांडता येईल कंवा यांस अनुमोदन देता 
     येईल. मांड यात येणार  सूचना कतीह  मोठ  असू शकेल. 
६) अंदाजप कातील खचाची तरतूद वाढवावयाची असेल कंवा नवीन तरतूद करावयाची असेल 
तर कोण या खचाची तरतूद तेव या माणात कमी करावयाची कंवा कोण या जमेत वाढवावयाची 
हे फेरबदलाची सूचना ा  हो यासाठ  नमूद असणे आव यक राह ल.  
मा.नगरसिचव :- वषय .१ – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार केलेले 
सन २०१६-१७ चे सुधा रत व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजपञक   अ   व  क   तसेच क शासन 
पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम.अंतगत महानगरपािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजपञक   प   वचारासाठ .  

        मा.सभापती थायी सिमती यांना वनंती करतो क  यांनी अंदाजप का वर ल 
िनवेदन/मनोगत य  करतील. 
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे सन २०१७-१८ चे अंदाजपञक आप यासमोर सादर करताना मला अ यंत आनंद 
होत आहे. सव थायी सिमतीचे सद य असतील, अिधकार  वग असतील यांनी यांनी मला या 
सगळया कामाम ये सहकाय केले यांचे थमत: मी आभार मानते. वशेष क न आपण २१ या 
शतकाकडे जे हा झेप घेतो यावेळेला आप यासमोर बसलेले सव नगरसेवक, अिधकार  असतील 
सगळे टे नोसॅ ह  आहे आ ण मला असं वाटत क , थोडस टे नोसॅ ह  सगळया नगरसेवकांनी हाव  
आ ण हणून आपण आज या ठकाणी काह  लाईड दारे पॉवरपॉ ट ेझे टेशन देणार आहोत. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१६-१७ चा व सन २०१७-१८ चा मुळ अथसंक प   अ, प 
व  क तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम.चा जमा खच व क शासना या पुर कृत योजनांसह अंदाज 
थायी सिमती या वतीने मा.महापािलका सभेपुढे सादर कर यास आ हांला अतीशय आनंद होत 

आहे. महापािलकेचे सन २०१६ -१७ चे सुधार त अंदाजप क र.  ४७७४ कोट  (िश लकेसह) इतके 
जमा व खचाचे तसेच सन २०१७-१८ साठ  एकूण र. . ३०४८ कोट  (िश लकेसह) 
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. व क शासना या पुर कृत योजनांस हत अथसंक प र. .४८०५.३१ कोट ंचे 
अंदाजप क मा. आयु  यांनी थायी सिमती पुढे सादर केल ेहोते. सदर अथसंक पावर सादकबादक 
चचा होऊन यावरती काह  सूचना आ या हो या या सुचना एकमेकाशी सुसंगत नस यामुळे, 
वषयाशी सुसंगत नस यामुळे काह  उपसूचना अ ाहय धर यात आले या आहेत. या सगळयांचा 
ऊहापोह पुढ ल चचा करताना करणार आहे. या सगळयांचा अंतभाव मा.आयु ांनी सद यांशी चचा 
के यानंतर केलेला आहे. यानंतर मा.आयु ांनी हा अथसंक प थायी सिमतीसमोर सादर क न 
आज हा अथसंक प आप यापुढे थायी सिमती या वतीने मा यतेसाठ  सादर कर यात येत आहे. 
या ठकाणी सन २०१७-१८ या अंदाजपञकाम ये आरंभीची िश लक जमेचा जो तपिशल आहे 
याची काह  आकडेवार  आहे. थािनक सं था कर १५०५ कोट ची तरतूद या बजेटम ये आहे. 

करसंकलन वभाग ४५५ कोट , बांधकाम परवानगी २८४ कोट , पाणीप ट  ६५ कोट  व इतर 
१०७५ कोट . आरंभी या िश लकेसह ३३८४ कोट चा हा अथसंक प आहे. हा जो जमा खचाचा 
आलेख आहे याम ये आरंभीची िश लक २३.०८ ट के, थािनक सं थाकर ४४.४७ ट के हा 
या ठकाणी आहे. सवात जा त आप याला उ प न देणारा हा वभाग आहे. करसंकलन-२३.८ ट के, 
या यानंतर गुंतवणुक वर ल याज आहे, पाणीप ट  आहे, बांधकाम परवानगी आहे, अनुदाने 

(महसुली + भांडवली), भांडवली जमा आ ण इतर वभागाची जमा, खचाचा तपिशल आहे सामा य 
शासन वभागावर जवळपास ५१ कोट  इतका खच होतो. शहर रचना व िनयोजन यावरती ४९ 

कोट  . सावजिनक सुर तता  व थाप य (महसुली) २०६ कोट  ., वैदयक य वरती २०३ कोट  
., आरो यावर १४८ कोट  . ाथिमक इतर िश ण १२७ कोट  ., उदयाने व पयावरण ५५ 

कोट  . इतर वभाग सेवा ४९० कोट , क अंदाजपञक खच महसुली २०८ कोट , थािनक सं था 
कर व करसंकलन ४६ कोट , भांडवली खच क शासनाकड ल योजनेसह १२८५ कोट , कज िनवारण 
व इतर िनधी अखेर या िश लकेसह ४८४ कोट . एकूण ३३५२ कोट चा खच र कमेचा आलेख 
आहे. यानंतर सामा य शासनावरती कती खच होणार याम य-े सावजिनक सुर तता व 
थाप य, वैदयक य, आरो य, ाथमीक व इतर िश ण, उदयान व पयावरण, इतर वभाग सेवा, 

अंदाजपञक क खच, थािनक सं था कर व करसंकलन, कजिनवारण व इतर िनधी अखेर या 
िश लकेसह. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१७-१८ या आरंभीची िश लक कती आहे. 
जेएनएनयुआरएम ९९६.६४ कोट  आहे. क शासनाचे अनुदान २१४.२४ कोट , रा यशासनाचे अनुदान 
१०३.८९ कोट , क शासना या ववीध योजना, मनपाचा ह सा २३२.८५ कोट , युट एफ फंड 
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१११.५४ कोट , लाभाथ  ह सा ४१ कोट , इतर जमा ६६ कोट  एकूण १७६६.१६ कोट  हा सगळा 
जमा खचाचा तपशील आहे. खरेतर या अंदाजपञकाचे वैिश य ेसांग यापुव  या या योजना आहेत 
या योजनावरती गे या अनेक वषाम य ेअनेक कोटयावधी . खच केलेले आहेत. याम ये काह  
सुधारणा केले या आहेत. याम ये म हलांसाठ  या योजना आहेत यासाठ  जो ५ ट के िनधी 
ठेवायचा असतो याम ये २०१५-१६ ची जी तरतूद आहे ती ३१.५४ कोट , सन २०१६-१७ ला 
सुधार त होती ती ३६.३९ कोट , खरंतर ट केवार नुसार ३३.६३ ट के ठेवायला पाह जे होत. परंतु 
यावेळेस म हलां या योजनांसाठ  ४८.३२ कोट  . जा त ठेवलेले आहेत. याम ये जवळपास ४३.६८  
ट के ह  र कम जा त ठेवलेली आहे खरंतर मह ला भगीनीसाठ  ह  अ यंत अिभमानाची गो  
आहे. आपण नेहमीच पाहत असतो क  कुठ या वषयातून कती फायदा होतो आ ण यांना काय 
सु वधा दे याचा हा जो वषय वारंवार आप या समोर येतो. हे बजेट आपण पाह लेतर मह लांना 
क थानी ठेवून केलेले बजेट आहे. अपंगाना क थानी ठेवून केलेले बजेट आहे, मागासवग यांना 
क थानी ठेवून केलेले बजेट आहे. मागासवग य योजनाम ये ५ ट के िनधी ठेवावा लागतो तो 
२०१५-१६ ला २२.३९ कोट  होता, २०१६-१७ ला ३१.६२ कोट  होता ट केवार नुसार तरतूद केली ती 
३३.६३ कोट  परंतु आज आपण जी तरतूद केलेली आहे ती ५३.७७ कोट  मागासवग यासाठ  
तरतूद ठेवलेली आहे. आप याला आठवत असेल क , माग या वषा या बजेटम ये मागासवग यांचा 
िनधी तरतूद के यानंतर खच  पडत न हता कंवा ती तरतूदच कमी असायची यातून वारंवार 
वग करण होत होतं. यावेळेस मी आवाज उठवत होती, यावेळेस आवाज उठवणं हा वेगळा वषय 
आहे परंतु आज मी ई लीमटर आहे. मला जर ती योजना राबवायची असेलतर आ ण याचे जर 
अिधकार मा याकडे असतीलतर िन तपणे याम ये बदल करणं आव यक होतं. यामुळे 
याम ये आ ह  चंड मोठया माणात या शहरात या मागासवग य बंधु-भिगनीना, मुला-मुलीना 

शा त र या यांचा वकास कसा होईल यासाठ  या योजनेवरती आपण ५९.८८ ट के इतक  
जा त र कम यां यासाठ  ठेवलेली आहे. अपंग क याणकार  योजनेवर ३ ट के ठेव याची तरतूद 
आहे. २०१५-१६ ला १५.५५ कोट , २०१६-१७ ला १८.९६ कोट  आ ण ट केवार नुसार २०.१८ कोट  
. ठेवायला पाह जे होते याम ये सु दा आपण वाढ केलेली आहे २० कोट  ४२ लाख . आपण 
या ठकाणी ठेवलेले आहेत. १.१८ ट के इतका िनधी वाढ वला आहे. अपंग क याणकार  

योजनेम ये महापािलकेने फार मोठया माणाम ये योजना राब वताना या यात जा तीत जा त 
जाह रात कशी होईल, नागर कापयत आपण कस ं पोहचू शकेल या अंध/अपंग सं था आहेत 
यां यापयत आपल हणणं कसं जाईल यां यापयत या योजना कशा पोहचतील यासाठ  जा तीत 

जा त य  करणे गरजेच आहे. डासाठ  सु दा यो य तो िनधी आपण या ठकाणी ठेवलेला आहे. 
येकदा भूसंपादन िनधीमधुनच आपण िनधी वजा करतो कंवा यामधुनच आपण वग करण 

करतो. परंतु यावष  आपण तसं काह  करणार नाह  आहोत. २०१५-१६ ला ४४.१५ कोट , २०१६-१७ 
ला १२६ कोट  ठेवलेले होते. ट केवार नुसार आपण १३७ कोट  ठेवायला पाह जे होते ते ठेवलेले 
आहेत. पॉवरपाँ ट ेझटेशनम ये फ  या भर व तरतूद के या आहेत याम ये शहरा या 
स दयाम ये भर घालणारा दुसरा आपण भ -श  येथे ेडसेपरेटर व उ डाणपुल बांधतो. याची 
ितकृती आप याला या ठकाणी दाखव यात आलेली आहे. नुकताच थायी सिमतीम ये हा वषय 

मंजूर झालेला आहे. रोटर  लायओ हर पुल याला हणता येईल. मुंबई-पुणे हायवेव न दहा या 
िमनीटाला भोसर म ये जाऊ शकेल. सुंदर संक पिचञ आ हांला या ठकाणी बीआरट एसचे ी.राजन 
पाट ल यांनी ेझटेशन दलं होते. ेझटेशन द यानंतरच तो वषय थायी सिमतीने मंजूर केलेला 
आहे.  
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मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह या ठकाणी २०१७-१८ या अंदाजपञकाची वैिश ये 
या ठकाणी तु हांला सांगणार आहे. शहर वकास आराखडा िनधी २०५ कोट  . आपण या ठकाणी 
ठेवलेला आहे. शहर वकास आराखडा िनधीम ये गे या अनेक वषापासून, महापािलका थापन 
झाली यावेळेस पासून जी गावे महापािलका ह म ये आली याच बरोबर जी ९७ साली आली 
यांचा ड पी सु दा र हाईजला या ठकाणी आलेला आहे तर ह  या भागातील ड पीचे आर ण 

असतील, र ते असतील ते होत नाह त कारण यासाठ  आतापयत कोणीह  य  केले न हते. 
याह  पे ा यासाठ  पेशल िनधीच ठेवला गेलेला न हता. तो आपण पह यांदा ठेवलेला आहे. 
समोर बसले या मा या सगळया नगरसेवक बंधु-भिगनीना वनंती अशी आहे क  ड पी मधील जे 
जे आर ण असतील ती सगळे आर ण कंवा यां या गरजेनुसार ती आपण सगळ या सगळ  
आर ण या वषभरात जेवढ  माग  लावता येतील ती आपण माग  लावू शकू ह  या ठकाणी मी 
भारतीय जनता प ाची थायी सिमती चेअरमन हणून आपणास वचन देते आ ण याची तरतूद 
जवळपास २०५ कोट  . आपण ठेवलेली आहे. ड पी या आर णातील र ते असतील या र यांना 
आपण सव थम ाधा य देऊयात कारण क  र ते हे शहरा या र वाह या आहेत. जीतके जा त 
र ते मोठे होतील, जीतक  जा त र ते गावामधुन जातील या गावात या जिमनीला पण भाव 
येईल आ ण या लोकांचे जीवनमान सु दा सुधारणार आहे. यािशवाय या ठकाणाहून मुलांना 
शाळेमधे जाणे-येणे कर यासाठ , कॉलेजला जा या-ये यासाठ , नौकरदारांना कंपनीम ये, ऑफ सला 
जा या-ये यासाठ  सु दा याचा फायदा होणार आहे. जे ड पीचे आर ण आहेत ते या २०५ 
कोट या मा यमातून मला वाटत पुढ ल काळाम ये कुणालाह  याम ये त ार करायला जागा 
ठेव यात येणार नाह  हे आज या बजेटच खास वैिश ये आहे. व छ भारत िमशनसाठ  जवळपास 
९७ कोट ची तरतूद केलेली आहे. व छ भारत अिभयान देशाचे पंत धान मा.नर भाई मोद  यांनी 
संपुण देशभरात राबवलं. यासाठ  हागणदार मु  शहर झाल पाह जे, हागणदार मु  गाव झाल 
पाह जे, हागणदार मु  ग ली झाली पाह जे, हागणदार मु  वॉड झाला पाह जे यासाठ  हणून 
खरंतर चंड माणात य  हायला हवे होते परंतु यावेळेस आ ह  आढावा घेतला यावेळेस 
जवळपास ४४ वॉडाम ये सु दा हागणदार मु  झाली न हती आ ण आज भारत व छता अिभयान 
मीशनसाठ  आपण जे ९७ कोट  . ठेवलेले आहेत याम ये आपण जा तीत जा त वैय क 
शौचालयावरती भर देणार आहोत. याचबरोबर या ठकाणी हागणदार मु  कसं होईल तुम या 
आम या सार या या भिगनी र यावरती शौचास बसतात, अ यंत लाजीरवानं असं व प होतं ते 
व प जर मी या वषभरात काह  माणात जर  पालटू शकले तर मला असं वाटत क  थायी 

सिमतीची चेअरमन हणून, एक मह ला हणून माझ ते िन तपणे यश असेल न हतेतर ते 
भारतीय जनता पाट च, मा या अिधका-यांच यांच सु दा यश असेल. याचबरोबर धान मंञी 
आवास योजनेसाठ  ५० कोट ची तरतूद ठेवलेली आहे याम ये आपण जवळपास साडेनऊ हजार 
घर या शहराम ये बांधणार आहोत आ ण ये या जीबीला यासंदभात वषय सु दा आहे. 
माटिसट साठ  ४९.५० कोट ची तरतूद आहे. जानेवार  २०१७ नंतर आप या शहराचा 
माटिसट म ये समावेश झालेला आहे. अमृत योजनासाठ  ३६.३५ कोट , अित मण िनमुलन   

िनयोजन करता २ कोट  आ ण मे ोसाठ  ५० कोट  ठेवलेले आहेत. या चार योजना मी वाचून 
दाख वले या आहेत. व छ भारत असेल, धानमंञी आवास योजना असेल, माट िसट  असेल, 
अमृत योजना असेल, मे ो असेल या सगळया योजना धानमंञी नर भाई मोद  यां या 
संक पनेतन संपुण देशभराम ये चालू आहेत. कासारवाड म ये मे ोचे काम चालू झालेल आहे. 
जवळपास आप या शहराम ये मे ोसु दा धावणार आहे. हे केवळ आ ासन नाह तर पह ली कृती 
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आ ण मग नंतर बोलण यावरती देशाचे पंत धान असतील, महारा  रा याचे मु यमंञी असतील 
यांचेच पाईक हणून आ ह  सु दा या ठकाणी काम करतो. आमची सु दा याच दशेने वाटचाल 

चाल ू आहे. २०१७-१८ या अंदाजपञकाचे दुसरेह  काह  वैिश ये आहेत. आं ा-भामा, आसखेड 
धरणातून २६७ एमएलड  पा याचा क प आपण जवळपास हाती घेतलेला आहे, आळंद  
र यावर ल संत नामदेव व वारक-यांसह, संत ाने र भेट चे समुहिश प पुण वास येत आहे. 
गे या अनेक दवस खरंतर या समुहिश पाच काम बंद आहे. मा.महापौर साहेबांनी या ठकाणी 
ल  घालून कंवा वारंवार पाठपुरावा क न एकदा ते समुहिश प तु ह  लवकरात लवकर माग  
लावाव. यासाठ  वारंवार बैठका घेत या आहेत यामुळे ते िन तच पुण वास यणेार आहे. भ -
श  उदयान येथे १०७ मी. उंचीचा भारतीय वज उभार यात येणार आहे याचा खच र.  २.५ 
कोट  आहे, िचखली येथे १० द.ल.िल. मतेचे व बोपखेल येथे ५ द.ल.िल. मतेचे मैलाशु द करण 
क  बांध याचा मानस आहे व अंदाजपञकाम ये याची तरतूद सु दा केलेली आहे. या या 
ठकाणी नदया दू षत झाले या आहेत या ठकाणी मैलाशु द करण क प बांध यानंतर पाणी 
शु द करण क न नद म ये सोडले जाईल. मला वाटत याचा उपयोग रवॉटरयुज कर याक रता 
करता येईल यासाठ  सु दा आपण ल  देणार आहोत. नािशक ते बीआरट एस र यावर साईचौक, 
जगताप डेअर  रहाटणी येथे दोन समतल वतलग बांधणे. र. . २८ कोट . जगताप डेअर  ते 
दापोड  बोपोड  येथील र ता असेल, रहाटणी चौक ते तळवडे वाकड असेल, िनगड  असेल या पाच 
र यावरती ॅ फकचा रेशो काय आहे याचे ऍनॅिलिसस केले गेलेले आहे आ ण या या ठकाणी 
आपण समतल वतलग बांध याचे काम लवकरच हाती घेतो. भ -श  चौकात ेडसेपरेटर 
उ डाणपुल बांध यासाठ  ९२ कोट  ., िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणी सं हालय आ ण 
सखुबाई गवळ  उदयानाम ये रंगीत कारंजे उभारणे, मासुळकर कॉलनी व खराळवाड  येथील मोठ  
उदयान वकसीत व पूण करणे, आकुड  येथे पालखी मागावर वाहतूक सुरळ त राह यासाठ  र. . 
९.२८ कोट  कंमतीचे र ता काँ ट करण करणे. रावेत येथे बा केट जला लागून नवीन बंधारा 
बांध याचे िनयोजन आहे. महापािलके या जलिन: सारण वभागासाठ  सन २०१७-१८ या 
अंदाजञकाम ये ९७ कोट ची तरतूद कर यात आलेली आहे. खरंतर जलिन: सारण वाह या संपुण 
झोपडप टया असतील, चाळ या लाईन असतील या ठकाणी जर आपण टाक या तर मला वाटत 
जा तीत जा त व छता या शहराला आपण ठेऊ शकू आ ण या ने आपण वाटचाल करतो. 
महापािलकेत न याने समा व  झाले या गावात ३२.११ क.मी.ची नवीन जलिन:सारण नलीका 
टाकणेत येणार असून जु या ेञातील जु या लाई सची मता वाढ व यासाठ  ८५.८८ क.मी. या 
नलीका बदलणेत येणार आहे. झोपडप ट  ेञात १४.२७ क.मी.नवीन जलिन:सारण नलीका  
टाकणेत येणार आहे. हागणदार मु  शहर जर करायच असेलतर मला वाटतं सवात मह वाचा 
मा यासाठ  हा वषय असेल क  मा या बालाजीनगरम ये आड च हजार घरापैक  १८०० घराम ये 
शौचालय वैय कर या आपण बांधल.े ते बांधु शकले याच कारण असं आहे क  संपुण वॉडाम ये 
जलिन: सारण नलीकाच जाळ तयार केल आ ण यानंतरच खरंतर तो ोजे ट मी यश वीर या 
राबवू शकल.े मला असं वाटत येक नगरसेवकांनी जलिन: सारण नलीका टाक यासाठ  आ ह  
असल पाह जे तरच आपण हागणदार मु  शहर क  शकू. िचंचवडगाव व थेरगांव यांना जोडणारा 
पवना नद वर र. . २८ कोट  कंमतीचा बटर लाय ीज बांध यात येणार आहे. िचंचवडगांव येथे 
र. . ५० लाखाचे दुमजली वाहनतळ उभारणे. महानगरपािलका थापन होऊन जवळपास ३३ वष 
झाले या ३३ वषात या शहराची लोकसं या वाढली, वाहनाची सं या वाढली आहे. या या 
ठकाणी मोठमोठे मॉल झालेले आहेत या ठकाणी काह  माणात वाहनतळाची यव था क  शकले 
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परंतु जुने शहर आहे या ठकणी वाहनतळ वकसीत कर याची अ यंत आव यकता आहे. आप या 
महापािलका या बाहेर ऐर याम ये पाह लतर वाहनांची चंड मोठ  रांग लागते तर  यासाठ  सु दा 
वाहनतळ वकसीत करायचा आपला मानस आहे. भोसर  येथे १२.५ कोट चे कु ती िश ण क ाचे 
काम गतीपथावर आहे. खरंतर देशासाठ  हा अ यंत मानाचा खेळ समजला जातो. बॉ संग जसा 
वदेशाम ये चालतो तसा आप याकडे कु ती हा कार चालतो. या कु तीचे चाहते आ ण खेळाडू 
मा.आमदार महेशदादा लांडगे यां या ेरनेतन भोसर  येथे र. .१२.५ कोट चे कु ती िश ण क ाचे 
काम गतीपथावर आहे. लवकरच याचा वापर सु दा सु  करणार आहोत. कै.आ णासाहेब मगर 
टेड अम हे बालेवाड  डानगर या धत वर अदयावत करणे. आपल टेड यम आहे या 
टेड यम या आतम ये जर गेलोतर तेथील प र थती पाह यानंतर ते टेड यम पुणपणे 

मोडकळ स आलेले आहे. ितथे कुठलाह  खेळ खेळ यापे ा इतर काय कार चालतात हे आप या 
सवानाच असं ात आहे आ ण हणून आंतररा ीय दजाचे या ठकाणी खेळाडू यावेत, खेळ 
खेळावेत, पधा हा यात या उ ेशाने या ठकाणी बालेवाड या धरतीवर आ णासाहेब मगर 
टेड अम वकसीत कर याचा आपण क प हाती घेतो. इं ायणीनगर व च-होली येथे अदयावत 

पोह याचा तलाव उभार याचे काम चालू होणार आहे. इं ायणीनगरमधील जो जलतरण तलाव आहे 
तो आंतररा ीय तरावरचा असणार आहे. जस या ठकाणी िस थे टक ॅक आहे तो फ  लेअस 
लोकांनाच खेळ यासाठ  अनुमती देतो. तसच इं ायणीनगरम ये जो वमींग पुल होणार आहे तो 
सु दा आंतररा ीय दजाचे वमर घडव यासाठ  आ ह  य  करणार आहोत न हेतर 
या यासाठ च तो राखीव हणून वमींग पुल बांध याचे काम चालू करतो. २०१७-१८ या 

अंदाजपञकाचे आणखीन काह  वैिश ये आहेत. अजमेरा कॉलनी येथे . २५.७८ कोट  व थेरगाव 
येथे . ४८ कोट या व आकुड  येथे र. .३७ कोट  कंमती या णालय इमारती बांध याचे काम 
सु  होणार आहे. वायसीएम णालयावर ल सेवेचा ताण कमी हावा या उ ेशाने भोसर  व थेरगाव 
येथील णालय इमारत लवकरच पुण होत आहे. थेरगाव येथील छञपती िशवाजी महाराज पुतळा 
प रसराम ये िशवच रञावर आधार त युर स उभारणे. खरंतर अशी युर स लांडेवाड  चौकात उभे 
केले आहेत. परंतु येथे छञपती महाराजां या पुतळयाला चारह  बाजुने िसमाभींत आहे. तसं 
चांग या कारे आपण जतन क  शकाल. थोर पु षां या संबंधातला जो वषय आहे तो पुणपणे 
आपण राबवू शकू. आ ण हणूनच या ठकाणी छञपती असतील, शाहू महाराज असतील, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर असतील, सा वञीबाई असतील, फुले असतील यांचे सगळयां या जे 
ेरणादायी आहेत तुम या आम यासाठ  यांचे सगळयांचे अशा कारचे युर सचे जे जे काह  
वषय आम यासमोर येतील यास आ ह  मा यता देतो. कारण यांचे आ ह  पाईक आहोत आ ह  
िन तपणे यां या पावलावर पाऊल दे यासाठ  चार पाऊल जर  आ ह  यां या िशक वणीवरती 
चालू शकलोतर मला वाटत मी ध य मानते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसराम ये िभमसृ ी 
उभारणे. जे थोर आहेत, यांनी अ यासपुण काह  वषय मांडलेले आहेत कंवा यांनी समाजाला 
दशा दलेली आहे अशा लोकां यासाठ  यां या जीवनावर आधार त, च रञावरती आधार त जर 
आपण काह  भीतीिचञ उभा क  शकलोतर मला वाटत जा त यांना समजून आप याला घेता 
येणार आहे. क शासना या धानमंञी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ेञात आिथक या दुबलघटकांसाठ  च-होली, रावेत, डुडूळगाव, दघी, बो-हाडेवाड , वडमुखवाड , 

िचखली, पंपर , आकुड  या ठकाणी संभा य एकूण ९४५८ इमारती घरे बांध याचे िनयोजन आहे. 
याम ये ऑफलाईन दारे ४९७५७ तर ऑनलाईन दारे ४३००० अज आलेले आहेत. लवकरच या 

योजनेचा शुभारंभ सु दा आपण करणार आहोत. सन २०१७-१८ या अंदाजपञकाम ये आपण काह  
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नवीन लेखािशष उभे केलेले आहे. गे या दहा वषाची या सभागृहाची मी सा ीदार आहे. काह  
नवीन लेखािशष यावते या मा या मताशी संबंिधत वभागातील अिधकार  असतील, नगरसेवक 
असतील हे सु दा सहमत होते. याम ये ामु याने मी पोमण साहेबांच अिभनंदन कर ल क  यांनी 
सीएसआरसेल म ये मा हती व तंञ ान वभागाकडे जमेचे नवीन लेखािशष उ प नात वाढ होणार 
अस याने २ कोट  पयाची तरतूद कर याची यांनी मागणी केलेली होती याच माणे पुणे-
लोणावळा येथे तीसर  रे वेलाईन होती यासाठ  सु दा आपण तरतूद केलेली आहे. सीएसआरसेल 
म ये सीएसआर ऍ ट ह ट म ये आपण जो सेल उभा करणार आहोत तो आप यासाठ च आहे. 
आपण पाहतो अनेक कंप या येतात कोणी टॉयलेट बांधून देतो, कोणी शाळा द क घेतय, कोणी 
खीचड  पुरव याच काम करतय. या सगळयांना एकाच छताखाली आणायचे असेलतर सीएसआर 
सेल आपण थापन करतो. खरंतर याह  कप यांचा या या ठकाणी गौरव करणं कंवा यांचे  
जे काह  ोजे ट या ठकाणी राबवणार आहेत या ोजे टची मा हती आप या महापािलके दारे इतर 
महापािलकाना झाली पाह जे जेणेक न यांनी सु दा सवसामा य नागर कांचा पैसा कंवा टॅ सवर 
या महापािलका रन होऊ शकत नाह त यांना सु दा यामधुन काम करायला चालना िमळणार 

आहे. अपंग क  िनम ती हे सु दा आपण नवीन हेड तयार केल. या शहराम ये अपंगाची सं या 
सु दा ल णीय आहे. ना नागरव ती वभाग आहे, नवीन लेखािशष आपण ओपन केल.ं अपंगाना 
अनुदान देणं यापुरत मयाद त न ठेवता यां यासाठ  यावसायाक रता सु दा एखाद क  चालू 
करणे यासाठ  भारतीय जनतापाट चे नगरसेवक असतील, महापौर असतील, आमदार असतील, 
प नेता असतील यांनी सवानी यासाठ  अ ह धरला होता आ ण यां या अ हा नुसार या ठकाणी 
आपण अपंग क  िनम तीसाठ  नागरव ती वभागाकडे नवीन लेखािशष ओपन केलेलं आहे. 
बेरोजगारांसाठ  मेळावा महापािलकेनी आयोजीत केलेले आहेत असे मला आठवत नाह . 
आयट आयनी माग या वष  केलेला होता आ ण याचा जो तीसाद पाह ला न हेतर मी असे 
हणेन क  एखादा काय म तु ह  हाती घेतला तर याची िस द  जा त करावी लागते आ ण 
िस द  के यानंतर तु ह  लोकांना काय देता या यावर लोक तुम याकडे येत असतात आ ण या 

शहराचे स ाधार  हणून िन तपणे माझ ते काम आहे हणून बेरोजगारांसाठ  काह  इतर सं था 
असतील या सं था जसे मेळावे घेतात यां या कॉलेजचे नाव मोठे होतात, यां या सं थेचे नाव 
मोठे होतात तसेच महानगरपािलका आपण सु दा वतंञ आयट आय चालवतो, म हलांचा 
आयट आय चालवतो, इतर सगळया म हलां या संदभातील आपण वेगवेगळे िश ण िशबीर 
चालवतो कंवा िश णाचे काय म घेतो तर यां यांसाठ  सु दा या बेरोजगारां या मेळा यातन ब-
यापैक  फायदा होऊ शकेल. न हेतर अनेक बेरोजगारां या घराम ये आप या मा यमातून चुल 
पेटलीतर मला वाटत यासारख दुसर पु यांच काम कुठलह  नसेल. महापािलकेम ये वतंञ वकास 
व संशोधन कामगार क याण वभागाकडे नवीन लेखािशष आपण ओपन केलेल आहे. साय सपाक 
डे हलपमट सटर उभारणे, मनपा आरो य वभागात व छता अिभयानांतगत क  उभारणे. मनपा 
ह त बचतगट व व तीगृह उभारणे. साय सपाक येथे लाय र , टड  सटर उभारणे, डजीटल 
लाय र  उभारणे.  हे एक नवीन लेखािशष आहे. मी मगाशीच हणाले क  पॉवरपॉ ट ेझटेशन का 
दयायचे. खरंतर हे जे ेझटेशन या ठकाणी दलं आहे मला असं वाटत क  बजेट या पु तकात 
बघ यापे ा िचञपट पाने जर आपण एखादा वषय पाह लातर ते जा त लवकर आप याला 
समजते. इतरांना सु दा समजाव तुम याकडे पु तक आहेत पण े ागॅलर त बसणारे जे नागर क 
बंधु आलेले आहेत कंवा पञकार बंधु आहेत यांना सु दा हे बजेट काय आहे हे कळाव हणून 
आपण ेझटेशन व पात हे दाखवलेले आहे. नवीन जगाम ये छेद घे याचा या महापािलकेचा हा 
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पह ला य  आहे. हणून साय सपाक या जागेत लाय र , टड  सटर व डजीटल लाय र  
उभारणार आहेत. मेक ईन इंड या अंतगत झोपडप ट  डे हलपमट सटर अंतगत ऍटो ल टर अथवा 
मनपा ह त ंट ंग सटर उभारणार. बांधकाम परवानगी वभागाकडे जमा बाजूस नवीन लेखािशष 
आपण उभ केलेलं आहे. बांधकाम वभागाम ये खरतर गेली १० वष सभागृहात असताना वारंवार 
या वषयासंदभात मी मागणी केलेले होती त कालीन महापौर असतील, आयु  साहेब असतील 
यां याकड. बांधकाम परवानगीचे जे उ प न आहे या ठकाणी आप याला एकंदर एफएसआय म ये 
जे बांधकाम बसते या बांधकामाला दंड लाऊन िनयमीत करता येते. ते कती आहे, काय आहे 
गे या अनेक वषाम ये याचा कुठेह  लेखाजोखा झालेला नाह  आ ण हणून मला असं वाटत होत 
क  या ठकाणी ाचाराला जा त वाव होता. हणून या चो-या कुठेह  होऊ नयेत, कोणीह  
आ ेप घेऊ नये हणून वनापरवाना केलेले बांधकाम िनयमीत कर यासाठ  आकारलेले शु क, 
जोते तपासणी शु क, वनापरवाना भोगवाटा व इतर असे सगळे नवीन बांधकाम परवानगी 
वभागाकडे आपण लेखािशष उभा केलेले आहे. जी दंडाची र कम आहे ती आप याला वेगळया 
लेखािशषावरती कळणार आहे. लेखािशष असेल या यासमोर जो कोणी वकसक असेल याच नाव 
असेल. तु हांला जर ऑ जे शन असेल क  या ठकाणी यानी वेगळ बांधकाम केलं आ ण दंड कमी 
भरला तर ऑ जे शन यायला, जा त पारदश पणा या यवहारात आण यासाठ  हे लेखािशष 
आपण ओपन केलेलं आहे आ ण हे अंदाजपञकाच वेगळ वैिश ये आहे. मुंबई पुणे र यावर दापोड  
येथे अ त वातील हॅर स पुला या शेजार  नवीन समांतर पुल बांधायचे काम चालू आहे. जवळपास 
२४.३२ कोट  पयाच हे काम आहे. कामाचे व प पाहता ४० ट के काम गतीपथावर आहे. काम 
पुण हो याचा दनांक २२ मे २०१८ रोजी आहे. जे मोठे क प आहेत याची मुदत मी सांगते. 
थायी सिमती सभापती झा यापासून मी संपुण ाशासनाला सांगीतललें आहे क  जे काम आपण 

हाती घेतलेले असेल ते मुदतीत पुण हाव ंयाकडे आपला जा त कल आहे. ए केलेशन कॉ ट कमी 
होणार आहे इतर खच कमी होणार आहेत यामधुन महापािलके या ववीध भागातील वकास 
कामावर आ हांला ते पैसे खच करता येतील. हणुन जा तीत जा त काम हे वेळे या आत, 
मुदतीत पुण हाव याकडे आमचा कल आहे. भ -श  चौक ते मुकाई चौक येथे ४५ मी. र ता 
रे वेलाईनवर उ डाणपुल उभारणे ८७.८५ कोट चे काम आहे ३० ट के काम पुण आहे. २२ ऑग  
२०१८ ला काम पुण हो याची तार ख आहे. या कामाची अडचण पण सांगते सदर पुला या 
रावेतकड ल जागेची भुसंपादन या लंबीत आहे. भ -श  चौक येथे ेड सेपरेटर उ डाणपुल 
बांधणे जो नवीन पुल मगाशी आपण बघीतला कामाची िनवीदा र कम १२१.२० कोट  िनवीदा 
वकृती ९०.५३ कोट  कामाची स थती काम चालू आहे. साईचौक, जगताप डेअर , रहाटणी येथे 

समतल वतलग ेडसेपरेटर २८.३६ कोट  िनवीदा कायवाह  चालू आहे, उदयानाचे काम सु दा हाती 
घेतलेले आहे. . .१६ चे उदयान वकसीत करणे. अमृत योजना ह  सु दा मोद  सरकारने 
आणलेली योजना आहे. अमृत योजना अ भागाम य ेकामकाजाची िनवीदा १.३ कोट  सदर कामास 
आयु ांनी व थायी सिमतीने मा यता दलेली आहे. पाणीपुरवठा वभागाम ये शहरातील 
पाणीपुरवठा वतरण यव था सुधार यासाठ  क शासना या अमृत योजनेम ये र. . २४४ कोट चा 
क प मंजूर असून या कामासाठ  आथ क वषाम ये १०० कोट  इतक  तरतूद ठेव यात आली आहे. 

या कामा दारे संपुण शहरात पुरेशा पा याचा पुरवठा करणे श य होणार आहे. गे या अनेक 
दवसापासून आपण पाहतो क  २४x७ चे काम चंड मोठया माणात चालू केलेले होते. 
माग यावेळेस यमुनानगरम ये आपण पायलट ोजे ट राबवला होता. आज वेगवेगळया ठकाणी 
२४x७ चा आपण क प राब वणार आहोत. आं ा धरणातून १०० एमएलड  व भामा आसखेड 
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धरणातून १६७ एमएलड  पाणी आण यासाठ  र. . ५० कोट  इतक  तरतूद या वषात कर यात 
आलेली आहे. या योजनेम ये धरण ेञात जॅकवेल, पंपहाऊस, पाईपलाईन व िचखली येथील 
गायरान जागेवर ल जलशु द करण क प कर यात येणार असून पुढ ल दोन वषात आणखी १०० 
एमएलड  पाणी शहरात उपल ध क न देता येणे श य आहे. खरेतर अशा कारचे क प आपण 
लवकरात लवकर पुण करणे अपे ीत आहे कारण क  पाणी आपण कुठूनह  उपल ध क  शकणार 
नाह  आहोत. उ प न क  शकणार नाह  आहोत ते आणावेच लागणार आहे यासाठ  या 
क पावरती जा तीत जा त ल  क त करायचे आहे. रावेत येथील बंधारा जुना झाला असून 
या या नजीक नवीन बंधारा बांध याचे िनयोजन आहे यासाठ  आथ क वषात र. . ५ कोट  तरतूद 

ठेव यात आलेली आहे. शहरातील ४० ट के भागासाठ  र. .१४३ कोट या क ट यू वॉटर स लाय 
योजनेचे काम चालू आहे. याम ये घरगुती नळजोड आहेत, पाईप बदलणे आहे, पाणीमीटर बदलणे 
आहे, वतरण यव थेतील गळ या शोधून दु ती करणे, सवाना समान पाणीपुरवठा करणे 
याबाबतचा समावेश आहे. सदर कामासाठ  सन २०१७-१८ साठ  र. . १०० कोट  इतक  तरतूद 
कर यात आली आहे आ ण भोसर  भागाम ये या कामाची सुरवात सु दा झालेली आहे. 

       
 खरतर हे बजेट सादर करताना मला असं वाटत क  अनेक बाबीना मी थोडयाफार माणात 
प  क  शकलेली आहे. मा.महापौर साहेब, मा.सभागृह हे सादर करत असताना बजेटसाठ  मला 
यांनी सहकाय केले याम ये या नगर चे मा.महापौर िनतीन काळजे, मा.उपमहापौर ीमती 

शैलजा मोरे, स ा ढ प नेते एकनाथदादा पवार, वरोधी प नेते मा.योगेशभाई बहल, िशवसेना 
गटनेते राहूल कलाटे, मनसे गटनेते सिचन िचखले, अप  आघाड  गटनेते कैलास बारणे, वधी 
सिमती सभापती ीमती शारदा सोनवणे, डा सिमती सभापती ल मणशेठ सोपान स ते, म हला 
व बाल क याण या सभापती माजी मैञीण सुिनता तापक र, शहर सुधारणा सिमती सभापती माझा 
भाऊ सागर गवळ , थायी सिमतीचे सव सद य व सद या आशाताई धायगुडे-शडग,े ल मण उंडे, 
कंुदन गायकवाड, उ म कदळे, उषा मुंढे, माधुर  कुलकण , हषल ढोरे, िनमला कुटे, कोमल मेवाणी, 
अनुराधा गोफणे, वैशाली काळभोर, मोरे र भ डवे, राजू िमसाळ, अमीत गावडे या सवाचे मला 
या ठकाणी सहकाय िमळालेल आहे. याचबरोबर अंदाजपञक तयार करताना महापािलकेचे 
मा.आयु  ावण हड कर, मा.अित.आयु  अ युत हांगे, मा.सह आयु  दलीप गावडे, मा.शहर 
अिभयंता अंबादास च हाण, मा.मु यलेखाप र क ीमती प ी तळदेकर, मा.सह शहर अिभयंता 
( वदयूत) वण तुप,े मा.सह शहर अिभयंता राजन पाट ल, मा.सह शहर अिभयंता मा.दुधेकर, 
आरो य वैदयक य अिधकार  डॉ.रॉय, सहा.आयु  मा.महेशकुमार डोईफोडे, मा.चं कांत खोस,े ीमती 
आशाताई दुरगूडे, मा.िमनीनाथ दंडवते, मा.अ ीकर, ी.बोदाडे, ी.खोत, ी.इंदलकर,               
उपशहर अिभयंता अयुबखान पठाण, संगणक अिधकार  िनलकंठ पोमण, मा.नगरसिचव ी.उ हास 
जगताप, मु य उदयान अिध क ी.सुरेश साळंूके, सव कायकार  अिभयंता यांचे सहकाय लाभले 
आहे. याचबरोबर हे अंदाजपञक तयार करताना काह  ञुट  असतील यातले काह  लस, मायनस 
पॉ ट असतील ते यांनी मला सांगीतले असे राजेशजी लांडे साहेब यांचे मी खास क न आभार 
मानणार आहे. याच माणे यां या बरोबर काम करणारे मु य लेखापाल, यांचे सहा यक 
कमचार , लेखािधकार  लेखा मधील सव वभागाचे कॉ युटर ऑपरेटर या सवाचे मी आभार मानते. 
माझे कायालयीन वय सहा यक ी. पंगळे यांचेह  मला सहकाय िमळाले आहे या सवाचे आभार 
मानते आ ण जाता जाता खरंतर मला कधी वाटल न हत क , मी या महानगरपािलकेची टॅ ड ंग 
चेअरमन हणून या ठकाणी भाषण करायला उभी राह ल. एक छोटासा शेर सांगेल. “इ जते, 
शोहरते, ऊलफते चाहते, सबकुछ इस दु िनया म हामेशा रहते नह , इ जते, शोहरते, ऊलफते चाहते, 
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सबकुछ इस दुिनया म हामेशा रहते नह , आज म जहाँ हूँ कल और कोई होगा, कल म जहाँ थी 
आज और कोई ह. एवढच मी आप याला सांगते “ए भी एक दौर ह, ओ भी एक दौर था.  
यावेळेस मी वरोधी प ात होते िन तपणे मी माझी बाजू मांडताना या ठकाणी जे काह  

मा याकडन आ ेप असतील, भांडणं असतील जे क  या सभागृहा या बाहेर मी कधीच नेलं नाह . 
आप या सवा याकडन एकच अपे ा य  करते क  कुठलह  पद कायम व पी नसतं. या 
पदावरती तु ह  आज आहात उदया दुसर कोणीतर  येणार आहे याच नीट आपण सवानी भान 
ठेवाव. आपणा सवाचे परत एकदा आभार मानते. खुप खुप ध यवाद. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
ठराव मांक – ३५           वषय मांक -१  
दनांक – १५/६/२०१७          वभाग- मा.आयु     

   संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/४३४१/२०१७    
             द.०१/०४/२०१७  
        २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २५६ द.२५/४/२०१७ 
  मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे महापािलकेचे सन २०१६-१७ चे सुधार त व 

सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  पुर कृत योजनांसह उवर त 

जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  

गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा 
ह सा याबाबतचे अंदाजप क तयार केलेल े आहे. सदरचे अंदाजप क “अ”, “क” व “प” तसेच 

क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम. क पांचे अंदाजप क कामीचे 

अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  

 अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तपिशल सन २०१६-१७ चे 

सुधार त अंदाजप क 
र. . 

सन २०१७-१८ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
४७७४३९९६६८० 

 
३०४८२११०८८० 

२) एकूण खच ४३२२४६९३८०० ३०४६२२२६७०० 
३) अखेरची िश लक ४५१९३०२८८० १९८८४१८० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
४२१७०९८२९७३ 

 
४२३२२८८०९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच ४२१७०९८२९७३ ४२३२२८८०९७३ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१३०८७७००००० 

 
१७५७१०००००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

३२११९०००००० १६३६४१३१००० 

३) अखेरची िश लक ९८७५८००००० १२०६८६९००० 
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 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी 
अिधक कर यात येत आहे.  
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अ.  पानांक कामा
चा 

अ.  

लेखािशष अंदाजप क य र म सन २०१७-१८ 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची र म 
पय े

पानांक कामाचा 
अ.  

लेखािश
ष / 

कामाचे 
नाव 

अंदाज 
प क य र म 

सन २०१७-१८ घट 
करावयाची 

र.  

१ निवन - भाग .२ म ये 
ािधकरणा या से टर .६ 

येथील जागेत नवीन पा याची 
टाक  बांधणे 

२.५० कोटी - 15,000,000 - - - - - - 

२ निवन - भाग .३ म ये वडमुखवाडी 
थोर या पादुका मं दरा या 
पाठीमाग,े जुना गट .७९ या 
जागेत नवीन पा याची टाक  
बांधणे 

२.५० कोटी - 15,000,000 - - - - - - 

३ निवन - दघी येथील स.नं.७७ मधील 
मॅगझीन येथील शासक य 
गायरान जमीन जागेत 
अ याधुिनक उ ान करणे 

३.०० कोटी २ कोटी 10,000,000 - - - - - - 

४ निवन - िडयर सफारी पाक  करणे २.०० कोटी वाढीव - 5,000,000 - - - - - - 

५ निवन - मोशी येथे  बो-हाडेवाडी गट 
नं. ५४४ म ये मैदानाचे 
आर ण 

१ कोटी ४० लाख 
वाढीव 

- 7,000,000 - - - - - - 

६A १२ १८ महापौर िवकास िनधी         
( थाप य िवशेष योजना) 

- 30,000,000 20,000,000 - - अख चक 
िनधी 

- 330 कोटी 2,00,00,000 

७ १९ ६ 
(१०) 

आर ण .१/१७५ येथे 
खेळाचे मैदान व ायामशाळा 
िवकिसत करणे. (ट पा .२) 

250,000,000 1,000 5,000,000 - - - - - - 

८ ३१ २०१ . .७ च-होली येथील ताजणे 
मळा, काळजेवाडी ते  च-होली 
गाव र ता िवकिसत करणे. 

100,000,000 18,000,000 20,000,000 - - - - - - 
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९ ३२ २१० . .७ च-होली भोसल ेव ती 
ते पठारेमळा १८ मी.र यावर 
सी.डी. वक बांधणे.(िवशेष 
योजना) 

40,000,000 1,000,000 4,000,000 - - - - - - 

१० ३३ २२९ पुणे आळंदी र ता ते 
दाभाडेव ती ४५ मी. डी.पी. 
र ता िवकिसत करणे. (िवशेष 
योजना) 

150,000,000 15,000,000 20,000,000 - - - - - - 

११ ३३ २३० च-होली ७ दाभाडेव ती ते         
च-होली गावठाण ३० मी. 
डी.पी. र ता िवकिसत करणे. 
(िवशेष योजना) 

50,000,000 7,000,000 10,000,000 - - - - - - 

१२ ३७ ३०४ भाग .६ डुडूळगाव 
मशानभुमी म ये सुधारणा 

िवषयक कामे करणे            
(िवशेष योजना) 

25,000,000 1,800,000 3,200,000 - - - - - - 

१३ ३७ ३१७ भाग .७ येथील          च-
होली मु य र ता- दाभाडेव ती 
ते इं ायणी नदीपयतचा र ता 
सी.डी. वक सह िवकिसत 
करणे.             (िवशेष 
योजना) 

200,000,000 1,000 5,000,000 - - - - - - 

१४ ३८ ३२१ भाग .७ च-होली येथील 
ताजणेमळा,  
पठारे मळा,कोतवालवाडी 
प रसरातील र ते डांबरीकरण 
करणे.            (िवशेष 
योजना) 

20,000,000 1,000 7,000,000 - - - - - - 

१५ ३८ ३२२ भाग .७ च-होली येथील 
बुडव ती, खडकवासलावाडी 
परीसरातील र ते डांबरीकरण 
करणे.  (िवशेष योजना) 

20,000,000 1,000 5,000,000 - - - - - - 
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१६ २७४ ७९ भाग .७ च-होली येथील 
िविवध ठकाणचे र ते 
खडीकरण व बीबीएम 
करणे.(खडीमु माचे र ते) 

5,000,000 1,000 2,500,000 - - - - - - 

१७ २७९ ८७ . .७ च-होली येथील 
बुडव ती व इतर ठकाणचे 
अंतगत र ते डांबरीकरण 
करणे.(डांबरी र ते) 

8,000,000 0 2,000,000 - - - - - - 

१८ २८१ १३५ . .७ च-होली ते डी.वाय. 
पाटील कॉलेज पयतचा ३० 
मी. ं दीचा र ता डांबरीकरण 
करणे. (डांबरी र ते) 

30,000,000 1,000 6,000,000 - - - - - - 

१९ २८३ १७२ भाग .७ च-होली येथील 
साईमं दर प रसरातील र ते 
डांबरीकरण करणे. (डांबरी 
र ते) 

15,000,000 1,000 6,000,000 - - - - - - 

२० २८७ ७७ भाग .७ च-होली येथील 
चोिवसावाडी प रसरातील 
र ते डांबरीकरण करणे.            
(डांबरी र ते) 

20,000,000 1,000 3,300,000 - - - - - - 

२१A १९ ६ 
(१०) 

आर ण .१/१७५ येथे 
खेळाचे मैदान व ायामशाळा 
िवकिसत करणे. (ट पा .२) 
(िवशेष योजना) नावात बदल 
करणेबाबत उपसूचना दु त 
नाव - . . ३ मोशी येथील 
आर ण  १/१७५ येथे 
खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलाव बांधणे  

मूळ २,५०,००,००० 
वाढीव 

२,५०,००,००० 

1,000  - -  - - - 
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२२A ३७ ३०४ भाग .६ डुडूळगाव 
मशानभूमी म ये सुधारणा 

िवषयक कामे करणे. (िवशेष 
योजना) नावात बदल 
करणेबाबत उपसूचना दु त 
नाव . . ३ चह ली व 
डूडूळगाव येथील 
मशानभूमीची सुधारणा व 
थाप य िवषयक काम करणे 

मुळ २,५०,००,००० 
वाढीव 

२,५०,००,००० 

1,800,000 0 - -  - - - 

२३A ३७ ३१५ भाग .७ च-होली येथील 
स ह नं.८७ ते १५९ व 
स ह.नं.१७१ येथील १८ मी. 
िवकास आराख ातील र ते 
िवकसीत करणे.(िवशेष 
योजना)नावात बदल 
करणेबाबत उपसूचना दु त 
नाव . . ७ चह ली, बुडव ती 
मु य र ता ते स ह नं ८७ 
येथील िवकास आराख ातील 
१८ मीटर र ता िवकिसत 
करणे  

मुळ ७,००,००,००० 
वाढीव 

३,००,००,००० 

5,000,000 0 - -  - - - 

२४ निवन - भाग .३ च-होली, 
पठारेमळा येथील ता यात 
आले या जागेवर शाळा 
इमारत बांधणे.    (िवशेष 
योजना) 

15,000,000 - 2,500,000 - - - - - - 

२५ निवन - भाग .३ च-होली 
मशानभुमीम ये सुधारणा 

करणे. (िवशेष योजना) 

15,000,000 - 8,000,000 - - - - - - 

२६ निवन - ािधकरण हाळसाकांत चौक 
ते गणेश तलावा पयत या 
र याचे काँ टीकरण करणे. 

१५,००,००,०००/- 0 २,००,००,०००/- - - - - - - 
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२७ निवन - . .१५ म ये आव यक या 
र यांवर िव ुत खांबांचे 
नुतनीकरण करणे. (आकषक 
िव ुत खांब, एल.ई.डी. दवे 
बसिवणे इ यादी) 

३,००,००,०००/- 0 १,५०,००,०००/- - - - - - - 

२८ निवन - . .१५ म ये िविवध ठकाणी 
सुलभ शौचालय सं थेपयत 
आधुिनक शौचालय उभारणे.  

२,००,००,०००/- 0 १,००,००,०००/- - - - - - - 

२९ निवन - भाग .१७ ेमलोक 
भागातील र ते काँ टीकरण 
करणे.           (िवशेष योजना) 

- 0 20,000,000 - - - - - - 

३० निवन - इं दरानगर व दळवीनगर 
भागातील र ते डांबरीकरण 
करणे. (भांडवली कामे                
(पथ-डांबरी र ते)) 

- 0 5,000,000 - - - - - - 

३१ निवन - ेमलोक पाक ना याजवळ 
पाि मा य प तीचे सुलभ 
शौचालय बांधणे.(प-
अंदाजप क (संडास     मुता-
या)) 

- 0 2,000,000 - - - - - - 

३२ निवन - दळवीनगर भागातील नाले 
बांधणे. (अ-अंदाजप क 
(लोकारो य नाला) 

- 0 5,000,000 - - - - - - 

३३ निवन - भाग .१७ मधील र ते 
िवकसीत करणे.            
(िवशेष योजना) 

- 0 7,000,000 - - - - - - 

३४ निवन - भाग .१७ मधील मिनषा 
भोईर िवरंगुळा क ाचा वरचा 
मजला िवकिसत करणे.(अ – 
अंदाजप क  (इमारत 
योजना)) 

- 0 1,000,000 - - - - - - 
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३५ ३५ २७६ चचवडगांव येिथल 
आ. .२११ ापारी क  
इमारतीचा िव तार करणे.  

50,000,000  10,000,000 - - - - - - 

३६ ७० १६ / २ . .२३ चचवडगाव भाजी 
मंडईचा िव तार करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.  

50,000,000 0 5,000,000 - - - - - - 

३७ ७० १६ / ३ . .२३ म ये अ यावत 
मशानभूमी बांधणे. 

100,000,000  10,000,000 - - - - - - 

३८ ७० १६ / ५ जु या तालेरा हॉि पटलची 
इमारत पाडून निवन इमारत 
बांधणे. 

260,000,000  20,000,000 - - - - - - 

३९ ७१ १६/२
७ 

भाग .१८ म ये मोरया 
गोसावी टेिडयम म ये िविवध 
खेळांचे अ यावत कोट 
िवकसीत करणे. 

20,000,000  7,500,000 - - - - - - 

४० ७१ १६/२
८ 

भाग .१८ म ये ब उ ेिशय 
पोटस् कॉ पले स बांधणे. 

100,000,000  5,000,000 - - - - - - 

४१ ७१ १६/३
१ 

भाग .१८ म ये चापेकर 
चौक ते केशवनगर काळेवाडी 
र यां या काँ टकरणाचा 
दुसरा ट पा िवकसीत करणे. 

150,000,000  10,000,000 - - - - - - 

४२ ७१ १६/३
२ 

भाग .१८ म ये आर ण 
.२११ येथील ापारी 

क ातील इमारतीम य ेआट 
गॅलरी िवकसीत करणे.  

10,000,000  5,000,000 - - - - - - 

४३ ७१ १६/३
३ 

भाग .१८ मधील गांधीपेठ 
र यांचे काँ टीकरण करणे. 

50,000,000  32,500,000 - - - - - - 

४४ १५३ ९ चचवड गावातील ांतीवीर 
चाफेकर चौकातील उ ाण 
पुलाची सुशोभीकरणाची व 
थाप यिवषयक कामे करणे. 

10,000,000  5,000,000 - - - - - - 
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४५ १५४ १६ भाग .२२ चचवडगाव 
येथील व ताद गावडे जलतरण 
तलावाची थाप य िवषयक 
कामे करणे.  

20,000,000  10,000,000 - - - - - - 

४६ १५४ १८ भाग .२२ केशवनगर 
शाळेमागील खेळाचे मैदान 
िवकिसत करणे. 

8,000,000  2,000,000 - - - - - - 

४७ १५५ ४ भाग .२२ चचवडगांव 
ी.मोरया मं दर येथून 

वाहणा-या पवना नदी 
पा ातील गाळ काढणे. 

20,000,000  10,000,000 - - - - - - 

४८ ३८१ ६२ भाग .२४ म ये न ाने 
ता यात येणा-या आरि त 
जागेस िसमा भत बांधणे व 
उ ान िवकिसत करणे. 

20,000,000 0 10,000,000 - - - - - - 

४९ ४४६ १२ कासारवाडी उपिवभागातील 
प रसरातील र ता ंदीकरणात 
अडथळा ठरणारे म.रा.िव.िव. 
मंडळाचे पोल व तारा हलवुन 
भुिमगत केबल टाकणे.(उ  
लघुदाब पोल व तारा हलिवणे) 

10,000,000 50,000 5,950,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

 670,000,000 59,50,000 

५० ४१९ ४६ कासारवाडी उपिवभागांतगत 
आव यकतेनुसार ीट लाईट 

व था करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (सावजिनक 
सुरि तता) 

2,500,000 10,000 1,490,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 1,490,000 

५१ २१ १४ भाग .६१ दापोडी आर ण 
.३/३० म ये निवन शाळा 

इमारत बांधणे 

20,000,000 100,000 4,900,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 4,900,000 
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५२ २७ ११८ कासारवाडी येथील शंकरवाडी 
ते दापोडी पयतचा रे वेलाईन 
लगतचा १२ मी. िवकास 
योजनेतील र ता करणे.  

30,000,000 3,000,000 7,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 7,000,000 

५३ २८ १२१ भाग .६२ फुगेवाडी 
सँडिवक ना याजवळील सीडी 
वकसाठी अबॅटमट वॉल बांधुन 
लॅब टाकणे व इतर अनुषंिगक 

कामे 

5,000,000 2,000,000 2,500,000 376 4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 2,500,000 

५४ ५१ २२९ वॉड .६२ भूसंपादन अंतगत 
ता यात आलेले आर ण 
िवकिसत करणे.  

4,000,000 10,000 2,490,000 376 4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 2,490,000 

५५ ७६ १२ . .६३ म ये यानक , 
के टग ाऊंड व हॉलीबॉल 
ाऊंड तयार करणे. 

10,000,000 1,000,000 4,000,000 376 4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 4,000,000 

५६ ७६ १३ भाग .६३ कासारवाडी 
आर ण .२२ येथे मैदान 
तयार करणे. 

10,000,000 2,500,000 3,500,000 376 4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 3,500,000 

५७ ७६ १४ भाग .६१ दापोडी 
डॉ.आंबेडकर पुतळा ते बोपोडी 
पुलापयतचा र ता िवकिसत 
करणे. 

30,000,000 1,000,000 4,000,000 376 4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 4,000,000 

५८ २१ १५ भाग .१०१ फुगेवाडी 
मधील लोकमा य टळक 
शाळे या जु या इमारतीत 
फेरफार क न निवन शाळा 
इमारत बांधणे व थाप य 
िवषयक अनु.कामे करणे.          
(भाग-२ व ३) 

50,000,000 500,000 9,500,000 376 4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 9,500,000 
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५९ ६२१ १ भाग .१०१ फुगेवाडी 
मधील लोकमा य टळक 
शाळे या जु या इमारतीत 
फेरफार क न निवन शाळा 
इमारत बांधणे व थाप य 
िवषयक अनु.कामे करणे. 

8,000,000 500,000 6,500,000 376 4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 6,500,000 

६० १७ २ कासारवाडी येथील पवना 
नदी या कडेने संर क भत 
बांधणे. 

50,000,000 5,000,000 2,500,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 2,500,000 

६१ १७ ६ भाग .६२ दापोडी मुि लम 
दफनभुमीसाठी पवना 
नदीसाठी ॉिबयन वॉल 
बांधणे. 

20,000,000 500,000 4,500,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 4,500,000 

६२ १७ ११ दापोडी येथे sms कॉलनी या 
बाजूस रटे नग वॉल बांधणे. 

20,000,000 3,000,000 7,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 7,000,000 

६३ १८ १८ भाग .६२ फुगेवाडी 
मशानभूमी लगतचा र यास 
रटे नग वॉल बांधणे. 

4,000,000 1,500,000 2,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 2,000,000 

६४ १८ ३५ वॉड .६३ मधील मु लीम 
दफनभूमी मधील थाप य 
िवषयक कामे करणे.  

3,000,000 10,000 2,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 2,000,000 

६५ १८ ३६ वॉड .६३ मधील 
आय.टी.आय व जलतरण 
तलाव इमारतीत थाप य 
िवषयक कामे करणे.  

4,000,000 10,000 2,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 2,000,000 

६६ २० १६ . .६३ कासारवाडी येथील 
मशानभूमीचे नूतनीकरण 

करणे.  

15,000,000 4,000,000 4,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 4,000,000 

६७ २७ ११५ भाग . ६१ दापोडी मु य 
र याचे हॉटिम स प तीने 
डांबरीकरण करणे.  

5,000,000 2,000,000 1,500,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 1,500,000 
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६८ २७ ११६ भाग .६१ दापोडी मु य 
र याचे कडेने पावसाळी गटर 
करणे. 

5,000,000 1,500,000 2,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 2,000,000 

६९ २७ ११७ दापोडी भाग .६१ 
र या या कडेने नवीन ८० 
मी.मी. रबर मो डेड पे ह ग 
लॉक बसिवणे. 

5,000,000 500,000 3,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 3,000,000 

७० ५१ २२८ भाग .६१ दापोडी मधील 
मु य र ता िवकिसत करणे. 

20,000,000 10,000 5,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 5,000,000 

७१ ५१ २२९ वॉड .६३ मधील िवकास 
आराख ामधील र ते 
डांबरीकरण करणे व फुटपाथ 
िवकिसत करणे.  

5,000,000 10,000 2,490,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 2,490,000 

७२ ७६ १५ दापोडी मशानभूमी िविवध 
सुधारणा करणे. 

5,000,000 1,000,000 1,500,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 1,370,000,000 1,500,000 

७३    . . २० स ह नं ४८ म ये 
आर ण . १३ येथे ले ाउंड 
करणे 

  10,000,000       

७४ ५० २१६ भाग .३९ संत तुकाराम 
नगर येथील मु य ना या या 
महा मा फुले नगर गंगा 
काईज पयत बाजूने पदपथ 

तयार क न नाला 
सुशोिभकरण करणे.  

50,000,000 2,300,000 17,500,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 670,000,000 17,500,000 

७५ ५० २१८ भाग .३९ संत तुकाराम 
नगर येथील महेशनगर चौक ते 
अि शामक चौक पयाची र ता 
व उपर ते िवकिसत करणे.  

50,000,000 2,500,000 17,500,000 376 3 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 17,500,000 
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७६ निवन - भाग .२० मधील पा नाथ 
सोसायटी प रसरातील र ते 
िवकिसत करणे.  

15,000,000 0 10,000,000 376 3 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 10,000,000 

७७ ६३४ ६ वॉड .६३ कासारवाडी येथे 
सुलभ शौचालय बांधणे. 
(नवीन अंदाजप क य 
र.६००००००) 

1,000,000 0 3,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 670,000,000 3,000,000 

७८ निवन - वॉड .६३ कासारवाडी 
येथील आर ण .१३ खेळाचे 
मैदान िवकिसत करणे.  

20,000,000 0 10,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 670,000,000 10,000,000 

७९ ६३५ २७ वॉड .६३ नािशकफाटा चौक 
येथे व छतागृह बांधणे. 
(नवीन अंदाजप क य 
र.६००००००) 

2,000,000 1,000,000 3,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 670,000,000 3,000,000 

८० २१ १६ कासारवाडी येथे निवन शाळा 
इमारत बांधणे. 

150,000,000 100,000 10,000,000 376 3 भूसंपाद
न िनधी 
(नगररच

ना) 

-- 670,000,000 10,000,000 

८१ निवन - ड भागांतगत पपळे सौदागर 
३७१ ब येथे उ ान िवकिसत 
करणे 

६ कोटी ४५.०० लाख 15,000,000 - - - - - - 

८२ निवन - पपळे सौदागर भाग . ५५ 
मधील कोकणे चौक ते फाऊंटन 
इन हॉटेल पयतचा र ता 
िवकसीत करणे.  

30,000,000 5,000 10,000,000 336 3 भूसंपाद
न िनधी 

1,000,000,000 1,000,000,000 62,000,000 

८३ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
म ये डी.पी. व नॉन डी.पी. 
र ते काँ टचे करणे. 

20,000,000 5,000 5,000,000 - - - - - - 

८४ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
मधील ठक ठकाणी पा याचा 
िनचरा होणेकामी आर.सी.सी. 
बंद पाईपलाईन टाकणे.  

20,000,000 10,000 10,000,000 - - - - - - 
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८५ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथील गो वद गाडन चौक ते 
काटे व ती पयत या र यास 
फुटपाथ करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.   

20,000,000 10,000 5,000,000 - - - - - - 

८६ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथील डी.पी. व नॉन डी.पी. 
र यां या चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

10,000,000 5,000 5,000,000 - - - - - - 

८७ निवन - पपळे सौदागर भाग . ५५ 
म ये मशानभूमीची उवरीत 
कामे करणे.  

10,000,000 10,000 4,000,000 - - - - - - 

८८ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथे ठक ठकाणी पावसाळी 
पा याचा िनचरा होणेकरीता 
आर.सी.सी. बंद पाईप टाकणे.  

10,000,000 4,000,000 5,000,000 - - - - - - 

८९ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
रहाटणी गावठाण व सौदागर 
गावठाण भागात पावसाळी 
पा याचा िनचरा होणेकरीता 
आर.सी.सी. बंद पाईप टाकणे. 

5,000,000 745,000 2,000,000 - - - - - - 

९० निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथे ठक ठकाणी खडीमु माचे 
र ते िवकसीत करणे. 

10,000,000 745,000 5,000,000 - - - - - - 

९१ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथील काटेव ती व 
कंुजीरव ती प रसरातील 
र यांचे हॉटिम स प तीने 
डांबरीकरण करणे.  

5,000,000 3,745,000 2,000,000 - - - - - - 
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९२ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथील वराज गाडन व 
प रसरातील र ते हॉटिम स 
प तीने डांबरीकरण करणे. 

5,000,000 1,490,000 3,000,000 - - - - - - 

९३ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
गावठाण भागात पे ह ग लॉक 
बसिवणे व थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

5,000,000 745,000 2,000,000 - - - - - - 

९४ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथे ठक ठकाणी पे ह ग लॉक 
बसिवणे व थाप य िवषयक 
कामे करणे.  

5,000,000 745,000 2,000,000 - - - - - - 

९५ निवन - पपळे सौदागर भाग .५५ 
येथील खेळाचे मैदान िवकसीत 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.  

5,000,000 745,000 2,000,000 - - - - - - 

९६ ४२२ ५६ . .२८ पपळे सौदागर 
मधील अंतगत १८ मी. डी.पी. 
र यावर र यां या  दुस-या 
बाजूने पोल उभे क न 
काश व था करणे. 

- 500 4,000,000    -  ४००००००/- 

९७ ४६३ ४७ . .२८ म ये एलईडी दवे 
लावणे. 

- 1,000 5,000,000    -  ५००००००/- 

९८ ४२२ ५६ . .२८ पपळे सौदागर 
मधील अंतगत १८ मी. डी.पी. 
र यांवर र यां या दुस-या 
बाजुने पोल उभे क न काश 

व था करणे.(सावजिनक 
सुरि तता) 

10,000,000 500 3,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 3,000,000 

९९ ४६३ ४७ . .२८ म ये एलईडी दवे 
लावणे.        (उजाबचत 
उपकरणे) 

10,000,000 1,000 3,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 3,000,000 
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१०० ४५३ १६ . .२८ मधील िविवध 
चौकांत हायमा ट दवे एलईडी 
फट गसह बसिवणे.(हायमा ट 
दवे) 

10,000,000 4,000 2,500,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

-- 670,000,000 2,500,000 

१०१ १३ २ भाग .४५ पपरी डेअरी 
फाम येथे रे वे उ ाणपुल 
बांधणे. 

400,000,000 500,000 150,000,000 336 3 भूसंपाद
न िनधी 

1,000,000,000 1,000,000,000 197,245,00
0 

१०२ -- -- अशोक िथएटर भाग .४४ 
मधील ठक ठकाणी जु या व 
खराब झाले या आर.सी.सी. 
पाईपची दु ती करणे व 
निवन आर.सी.सी. बंद पाईप 
टाकणे.  

5,000,000 745,000 10,745,000 - - - - - - 

१०३ -- -- अशोक िथएटर भाग .४४ 
येथील न ाने ता यात आलेले 
र ते खडीमु म व बी.बी.एम. 
प तीने िवकसीत करणे.  

5,000,000 745,000 8,245,000 - - - - - - 

१०४ -- -- अशोक िथएटर भाग .४४ 
येथे वाहतूक िवषयक कामे 
करणे. 

5,000,000 745,000 8,245,000 - - - - - - 

१०५ -- -- भाग .४४ अशोक िथएटर 
येथे ठक ठकाणी सुलभ 
शौचालय व मुतारी बांधणे ( 
पैसे ा व वापरा या त वावर) 

75,000,000 10,000 20,010,000 - - - - - - 

१०६ निवन - पपरी वाघेरे भाग .४५ 
येथील न ाने ता यात येणारे 
र ते खडीमु म व बी.बी.एम. 
प तीने िवकसीत करणे.  

5,000,000 745,000 10,000,000 336 3 भूसंपाद
न िनधी 

1,000,000,000 1,000,000,000 95,500,000 
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१०७ निवन - पपरी वाघेरे भाग .४५ 
येथील १०० फुटी र या या 
कडेने रबर मो डेड कलर 
पे ह ग लॉक बसिवणे व 
थाप य िवषयक कामे करणे.  

5,000,000 745,000 7,000,000 - - - - - - 

१०८ निवन - पपरी वाघेरे भाग .४५ 
येथील शाळेचे मैदान व 
आर ण .१६२ खेळाचे 
मैदान िवकसीत व थाप य 
िवषयक कामे करणे.  

5,000,000 5,000 5,000,000 - - - - - - 

१०९ निवन - पपरी वाघेरे भाग .४५ 
मधील जुना काटे पपळे र ता 
काँ टचा करणे.  

50,000,000 1,000 70,000,000 - - - - - - 

११० निवन - पपरी वाघेरे भाग .४५ 
येथील संडास व मुता-यांची 
थाप य िवषयक कामे करणे.  

5,000,000 500,000 3,500,000 - - - - - - 

१११ निवन -- पपळे िनलख भाग .५४ 
येथील महादेव मंदीरामागील 
प रसरात नदीकडेने संर ण 
भतीचे काम करणे व इतर 

अनुषंिगक थाप य िवषयक 
कामे करणे.  

40,000,000 10,000 5,000,000 336 3 भूसंपाद
न िनधी 

1,000,000,000 1,000,000,000 97,510,000 

११२ निवन -- पपळे िनलख भाग .५४ 
येथे ना यांची थाप यिवषयक 
कामे करणे. 

50,000,000 10,000 10,000,000 - - - - - - 

११३ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
प रसरातील र ते हॉटिम स 
प तीने डांबरीकरण करणे. 

40,000,000 10,000 5,000,000 - - - - - - 
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११४ निवन -- पपळे िनलख भाग .५४ 
र क चौक ते भैरवनाथ मंदीर 
येथील र याचे उवरीत कामे 
करणे. 

60,000,000 10,000 2,000,000 - - - - - - 

११५ निवन -- पपळे िनलख भाग . ५४ 
येथील ॉम वॉटर लाईनची 
दु ती करणे व निवन 
आर.सी.सी. बंद पाईप टाकणे. 

5,000,000 745,000 3,000,000 - - - - - - 

११६ निवन -- पपळे िनलख भाग .५४ 
येथील र ते खडीमु म व 
बी.बी.एम. प तीने िवकसीत 
करणे. 

3,000,000 745,000 1,660,000 - - - - - - 

११७ निवन -- पपळे िनलख भाग .५४ 
गावठाण मधील अंतगत 
र यांचे डांबरीकरण करणे. 

5,000,000 745,000 5,000,000 - - - - - - 

११८ निवन -- पपळे िनलख भाग  .५४ 
मधील मु य व अंतगत 
र यांचे हॉटिम स प तीने 
डांबरीकरण करणे.   

20,000,000 745,000 5,000,000 - - - - - - 

११९ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
जगताप डेअरी व प रसरातील 
र यांचे डांबरीकरण करणे. 

5,000,000 745,000 4,000,000 - - - - - - 

१२० -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
मधील डी.पी. र यांची 
सुधारणा क न डांबरीकरण 
करणे. 

5,000,000 745,000 4,000,000 - - - - - - 
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१२१ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
येथील न ाने ता यात येणारे 
र ते व खराब झालेल ेर यांची 
बी.बी.एम. प तीने दु ती 
क न डांबरीकरण करणे.  

5,000,000 745,000 5,000,000 - - - - - - 

१२२ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
क पटेव ती येथील अंतगत 
र यांचे सुधारणा क न 
हॉटिम स प तीने 
डांबरीकरण करणे.  

5,000,000 745,000 4,000,000 - - - - - - 

१२३ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
मधील बाणेर पुलाकडे जाणा-
या र यास फुटपाथ करणे व 
र ता दुभाजक उभारणे. 

5,000,000 745,000 2,500,000 - - - - - - 

१२४ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
येथील २४.०० मी. ं द डी.पी. 
र या या फुटपाथची व 
चबसची थाप य िवषयक 
कामे करणे.  

5,000,000 745,000 2,000,000 - - - - - - 

१२५ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
ठक ठकाणी पे ह ग लॉकची 

कामे करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे.  

20,000,000 745,000 3,000,000 - - - - - - 
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१२६ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
येथील गणेश नगर, 
पंचशीलनगर, साठे वाडा, 
इंगवले आळी, जगताप डेअरी, 
क पटेव ती, ह कन सोसायटी 
इ यादी प रसरात अंतगत 
भागात पे ह ग लॉक बसिवणे 
व थाप य िवषयक कामे 
करणे. 

10,000,000 745,000 3,000,000 - - - - - - 

१२७ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
येथील मनपा शाळा, दवाखाना 
व ायामशाळा येथे 
थाप यिवषयक कामे करणे. 

5,000,000 745,000 2,000,000 - - - - - - 

१२८ -- -- पपळे िनलख भाग .५४ 
गावठाणातील मशानभूमीत 
थाप य िवषयक दु ती व 

देखभालीची कामे करणे. 

10,000,000 500,000 1,500,000 - - - - - - 

१२९ -- -- पपळे िनलख मैलाशु ीकरण 
क ाची मता वाढिवणे 
िवषयक कामे करणे.  

150,000,000 150,000 29,850,000 - - - - - - 

१३० ७० ६६ भाग .५४ पपळे िनलख 
येथील भाजी मंडई आर ण 
िवकसीत करणे 

30,000,000 500,000 3,000,000 336 3 भुसंपाद
न िनधी 

1,000,000,000 1,000,000,000 44,400,000 
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१३१ ४२ १४७ भाग .५४ पपळे िनलख 
येथील र क चौक ते भैरवनाथ 
मंदीर पयत या मु य र याची 
सुधारणा क न डांबरीकरण 
करणे 

80,000,000 10,000,000 30,000,000 - - - - - - 

१३२ १९९ ७ भाग . ५४ पपळे िनलख 
िवशालनगर येथे िविवध 
ठकाणी ॉम वॉटर लाईन 

टाकणे 

10,000,000 1,900,000 5,200,000 - - - - - - 

१३३ २१६ १६ भाग .५४ पपळे िनलख 
येथे िविवध ठकाणी पे हग 
लॉकची व इतर थाप य 

िवषयक कामे करणे. 

3,000,000 900,000 1,800,000 - - - - - - 

१३४ २१६ १७ भाग . ५४ पपळे िनलख 
िवशालनगर प रसरातील 
फुटपाथ, पे हग लॉक व 
पाथवेची कामे करणे 

3,000,000 0 500,000 - - - - - - 

१३५ ५९६ १७ भाग . ५४ पपळे िनलख 
येथील मनपा शाळेची 
सुधारणा करणे, रंगरंगोटी 
करणे व इतर थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

10,000,000 0 700,000 - - - - - - 

१३६ ७०६ ६४ भाग . ५४ पपळे िनलख 
मधील मु य व अंतगत 
र या या कडे या पे हग 
लॉकची दु तीची कामे करणे 

व इतर थाप य िवषयक कामे 
करणे. (सन २०१६-१७ 
करीता) 

1,000,000 0 700,000 - - - - - - 
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१३७ ३६ ३१ भाग . ५४ िवशालनगर 
पपळे िनलख येथील गावठाण 

प रसर जगताप डेअरी 
क पटेव ती आदी भागातील 
अतगत र यांची सुधारणा 
क न डांबरीकरण करणे. 

30,000,000 0 2,500,000 - - - - - - 

१३८ निवन - भाग . २७ मधील िविवध 
चौकांत हायमा ट दवे एलईडी 
फ टगसह बसिवणे (हायमा ट 
दवे (ड भाग)) 

- 4,000 2,500,000 - 15 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - 8,500,000 

१३९ - - भाग . २७ मधील जुने खांब 
बदलणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

- 0 3,000,000 - 18 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - - 

१४० - - . .२७ मधे एलईडी दवे 
लावणे(सावजिनक 
सुरि तता)(उजा बजतीची 
उपकरणे व ीट लाईट 
नुतनीकरण व फ टग दु ती) 

- 1,000 3,000,000 - 46 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - - 

१४१ निवन - भाग . ८ इं ायणीनगर, 
मोशी ािधकरण व 
एम.आय.डी.सी. प रसरात 
केबल व पाईप लाईनमुळे 
खोदाई झाले या र यांचे 
डांबरीकरण करणे.((िवशेष 
योजना)) 

40,000,000 - 30,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - 30,000,000 

१४२ निवन - भाग . ८ इं ायणीनगर, 
येथील राजवाडा प रसरात 
पे हग लॉक बसिवणे व इतर 
कामे करणे.( थाप य िवषयक 
कामे करणे)  

20,000,000 - 15,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - 15,000,000 



 
 

36 

१४३ निवन - भाग . ८ इं ायणीनगर, 
येथे ित पती चौक ते संतनगर 
चौक ते से टर . ४ मधील 
र यास दुभाजक 
करणे.((िवशेष योजना)) 

20,000,000 - 15,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - 15,000,000 

१४४ १९ ४ वॉ. . २४ (नवीन . .२९) 
इं ायणीनगर,से.नं.१ महारा  
कॉलनी शेजारी मोकळा भुखंड 

.३ म ये पोह याचे तलाव 
बांधणे. (िवशेष योजना) 

120,000,000 10,000,000 60,000,000 - - शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- 670,000,000 96,000,000 

१४५ २५ ७६ भाग . २९ ािधकरणातून 
मनपा या ता यात येणा-या 
जागेवर के टग रक 
करणे.(िवशेष योजना) 

25,000,000 6,000,000 6,000,000 - - शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - 0 

१४६ ८० १०७ भाग .२९ इं ायणीनगर 
मधील स.े .३ येथील के टग 
रक चे उव रत थाप य, 

िव ुत व अनुषंिगक कामे करणे 
(दुसरा ट पा)(िवशेष योजना) 

25,000,000 3,900,000 10,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - 0 

१४७ ८६ १०५ भाग . २९ इं ायणीनगर 
मधील बालनगरी क पाचे 
उवरीत कामे करणे ((दुसरा 
ट पा)(िवशेष योजना) 

300,000,000 150,000,000 20,000,000 ३७६ व 
३७७ 

4 शहर 
िवकास 
आराख

डा 

- - 0 

१४८ निवन - भाग . १३ िनगडी गावठाण 
येथील साईनाथनगर 
ना याशेजारी व छतागृह 
उभारणे (प अंदाजप क) 

3,000,000 - 2,000,000 - - - - - - 
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१४९ - - भाग . १३ िनगडी हदु 
मशानभूमी उव रत 

मोडकळीस आलेली िसमा भत 
पाडून आर.सी.सी. िसमा भत 
बांधणे.(प अंदाजप क) 

4,500,000 - 3,000,000 - - - - - - 

१५० - - भाग . १३ मधील मु य 
चौकात CCTV  कॅमेरे 
बसिवणे (भांडवली खच) 

15,000,000 - 7,500,000 - - - - - - 

१५१ - - भाग . १३ मधील 
उ ानाम य ेCCTV कॅमेरे 
बस वणे.(भांडवली खच) 

7,500,000 - 5,000,000 - - - - - - 

१५२ - - भाग . १३ मधील द ांचे 
नुतनीकरण करणे.(भांडवली 
खच) 

7,500,000 - 5,000,000 - - - - - - 

१५३ - - भाग . १३ मधील मु य 
चौकाम ये हायमा ट दवे 
बसिवणे.(भांडवली खच) 

7,500,000 - 5,000,000 - - - - - - 

१५४ - - भाग . १३ िनगडी हदु 
मशानभूमी म ये दहन बेडचा 

धूर एक  क न िव ुत 
िचमणी बसिवणे.(भांडवली 
खच) 

4,500,000 - 3,000,000 - - - - - - 

१५५ निवन - भाग .१३ यमुनानगर 
मधील िव  कमा उदयाना या 
िसमा भतीची उंची 
वाढिवणे.(भांडवली खच) 

6,000,000 - 3,000,000 - - - - - - 

१५६ निवन - भाग .१३ यमुनानगर 
मधील ठाकरे डांगणा या  
िसमा भतीची उंची 
वाढिवणे.(भांडवली खच) 

9,000,000 - 4,000,000 - - - - - - 
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१५७ निवन - भाग .१३ िनगडी गावठाण 
येथील साईनाथनगर  म ये 
िविवध ठकाणी वेश ार 
उभारणे(भांडवली खच) 

9,000,000 - 4,000,000 - - - - - - 

१५८ निवन - भाग .१३ यमुनानगर म ये 
िविवध ठकाणी वेश ार 
उभारणे(भांडवली खच) 

9,000,000 - 4,000,000 - - - - - - 

१५९ - - भाग .१३ िनगडी गावठाण 
म ये िविवध सेवा वािह या 
टाक यामुळे िनमाण झालेले 
चर बुजवणे.(भांडवली खच) 

4,000,000 - 2,500,000 - - - - - - 

१६० - - भाग .१३ िनगडी गावठाण 
म ये महाराणा ताप 
पुत या या प रसराची 
िसमा भत पाडून आर.सी.सी. 
िसमा भत बांधणे व 
सुशोभीकरणाची कामे 
करणे.(भांडवली खच) 

9,000,000 - 4,000,000 - - - - - - 

१६१ - - भाग .१३ यमुनानगर 
ठाकरे ाऊंड येथे 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणे.(भांडवली खच) 

3,000,000 - 2,000,000 - - - - - - 

१६२ - - भाग .१३ यमुनानगर येथे 
दुगानगर चौकाचे सुशोिभकरण 
करणे.(भांडवली खच) 

3,000,000 - 2,000,000 - - - - - - 
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१६३ - - भाग .१३ यमुनानगर 
ठाकरे डांगण के टग रग 
येथे ी.प.पु. गोळवलकर 
गु जी व डॉ.केशव बळीराम 
हेडगेवार तैलिच  उभारणे व 
मा. बाळासाहेब ठाकरे यांचा 
पुतळा उभार यासाठी 
अनुषंिगक कामे 
करणे.(भांडवली खच) 

6,000,000 - 2,000,000 - - - - - - 

१६४ निवन - भाग .१३ िनगडी मधील 
SPM शाळे जवळील 
ना या या भतीची उंची 
वाढिवणे. (भांडवली खच) 

7,500,000 - 3,300,000 - - - - - - 

१६५ निवन - भाग .१३ िनगडी 
अंकुशचौक ते ि वेणीनगर 
चौक पाईन रोड मधील 
ुतगती मागा या जागेश 

चेन लग फे सग 
करणे.(भांडवली खच) 

15,000,000 - 6,600,000 - - - - - - 

१६६ निवन - भाग .१३ िनगडी स.े . 
२२ सािह यर  अ णा भाऊ 
साठे यां या नावाने चरल 
टील व अ युिमनीअम 

कॉपीजीट पँनेल म ये वेश ार 
उभारणे. (झोिनपु थाप य 
देखभाल दु ती महसुली खच) 

4,500,000 - 3,000,000 - - - - - - 
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१६७ निवन - भाग .१३ िनगडी 
पीसीएमसी कॉलनी मधील 
इमारत ना वॉटर ुफ ग करणे 
व अनुषंिगक कामे 
करणे.(झोिनपु थाप य 
देखभाल दु ती महसुली खच) 

7,500,000 - 2,500,000 - - - - - - 

१६८ निवन - भाग .१३ िनगडी स.े . 
२२ म ये सां कृितक क ासाठी 
प याचे शेड उभारणे.(झोिनपु 
थाप य देखभाल दु ती 

महसुली खच) 

7,500,000 - 3,300,000 - - - - - - 

१६९ निवन - भाग .१३ िनगडी स.े . 
२२ येथे भाजी मंडईसाठी 
प याचे गाळे बांधणे.(झोिनपु 
थाप य देखभाल दु ती 

महसुली खच) 

5,000,000 - 2,000,000 - - - - - - 

१७० निवन - भाग .१३ िनगडी स.े . 
२२ येथे ापारी 
उपयोगासाठी आरि त जागेस 
चेन सग फे सग करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे.(झोिनपु 
थाप य देखभाल दु ती 

महसुली खच) 

5,000,000 - 2,000,000 - - - - - - 

१७१ निवन - भाग .१३ िनगडी पाईन 
रोड अंकुश चौक येथे 
भुयारीमाग करणे.( थाप य 
िवशेष योजना) 

70,000,000 - 5,000,000 - - - - - - 
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१७२ निवन - भाग .१३ िनगडी मंुबई पुणे 
र यावर िनगडी जुना बस 
टॉप ते हनुमान मंदीर 

दर यान पादचा-यांना र ता 
ओलांड यासाठी यारी माग 
करणे.( थाप य िवशेष योजना) 

20,000,000 - 6,600,000 - - - - - - 

१७३ निवन - भाग .१३ िनगडी पाईन 
रोड अंकुश चौक येथे भुयारी 
माग करणेसाठी आक टे ट व 
ोज ट मॅनेजमट क स टंटची 

नेमणूक करणे.( थाप य िवशेष 
योजना) 

2,500,000 - 500,000 - - - - - - 

१७४ ५८० ६४ आकुड  मैला शु द करण 
क ांतगत यमुनानगर 
प रसरात जु या 
जलिन: सारण निलका 
टाकणे व उव रत ठकाणी 
जलिन: सारण निलका 
टाकणे. 

४५,००,००० २०,००,००० १०,००,००० - - - - - - 

१७५ ५८० ६६ आकुड  मैला शु द करण 
क ांतगत िनगड  
यमुनानगर येथील 
ना यातील मु य 
जलिन: सारण निलका 
ना या शेजार ल डांबर 
र यावर थलांतर त करणे 
व या अनुषंगाने 
जलिन: सारण वषयक 
कामे. 

१,५०,००,००० ३०,००,००० २०,००,०००       
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१७६ ५८१ ८३ फ े य कायालयांतगत 
स लागार यांनी 
सुच वले माणे िनगड  
गावठाण व प रसरातील 
जलिन: सारण निलका 
सुधारणा वषयक कामे 
करणे. 

२,००,००,००० ३०,००,००० २०,००,०००       

१७७ न वन 
काम 

१ भाग . १३ िनगड  
यमुनानगर येथे 
ठक ठकाणी ेनेज लाईन 
टाकणे 

७५,००,००० ० ५०,००,०००       

१७८ ३९२ ३०८ भाग .१२ मधील 
उ ानाचे काम करणे. 
(भाग-२) 

१,५०,००,००० १,५०,००० ४८,५०,०००       

१७९ ३९२ ३०९ . .१२ मधील उ ानाचे 
व ुत वषयक कामे करणे. 
(भाग-२) 

५०,००,००० ५०,००० १९,५०,०००       

१८० न वन 
काम 

१ भाग . १३ यमुनानगर 
नाना नानी पाक येथे सभा 
मंडप बांधणे व 
सुशोिभकरणाची काम े
करणे. 

५०,००,००० ० २५,००,०००       

१८१ ७६ १६ भाग .४१ सा व ीबाई 
फुले ंथालय इमारतीम ये 
फिनचर वषयक कामे 
करणे. 

5,000,000 1,000,000 5,000,000 ३७६, 
३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

- 670,000,000 5,000,000 
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१८२ ३६ २८४ भाग .३७ मधील टे को 
रोड पासून इं ायणीनगर 
चौक ते ड ट पयतचा 
र ता ं द करण क न 
वकसीत करणे.  

150,000,000 10,000,000 90,000,000 ३७६, 
३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

- 670,000,000 90,000,000 

१८३     ब भाग कायालयासाठ  
न वन शासक य इमारत 
बांधणे 

 20,000,000 40,000,000       

१८४     . .२४ (रामकृ ण मोरे 
े ागृह) येथील रामकृ ण 

मोरे ना यगृहाचे 
नुतनीकरण करणे 

 35,000,000 50,000,000       

१८५     . .१९ म ये हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे 

 8,000,000 7,000,000       

१८६   १ िचंचवड येथील ल मीनगर 
भागात आर ण . २३७ 
म ये उ ान वकिसत 
करणे. 

60,000,000  1,000,000   भूसंपाद
न िनधी 

   

१८७ ३५ २६२ भाग .१९ रावेत- कवळे 
येथील वकास 
आराखडयातील ड .पी.र ते 
वकिसत करणे. 

मूळ 1,25,00,000 
वाढ व 

10,00,00,000 

1,000 50,000,000       
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१८८ ५८ १२ भाग .१८ मामुड  येथील 
गहुजंे ह लगतचा १८ 
मी.ड .पी. र ता व कवळे 
चौक ते गहुंजे दद पयत 
र ता वकसीत करणे. 

मूळ 3,00,00,000 
वाढ व 

20,00,00,000 

0 50,000,000       

१८९ ९९ १२ भाग . १८ कवळे येथे 
नाला बांधणे व पाईप 
टाकणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

मूळ 20,00,000 
वाढ व 

2,00,00,000 

0 10,000,000       

१९० २ वशेष 
योजना 

सांगवी- कवळे र यावर ल 
सांगवी फाटा येथील ढोरे 
पाट ल सबवे ते प रहार 
चौक, औंधकडे जाणारया 
पुलापयतचा र ता वकास 
आराख या माणे वकिसत 
करणे. 

१०.० कोट  - 1,000,000 66 347 औंध 
रावेत 

बीआरट
एस 

मागावर 
थाप
य 

वषयक 
सुधारणा 

व 
देखभा
लीची 
कामे 
करणे. 

10,000,000 5,000,000 १० लाख 

१९१ २६ ८२   ५८ येथील 
आदशनगर संत 
तुकारामनगर भागातील 
र ते मॉडेल  प तीने 
वकसीत करणे. 

50,000,000 0 20,000,000 367 4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 20,000,000 
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१९२ २६ ८३   ५८ येथील 
समतानगर भागातील र ते 
मॉडेल  प तीने वकसीत 
करणे. 

50,000,000 0 20,000,000 367 4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 20,000,000 

१९३ २६ ८३   ५८ येथील 
समतानगर भागातील र ते 
मॉडेल  प तीने वकसीत 
करणे. 

50,000,000 5,000,000 20,000,000 367 4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 20,000,000 

१९४ २६ ८१   ५८ येथील कत नगर 
समथमनगर भागातील 
र ते मॉडेल  प तीने 
वकसीत करणे. 

50,000,000 500,000 20,000,000 367 4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 20,000,000 

१९५ २६ ८२   ५८ येथील 
आदशनगर संत 
तुकारामनगर भागातील 
र ते मॉडेल  प तीने 
वकसीत करणे. 

50,000,000 0 20,000,000 367 4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 20,000,000 

१९६     “ड” भागांतगत भाग 
.२२ येथ े योितबा 

उ ानालगत “तरंगते 
गाडन” वकिसत करणे  

30,000,000  10,000,000       

१९७     वजयनगर भाग .४६ 
म ये पवना नद कडेने 
संर ण िभंतीचे काम करणे 
व इतर अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे 

50,000,000 10,000 10,000,000 336 3 भूसंपाद
न िनधी 

1,000,000,000 1,000,000,000 40,000,000 



 
 

46 

१९८     काळेवाड   भाग .४७ 
म ये पवना नद कडेने 
संर ण िभंतीचे काम करणे 
व इतर अनुषिंगक थाप य 
वषयक कामे करणे. 

50,000,000 10,000 10,000,000 

१९९     काळेवाड  वजयनगर 
भाग .४६ मधील 

काळेवाड  येथील मु य 
र ता ( पंपर  पुल ते 
बी.आर.ट .एस. पयतचा) 
कॉ ं ट करणे. 

150,000,000 10,000 20,000,000 

२००     सन २०१७-१८ क रता 
काळेवाड  प रसरातील 
दु षत पाणीपुरवठा त ार 
िनवारण करणेकामी न वन 
पाणीपुरवठा निलका 
पुर वणे व टाकणे         

मूळ 4000000 
वाढ व 

१,००,००,००० 

2,600,000 6,500,000 336 3 भूसंपाद
न िनधी 

1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 

२०१     भाग . ४८ म ये 
आर ण .६४७, स ह नं. 
१२३/१२५ पैक  म ये 
उदयान वकसीत करणे. 

20,000,000 0 5,000,000 217 13 आं ा व 
भामा 

आसखेड 
धरणातू
न पाणी 
आणणे 

व 

350,000,000 500,000,000 30,005,000 

२०२     भाग . ४८ मधील 
संभाजी महाराज उदयान 
येथे जतरण तलाव बांधणे 

30,000,000 0 5,000  
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२०३     भाग . ४८ मधील स ह 
नं. ४२,४३ रामनगर मधील 
१२.०० मी. ं द चा ड .पी. 
र ता वकसीत करणे. 

20,000,000 0 14,995,000  

२०४     भाग . ४८ रहाटणी 
येथील स ह नं. ३४,३५ व 
२८ म ये १२.०० मी. ं द चा 
ड .पी.र ता वकसीत 
करणे. 

20,000,000 0 10,000,000  

२०५     भाग . ४८ येथील 
मनपा शाळा इमारतीची 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

20,000,000 0 5,000  

२०६     भाग . ४८ येथे 
िशवराजनगर, गजानननगर 
येथे ॉम वॉटर व इतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

5,000,000 5,000 2,500,000 217 13 आं ा व 
भामा 

आसखेड 
धरणातू
न पाणी 
आणणे 

व 

350,000,000 350,000,000 25,000,000 

२०७     भाग . ४८ येथे ीनगर 
येथे ॉम वॉटर व इतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

5,000,000 5,000 2,500,000 
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२०८     भाग . ४८ येथील 
गावठाण मशानभुमीम ये 
अदयावत प दतीने वेट ंग 
शेड उभारणे, घाट वकसीत 
करणे व मशानभूमीचे 
नुतनीकरण करणे. 

30,000,000 5,000 20,000,000 

२०९ ४२२ ६३ . .२७ मधील जुने खांब 
बदलणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

5,000,000 0 3,000,000 

१७६ व 
३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 3,000,000 

२१० ४५३ १५ . .२७ मधील व वध 
चौकात हायमा ट दवे 
एलइड  फट ंगसह बस वणे 

10,000,000 4,000 2,500,000 
३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 2,500,000 

२११ ४६३ ४६ . .२७ म ये एलइड  दवे 
बस वणे 

10,000,000 1,000 3,000,000 
३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 3,000,000 

२१२ ४१९ ४५ सांगवी उप वभागांतगत 
आव यकतेनुसार ट 
लाईट यव था करणे व 
अनुषंिगक काम ेकरणे   

2,500,000 10,000 1,490,000 

३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 1,490,000 

२१३     . . ५९ मधील मधुबन 
कॉलनी प रसरातील सव 
र यांची UTWT प तीने 
वकिसत करणे   

  60,000,000       
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२१४ ८३ ५८ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील आर ण . जीपी 
१३२ (बसटिमनस) 
वकसीत करणे 

 3,000,000 50,000,000       

२१५ ८३ ६० भाग . ९ संभाजीनगर 
येथे बड हॅली येथे लेझर 
शो साठ  आव यक कामे 
करणे. 

 3,000,000 50,000,000       

२१६ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
शाहूनगर संभाजीनगर 
एचड एफसी कॉलनीसाठ  
२४ X ७ नाग रकांना पुरेस े
पाणी िमळणेसाठ  वतंञ 
पाईप लाईन टाकून जादा 
मतेची उंच टाक  बांधणे. 

  25,000,000       

२१७ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
मोरवाड  हाडा कॉलनी 
अमृते र साठ  २४ X ७ 
नाग रकांना पुरेसे पाणी 
िमळणेसाठ  वतंञ पाईप 
लाईन टाकून जादा 
मतेची उंच टाक  बांधणे. 

  25,000,000       

२१८ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
शाहूनगर येथील ब हरवडे 

डांगणा या चारह  बाजूना 
प के वॉल कंपाऊंड करणे 

  75,000,000       
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डांगण न याने वकसीत 
करणे ये  नाग रकांसाठ  
अदयावत व ंळा क  
शौचालय बॅडिमंटन कोट 
टेिनस कोट बन वणे 

२१९ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
शाहूनगर येथील राज ी 
शाहू गाडन न याने 
वकसीत करणे वॉटर 
फाऊंटन शो व मुलांसाठ  
अदयावत राईडस ्  ेन 
बस वणे तेथील परॅिमड 
हॉलचे नुतनीकरण क न 
वातानुकूलीत करणे. 

  55,000,000       

२२० नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
संभाजीनगर येथील िशव 
शाहू गाडनमधील रका या 
जागेम ये डॉ फ न शो व 
गॅलर ची िनिमती करणे. 

  75,000,000       

२२१ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
शाहूनगर संभाजीनगर 
एचड एफसी कॉलनी 
अमृते र मोरवाड  हाडा 
कॉलनी येथे चौकाचौकात व 
रहदार या ठकाणी 
सीसी ट ह  कॅमेरे बस वणे. 

  35,000,000       
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२२२ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
शाहूनगर संभाजीनगर 
एचड एफसी कॉलनी 
मोरवाड  हाडा कॉलनी येथ े
वेश दाराला सुस ज 

कमानी बस वणे. 

  40,000,000       

२२३ नवीन 
काम े

  भाग . १० म ये 
अदयावत सावजिनक 
शौचालय बांधणे. 

  75,000,000       

२२४ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील 
संभाजीनगर मधील 
आर ीत भुखंडाम ये पधा 
प र ा व त सम सव 
प र ां या मागदशनासाठ  
अदयावत अ यािसका 
इमारत बांधणे. 

  30,000,000       

२२५ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील सव 
ट ईट गाडनस ्  डांगण 

जलतरण तलाव सां कृितक 
भवनच े वदयुतीकरण 
सोलार पॉवर वर वकसीत 
कराव े

  100,000,000       

२२६ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील सव 
अंतगत र ते िसमटचे 
करावेत. 

  200,000,000       
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२२७ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील हाडा 
कॉलनी मोरवाड  अमृते र 
कॉलनी लालटोपीनगर 
येथील नाग रकांच े
सोयीसाठ  मनपा दवाखाना 
बांधणे. 

  100,000,000       

२२८ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील हाडा 
कॉलनी मोरवाड  अमृते र 
कॉलनी लालटोपीनगर 
अ णासाहेबनगर इं दरानगर 
येथील वदया यासाठ  
मनपा शाळा इमारत 
बांधणे. 

  100,000,000       

२२९ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील हाडा 
कॉलनी मोरवाड  अमृते र 
कॉलनी लालटोपीनगर 
अ णासाहेबनगर इं दरानगर 
येथील नाग रकां या 
सोयीसाठ  ऍटो ल टर 
जवळ ल मशानभूमीचे 
नुतनीकरण करणे व 
वदयुतदाह नीची सोय 
उपल ध क न देणे. 

  100,000,000       
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२३० नवीन 
काम े

  भाग .१० मधील 
वदयानगर द नगर 
शंकरनगर इं दरानगर 
अ णासाहेबनगर 
लालटोपीनगर येथील ेनेज 
अंतगत र यांचे 
डांबर करण व प या या 
पा याची पाईपलाईन करणे 
तसेच वदयानगर येथील 
खाण वकिसत करणे. 

  105,000,000       

२३१ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील हाडा 
कॉलनी येथील उदयानाचे 
अदयावत नुतनीकरण करणे 
ये  नाग रकांसाठ  

सुस ज वरंगुळा क  
यायामशाळा ंथालय व 
सां कृितक भवन बाधंणे 

  100,000,000       

२३२ नवीन 
काम े

  भाग . १० मधील हाडा 
कॉलनी व मोरवाड तील 
जागोजागीचे वदयुत 
ा सफॉमर थलांतर त 

करणे. 

  5,000,000       

२३३ २६ ८५ भाग . ६० सांगवी 
मशानभूमीची थाप य 
वषयक नुतनीकरणाची 
कामे करणे. 

10,000,000 5,000,000 15,000,000 ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 15,000,000 
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२३४ २६ ८६ भाग . ६० सांगवी 
गावठाण ल मीनगर, 
ममतानगर भागाचे      
मॉडेलवॉड प दतीने 
वकिसत करणे. 

50,000,000 5,000,000 10,000,000 ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 10,000,000 

२३५ ३९ १४ भाग . ५९ मधील 
िशतोळेनगर सातपुडा व 
आनंदनगर भागातील 
र याचे UTWT प दतीन े
वकसीत करणे. 

100,000,000 2,500,000 50,000,000 ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 50,000,000 

२३६ ३९ १५ भाग . ५९ मधील 
मधुबन कॉलनी प रसरातील 
सव र याचे UTWT 
प दतीने वकसीत करणे. 

100,000,000 2,500,000 50,000,000 ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 50,000,000 

२३७ ३९ १६ भाग . ५९ मधील 
ढोरेनगर गंगानगर 
प रसरातील र ते UTWT 
प दतीने वकसीत करणे. 

100,000,000 2,500,000 50,000,000 ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 50,000,000 

२३८ ३९ १७ भाग .६० सांगवीम ये 
गावठाण प रसरात मॉडेल 
वॉड प दतीने वकास कामे 
करणे. 

30,000,000 2,500,000 10,000,000 ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 10,000,000 

२३९ ४५५ १ सांगवी करसंकलन 
कायालय इमारती या 
वजपुरवठया कर ता सौर 
यंञणा बस वणे. 

५०,००,००० ५,००,००० २०,००,००० ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 2,000,000 
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२४० ४५४ २ क ेञीय कायालय 
इमारती या 
वजपुरवठयाकर ता सौर 
उजपासुन वजिनम ती 
करणे. 

५०,००,००० 10,000 ३०,००,००० ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 3,000,000 

२४१ ४६३ ४५ ड ेञीय कायालयांतगत 
सव भागाम ये 
र यावर ल द यांचे 
नुतनीकरण  व 
उजाबचतीसाठ  एल इ ड  
फ ट ंग बस वणे. 

१,००,००,००० 0 ३०,००,००० ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 3,000,000 

२४२ ४६३ ३८ ड भाग अंतगत . .५६ 
मधील र यांवर जु या 
खळ या बदलून 
उजाबचती या हेतूने न वन 
एल इ ड  खळ या 
बस वणे. 

2,500,000 0 2,000,000 ३७६ 
व 

३७७ 

4 शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 2,000,000 

२४३ ९६ २ भाग . २६ 
काळभोरनगर (न वन 
. .१४) येथे वाचनालय 

उभारणे बचस बस वणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

मूळ 5000000 
सुधार त 

७५,००,००० 

1,000 2,500,000       

२४४ १०१ ६४ भाग . २६ 
काळभोरनगर (न वन 
. .१४) इ टेट भागात 
टॉम वॉटर लाईन टाकणे 

व अनुषंिगक कामे करणे. 

मूळ 5000000 
सुधार त 

५०,००,००० 

1,000 3,000,000       
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२४५ १०१ ६५ भाग . २६ 
काळभोरनगर (न वन 
. .१४) काळभोरनगर 

मोहननगर व इतर 
प रसरात टॉम वॉटर व 
सरफेस गटरची काम,े 
फुटपाथ व देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

मूळ 5000000 
सुधार त 

५०,००,००० 

1,000 3,200,000       

२४६ १०३ २६ भाग . २६ 
काळभोरनगर (न वन 
. .१४) येथे ठक ठकाणी 

सरफेस गटर बांधणे, जुने 
गटर बांधणे, जुने गटर 
दु त करणे, बंद पाईप 
करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

मूळ 9000000 
सुधार त 

९०,००,००० 

1,000 3,500,000       

२४७ १२३ २२ भाग . २६ 
काळभोरनगर येथील 
ता यात आले या 
आ. .२७९ ला सीमािभंत 
बांधणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

मूळ 3000000 
सुधार त 

३०,००,००० 

1,000,000 1,800,000       

२४८ १३४ २ भाग . २६ 
काळभोरनगर (न वन 
. .१४) काळभोरनगर 

मोहननगर म ये 
वॉड तर य योजन ेअंतगत 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

मूळ 2500000 
सुधार त 

२५,००,००० 

1,000 1,600,000       
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२४९ न वन 
काम े

  नवीन भाग . १४ म ये 
टार बाजार ते टायटन शो 
म पयत या र याच े

काँ ट करा करणे. 

मूळ 100000000 
सुधार त 

१,००,००,००० 

 20,000,000       

२५० न वन 
काम े

  न वन भाग .१४ 
काळभोरनगर भागात ॉम 
वॉटर लाईन, फुटपाथ 
पे हंग लॉक इ याद  
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

मूळ 4752000 
सुधार त 

४७,५२,००० 

 3,500,000       

२५१ न वन 
काम े

  न वन भाग . १४ 
मोहननगर भागात ॉम 
वॉटर लाईन, फुटपाथ 
पे हंग लॉक इ याद  
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

मूळ 4752000 
सुधार त 

४७,५२,००० 

 3,500,000       

२५२ न वन 
काम े

  मोहननगर येथील संगवी 
केसर  कं पाऊंड जवळ 
कमान उभारणे व 
मोहननगर जवळ ल 
कमानीचे सुशोिभकरण 
करणे. (न वन . .१४) 

मूळ 8000000 
सुधार त 

८०,००,००० 

 6,000,000       

२५३ न वन 
काम े

  खंडोबा माळ चौक ते 
रामनगर चौक र याचे 
डांबर करण करणे  (न वन 
. .१४) 

मूळ 10000000 
सुधार त 

१,००,००,००० 

 6,500,000       
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२५४ न वन 
काम े

  नवीन भाग . १४ 
काळभोरनगर मोहननगर 
येथे ठक ठकाणी र ते व 
चौकाचे सुशोिभकरण करणे 
व थाप य वषयक कामे 
करणे. 

मूळ 20000000 
सुधार त 

२०,००,००० 

 4,900,000       

२५५     दघी उप वभागातील . . 
३१ (न वन .४) येथील 
र यावर ल ट लाईटच े
नूतनीकरण करणे. 

3,000,000 500,000 1,000,000       

२५६     दघी उप वभागातील न वन 
.४ बोपखेल, गणेशनगर 

येथील र या वर ल ट 
लाईटच ेनूतनीकरण करणे. 

3,000,000 500,000 1,000,000       

२५७     दघी उप वभागातील 
. .३१ (नवीन . ४) 

येथील अंतगत र यावर 
आव यकतेनुसार काश 
यव था करणे. 

3,000,000 454,400 1,000,000       

२५८     दघी उप वभागातील 
. .३१ (नवीन . ४) 

मधील मु य चौकात 
हायमा  दवे बस वणे व 
नुतनीकरण करणे. 

1,500,000 200,000 800,000       
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२५९     दघी उप वभागाअंतगत 
नवीन भाग . ४ दघी 
प रसराम ये दवाब ी 
यव थेच ेऊजा बचतीचे 
अनुषंगाने LED फट ंग 
बस वणे व नुतनीकरण 
करणे 

4,000,000 200,000 1,800,000       

२६०     दघी उप वभागाअंतगत 
नवीन भाग . ४ 
बोपखले प रसराम ये 
दवाब ी यव थेच ेऊजा 
बचतीचे अनुषंगाने LED 
फट ंग बस वणे व 
नुतनीकरण करणे 

4,000,000 200,000 1,800,000       

२६१     भाग . ४ अंतगत 
ववीध चौकात सीसीट ह  
यंञणा बस वणे. 

10,000,000 0 5,000,000       

२६२ ५४० २ पांजरपोळ येथे उंच टाक  
बांधणे 

15,000,000 3,500,000 3,500,000       

२६३ ५४० ७ क भागातील जल ेञ . 
७ मधील च-होली मधील 
मनपाचे ता यात आलेले 
र या या कडेने ड .आय. 
जल वतरण निलका टाकणे. 

19,000,000 1,300,000 1,700,000       
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२६४ ५४० १२ भाग .६ मोशी बो-हाडे 
वाड  टाक व न वतरण 
होणा-या भागात जलवाह नी 
टाकणे. 

7,002,655 700,000 2,300,000       

२६५ ५४१ १८ भाग .६ मोशी 
िशवाजीवाड  येथे 
र या या कडेने 
जलवाह नी टाकणे, व ती 
भागात जलनिलका टाकणे 

2,798,403 100,000 2,400,000       

२६६ ५४१ २४ दघी येथे मु य 
जलवाह नीचे काम करणे. 

2,099,468 1,000,000 1,500,000       

२६७ ५४१ २७ भाग . ३३ गवळ नगर, 
ीराम कॉलनी, राधानगर  

प रसरात पाईपलाईन 
टाकणे 

2,100,302 900,000 1,100,000       

२६८ ५४१ ३५ भाग . २९ मधील से.१ 
व गु वहार प रसरात 
जु या पाईपलाईन जागी 
न वन पाईपलाईन टाकणे 
व दु ती वषयक काम 
करणे 

2,100,830 800,000 1,200,000       

२६९ ५४१ ३६ भाग .३५ मधील धावडे 
व ती प रसरात जु या 
पाईपलाईन जागी नवीन 
पाईपलाईन टाकणे व 
दु ती वषयक काम 
करणे. 

1,600,000 1,100,000 900,000       
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२७० ५४२ ३८ भाग .३० मधील 
सदगु नगर भागात जु या 
पाईपलाईन जागी नवीन 
पाईपलाईन टाकणे व 
दु ती वषयक काम 
करणे. 

1,500,000 500,000 1,000,000       

२७१ ५४२ ३९ भाग . ३० मधील 
च पाणी रोड या कडेने 
नवीन पाईपलाईन टाकणे 

2,700,000 600,000 1,400,000       

२७२ ५४२ ४४ इ भागात ड .आय. पाईप 
व लॉ ह पुर वणे 

6,998,856 500,000 3,500,000       

२७३ ५४२ ५० से. .४/६ येथे व वध 
ठकाणी ड .आय. पाईप 
लाईन टाकणे  

1,399,709 500,000 1,000,000       

२७४ ५४२ ५१ भाग . ७ च-होली 
येथील मनपा या ता यात 
आले या ड .पी.र या या 
कडेने व इतर ठकाणी 
वतरण निलका टाकणे. 

6,000,000 2,000,000 2,000,000       

२७५ ५४२ ५२ भाग . ७ च-होली 
वडमुखवाड  येथे न वन 
वकसीत होणा-या भागात 
ठक ठकाणी पाईपलाईन 
टाकणे. 

6,000,000 2,000,000 2,000,000       

२७६ ५४३ ६७ भोसर  वॉड . ३५ मधील 
धावडे व ती प रसरात 
न वन ड .आय. पाईपलाईन 
टाकणे 

1,600,000 600,000 900,000       
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२७७ ५४३ ६९ भोसर  वॉड . ३६ 
भगतव ती, गुळवेव ती 
मधील प रसरात न वन 
ड .आय. पाईपलाईन टाकणे 

1,200,000 700,000 800,000       

२७८ ५४४ ८३ वडमुखवाड  (साईमंद र 
भाग चोवीसावाड  व 
न याने वकसीत होणा-या 
भागात व इतर 
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा 
जलवा हनी पुर वणे व 
टाकणे (सन २०१७-१८) 

6,000,000 1,000,000 3,000,000       

२७९ ५४४ ८४ च-होली, काळजेवाड  व 
न याने वकसीत होणा-या 
भागात व इतर 
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा 
जलवा हनी पुर वणे व 
टाकणे (सन२०१७-१८) 

6,000,000 1,000,000 3,000,000       

२८०   

  

ािधकरणा या से टर . 
६ येथील जागेत नवीन 
पा याची टाक  बांधणे 
आव यक आहे. 

25,000,000  15,000,000       

२८१     वडमुखवाड  थोर या पादुका 
मं दरा या पाठ मागे, जना 
गट .-७९ या जागेत 
नवीन पा याची टाक  
बांधणे 

25,000,000  15,000,000       
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२८२ ५७५ ७४ कासारवाड  मलशु द करण 
क ां अंतगत भाग .३१ 
दघी येथे माउलीनगर 
जवळ CME िभंती या 
कडेने मु य निलका 
टाकणे. 

 2,000,000 2,000,000       

२८३ ५७६ ७८ कासारवाड  मलशु द करण 
क ां अंतगत भाग . ३१ 
दघी म ये मलिन:सारण 
यव थेम य ेसुधारणा 
करणे. 

 1,000,000 1,000,000       

२८४ २६९ ५ भाग . ३१ दघीम ये 
ठक ठकाणी पावसाळ  
गटर करणे    

 500,000 1,500,000   शहर 
वकास 
आराख
डा 

 670,000,000 25,350,000 

२८५ २७४ ७३ भाग . ३१ दघी म ये 
काटेव ती, परांडेनगर, दघी 
गावठाण, आदशनगर, 
साईपाक इ याद  ठकाणचे 
र ते खड मु म व बीबीएम 
प दतीने तयार करणे.    

 1,100,000 3,900,000       

२८६ २८२ १५७ भाग .३१ दघी मधील 
मशानभूमी, दघी 

गावठ ण इ याद  
ठकाणीचे उव रत र ते 
डांबर करण करणे.     

 1,000,000 4,000,000       
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२८७ २९७ ११२ भाग . ३१ दघी मधील 
आर ण . २/११९, 
खेळाचे मैदान यांस 
तारकंुपण करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 500,000 1,250,000       

२८८ २९७ ११५ भाग . ३१ दघी म ये 
ठक ठकाणी र या या 
कडेने पे हंग लॉक 
बस वणे      

 500,000 1,200,000       

२८९ २९७ ११४ भाग . ३१ दघीम ये 
ठक ठकाणी पे हंग लॉक 
बस वणे      

 500,000 1,200,000       

२९० २९७ ११७ भाग . ३१, दघी मधील 
मानभूमी म ये दहनशेड 

बांधणे व इतर थाप य 
वषयक काम ेकरणे   

 1,000,000 2,300,000       

२९१ ३६ २९७ भाग . ३१ दघी मधील 
आर ण . २/१३९, 
ाथिमक शाळा यांस 

सीमािभंत बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.     

 1,000,000 5,000,000       
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२९२ ३६ २९८ भाग . ३१ दघी मधील 
आर ण . २/११२, 
ाथिमक शाळा यांस 

सीमािभंत बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.     

 1,000,000 5,000,000       

२९३ ८६७ २९ भाग . ३९ प रसरात 
आव यकतेनुसार पाणी 
पुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

1,600,000 600,000 900,000       

२९४ ८६७ ३० भाग . ४० प रसरात 
आव यकतेनुसार 
पाणीपुरवठा वषय देखभाल 
दु तीची कामे करणे 

1,600,000 600,000 900,000       

२९५ ५३३ २४ फुगेवाड  येथे 
आव यकतेनुसार 
जलवा हनी टाकणे व 
देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

2,000,000 0 1,500,000       

२९६ ८६७ ३२ भाग .६२ येथे 
आव यकतेनुसार देखभाल 
दु तीची कामे करणे 

1,200,000 800,000 400,000       

२९७ ५३२ २ क भाग कासारवाड  
टा याव न पाणीपुरवठा 
करणे कामी मजूर पुर वणे 

15,000,000 0 6,000,000       
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२९८     

. .२३ येथील मनपाचे दलीप 
वगसरकर ऍकेडमी येथे 
पॅ हेलीयनची उवर त कामे व 
इतर आव यक कामे करणे. 
वशेष योजना 

१०,०००,००० ७,०००,०००  

      

२९९     

. .२३ म ये व छ भारत 
मो हमेअंतगत भागात 
व छतागृह बांधणे व 

अ त वातील व छतागृहात 
सुधारणा करणे.प अंदाजपञक 

६,०००,००० ४,०००,०००  

      

३००     

. .२३ यशवंतराव च हाण 
वदयालय येथे फिनचर 
यव था करणे.प अंदाजपञक ३,०००,००० २,०००,०००  

      

३०१     

भाग .४९ थेरगाव बापुजीबुवा 
नगर येथील स ह नं.०९ येथ े
दवाखाना इमारत बांधणे.प 
अंदाजपञक ६३३,८३१,००० २००,०००,०००  

      

३०२     

. .२३ मधील बापुजीबुवा 
उदयाना कमा व सुर ा के बन 
बांधणे व इतर कामे करणे. 
थाप य उदयान ४,५००,००० ३,०००,०००  
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३०३     

. .२३ मधील थेरगाव 
गावठाण येथे कलर पे ह ंग 
लॉक बस वणे थाप य 
वषयक कामे करणे. ६,०००,००० ४,०००,०००  

      

३०४     

. .२३ मधील तापक र चौक 
ते पवारनगर २ पयत २४ मी 
र याच े ं द करण क न र ता 
वकसीत करणे भांडवली खच 
डांबर  र ते (मु यालय) ४,५००,००० ३,०००,०००  

      

३०५     

. .२३ थेरगाव गावठाण 
येथील अंतगत र यांचे 
एमपीएम प दतीने व हॉटिम स 
डांबर करण करणे. भांडवली खच 
डांबर  र ते (मु यालय) 

७,५००,००० ५,०००,०००  

      

३०६     

भाग . २३ येथे मशानभुमी 
म ये वदयुत शवदा हनी 
बस वणे   पयावरण वषयक 
काम े

९,०००,००० ६,०००,०००  
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३०७     

. .२३ थेरगाव गावठाण येथे 
पवनानद या कनार  
मैलाशु द करण क  (STP) 
बांधणे. जल िनःसारण वषयक 
काम े

   

      

३०८     

सन २०१७-१८ साठ  थेरगाव 
गावठाण व प रसरात दु षत 
पाणी त ार िनवारण करणे 
कामी न वन पाणीपुरवठा 
निलका परु वणे व टाकणे. 

५०,००,०००        
वाढ व अं.प. 

र कम  
१,००,००,००० 

३,०००,००० ६,५००,००० ३३६ ३ भुसंपाद
न िनधी १,०००,०००,००० १०० कोट  १०,०००,००० 

३०९ ५५ ३१५ 

भाग .५ जाधववाड  मधील 
ता यात आलेले र ते एम पी 
एम प दतीन ेडांबर करण करणे. 
वशेष योजना 

२०,०००,००० २,०००,००० १३,०००,००० 

      

३१० ५५ ३१६ 

भाग .५ जाधववाड  मधील 
ववीध र ते बी एम प दतीने 
डांबर करण करणे. वशेष 
योजना 

२०,०००,००० २,०००,००० १३,०००,००० 

      

३११ ५५ ३१७ 

भाग .५ कुदळवाड  मधील 
ता यात आलेले र ते एमपी एम 
प दतीन ेडांबर करण करणे.  
वशेष योजना 

१५,०००,००० १,००० १०,०००,००० 
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३१२ ५५ ३१८ 

भाग .५ कुदळवाड  मधील 
ववीध र ते बीएम प दतीने 
डांबर करण करणे.                  
वशेष योजना 

२०,०००,००० १,००० १३,०००,००० 

      

३१३ ५५ ३१९ 

भाग .५ जाधववाड  मधील 
ववीध र ते बीसी प दतीने 
डांबर करण करणे. वशेष 
योजना 

१५,०००,००० २,०००,००० १०,०००,००० 

      

३१४ ५५ ३२० 

भाग .५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील ड पी र ते 
वकसीत करणे.           
वशेष योजना 

१००,०००,००० १,५००,००० ५०,०००,००० 

      

३१५ ५५ ३२१ 

भाग .५ कुदळवाड  मधील 
औदयोिगक प रसरातील 
र यांना बीएम/बीसी प दतीने 
डांबर करणे करणे.  वशेष 
योजना 

५०,०००,००० १,७००,००० ३०,०००,००० 

      

३१६ ५५ ३२२ 

भाग .५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील ता यात 
आले या आर णां या जागा 
वकसीत करणे.    वशेष 
योजना 

२०,०००,००० २००,००० १३,०००,००० 
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३१७ ५५ ३२३ 

भाग .५ जाधववाड  मधील 
िचखली मोशी िशवेचा २४ मी. 
ड पी र ता सीएनजी पंपापयत 
वकसीत करणे.      वशेष 
योजना 

३०,०००,००० २००,००० २०,०००,००० 

      

३१८ ३९२ २९१ 

भाग . ५ मधील जाधवाड  
येथील आ. .१/१४७ येथील 
उदयानाची उव रत कामे करणे. 
थाप य उ ान 

२०,०००,००० ६००,००० १०,०००,००० 

      

३१९ ३९२ २९२ 

भाग . ५ मधील जाधववाड  
येथील आ. . १/१४७ येथील 
उदयानाची वदयुत वषयक 
कामे करणे.        थाप य 
उ ान 

५,०००,००० २००,००० ३,०००,००० 

      

३२०   ३७ 

. .३३ मधील सखुबाई गबाजी 
गवळ  उदयान येथे आकषक 
वदयुत रंगीत कारंजे करणे ३०,०००,००० ३०,०००,०००  

      
३२१   ४२ 

भाग . ३३ गवळ नगर 
येथील आर ण . ४०७ 
खेळाचे मैदान वकसीत करणे  

५०,०००,००० २२५,०००  
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३२२   २१ 

भाग . ३२ सॅड वक कॉलनी 
म ये आर ण . ४०० येथे 
ाथिमक शाळा बांधणे   २०,०००,००० १,०००,०००  

      

३२३   २२ 

भाग . ३३ गवळ नगर 
मधील आर ण . ४०७ 
खेळाचे मैदान येथ े डा संकुल 
इमारत बांधणे १,५००,००० ५००,०००  

      

३२४   १७१ 

नािशक फाटा ते इं ायणी नद  
पयत अ ती वातील र यांची 
देखभाल व दु ती करणे  २०,०००,००० २०,०००,०००  

      

३२५   १७१ 

नािशक फाटा ते इं ायणीनद  
पयत या र यावर आव यकते 
नुसार सबवे/FOB बांधणे  ३०,०००,००० ३०,०००,०००  

      
३२६   १७८ 

नािशक फाटा ते मोशी या 
र यावर ल सेवा र ते वकसीत 
करणे   

३००,०००,००० ३००,०००,०००  

      

३२७   ६० 

. .३३ गवळ नगर व .क.३४ 
ग हाणे व ती या भागातील 
र ते व चौकाम ये पादचारासाठ  
सु वधा पुरवीणे व वाहतूक 
सुधारणा वषयक कामे करणे   ९७५,००० १,५००,०००  
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३२८   ६३ 

इ ेञीय कायालयातील 
. .३२,३३,३४,३५ व३६ या 

भागातील र ते व चौकाम ये 
पादचारासाठ  सु वधा पुर वणे 
सुधारणा वषयक कामे करणे.   

५,५००,००० २,०००,०००  

      
३२९   ६६ 

भोसर  उडडणपुलाखाली रेलींग 
पे ह ंग लॉक बसवणे १०,०००,००० १५,०००,०००  

      

३३०   ३२४ 

भोसर  . .३३ गवळ नगर 
मधील गवळ  बंगला ते गवळ  
उदयान पयत १८ मी.ड पी र ता 
डांबर करण करणे 

२०,०००,००० ४,०००,०००  

      

३३१   ३२५ 

भोसर  . .३३ गवळ  नगर 
मधील मुकेश लॉज ते 
यदशनी शाळा पयतचा १८ 

मी. ड पी र ता डांबर करण 
करणे  

२०,०००,००० ४,०००,०००  

      

३३२   ३०० 

. .३२ सँडवीक कॉलनी 
(नवीन . .५) भागातील 
जाणारे भोसर  आळंद  र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे  

१०,०००,००० ३,५००,०००  
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३३३   २९९ 

. .३२ सँडवीक कॉलनी 
(नवीन . .५ ) मधील भोसर  
दघी र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे   

१५,०००,००० ४,०००,०००  

      

३३४   २०४ 

. .३२ सँडवीक कॉ नी म ये 
दघी मु यर ता, राधानगर  ते 
भोसर  आळंद  र ता व गवळ  
चौक ते भोसर  आळंद  
र तापयतचे सुशोभीकरण व 
थाप य वषय कामे व 

हॉिम स प दतीने डांबर करण 
करणे    

२०,०००,००० ३०,०००,०००  

      

३३५   २०७ 

. .३३ गवळ नगर मधील 
कै.सखुबाई गबाजी गवळ  
उदयान येथ ेसंत ृ ी वकसीत 
करणे  

२०,०००,००० ३०,०००,०००  

      

३३६   २१३ 

. .३२ सँडवीक कॉलनी 
पर सरात ठक ठकाणी पावसाळ  
गटर व थाप य वषयक कामे 
करणे     २०,०००,००० ३०,०००,०००  

      

३३७   १०१ 

. .३२ सँडवीक कॉलनी 
पर सरात  नवीन . .५१ म ये 
पे ह ंग लॉक बसवणे १,०००,००० ९०५,०००  
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३३८   १३१ 

भोसर  येथे उ डाणपुल बांधणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे 
(पुणे नाशीक र यावर ल थेट 
वाहतूक सुरळ त होणार असून 
यामुळे नागर कांना र ता 

ओलांडणे सोईचे आहे) 
४१,०००,००० ५०,०००,०००  

      
३३९   १६ 

भोसर  येथे पुणे नािशक 
महामागावर अंडर ॉसींग करणे  ६०,०००,००० ६५,०००,०००  

      
३४०   १९ 

भोसर  येथे पुणे नािशक 
महामागावर अंडर ॉसींग करणे ६०,०००,००० ५००,०००  

      

३४१     

कासारवाड  मलशु द करण 
क ाअंतगत . .३३ गवळ नगर 
येथ ेमलवा ह याचीं सुधारणा 
कामे करणे १,०००,००० १,०००,००० २,०००,००० 
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३४२     

कासारवाड  मलशु द करण 
क ाअंतगत . .३३ गवळ नगर 
मधील हुता मा चौक व जय 
महारा  चौक पर सरात 
मलवाह यांची सुधारणा कामे 
करणे 

१,०००,००० १,०००,००० २,०००,००० 

      

३४३     

कासारवाड  मलशु द करण 
क ाअंतगत सॅ ड क कॉलनी 
मधील संततुकाराम नगर व 
संभाजीनगर, महादेवनगर 
इ याद  ठकाणी मलिन सारण 
नलीकांम य ेसुधारणा करणे १,०००,००० १,०००,००० २,०००,००० 

      

३४४     

कासारवाड  मैलाशु द करण 
क ाअंतगत सॅ डवीक 
कॉलनीतील उवर त भागात 
मलिन सारण नलीकाम ये 
सुधारणा करणे.  

१,०००,००० १,०००,००० २,०००,००० 
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३४५     

भोसर  उप वभागातील न वन 
. .५ येथील द यांचे 

नुतणीकरण करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. सावजिनक 
सुर तता 

३,०००,००० ५००,००० १,५००,००० 

      

३४६     

भोसर  उप वभागातील न वन 
. . ५ गवळ नगर, संत 

तुकारामनगर, आळंद  रोड 
प रसराम ये दवाब ीची कामे 
करणे. सावजिनक सुर तता ३,०००,००० ५००,००० १,५००,००० 

      

३४७     

भोसर  उप वभागातील (न वन 
. .५) मु य चौकात 

हायमा ट दव ेबस वणे व 
नुतनीकरण करणे. हायमा ट 
दव े

१,५००,००० २००,००० १,५००,००० 

      

३४८     

भोसर  उप वभागाअंतगत न वन 
भाग . ५ म ये दवाब ी 
यव थेचे उजा बचतीचे 
अनुषंगाने LED  फट ंग 
बस वणे व नुतनीकरण करणे.  
उजा बचतीचे उपकरणे ट 
लाईट नुतनीकरण 

३,०००,००० २००,००० १,८००,००० 
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३४९     

भाग . ५ अंतगत व वध 
चौकात सीसीट ह  यं णा 
बस वणे. इमारत शाळा शॉ पंग 
सटर 

१५,०००,००० ० १०,०००,००० 

      
३५०     

भोसर  आळंद  र याची 
ं द करण व सुधारणा करणे. 
वशेष योजना 

१००,००० १४,९००,००० १५,०००,००० 

      

३५१     

भाग . ३३ गवळ नगर 
मधील सखुबाई गवळ  
उ ानासमोर ल मोक या 
बहुमजली वाहनतळ बांधणे. 
वशेष योजना 

५००,००० ९,५००,००० १०,०००,००० 

      

३५२     

भाग . ३३ गवळ नगर 
मधील आर ण . ४०७ 
खेळाचे मैदान येथ े डासंकुल 
इमारत बांधणे. वशेष योजना ५००,००० १४,५००,००० १५,०००,००० 

      

३५३     

सखुबाई गवळ  उ ानाजवळ ल 
इमारतीचा (वाचनालयासाठ ) 
प हला मजला वाढ वणेबाबत. - - ५,०००,००० 
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३५४     

. . ५ मधील कै.सखुबाई 
गबाजी गवळ  उ ानाम ये संत 
सृ ी उभारणे व थाप य 
वषयक कामे करणे 

२०,०००,०००  ५,०००,००० 

      

३५५     

. . ५ मधील कै. सखुबाई 
गबाजी गवळ  उ ानामधील 
लेझर शो ची उवर त कामे 
करणे 

२०,०००,०००  ५,०००,००० 

      
३५६     

गंगो ी पाक उ ान येथे 
सुशोिभत थाप य वषयक 
कामे करणे   ५,०००,००० 

      
३५७     

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
उ ानाम ये बहुउ ेशीय हॉल 
बांधणे   ५,०००,००० 

      
३५८     

वॉड . ५ येथे ठक ठकाणी 
पा या या पाईप लाईन टाकणे 

  ५,०००,००० 

      

३५९ १५ २५ 

पंपर  िचंचवड अिभयां क  
व ालयासमोर रे वे ओ हर 
ज बांधणे. थाप य वशेष 

योजना.          थाप य 
वशेष योजना 

३०,०००,०००  १,०००,००० 

      

३६० ६९ २१६ 

भाग . १६ म ये खंडोबामाळ 
चौक ते हाळसाकांत चौक 
पयत पालखी मागाचे 
कॉ ंट करण करणे  

१००,०००,००० ३,००१,००० ५,०००,००० 
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३६१ ६९ २१७ 

ािधकरण बी.आर.ट . 
र यापासुन इं दरा गांधी उ ान 
(दुगा देवी) UTWT प तीने 
कॉ ंट र ता करणे. थाप य 
वशेष योजना 

७५,०००,००० १००० ५,०००,००० 

      

३६२ ६९ २१८ 

ािधकरण िनगड  टळक चौक 
ते बीग इंड या चौकापयत या 
र ता काँ ॉट प तीने वकिसत 
करणे. थाप य वशेष योजना २३०,०००,००० १००० ५,०००,००० 

      

३६३ ६९ २१९ 

ािधकरण पाईन रोड वर ल 
अ ेसन महाराज चौक ते 
बजलीनगर पुलापयत मु य 
र याचे कॉ ंट करण करणे 
(मधील दोन लेनचे 
कॉ ंट करण करणे). थाप य 
वशेष योजना 

३००,०००,००० ३,००१,००० १०,०००,००० 

      

३६४ ६९ २२० 

ािधकरण ए.ड .सी. प रसरातील 
र ते UTWT प दतीने वकसीत 
करणे           (ना यगृह, 
PCNDA Office समोर ल रोड) 
. थाप य वशेष योजना 

१५०,०००,००० १००० ५,०००,००० 
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३६५ ७९ ९५ 

ािधकरण से. . २७ अ मधील 
मनाप इमारतीचे (ड .वाय.पाट ल 
कॉलेज) सभोवताल RCC 

िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. थाप य वशेष 
योजना  

१५,०००,००० १००० ५,०००,००० 

      

३६६ ८१ ३ 

अ े ीय कायालय अंतगत 
पधा पर ा क  उभारणे.    
थाप य वशेष योजना २०,०००,००० ० ५,०००,००० 

      
३६७ ८१ ५ 

भ  श  पाक/अ पुघर 
नुतनीकरण करणे.             
थाप य वशेष योजना 

५००,०००,००० १००,००० ५,०००,००० 

      

३६८ ८४ ७८ 

भाग . १७, से टर .२६ 
म ये ना यगृह क पाची 
सुशोिभ करणाची कामे करणे.          
थाप य वशेष योजना 

१,००,००,०००    
अं.वाढ र. . 

२५,००,००,००० 
१००० ५,०००,००० 

      

३६९ ८४ ७९ 

भाग . १७ से टर . २६ 
म ये ना यगृह क पाची 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी वा तु वशारद व 
स लागाराची नेमणुक करणे.           
थाप य वशेष योजना  

४,०००,००० १००० १,०००,००० 
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३७०     

ािधकरण दुगादेवी टेकड  
येथील BRTS र यापासुन रे वे 
अंडरपास पयतचा २० मी. ं द 
र याचे कॉ ं ट करण करणे. 
थाप य वशेष योजना 

२८०,०००,०००  ५०,०००,००० 

      

३७१ १५ २५ 

पंपर  िचंचवड अिभयां क  
व ालयासमोर रे वे ओ हर 
ज बांधणे. थाप य वशेष 

योजना.  

३,०००,०००  १,०००,००० 

      

३७२ ६९ २१६ 

भाग . १६ म ये खंडोबामाळ 
चौक ते हाळसाकांत चौक 
पयत पालखी मागाचे 
कॉ ंट करण करणे. थाप य 
वशेष योजना  

१००,०००,००० ३,००१,००० ५,०००,००० 

      

३७३ ६९ २१७ 

ािधकरण बी.आर.ट . 
र यापासुन इं दरा गांधी उ ान 
(दुगा देवी) UTWTप तीने 
कॉ ंट र ता करणे. थाप य 
वशेष योजना 

७५,०००,००० १००० ५,०००,००० 

      

३७४ ६९ २१८ 

ािधकरण िनगड  टळक चौक 
ते बीग इंड या चौकापयतचा 
र ता काँ ट प तीने वकिसत 
करणे.  

२३०,०००,००० १००० ५,०००,००० 
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३७५ ६९ २१९ 

ािधकरण पाईन रोड वर ल 
अ ेसन महाराज चौक ते 
बजलीनगर पुलापयत मु य 
र याचे कॉ ंट करण करणे         
(मधील दोन लेनचे 
कॉ ंट करण करणे) 

३००,०००,००० ३,००१,००० १०,०००,००० 

      

३७६ ६९ २२० 

ािधकरण ए.ड .सी. प रसरातील 
र ते UTWT प दतीने वकसीत 
करणे                
(ना यगृह, PCNDA Office 
समोर ल रोड)  

१५०,०००,००० १००० ५,०००,००० 

      

३७७ ७९ ९५ 

ािधकरण से. . २७ अ मधील 
मनाप इमारतीचे (ड .वाय.पाट ल 
कॉलेज) सभोवताल RCC  
िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. थाप य वशेष 
योजना  

१५,०००,००० १००० ५,०००,००० 

      

३७८ ८१ ३ 

अ े ीय कायालय अंतगत 
पधा पर ा क  उभारणे. 
थाप य वशेष योजना २०,०००,००० ० ५,०००,००० 

      ३७९ ८१ ५ भ श  पाक/अ पुघर 
नुतनीकरण करणे ५००,०००,००० १००,००० ५,०००,००० 
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३८० ८४ ७८ 

भाग . १७, से टर .२६ 
म ये ना यगृह क पाची 
सुशोिभ करणाची कामे करणे. 
थाप य वशेष योजना 

१,००,००,०००     
अं. वाढ र. . 
२५,००,००,००० 

१००० ५,०००,००० 

      

३८१ ८४ ७९ 

भाग . १७ से टर . २६ 
म ये ना यगृह क पाची 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी वा तु वशारद व 
स लागाराची नेमणुक करणे. 
थाप य वशेष योजना 

४,०००,००० १००० १,०००,००० 

      

३८२     

ािधकरण दुगादेवी टेकड  
येथील BRTS र यापासुन रे वे 
अंडरपास पयतचा २० मी. ं द 
र याचे कॉ ं ट करण करणे. 
थाप य वशषे योजना 

२८०,०००,०००  ५०,०००,००० 

      

३८३ ५९ २६ 

भाग . १७ मधील से. . 
ए.ड .सी.,२७ अ मधील 
र या या मजबुतीकरणाची 
कामे करणे.                 
थाप य वशेष योजना  

२०,०००,००० १००,००० ७,०००,००० 
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३८४ ५९ २७ 

भाग . १७ मधील से. . 
२७, २८ मधील र या या 
मजबुतीकरणाची कामे करणे.         
थाप य वशेष योजना २०,०००,००० १००,००० ८,०००,००० 

      

३८५ ६९ २०९ 

भाग . १६ मधील गंगानगर 
रे वे लाईन लगत रस याचे 
डांबर करणाची कामे करणे.           
थाप य वशेष योजना ६,५००,००० १००० ३,५००,००० 

      

३८६ ७५ ४ 

भाग . १७ ए.ड .सी. मधील 
मनपा या ता यातील मोकळ  
जागा वकसीत करणे (हेडगेवार 
भवन प रसर)         
थाप य वशेष योजना   

८००,०००,००० ७,५००,००० ४०,०००,००० 

      

३८७ ७५ ८ 

भाग . १७ म ये रे वे 
लाईन या कडेची जागा 
सुशोिभकरण क न वकसीत 
करणे.  थाप य वशेष योजना 

१८०,०००,००० ७,५००,००० २०,०००,००० 
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३८८ १२४ ५९ 

भाग . १६ म ये काळभोर 
संकुलास आर.सी.सी. िसमािभंत 
करणे.         थाप य 
वशेष योजना  

२०,०००,००० १००० १०,०००,००० 

      

३८९     

ािधकरण भ  श  
उ ाना या िसमािभंतीचे 
नुतनीकरण करणे. थाप य 
वशेष योजना 

३०,०००,०००  १०,०००,००० 

      

३९० ६९७ ११९ 

भाग . १४ म ये पे ह ंग 
लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
थाप य वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणे. करकोळ 
देखभाल दु ती (महसुली खच 
) 

२५,००,०००     
अं. वाढ र. .     
५०,००,००० 

१,४००,००० २,५००,००० 

      

३९१ ६९७ १२१ 

भाग . १६ म ये पे ह ंग 
लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
थाप य वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणे. भांडवली 
कामे        (पथ–डांबर  र ते) 

२५,००,०००     
अं. वाढ र. .     
५०,००,००० 

१,४००,००० २,५००,००० 

      

३९२ ६९७ १२२ 

भाग . १७ म ये पे ह ंग 
लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
थाप य वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणे. करकोळ 
देखभाल दु ती (महसुली खच 
)   

२५,००,०००     
अं. वाढ र. .     
५०,००,००० 

१,४००,००० २,५००,००० 
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३९३ ५९ २६ 

भाग . १७ मधील से. . 
ए.ड .सी., २७ अ मधील 
र या या मजबुतीकरणाची 
कामे करणे.                
थाप य वशेष योजना    

२०,०००,००० १००,००० ७,०००,००० 

      

३९४ ५९ २७ 

भाग . १७ मधील से. . 
२७, २८ मधील र या या 
मजबुतीकरणाची कामे करणे.                
थाप य वशेष योजना २०,०००,००० १००,००० ८,०००,००० 

      

३९५ ६९ २०९ 

भाग . १६ मधील गंगानगर 
रे वे लाईन लगत रस याचे 
डांबर करणाची कामे करणे. 
थाप य वशेष योजना ६,५००,००० १००० ३,५००,००० 

      

३९६ ७५ ४ 

भाग . १७ ए.ड .सी. मधील 
मनपा या ता यातील मोकळ  
जागा वकसीत करणे (हेडगेवार 
भवन प रसर )   

८००,०००,००० ७,५००,००० ४०,०००,००० 
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३९७ ७५ ८ 

भाग . १७ म ये रे वे 
लाईन या कडेची जागा 
सुशोिभकरण क न वकसीत 
करणे.    थाप य वशेष 
योजना 

१८०,०००,००० ७,५००,००० २०,०००,००० 

      

३९८ १२४ ५९ 

भाग . १६ म ये काळभोर 
संकुलास आर.सी.सी. िसमािभतं 
करणे.            थाप य 
वशेष योजना    

२०,०००,००० १००० १०,०००,००० 

      

३९९     

ािधकरण भ  श  
उ ाना या िसमािभंतीचे 
नुतनीकरण करणे.  थाप य 
वशेष योजना   

३०,०००,०००  १०,०००,००० 

      

४०० ६९७ ११९ 

भाग . १४ म ये पे ह ंग 
लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
थाप य वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणे 

२५,००,०००       
अं.वाढ र. . 
५०,००,००० 

१,४००,००० २,५००,००० 

      

४०१ ६९७ १२१ 

भाग . १६ म ये पे ह ंग 
लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
थाप य वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणे. भांडवली 
काम े
(पथ–डांबर  र ते) 

२५,००,०००       
अं.वाढ र. . 
५०,००,००० 

१,४००,००० २,५००,००० 
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४०२ ६९७ १२२ 

भाग . १७ म ये पे ह ंग 
लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
थाप य वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणे 

२५,००,०००       
अं.वाढ र. . 
५०,००,००० 

१,४००,००० २,५००,००० 

      

४०३     

भाग . २५ मधील 
काळाखडक – गुड सॅमटन 
शाळेपासुन ओमेगा पॅरोडाईज 
कडे जाणारा २४ मी ड .पी. 
र ता वकसीत करणे. भांडवली 
काम े
(पथ–डांबर  र ते) 
  

३०,०००,००० 

 

१५,०००,००० 

      

४०४     

भाग . २५ मधील 
काळाखडक – गुड सॅमटन 
शाळेपासुन होर झोन 
सोसायट कडे जाणारा १८ मी 
ड .पी. र ता वकसीत करणे. 
भांडवली काम े
(पथ–डांबर  र ते) 

३०,०००,००० 

 

१५,०००,००० 
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४०५     

भाग . २५ मधील वाकड 
लायओ हर पासुन ोलाईन 

पयतचा २४ मी ड .पी. र ता 
फुटपाथ, दुभाजक, डांबर करण 
क न वकसीत करणे. भांडवली 
काम े(पथ–डांबर  र ते) 

२०,०००,०००  १०,०००,००० 

      

४०६     

भाग . २५ मधील पकिसट  
– हातोबा चौक – शौय हॉटेल 
पयत जाणारा १८ मी ड .पी. 
र ता वकसीत करणे. भांडवली 
काम े
(पथ– डांबर  र ते)  

३०,०००,०००  १५,०००,००० 

      

४०७     

भाग . २५ मधील हंजवड  
र यापासुन (स.नं. ९५) अ रा 
कुलकडे जाणारा १८ मी ड .पी. 

र ता डांबर करण क न 
वकसीत करणे. भांडवली काम े
(पथ–डांबर  र ते) 

३०,०००,०००  १५,०००,००० 
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४०८     

भाग . २५ मधील क तुर  
हॉटेलपासुन ( वनोदेव ती माग 
) अ रा कुलकडे जाणारा २४ 
मी ड .पी. र ता डांबर करण 
क न वकसीत करणे. भांडवली 
काम े(पथ–डांबर  र ते)  

२०,०००,०००  १०,०००,००० 

      

४०९     

भाग . २५ मधील प म 
बा वळण मागावर ल स.नं. 
१५६ पासून वाकडकर व तीकडे 
जाणारा १८.०० मी ड .पी. र ता 
डांबर करण क न वकिसत 
करणे. भांडवली काम े(पथ– 
डांबर  र ते) 

२०,०००,०००  १०,०००,००० 

      

४१०     

भाग . २५ मधील वाकड 
येथील स ह नं. १२५ व १२६ 
मधील २४.०० मी ं द चा ड .पी. 
र ता डांबर करण क न 
वकसीत करणे. भांडवली काम े
(पथ–डांबर  र ते)  

२०,०००,०००  १०,०००,००० 
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४११     

मौजे वाकड येथील स.नं. १७२, 
१६९, १७० आर ण . ४/२३ 
मा यिमक शाळेसाठ  आर त 
जागा वकसीत करणे. भांडवली 
कामे (पथ–डांबर  र ते) 

४०,०००,०००  २०,०००,००० 

      

४१२     

भाग . २५ वाकड म ये 
नगररचना वभागामाफत 
न याने ता यात येणा-या 
जागेनुसार वकास 
आराख यातील र ते वकिसत 
करणे. भांडवली काम े(पथ– 
डांबर  र ते) 

३०,०००,०००  १५,०००,००० 

      

४१३     

पुनावळे येथील स.नं. ६, ७, ८, 
९, १०, ११ ते १५ व १९ येथील 
१८ मी ं द ड.पी. र ता 
वकसीत करणे. वशेष योजना 

७०,०००,०००  ४०,०००,००० 

      

४१४     

पुनावळे येथील स.नं. १, ६, ८ 
व १० मधुन जाणारा १८ मी 
ड.पी. र ता वकसीत करणे.  
वशेष योजना 

५०,०००,०००  २०,०००,००० 

      

४१५     

पुनावळे येथील स.नं. ५० व ५१ 
मधुन जाणारा १८ मी 
ड.पी.र ता वकसीत करणे. 
वशेष योजना 

५०,०००,०००  ३५,०००,००० 
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४१६     

पुनावळे येथील स.नं. ४२, ४३ 
मधुन जांबे गावाकडे जाणारा १८ 
मी. ड.पी. र ता वकसीत 
करणे. 

५०,०००,०००  २०,०००,००० 

      
४१७     

पुनावळे येथील ता यात आलेले 
आर ण वकसीत करणे. वशेष 
योजना 

३०,०००,०००  १५,०००,००० 

      

४१८ ४१४ ४७ 

अ े ीय कायालयांतगत िनगड  
ािधकरण उप वभागामधील 

मा.सद यांचे मागणी व 
आव यकतेनुसार व ुत 
यव था करणे. सावजिनक 
सुर तता 
अ े ीय 

५,०००,००० १,२५०,००० २,०००,००० 
३७६ 
व 

३७७ 
४ 

शहर 
वकास 
आराख
डा 

 

६७०,०००,००० २,०००,००० 

४१९ ८३ ६० 

भाग . ९ संभाजीनगर येथे 
बड हॅली येथील लेझर शोसाठ  
आव यक कामे करणे  

३,०००,००० ५०,०००,००० 
 

   

  

४२० ८३ ५८ 

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

 
३,०००,००० ५०,०००,००० 

 

   

  

४२१     

भाग . १९ मधील सॅिनटर  
चाळ येथील जुने संडास ॉक 
पाडून न वन बांधणे. भांडवली ४,५००,०००  २,०००,००० 
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४२२     

भाग . १९ मधील बी लॉक 
८/९ येथील जुने संडास लॉक 
पाडून या ठकाणी बालवाड  व 
ये  वरंगुळा क  बांधणे. 

भांडवली 
२,५००,०००  १,२००,००० 

      

४२३     

भाग . १९ मधील बी लॉक 
३०/३१ येथील कचरा कंुड  
काढून या ठकाणी वाचनालय 
बांधणे. भांडवली 

२,५००,०००  १,०००,००० 

      

४२४     

भाग . १९ मधील न 
दफनभूमीसाठ  कमान करणे व 
इतर अनुषंगीक कामे करणे. 
भांडवली 

२,५००,०००  १,५००,००० 

      

४२५     

भाग . १९ मधील भाटनगर 
ब ड ंग . १ ते १७ सव 
ब ड ंगची दु ती व वॉटर 
ुफ ंग करणे, टा या बांधणे.  

भांडवली  
४,५००,०००  २,०००,००० 

      

४२६     

भाग . १९ मधील सेने  
चाळ, िभमनगर प रसरात 
दु ती कर यात यावी.  
भांडवली 

२,०००,०००  १,०००,००० 

      



 
 

94 

४२७     

भाग . १९ मधील आंबेडकर 
कॉलनी, 
बौ दनगर,एम.आय.ड .सीप रसर, 
भाटनगर,रमाबाई नगर, प ाशेड 
िलंकरोड, िनराधारनगर, सोिनया 
गांधीनगर या सव झोपडप ट  
प रसरात दु ती कर यात 
यावी.  भांडवली   

४,५००,०००  २,०००,००० 

      

४२८     

भाग . १९ मधील वर ल सव 
प रसरात आव यक या 
ठकाणी नवीन शौचालय बांधणे.  
भांडवली 

३,५००,०००  १,५००,००० 

      

४२९     

भाग . १९ बालवाड , 
अंगणवाड  कर ता या प रसरात 
कायालय बांधून दे यात याव.े  ३,०००,०००  १,५००,००० 
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४३०     

भाग . १९ नद लगतचा भाग 
आंबेडकर कॉलनी, 
बौ दनगर,एम.आय.ड .सीप ाशेड 
िलंकरोड, मशानभूमी प रसरा 
पासून आंबेडकर कॉलनीपयत 
िसमािभंत बांधणे इतर बांधकाम 
करणे. भांडवली 

५,०००,०००  २,५००,००० 

      

४३१     

भाग . १९ आंबेडकर कॉलनी 
येथे समाज मंद र बांधणे 
(आंबेडकर सां कृितक भवन)  ३,०००,००० 

 

१,५००,००० 

      

४३२ ३४२ १८२ 

भाग . ३ िचखली मोरेव ती 
येथील न याने समा व  
झाले या संतकृपा हौ.सोसायट  
िसंहगड हौ.सोसायट  एकता 
हौ.सोसायट  येथील र ते 
डांबर करण करणे.  

५,०००,००० १,५००,००० १,५००,०००  
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४३३ ३४२ १८३ 

भाग . ३ िचखली मोरेव ती 
येथील न याने समा व  
झाले या जय म हार 
हौ.सोसायट  , िशवशंकरनगर न.ं 
१, िशवशंकरनगर न.ं २, 
िस द वनायक हौ. सोसायट  
येथील र ते डांबर करण करणे  

५,०००,००० १,५००,००० १,५००,०००  

     

४३४ ३४२ १८४ 

भाग . ३ िचखली येथील 
टॉवरलाईन र याचे डांबर करण 
करणे  ५,०००,००० १००० २,५००,०००  

     

४३५ ३४२ १८५ 

भाग .३ िचखली येथील 
सानेचौक ते गजानन हे  े
उ ानापयतचा र ता डांबर करण 
करणे 

५,०००,००० १००० २,५००,०००  

     

४३६ ३४२ १८६ 

भाग . ३ िचखली येथील 
सोनवणेव ती येथील अंतगत 
र ते डांबर करण करणे ५,०००,००० १००० २,५००,०००  

     

४३७ ३४२ १८७ 

भाग . ३ िचखली येथील 
पाट लनगर रामदासनगर 
भागातील र ते डांबर करण 
करणे 

५,०००,००० १००० २,५००,०००  

     



 
 

97 

४३८ ३४२ १८८ 

भाग .३ िचखली येथील 
धमराजनगर बगव ती 
शेलारव ती भागातील र ते 
डांबर करण करणे 

५,०००,००० १००० २,५००,०००  

     

४३९ ३४२ १८९ 

भाग . ३ िचखली येथील 
MIDC भागातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे  ५,०००,००० १००० २,५००,०००  

     

४४० ३४२ १९० 

. .३ िचखली येथील 
मोरव ती येथील उवर त र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे 

५,०००,००० १००० २,५००,०००  

     

४४१ ३५३ १७० 

भाग . ३ येथील उवर त 
भागात काँ ट पे ह ंग लॉक 
बस वणे 

९,०००,००० १००० ४,०००,०००  

     

४४२ ३५३ १७१ 

भाग . ३ येथील पाट लनगर 
भागात काँ ट पे ह ंग लॉक 
बस वणे ९,०००,००० १००० ४,०००,०००  

     

४४३ ३५३ १७२ 

भाग . ३ िचखली येथील 
धमराजनगर येथील बघव ती 
भागात काँ ट पे ह ंग लॉक 
बस वणे 

७,५००,००० १,५००,००० १,५००,०००  
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४४४ ३५३ १७३ 

भाग . ३ िचखली येथील 
शेलारव ती सोनवणेव ती 
भागात पे ह ंग लॉक बस वणे ७,५००,००० १००० ३,०००,०००  

     

४४५ ३५३ १७४ 

भाग . ३ येथील 
रामदासनगर केशवनगर 
गणेशनगर संत तुकारामनगर 
भागात पे ह ंग लॉक बस वणे 

७,५००,००० १००० ३,०००,००० 

      

४४६ ३५३ १७५ 

भाग . ३ येथील 
सोनवणेव ती मु य र यालगत 
फुटपाथ तयार करणे ९,०००,००० १००० ३,०००,००० 

      

४४७ ३५३ १७६ 

भाग . ३ िचखली येथील 
मोरेव ती भागातील जुने लॉक 
दु ती करणे २,४००,००० १००० ३,०००,००० 

      

४४८ ३५३ १७७ 

भाग . ३ िचखली येथील 
पाट लनगर भागातील जुने 
लॉक दु ती करणे २,४००,००० १००० ३,०००,००० 

      

४४९ ३५३ १७८ 

भाग . ३ िचखली येथील 
साने चौक ते गजानन हे  े
उ ानापयत फुटपाथ तयार 
करणे 

७,५००,००० १००० ३,०००,००० 
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४५० 
353       
दुबार 
न द 

१७८ 

भाग . ३ िचखली येथील 
साने चौक ते गजानन हे  े
उ ानापयत फुटपाथ तयार 
करणे 

७,५००,००० १००० ३,०००,००० 

      

४५१ १६ १४ 

भाग . ३ िचखली येथील 
मशानभुमीत वचन सभामंडप 

व बैठक यव था करणे. वशेष 
योजना 

१२,५००,००० १००० ५,०००,००० 

      

४५२ ८० १०८ 

भाग . ३ िचखली येथील 
१/९८ टाऊन हॉल वकसीत 
करणे. वशेष योजना २०,०००,००० ५०१,००० ९,५००,००० 

      

४५३ ८० १०९ 

भाग . ३ िचखल मधील देहू 
आळंद  र यावर ल आर ण 
. १/९७ या हॉ पटल साठ  

आर त असले या जागेवर 
हॉ पटल बांधणे. वशेष योजना 

१,२५०,०००,००
० १००० ६,०००,००० 

      

४५४ ८० ११० 

भाग . ३ मधील देहू आळंद  
र ता ते नागे र व ालय 
वकिसत करणे. वशेष योजना १५,०००,००० १००० ५,०००,००० 
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४५५ ४२८ ३२ 

फ े ीय कायालय अंतगत 
िचखली तळवडे 
उप वभागामधील न यान ेहोणा-
या र यावर दवाब ीची 
यव था करणे ( अंतगत व 
इतर र ते ) (सन २०१७-१८ )  

१०,०००,००० १,६००,००० ३,४००,००० 

      

४५६ ४२८ ३५ 

फ े ीय कायालय अंतगत 
िचखली तळवडे 
उप वभागामधील न यान ेहोणा-
या र यावर दवाब ीची 
यव था करणे. ( ड .पी. व 
इतर र ते ) ( सन २०१७-१८)  

१०,०००,००० १,६००,००० ३,४००,००० 

      

४५७ ४६७ २७ 

फ े ीय कायालय अंतगत 
िचखली तळवडे 
उप वभागामधील प रसरातील 
आव यक ठकाण या ट 
लाईट द यांचे नुतनीकरण 
करणे (सन २०१७-१८)  

१०,०००,००० २००,००० १,४००,००० 

      
४५८ १६ १२ 

भाग . १ पीनगर 
प रसरातील डअर पाक 
वकसीत करणे 

१५,०००,००० २,२२०,००० ७,७८०,००० 

      
४५९ १६ १३ 

भाग . १ तळवडे येथे 
समुहिश प उभारणे ५,०००,००० १००० ३,३००,००० 
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४६० ३८ ३२७ 
भाग . १ पीनगर तळवडे 

येथे न याने मशानभुमी बांधणे ३०,०००,००० २,०००,००० १८,०००,००० 

      

४६१ ४५ ११३ 

भाग . १ पीनगर तळवडे 
येथील सव ड .पी. र ते 
वकसीत करणे 

२०,०००,००० ० १३,०००,००० 

      

४६२   १ 

भाग . १२ पीनगर ते 
गणेशनगर ते ता हाणेव ती 
ना याच ेबांधकाम करणे ३०,०००,००० ० १,५००,००० 

      
४६३     

भाग . १२ मधील दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणे ३,०००,००० 

 

२,०००,००० 

      

४६४     

भाग . १२ मधील ड .पी. 
र ते व इतर अंतगत र यावर 
दवाब ीची सोय करणे.  ३,०००,००० 

 

२,०००,००० 

      
४६५     

भाग . १२ मधील मु य 
चौकाम ये हायमा ट दवे 
बस वणे.  

१,५००,००० 

 

१,०००,००० 

      
४६६     

भाग . १२ मधील मु य 
चौकात CCTV    कॅमेरे बस वणे १५,०००,००० 

 

१०,०००,००० 

      ४६७   भाग . ३४ ग हाणे व तीम य े
आर ण . ४१८ येथे सां कृितक क  
बांधणे 

0 10,000,000 4,000,000       
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४६८   भाग . २४ म य ेहॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे 

7,000,000 5,000,000  24      

४६९   थेरगाव म य ेता यात येणारे आर णे 
िवकिसत करणे. 

25,000,000 5,000,000  24      

४७०   भाग . २४ मधील अंतग र याची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. 

7,000,000 5,000,000  24      

४७१   भाग . २४ म य ेखडीमु माचे र ते 
करणे 

4,000,000 2,500,000  24      

४७२   भाग . २४ म य ेहॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे 

7,000,000 5,000,000  24      

४७३   थेरगाव म य ेता यात येणारे आर णे 
िवकिसत करणे. 

25,000,000 5,000,000  24      

४७४   भाग . २४ मधील अंतग र याची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. 

7,000,000 5,000,000  24      

४७५   भाग . २४ म य ेखडीमु माचे र ते 
करणे 

4,000,000 2,500,000  24      

४७६ ४२३ ७२ र क चौक ते भैरवनाथ मंदीर पपळे 
िनलख या र यांचे ं दीकरण करणे 
(िव ुत िवषयक कामे) 

10,000,000 1,000 3,000,000 376व 
377 

4 शहर िवकास आराखडा 670,000,000 3,000,000 

४७७ ४६३ ३६ ड भाग अंतगत प. .५४ मधील 
र यांवर जु या िखळ या बदलून 
उजाबचतची या हेतून नवीन एलएडी 
िखळ या बसिवणे 

2,500,000 0 2,000,000 376व 
377 

4 शहर िवकास आराखडा 670,000,000 2,000,000 
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४७८   संत तुकारामनगर येथील एस.ट  

टॅ ड समोर ल जागेत सव 

न.ं१७७आ. .५३िसट  स.न.ं4858/2 

या जागेवर बस टिमनल पाक ग व 

कमिशयल कॉम ले स च ेआर ण 

आहे. सदर ठकाणी उपरो  आर ण 

अस याबाबत मा.संचालक, 

नगररचना वभाग महारा  शासन 

यांनी प  केल ेआहे. तसेच 

याकामासाठ  अंदाजप काम य े

तरतूद कर यात आली असून या 
कामाची िन वदा व आदेश सु दा 
िनगत कर यात आलेल ेआहे. 

यामुळे सदर कामावर केलेली तरतूद 

कायम ठेव यास या उपसुचने दारे 
मा यता देणेत येत आहे. 

0  0       

४७९ ३६ २८७ वॉड .62 व नवीन . .20 भूसंपादन अंतगत ता यात आलेल े
आर ण स.नं. 408 आ. .13 खेळाचे मैदान ( ले गाऊंड) िवकसीत 
करणे 

100,000 2,000,000       

४८० ३६ २९२ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 
प रसरात िव ुत िवषयक कामे करणे 

30,000,000 10,000 20,000,000   शहर िवकास 
आराखडा 

376 व 377 670,000,000 20,000,000 
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४८१ ४१९ ३६ क ेि य कायालयांतगत आव यकता व 
मागणी नुसार िविवध चौकात 
सीसीटी ही यं णा उभारणे 

10,000,000 10,000 5,000,000   शहर िवकास 
आराखडा 

376 व 377 670,000,000 5,000,000 

४८२ ५१ २२५ . .३७ म.फुलेनगर मधील 
एमआयडीसी एस लॉक मधील र ते 
हॉटिम स प दतीने रसरफे सग करणे 

10,000,000 10,000 5,000,000   शहर िवकास 
आराखडा 

376 670,000,000 5,000,000 

४८३ ५१ २२६ . .३७ म.फुलेनगर मधील 
एमआयडीसी जे लॉक मधील र ते 
हॉटिम स प दतीने रसरफे सग करणे 

10,000,000 10,000 5,000,000   शहर िवकास 
आराखडा 

376 670,000,000 5,000,000 

४८४   . .४ कृ णानगर येथे शरदनगर 
िशवाजीपाक ला जोडणारा पाईन 
र यावर ओ हर ीज बांधणे 

100,000,000 4,500,000 65,000,000       

४८५   . .४ पूणानगर येथील CDC-2 
मैदानावर डा संकुल उभारणे व 
आव यक थाप य वषयक काम े
करणे 

30,000,000 6,000,000 20,000,000       

४८६   . .४ कृ णानगर मधील िशवतेनगर 
मु य र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे 

15,000,000 2,000,000 10,000,000       

४८७   . .४ कृ णानगर मधील अंतगत 
र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे 

15,000,000 1,500,000 10,000,000       
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४८८   . .४ कृ णानगर मधील शरदनगर, 
वामीसमथ हौ.सौसा, प रसरातील 

र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे 

15,000,000 1,001,000 12,000,000       

४८९   . .४ कृ णानगर मधील पुणानगर व 
इतर भागातील र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे 

15,000,000 1,000 10,000,000       

४९०   . .४ मधील िजजामाता पाक व गणग े
शाला प रसरातील उवरीत र ते 

डांबरीकरण करणे. 

15,000,000 1,000 10,000,000       

४९१   . .४ कृ णानगर मधील नेवाळेव ती 
प रसारीतल र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे 

15,000,000 1,000 10,000,000       

४९२   . .४ कृ णानगर मधील सीडीसी १ 
म य ेम टीपपज हॉल बांधणे 

10,000,000 1,000 8,000,000       

४९३   . .४ कृ णानगर सीडीसी २ म य े
म टीपपज हॉल बांधणे 

10,000,000 1,000 8,000,000       

४९४   . .४ कृ णानगर  सीडीसी ४ म य े
म टीपपज हॉल बांधणे 

10,000,000 1,000 8,000,000       

४९५   . .४ कृ णानगर हरगुडेव ती MIDC 
प ररसरातील र याच े
मजबुतीकरण व ाऊंट ंग करणे. 

15,000,000 1,000 8,000,000       
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४९६   . .४ कृ णानगर हरगुडेव ती 
प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे 

30,000,000 5,000,000 25,000,000       

४९७   . .४ कृ णानगर हरगुडेव ती MIDC 
प ररसरात पे ह ंग लॉक बस वणे 

15,000,000 1,000 10,000,000       

४९८   . .४ कृ णानगर िचखली नेवाळेव ती 
मधील ता यात आले या आर णातील 
शाळा इमारत बांधणे 

25,000,000 2,000,000 20,000,000       

४९९   . .४ कृ णानगर मधील स.े .१८, 
१९ व २० मधील ािधकरण 
ह तांतरीत मोक या जागेत 
सपाटीकरण क न जॉ गग ॅक करणे 

20,000,000 2,000,000 15,000,000       

५००   . .४ कृ णानगर मधील हरगुडे व ती 
प रसरात ॉम वॉटर लाईन टाकणे 

5,000,000 2,000,000 3,500,000       

५०१   . .४ कृ णानगर मधील नेवाळेव ती 
प रसरात ॉम वॉटर लाईन टाकणे 

5,000,000 1,500,000 3,500,000       

५०२   . .४ कृ णानगर मधील मधील 
पुणानगर व िशवतेजनगर म य े ॉम 
वॉटर लाईन टाकणे 

5,000,000 1,000 3,500,000       

५०३   . .४ कृ णानगर मधील नेवाळेव ती 
प रसरात र ते खडीमु माचे करणे 

5,000,000 2,000,000 3,500,000       

५०४   . .४ कृ णानगर मधील अंतगत 
भागातील र ते खडीमु माचे करणे 

5,000,000 1,500,000 3,500,000       
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५०५   . .४ कृ णानगर मधील नेवाळेव ती 
प रसरातील र ते एम.बी.एम. प दतीने 

ाऊट ग करणे. 

5,000,000 1,000 3,500,000       

५०६   . .४ म ये िशवाजीपाक स.े१८ मधील 
र ता .१ व र ता .२ चे हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. 

5,000,000 1,500,000 3,500,000       

५०७   . .४ कृ णानगर मधील मोरया 
हौ.सो. कोयनानगर मधील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे. 

5,000,000 1,500,000 3,500,000       

५०८   . .४ कृ णानगर मधील िशवाजीपाक 
प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे. 

5,000,000 1,000 3,500,000       

५०९   . .४ कृ णानगर मधील नेवाळेव ती 
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे 

5,000,000 1,500,000 3,500,000       

५१०   . .४ कृ णानगर मधील पुणानगर 
िशवतेजनगर भागात पे ह ग लॉक 
बसिवणे 

5,000,000 1,500,000 3,500,000       

५११   . .४ कृ णानगर मधील शरदनगर 
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे 

5,000,000 1,000 3,500,000       
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५१२   फ ेि य कायलय . .४ कृ णानगर 
प रसरातील िविवध कंप या या / 
मनपा या सेवा वािह या टाक यासाठी 
खोदलेल ेर यांचे चर बुजिवणे 
( रलाय स िजओ तसेच महािवतरण ने 
खोदलेल ेिविवध वािह यासाठी खोदलेल े
चर बुजिवणे) 

10,000,000 2,000,000 7,000,000       

५१३   . .४ कृ णानगर मधील शाळा 
इमारती व मनपा इमारत ची दु ती 
करणे 

7,500,000 1,500,000 5,000,000       

५१४   सां कृितक आिण कला धोरण  6,000,000 900,000   िव ुत मु य कायालय थायी 
अ थापना 

65,000,000 900,000 

५१५   . .७ वडमुखवाडी स.नं.123 मधील मनपा या ता यात आले या 
सुिवधा भूखंड िवकिसत करणे. 

10,000,000 3,500,000       

५१६   . .७ च होली येथील 
स.नं.131 येथील ता यात 
येणा या भूखंडावर वॉड सटर 

ायामशाळा, ब उ ेशीय 
इमारत, जलतरण तलाव 
बांधणे. 

0 1,000,000 10,000,000       

५१७   . .७ च होली येथील 
ता यात येणा या भूखंडावर 
खेळाचे मैदान व टेडीयम 
िवकिसत करणे. 

0 10,300,000 9,700,000       

   नाला े नग          
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५१८ १०१ ६६ . .२७ मोरवाडी मधील 
दा सोसा., जवळील नाला 

बांधणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

मूळ ४५,००,००० वाढीव 
४५,००,००० 

1,000 3,000,000       

   सरफेस गटस          

५१९ १०३ २८ . .२७ मोरवाडी म य े टॉम 
वॉटर व गटर िवषयक कामे 
करणे 

मूळ २५,००,००० वाढीव 
२५,००,००० 

1,000 700,000       

   खडीमु माचे र ते          

५२० १०६ ५९ . .२७ मोरवाडी मधील 
र यांचे खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे. 

मूळ २५,००,००० वाढीव 
२५,००,००० 

1,000 1,700,000       

   दगड  फरशी फुटपाथ          

५२१ ११७ ३३ . .२७ म ये हाडा, 
मोरवाडी व इतर प रसरात 
िविवध ठकाणी पे ह ग लॉक 
बसिवणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

मूळ २४,७५,००० वाढीव 
२४,७५,००० 

200,000 1,200,000       

५२२   पुणे-लोणावळा ३ री व ४ थी 
उपनगरीय रे वे लाईन Pune 
Urban Transport Project 
(PUTP) क पांतगत करणे 
व याचा पोशनेट िह सा 
उचलणेक रता “पुणे 
लोणावळा उपनगरीय रे वे 
क प Pune Urban 

Transport Project 
(PUTP) 

0 0 2,500,000   अखिचक 

िनधी 
 ३३० कोट  2,500,000 
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५२३   मनपा या नागरव ती िवकास 
योजना िवभागांतगत 
अपंगासाठी नवी मंुबई 
मनपाचे धत वर एक क ाची 
िन मती करणे आव यक आह.े 
यासाठी ...... ईटीसी, 
(डायरे टर) नवी मंुबई यांचे 
मागदशन घेणे, क ासाठी 
जागेची िनवड करणे इमारत 
बांधणे  

0 0 1,000,000   अखिचक 

िनधी 
 ३३० कोट  1,000,000 

५२४   मनपा या नागरव ती िवकास 
योजना िवभागांतगत 
शहरातील बेरोजगारांसाठी 
दर ३ मिह यातून एकदा 
रोजगार मेळावा आयोिजत 
करणे  

0 0 1,500,000   अखिचक 

िनधी 
 ३३० कोट  1,500,000 

५२५   पपरी चचवड शहराम य े
भारतात व परदेशातील Best 
practices या अ यास 
करणेकामी व याचा उपयोग 
या शहराकामी होणेकामी 
महापािलकेत संशोधन व 
िवकास (R & D) या नांवे 
वतं  िवभाग न ाने थापन 

क न या िवभागाकडे सन 
17-18 चे अंदाजप कात 
संशोधन व िवकास (R & D) 

0 0 40,000,000   अखिचक 

िनधी 
 ३३० कोट  40,000,000 
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५२६   पपरी चचवड 
महानगरपािलकेत CSR क  
कायाि वत करणेसाठी CSR 
CELL 

0 0 20,000,000       

   पीसीएमसी िव ान-संशोधन व तं ान क      शासक य इमारत योजना (भांडवली)  

५२७   साय स पाक जवळील जागेत 
ि कल डे हलपमट सटर 
उभारणी करणे, ि कल 
डे हलपमट सटर क रता 
वे ड ग व रोबो ट स साधने 
व याचे ा यि क करणे 
क रता अ याधुिनक यं णा 
उभारणी करणे. 

250,000,000 0 5,000,000 ## 2 मनपा 
शासक य 

इमारतीमधी
ल महापौर 
क  व 
आयु  क  
यांचे 
वातानुकुलन 
यं ाचे 
नुतनीकरण 
करणे. 

1,500,000 3,000,000 3,000,000 

५२८       ## 3 मनपा 
शासक य 

इमारतीमधी
ल 
महापािलका 
सभागृहाती
ल काश 

व थेकामी 
एल.ई.डी. 
दवे 

बसिवणे. 

1,500,000 3,135,000 2,400,000 

५२९   मनपा आरो य िवभागात 
व छ अिभयान अंतगत 

मनपा ह ीत िविश  यं  े
उभारणी करणे. 

50,000,000  100,000       
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५३०   नागरव ती िवभागांतगत 
मिहला सामािजक िवकास 
कर याक रता मनपा ह ीत 
मिहला बचतगट व मिहला 
वसतीगृह उभारणे करणे. 

100,000,000  100,000       

५३१   साय स पाक जवळील जागेत 
लाय री टडी सटर िब ड ग / 
िडिजटल लाय री उभारणी 
करणे 

200,000,000  100,000       

५३२   मेक इन इंिडया अंतगत 
ोटोटाईप डे हपमट सटर 

अंतगत ऑटो ल टर अथवा 
मनपा ह ीत टुल म व ीडी 
ि ट ग सटर उभारणे करणे. 

100,000,000  100,000       

     एकूण 5,400,000     एकूण 5,400,000 

५३३   बांधकाम परवानगी िवभागाकडे िविवध कार या रकमा जमा होतात यासाठी स याचे अंदाजप कात वतं  जमा लेखािशष नाही. जमा रकमांची सिव तर मािहती उपल ध हावी हणून महसुली जमा 
बाजूस खालील माणे वतं  कोड नंबर देवून उपलेखािशष तयार करणेस व यावर अंदाजे समोर दशिव या माणे जमा तरतूदी नमूद कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

   शमन शु क          

५३४   अ) िवनापरवाना केलेल ेबांधकाम िनयिमत कर यासाठी आकारलेल ेशु क 20,000,000       

५३५   ब) जोते तपासणी शु क   60,000,000       

५३६   क)    साईडमा जन शु क   60,000,000       

५३७   ड) िवनापरवाना भोगवटा   70,000,000       

५३८   इ) इतर   60,000,000       

५३९ 21 22 मनपा मु य शासक य 
इमारते सुशोिभकरण करणे 

७५,००,००० + 
७५,००,००० 

100,000 5,000,000   अख चक िनधी ३३० कोटी 5,000,000 
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५४० 274 83 भाग .७ च-होली येथील 
चोिवसावाडी, वडमुखवाडी 
१८ मी. र ता िवकसीत करणे 
(स.नं.१५७, १८२ ते १७७) 

२,००,००,००० वाढीव 
सुधारीत 

१०,००,००,००० 

1,000 10,000,000       

५४१   पीएमपीएमएल साठी ४० % 
माणे ८० िमड  बसेस 

खरेद  करणेसाठ  

२६.९४ कोटी १३५ कोटी 210,000,000   अख चक िनधी ३३० कोटी 210,000,00
0 

५४२   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ येथील ना यांना 

बेड ग करणे व थाप य 
िवषयक कामे करणे 

3,000,000 745,000 1,255,000 217 13 आं ा व 
भामा 

आसखेड 
धरणातून 

प. च. 
शहरासा
ठी पाणी 

आणणे 

३५० कोटी 500,000,000 10,000,000 

५४३   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ येथील न ाने 

ता ताय येणारे र ते खडीमु म 
व बीबीएम प दतीने िवकसीत 
करणे.  

5,000,000 745,000 750,000   आं ा व भामा आसखेड धरणातून प. च. शहरासाठी पाणी आणणे 

५४४   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ येथील सौदया 

कॉलनी, नखाते व ती व 
प रसरातील र ते डांबरीकरण 
करणे. 

5,000,000 745,000 2,500,000   आं ा व भामा आसखेड धरणातून प. च. शहरासाठी पाणी आणणे 

५४५   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ मधील अंतगत र ते 

डांबरीकरण करणे. 

5,000,000 745,000 2,500,000   आं ा व भामा आसखेड धरणातून प. च. शहरासाठी पाणी आणणे 
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५४६   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ येथील बेबी शाळा 

प रस कॉलनी व झोपडप ी 
प रसरातील र ते डांबरीकरण 
करणे. 

5,000,000 745,000 745,000   आं ा व भामा आसखेड धरणातून प. च. शहरासाठी पाणी आणणे 

५४७   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ म ये ठक ठकाणी 

पे ह ग लॉक बसिवणे. 

3,000,000 745,000 750,000   आं ा व भामा आसखेड धरणातून प. च. शहरासाठी पाणी आणणे 

५४८   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ म ये ठक ठकाणी 

डी.पी रोड या नॉन डीपी 
रोड या कडेने फुटपाथ 
िवकसीत करणे. 

3,000,000 745,000 750,000   आं ा व भामा आसखेड धरणातून प. च. शहरासाठी पाणी आणणे 

५४९   तापक र नगर ीनगर 
. .४८ म ये अंतगत 

र या या कडेने फुटपाथ 
िवकसीत करणे व पे ह ग 
लॉक िवषयक कामे करणे 

3,000,000 745,000 750,000   आं ा व भामा आसखेड धरणातून प. च. शहरासाठी पाणी आणणे 

 
--------- 
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माच २०१७ अखेर स द. ३१/३/२०१७ पयतच अंदाजप क य तरतूद वापरता येत असलेने व 

यानंतर सन २०१६-१७ या तरतूद  यपगत होत अस यामुळे लेखा वभागाने द. ३१/३/२०१७ नंतर 
कं ाटदाराची देयके सन २०१६-१७ या अंदाजप क य तरतूद मधून वका न पार त केलेली नाह त. 
मा  या पुव  गे या अनेक वषापासून अशी देयके आद या वष या तरतूद मधून खच  टाकून ए ल 
म ह याचे सुमारे २० तारखेपयत वकार यात येत होती. चालू वष  अशी देयके ए ल म ह यात 
वकार यात आली नसलेने मनपातील सव वभाग िमळून १४८० देयके र. .१५९,२२,९२,८५२/- 

इत या र कमेची लं बत राह लेली आहेत. यामुळे कं ाटदारा या देयकाचे दान होवू शकलेले नाह . 
अशा देयकांची याद  तावासोबत प  अ नुसार जोड यात आलेली आहे.यातील या देयकांकर ता 
सन २०१६-१७ या अंदाजप कात पुरेशी तरतूद िश लक आहे ती देयकां या र कमे इतक  वा 
यां याक रता अपुण तरतूद उपल ध आहे. ती तरतूद इत या र कमे इतपत यां या िश क 

रा हले या अखिचत तरतूद मधून हणजेच सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील सु वाती या िश लकेत 
अखिचत रा हले या र कमांमुळे वाढ होणा-या र कमेतून भाग वणेस मंजूर  दे यात येत आहे व सन 
२०१६-१७ म ये झाले या व होणा-या य  खचास मंजूर  दे यात येत आहे.  तसेच सन २०१६-१७ चे 
सुधार त अंदाजप कातील अखिचत राहणा-या अंदाजे र. .३३० कोट  मधून वर ल देयकांचे दान 
झा यावर उव रत र कमेपैक  र. .२५ कोट  िशलकेत ठेवावेत. तसेच मा. थायी सिमतीने वकारले या 
उपसुचनांपैक  ा  उपसुचना मंजूर क न यातील कामांक रता आव यक र कम ठेवून उवर त र कम 
शहर वकास आराखडा िनधीत जमा कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१६-१७ म ये 
माहे माच अखेरपयत झाले या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

वर ल बाबींची शासनाने पुतता कर या या सुचनांसह अदंाजप कास थायी सिमतीकडून 
मा यता दे यात येऊन सदर अंदाजप क मा. थायी सिमती या िशफारशीसह मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ व यास मंजूर  दे यात येत आहे.  

वर ल माणे मा.आयु  यांचे सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप कात जमा बाजुस र. .३३६.५० 
कोट ंची व खच बाजूस र. .३११.५० कोट  वाढ करणेत येत आहेत.  
 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१६-१७ चे सुधा रत व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप क 
“अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उवर त जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने 
नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे 
या अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे 
तयार करणेत येत असुन यास अंितम वकृती देणेत येत आहे.  
 

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

 
अ. . तपिशल सन २०१६-१७ चे 

सुधार त अंदाजप क 
र. . 

सन २०१७-१८ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
४७,७४,३९,९६,६८० 

 
 ३३,८४,७१,१०,८८० 

२) एकूण खच ४३,२२,४६,९३,८०० ३३,५७,७२,२६,७०० 
३) अखेरची िश लक ४,५१,९३,०२,८८० २६,९८,८४,१८० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
४२,१७,०९,८२,९७३ 

 
४२,३२,२८,८०,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच ४२,१७,०९,८२,९७३ ४२,३२,२८,८०,९७३ 
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क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१३,०८,७७,००,००० 

 
१७,५७,१०,००,००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

३,२१,१९,००,०००० १६,३६,४१,३१,००० 

३) अखेरची िश लक ९,८७,५८,००,००० १२०,६८,६९,००० 
 

                         

मा.सुजाता पालांडे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.महापौर-  अंदाजपञक मंजूर करणेत येत आहे. 
 
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -- 
 
         अनुकूल- ८१             ितकूल- ०  
         अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------- 
 
मा.महापौर-  आपण चचा करणार आहोत. 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, थायी सिमती अ य ांनी चांगले भाषण केले, चांगले बजेट 
मांडले परंतु ह  नवीन चुक ची था आहे याची सुरवात भाजपकडूनच होते याची कृपया न द यावी. 
चचा वना तु ह  वषय मंजूर करता मग ह  सभा कशाला केली, तु ह च दोघानेच बसायच होत 
यांनी मांडायच आ ण तु ह  मंजूर करायच होतं. 

मा.महापौर-  यांनी बजेट मांडल यावर कोणीह  हात वर केला न हता. कोणी हात वर केला नाह  
हणून मंजूर केल. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. चुक ची प दत आहे. बजेट 
तर मंजूर होणार आहे. तु ह  तुमच ठरवल क  उपसूचना यायची नाह , तु ह  तुमचा ठराव केला 
इथपयत ठक आहे. परंतु चचाच करायची नाह . उदया लेखा वभागाने बजेट दलेल. आयु ांनी 
आप या अिधकाराम ये १०० अ माणे केल, जीबीने करायच ते केलं. तु ह  जर मंजूर करणार 
असालतर चचा कशाला करायची. गंमत हणून चचा करायची, का खेळ हणून चचा करायची, का 
टाईमपास हणून चचा करायची. हणजे यांनी वषय वाचला, तु हांला मंजूर करायचा आहे, 
आ हांला सु दा तो मंजूर करायचा आहे. पह यांदा दुदव आहे या महापािलकेच क  पह यांदा  
भाजपचे सरकार आ यानंतर इत या दवस आयु ां या अिधकारात हे बजेट चालवाव लागल.ं का 
बरं हे पह ल आलं नाह . का एवढया दवस लागले, तुम याम ये एकमत न हतं हणून. तुमच 
जुळत न हतं हणून. का हणून इतका उिशर तु हाला झाला. हे अतीशय खोटया प दतीचे बजेट 
आणलेलं आहे. मागची िश लक ३३१ कोट ची होती आ ण नंतर ३३० कोट . नंतर ७८१ कोट  
वेगळया प दतीने आणलेले आहे. सभाशाखेचे िनयम काय हणतात जगताप साहेबांनी खुलासा 
करावा. 
मा.महापौर-  नगरसिचव यांनी खुलासा करावा.  
मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा सभागृह. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील अनुसूची करण २ मधील कलम ५ (३) माणे सभा कामकाजाबाबतचा अंतीम 
िनणय मा.महापौर यांचा असेल.  
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मा.आशा धायगुडे- शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. योगेश बहल यांना 
आठवण क न देते क , आज बजेटची िमट ंग आहे वषय वाचला गेला, वषयाच प ीकरण दल 
गेल आ ण यानंतर दोन िमनीटे टॉप घेतला गेला परंतु यावेळेला यांची गाड  िनघाली याला 
आ ह  काह  क  शकणार न हतो आ ण हणून मला वाटतं मा.महापौरांनी या ठकाणी बजेट मंजूर 
केले आहे. मला चांगली खाञी आहे क  माझी पह ली सभा होती आ ण स मा.लांडेताईनी महापौर 
हणून पदभार संभाळलेला होता. वरती न बघता एका णाचाह  वलंब न करता वषय मंजूर 
हणा या हो या अशा कारची भूिमका यांनी केली ती बरोबर आ ण आ ह  केले ते चुक चे आहे. 

सभागृहाबाहेर जायच होतंतर िनवडून यायचच न हतं. या ठकाणी आपण या प दतीने बजेट 
मांड या गेलं या या नंतर यांना बोल यास वेळ दला कोणाला बोलायच असेलतर  
स मा.सद यांनी आपआपले वचार मांडल े पाह जे. परंतु कोणालाह  बहुतेक या यावर चचा 
करायची न हती आ ण पु हा एकदा नवीन टंट कर याचा य  या ठकाणी रा वाद  काँ ेसचा 
आहे असं मला या ठकाणी जाणवतं आ ण इतका केवीलवाणी य  रा वाद  काँ ेसन पु हा एकदा 
करावा काह तर  आलं पाह जे, काह तर  चुक च आपण केल अस एकदा पु हा फ  हणायच आ ण 
टंट करायचा. बजेट काह  चुक चे नाह  सव गो ीचा समावेश आहे. या बजेटम ये बोल यासाठ  

काह च जागा नाह  हणून काह तर  टंट केला पाह जे. हणून मा.महापौर साहेब तु ह  यावेळेला 
हणाला यावेळेस कोणीच बोल याची मानसीकता दाखवलेली नाह . वषय मंजूर के यावर 

सगळयांना आठवलं क  आपण ग धळ करायला कधी कमी नसतो. मा.महापौर साहेब, आपण बजेट 
मंजूर केलेले आहे. अ यंत चांग या कारच बजेट थायी सिमतीने मांडलेले आहे या याम ये 
सव कार या योजनेचा जाणीवपुवक उ लेख केलेला आहे. खरंतर आजपयत रा वाद  काँ ेसन े
माग या प तीस वषाम ये या प दतीने बजेट मांड या गेलं बजेटम ये काह  गो ी ठळकपणे 
नमुद असतात क  कोण या योजना आहेत या योजनांम ये बजेटवी ट केवार  जी असते या 
बजेट या ट केवार म ये तो िनधी या या ठकाणी ठेवायचा असतो. परंतु येथून मागे कधीह  
यांनी ती ट केवार  असते या प दतीने िनधी जो असतो तो विश  लेखािशषावर ठेवायचा 

असतो असे कोणतह  िनयोजन यां याकडून झालेले नाह  आ ण हणून यां या या ञुट  हो या 
या यावरती आपण चांग या कारचा अ यास केला. या ञुट  आप याकडून होऊ नयेत याची 

परेुपुर काळजी आपण, या सभागृहान े घेतली आहे. थायी सिमती अ य ानी घेतली यासाठ  
सगळयांच सहकाय लाभल.ं हणूनच थायी सिमतीने चांग या कारच बजेट सादर केलेले आहे.  
मा.अ य ांनी सु दा सांगीतल क  म हला व बालक याण योजना जी असते या ठकाणी हणजे  
माग या वषापयत, मागील जे बजेट होतं याची चार वषाची आकडेवार  पाह लीतर मागासवग य 
योजनेला बजेट या ५ ट के िनधी ठेवणे अपे ीत असते परंतु कायम या यावरती अित मण केलं 
गेलं. तो िनधी गोरगर बांना िमळू नये या ने कायम य  रा वाद  काँ ेस कडन केले गेल.े 
या या उलट यावष च बजेट सादर करत असताना आप याकडन आपण या ठकाणी मोठया 
कारची भर व तयार  केलेली होती हणजे नुसतच ५ ट के न ठेवता आपण या याम ये 

जवळपास ५९.८८ ट के इतक  मोठ  वाढ केलेली आहे.  ख-या अथाने शहरात वकास करताना  
सामा य जनतेचा वकास केला पाह जे याचबरोबर इतर जे मागासवग य घटक आहेत यां यावर 
सु दा ाधा याने ल  दलं पाह जे हे या थायी सिमती या बजेटम ये जाणीवपुवक  दसत. आ ण 
हे रा वाद  काँ ेस प ाचे अपयश होतं. यांनी येथून मागे ते केल नाह  हे झाक यासाठ  आता 
नवीन केवीलवाणी टंट केलेला यांनी जाणवतो. याचबरोबर शहराम ये यांना यांना सगळ 
दलं याचा चांग या कारे शहरा या वकासामुळे वत: या गतीम ये तयार  करतात परंतु   
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अपंग व यांना आलेलं असतं कंवा अपघाताने यां यावर अपंग व आलेलं असतं अशा सगळया  
लोकांसाठ  सु दा बजेट या ३ ट के र कम या ठकाणी ठेव याची तरतूद आप या ऍ टम ये आहे 
परंतु या ठकाणी देखील दरवष  मोठया माणाम ये हणजे १५.५५ ट के तरतूद करणे अपे ीत 
होत परंतु यां याकडून कायम कमी के या गेली. पह या वष  १५.५५ केली दुस-या वष  २० ट के 
पाह जे होती ितथ १८ ट के केली. परंतु यावष  थायी सिमती म ये आपण २०.४२ ट के इतक  
भर व तरतूद केली आहे. या ठकाणी सु दा आपण १.१८ ट के वाढ केलेली आहे. या बजेटम ये 
अ यंत चांग या गो ीचा सामावेश केला गेलेला आहे. हणजे माग या वषापयत जे जुने नगरसेवक 
आहेत यांना चांगली मा हती आहे क  आपण यावेळेला बजेट करतो, बजेटम ये उपसूचनांचा 
पाऊस पाडतो या उपसूचनां या पाऊसाम ये सगळेच नगरसेवक काय करतात तर भूसंपादना या 
िनधीमधुन पैसे वग करायचो. परंतु यावेळेला स मा.लांडे साहेबांनी सांगीतले शासन िनयमा माणे 
२० ट के बजेट या ठकाणी ठेवणे बंधनकारक असते. ते माग या काळात कधीच पाळल गेलेलं 
न हतं आ ण या सगळया गो ीचा एकञीत राग, यांना कळाल क  आपण येथून मागे काय करत 
होतो ते सव या ठकाणी ओपन होते हणून रा वाद  काँ ेस बाहेर गे याच जाणवतं. िश लक  
िनधी जो आहे तो एकूण जो काह  महसूल जमा होतो या महसुलामधुन जे अनुदान महापािलकेला 
क शासनाच, रा यशासनाच िमळतं ते वजा जाता केल असून ते वजा के यानंतर जी काह  र कम 
जमा होते या जमेमधे भांडवली खच यातून वजा करतो आ ण या िश लक या २० ट के िनधी 
हणजेच साधारणत:२०५ कोट चा िनधी आपण या ठकाणी ठेवलेला आहे. तो िनधी ठेव यामागच 

ता पय काय आहे तर जी समा व  १८ गाव घेतली घेतली  असं वषानुवष सभागृहात ऐकतो क  जे 
या ठकाणाहून िनवडून आलेले नगरसेवक आहेत या नगरसेवकांच कायमच दखुन या ठकाणी होत 

ते कोण या प ाचे आहेत याचा अजीबात वचार केला जाणार नाह  परंतु ते गाव मा या शहराच 
आहे या शहरात या गावाचा वकास होणं ह  आमची नैतीकता या ठकाणी आ ह  मांडतो. आ ण 
हणून आपण या ठकाणी २० ट के िनयमा माणे तरतूद करायला पाह जे होती ती तरतूद 
या ठकाणी केलेली आहे, हणून यांचे दुखणं आहे. कारण आजपयत समा व  गावाम ये 
यावेळेस आ ह  जातो यावेळेला आजह  कुठ या एखादया खेडेगावाम ये, एखादया व तीवर 

गे यासारखे आ हांला जाणवतं आ ण कुठतर  आम या पंपर  िचंचवड शहराचा एक भाग अ यंत 
वकसीत आहे आ ण कुठतर  आता नवीन समा व  केले या गावाचा आजह  हणजे नवीन   
ड पीला आज आपण आलोतर  या गावचा वकास केलेला दसत नाह  आ ण हे यांचे अपयश 
लपव यासाठ  असा यांचा टंट या ठकाणी के याच जाणवतो. आज या ठकाणी जलिन सारण 
आ ण पाणीपुरवठयाम ये सु दा या नवीन बजेटम ये अ यंत चांग या कारची भर व तरतूद 
के याच जाणवते. माग या प तीत वषात या ठकाणी जलवाह या, ेनेज लाईन टाकले या 
आहेत या आता काह  माणाम ये जु या झाले या आहेत या ठकाणी गंज याचे कार सु  
झालेले आहेत, हणजेच जु या गावचा वकास करणे इतक मह वाचे आहे क  नवीन गावचा 
वकास करणे जीतक मह वाच आहे तीतकच. जु या गावाम ये काय कमतरता आहे तर 
सगळयांना पाणी व छ पोहचले पाह जे. आम या घरापासून जाणार जे काह  मैला पाणी असेल 
कंवा ेनेजच पाणी असेल ते पाणी सु दा सुरळ त या असणा-या लॅ टला गेले पाह जे याचे 
चांग या कारे िनयोजन आज या बजेटम ये केलेल दसतं. माग या बजेटम ये आप याकड 
पाणीपुरवठयासाठ  फ  ५४.९४ एवढ  बजेटम ये तरतूद होती. यावष  आपण १०७.३८ हणजे 
दुपट ने आपण या याम ये वाढ केली आहे हे आज या बजेटच आपल यश आहे. जलिन: सारण 
हणजेच ेनेज या लाईन आहेत या याम ये घुस लागणे, खराब होणे, चोकप होणे अशा अनेक 
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सम या भेडसावत असतात. या ठकाणी ४१.९२ इतका िनधी मागे होता तो यावष  ५३.१२ असा 
केलेला आहे हे सु दा आज या बजेट मधल वैिश ये आहे. घसारा िनधी हणजे कती  
बार कसार क गो ीचा वचार या बजेटम ये केला गेला आहे. घसारा िनधी हणजे या काह  
इमारती असतील, जो काह  शहरातील वकसीत केलेला भाग असेल याचे सु दा थोड थोड     
हॅ यूशन कमी होत चाललेल आहे याची जाणीव ठेवून या ठकाणी सु दा १५ कोट चा घसारा िनधी 
हणून तरतूद के याच जाणवतं. याचबरोबर पंत धान आवास योजना आहे. मा.नर जी मोद  

यांचे सरकार या देशाम ये येवुन साधारणत: आड च वषाचा कालावधी लोटलेला आहे परंतु ह  
योजना मागेच ड लेअर झाली होती परंतु आ हांला ती वकसीत करायचीच न हती कारण पुढ ती 
भारतीय जनता पाट च उदो उदो होईल का, यांचे उमेदवार िनवडून येतील का ह  भीती रा वाद  
काँ ेसला वाटत होती हणून माग या काळात यांनी ते काह ह  होऊ दलं नाह  परंतु “भगवान के 
घर देर ह, अंधेर नह ” हे िन तपणे सांगावे लागेल. या ठकाणी स ा आली आ ण नाग रकांसाठ  
आ हांला चांगल करायच आहे, शहरवासीयांसाठ  वकासाच काम आम या मा यमातून करता 
येणार आहे  हे आमच भा य आहे. या आम या मनात या भावना ठेवून आ ह  सभागृहात पाऊल 
ठेवतो या अ त वात ये यासाठ  या सभागृहाचा आ ह  पुरेपुर वापर करतो. आ ण हणूनच 
या ठकाणी माग या वष  असणार  ५ कोट ची तरतूद आपण ५० कोट वरती आणली आ ण 
जवळपास ९५०० तेवढया घरांच आप या शहरातील नाग रकांना घर दे याचा व ास या बजेट या 
मा यमातून केला गेला. दोन वषापुव ची पा याची कंड शन मला आठवते. आपण दवसातून दोन 
वेळा पाणी दयायचो.  नंतर आपण दवसातून एकदा दयायला लागलो, उ हाळा आला क  आपण 
दवसाआड करतो. २०१५ ची अव था अशी होती क  आपण दोन दवसातून पाणी देत होतो कारण 
यावेळेला पवना डॅम जो आहे तो पुणपणे भरलेला न हता. परंतु या यावर वचार न करता 

माग यावेळेस सु दा भामा-आसखेडसाठ  चांगली तरतूद केलेली न हती. ती या ठकाणी भर व 
तरतूद केलेली आहे. कारण वाढतं नागर करण या ठकाणी दसते. शहराचा वकास होताना दसतंय. 
आप या शहरातील वाढ या लोकसं येचा वचार क न, आप या शहरा या पा याची गरज वचारात 
घेवुन आपण येथून मागेच पा याची यव था करन लागत होतो परंतु कुठेतर  रा वाद  काँ ेसचा 
िन साह , िनराशा असणार कामकाज या ठकाणी दसून येतं. या ठकाणी आज आप याला दसून 
येत क  हे काम आपण आज गतीपथावर नेतो. याचबरोबर व छ भारत अिभयान अंतगत 
आपण वैय क शौचालयावरती या प दतीने भर देतो. खरंतर २०१४ ला आप या िसट ला बे ट 
िसट  ऍवॉड िमळाला हणजे ऍवॉडवर संशय घेत नाह  परंतु आप या महानगरपािलके या माग या 
साईडला गेलतर  आप याला दसेल क  आजह  तेथे ओपन जागेत शौचास बसतात. हे सगळ करत 
असताना आप याला बे ट िसट चा ऍवॉड िमळालातर द:ुख वाट याच कारण नाह . परंतु तो 
िमळा यानंतर याची आप या मनाम ये जान ठेवण गरजेच होतं. आपण आप याम ये बदल 
कर याची मानसीकता असायला हवी होती. परंतु तीह  यां याकडून दसली नाह  आ ण अ यंत 
फा ट गतीने आपण या ठकाणी काम करतो. वैय क व छता गृहाच काम मोठया माणाम ये 
शहरात चालू आहे. यासाठ  लागणा-या जलतरण वाह या असतील याच बरोबर यासाठ  
लागणारा िनधी असेल याची तरतूद या ठकाणी केलेली दसते. याचबरोबर माट िसट  ब ल 
काह  वेगळ बोलायची आव यकता नाह . सगळयाच लोकांनी वाचलेल आहे क  माट िसट म ये 
सु दा आप या शहरातील काह  भागाचा समावेश केला गेला आहे. या ठकाणी सु दा आपण पॉ ट 
फ ट  एवढा िनधी ठेवला होता आ ण आता सगळया कारची तयार  झालेली आहे आता फ  
कामकाज सु  करणार आहोत यासाठ  आपण ४९.५० कोट चा िनधी या ठकाणी ठेवलेला दसतो. 
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हणजेच सगळयाच गो ीन प रपुण असं आपल बजेट या ठकाणी आहे. सगळया गो ीचा 
या ठकाणी समावेश केललेा दसतो. या या ठकाणी समाजाला, अपंग असणा-या य ला             
डावल याचा य  केला या यावरती आपण फुली मारली चांग या कारचे काम येथून पुढ या 
काळात आप याकडन हावे अस गत, चांगल, यश वी असणार बजेट थायी सिमती अ य ानी 
मांडले ते मंजूर सु दा झालेले आहे. मा.महापौरांनी वर त मंजूर  दली परंतु आज या माणे 
सभागृहात जाणवल क  जशी मा.महापौरांनी मंजूर  दली तसं रा वाद या अंगात काह तर  
संचारलं. यांना असं वाटल क  आता या बजेटम ये यांनी सगळच सामाऊन घेतलं आ ण 
यावेळेला बजेट सादर करत असताना स मा.अ य ांनी आप याला बजेट सादर केल.े सगळया 
चांग या गो ीच समावेशक असं बजेट सादर के यानंतर आता बोलायला जागाच नाह . यांचे कोणते 
मु े खोडायचे कशावरती चचा करायची हणून स मा.महापौर आपण दोन िमनीटे थांब यानंतर 
कोणाचाह  हात िन तपणे वरती न हता. आपण मांडलेल बजेट अस यामुळे िन तपणे यात   
पॉ झट ह पॉ ट आ ण िनगे ट ह पॉ ट न राह यासाठ  केलेला य  यामुळे आप यापैक  
कोणाला फार काह  बोलायचे न हतेच परंतु यांनी कोणीतर  बोलावे अशी अपे ा होती. तु ह  
हण या माणे िन तपणे कोणाचाह  हात वरती नस या कारणान ेआपण ते बजेट मंजूर केलं. 
यांना या ठकाणी बोलायला संधी न हती मग आता वाट बघीतली आ ण तु ह  मंजूर हणाच    
हणजे मग आ ह  आमच एक टंट क  आ ण आ ह  बाहेर जाऊ असे यांनी केलेले आहे. हे 

बजेट अ यंत चांगल, लोकािभमुख आहे, सवसमावेशक आहे असं या ठकाणी जाणवतं. तु ह  मला 
बोल यासाठ  संधी दली याब ल मनापासून ध यवाद, जय हंद, जयमहारा .    

 
मा.माया बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. २०१७-१८ चे ३३ वे हे 
बजेट आहे. ३२ वषा या काळात जे घडलेले नाह ते या बजेटम ये भारतीय जनता पाट ने क न 
दाखवलं. या बजेटच एक वैिश ये हणजे १०० कोट  देऊन एक भाग मॉडेल कर यापे ा ते सव 
भागाम ये देवून संपुण शहर कसं मॉडेल करता येईल यासाठ  खरातर ायोर ट ने य  केलेला 

आहे. मा.ल मणभाऊ जगताप शहरा य  यांचे सुचनेनुसार याच माणे थायी सिमती अ य ा 
मा.िसमाताई सावळे या दोघांचह  मी मनापासून अिभनंदन करते. यापुव   कधीह  न घडलेले बजेट 
आपण पह यांदा महापािलकेत सादर केलेल आहे. या बजेटम ये न याने जी गाव 
महानगरपािलकेम ये समा व  झाललेी आहेत या गावामधली आर ण असतील कंवा ड पीचे र ते 
असतील या र यासाठ  २०५ कोट ची अशी भर व तरतूद केली क  जेणेक न नवीन सद य 
ामीण भागामधुन पह यांदा या सभागृहाम ये िनवडून आलेले आहेत यांना यां या भागातील 
वकास करणे यामुळे सहज श य होणार आहे. “ना डले करते है ना िशकवे करते है, ठेकेके बाद 
स लागार और शासनवाल  फुल  फुलोसे तु हांर  ितजोर  भरती रह, ऐसी दुवाँए करते ह”.  खरतर 
अशी आप या पंपर  िचंचवड शहरवािसयांची एक त ार आहे. याब ल आ ह  काह ह  बोलू शकत 
नाह त. त ड बंद क न डोळयाने पाह या िशवाय आम याकडे माग उरलेला नाह  अशी दयनीय 
अव था खरतर या ठकाणी नगरसेवकांची झालेली आहे. मा.आयु  साहेब, या सभागृहाम ये जवळ 
जवळ ७० ट के नगरसेवक हे न याने िनवडून आलेले आहेत. बजेटम ये नगरसेवकांनी 
कशाप दतीने तरतूद करावी याबाबतीत कुठ या कारची मा हती नगरसेवकांसमोर आली नाह . 
म यंतर  भागाम ये बजेटची िमट ंग झाली. याम ये भागाचे बजेट मांडले गेल.े यावर चचा 
करायला लावली सा या प दतीने रंगीत तीन पु तक आम यासमोर मोठमोठ  ठेवले गेले. खरेतर 
नवीन सद यांना ब-यापैक  याम ये काह ह  समजत नाह  यामुळे कुठ या हेड मधुन कुठली 
तरतूद वाढवायची आ ण कुठ तरतूद करायची याब ल या सभागृहातील ७० ट के नगरसेवक 
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अनिभ  आहेत.  २००७ म ये जेएनएनयुआरएम या अंतगत आप या महापािलकेत कोटयावधीचा 
िनधी मंजूर केला. या अंतगत आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये  १७  नवीन क पात िनधी 
मंजूर कर यात आला. याअंतगत क शासनाचे ५० ट के, रा यशासनाचे २० ट के, मनपाचे ३० 
ट के असा सहभाग होता. या सव ववीध क पासाठ  स लागारांची स लागार हणून िनयु  
कर यात आली. यासाठ  आपण यांना २.३६ ट के एवढे मानधन केले होतं. याअंतगत 
स लागाराना  जी काम दली होती ती पुढ ल माणे -स ह करणे, इ ट मेट तयार करणे, डझाईन 
व ॉ ग तयार करणे, मंजूर  घेणे, फायनल इ ट मेट करणे, िनवीदा अंतीमसाठ  पुण करावयाची 
कागदपञे तयार करणे, कामावरती देखरेख करणे, कामाची बीले तयार करणे, संपुण तांञीक बाबी 
तपासणी करणे, सम वय व कामाची गती राखणे. अशा कारचे कामासाठ  यांना आपण मानधन 
देणार होतो. परंतु अशा कारचे स लागारांमाफत कुठलेह  काम झालेले नाह  याम ये आपल पह ल 
काम  होत जलिन सारण ट पा-१ या क पाची कमंत होती ११९ कोट  ३९ लाख य  ते काम 
पुण हो यासाठ  लागले १५६ कोट  ३४ लाख  यात मनपाचा ३० ट के ह सा होता ३५ कोट  ८२ 
लाख. पण तो वाढ व ह सा मनपाचा गेला. यासाठ  आयु  साहेब आपण कोणाला जबाबदार 
धरणार. यानंतर दुसरा जलिन सारण ट पा-२ मंजूर क पाची कमंत आहे १११ कोट  ६४ लाख 

य  खच झाला १५२ कोट  ७९ लाख यात मनपाचा ह सा ३३ कोट  ४९ लाख. यावेळेला 
आपले बरेचसे पैसे ए ॉचे गेलेल आहेत. हे सव क प करत असताना जे स लागार आपण 
नेमतो यां यावर काह  कारवाई आपण केलेली आहे का. यानंतरचा वषय आहे पाणीपुरवठयाचा 
बंद पाईपलाईनचा. हा क प मागील काळाम ये पंपर  िचंचवड शहरासाठ  अ यंत मह वाचा असा 
क प होता या क पाची कमंत होती ३५८ कोट  ६२ लाख. आपण या क पासाठ  जे 

स लागार नेमले यां स लागारांनी भुसंपादन न करता कंवा संबंिधत शेतकर  यांना व ासात न 
घेता या क पाची िनवीदा काढली आ ण या क पाची स या कमंत झाली आहे जवळपास  ५६३ 
कोट .  खरंतर यां यावरती या आपण अट -शत  लादले या आहेत. या या म ये मु य मु ा 
आहे क  यांनी पह ली जागेची पाहणी करणे गरजेच होतं. परंतु या क पांम ये अशा 
स लागारा या चुक मुळे संपुण हा भुदड महानगरपािलकेला भरावा लागतो हणजेच हा  
सवसामा य नागर कांवर पडणारा बोजा  आहे. यानंतर पाणीपुरवठा ट पा-२- याची मंजूर कमंत 
आहे १३५ कोट  ११ लाख, य ात खच झाला आहे १५३ कोट  २६ लाख आ ण यात मनपाचा 
खच होता ४० कोट  ५४ लाख. पावसाळ  गटर योजना- खरंतर पंपर  िचंचवड शहराम ये अ यंत 
मह वकां ी अशी ह  योजना राबवली गेली. या क पाची कमंत होती ४६ कोट  १४ लाख  य  
खच झाला ८१ कोट  ३४ लाख, यात मनपाचा ह सा होता १३ कोट  ८४ लाख. घनकचरा 
यव थापन- मंजूर क प ७० कोट  ४४ लाख य  खच झाला ७३ कोट  ६२ लाख यात मनपा 
ह सा होता २१ कोट  १३ लाख.  बीआरट एस- पुणे-मुंबई, औंध रावेत १४ क. मी. मंजूर क प 
होता ३१२ कोट  १४ लाख,  य ात खच झाला ४७१ कोट  ९७ लाख यात मनपाचा ह सा होता 
९३ कोट  ६४ लाख.  नािशक फाटा वाकड- ८ क.मी. र ता होता याचा मंजूर क प होता २०६ 
कोट  ८२ लाख य  खच झाले २३३ कोट  ८ लाख, यात मनपाचा ह सा होता ८२ कोट  ७३ 
लाख, यात क शासनाचे व रा यशासनाचे ३१ कोट  येणे बाक  आहे ते अजून आलेले नाह त. 
काळेवाड -देहू-आळंद  र ता ११ क.मी. या क पाची कमंत आहे २१९ कोट  २ लाख  य  खच  
झाला ११४ कोट  ८७ लाख. या कामासाठ  सु दा जे स लागार नेमलेले यांनी भूसंपादन न करता 
हा क प सु  केला आहे. खरतर हा क प अधवट थतीत आहे. यासाठ  लागणा-या वाढ व 
खचासाठ  आयु  साहेब आपण कोणाला जबाबदार धरणार आ ण अशा स लागारांवर आपण काय 
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कारवाई करणार. या क पासाठ  क  व रा यशासनाचे ३२ कोट  ८८ लाख . येणे बाक  आहे. 
बसेस खरेद - मंजूर क प ४० कोट  १४ लाख य  खच झाला ४१ कोट  ४ लाख यात 
मनपाचा ह सा आहे १२ कोट  ४ लाख. ई-ग हन स-मंजूर क प ७ कोट  ५८ लाख य  खच 
झाला आहे ९ कोट  २२ लाख यात मनपाचा ह सा आहे २ कोट  ७७ लाख. झोपडप ट  पुनवसन 
योजना- आप या शहरातील सवसामा य नागर कां या अ यंत ज हाळयाचा  आहे.  या या 
मंजूर क पाची कमंत आहे ३७२ कोट  ४१ लाख य  खच झाले ३४१ कोट  यात मनपाचा 
ह सा होता ५९ कोट  ३१ लाख. खरंतर या जागेची स लागारांनी पाहणी न करता िनवीदा या 
राबवून वकऑडर दली आ ण ये ात कामालाह  सुरवात केली व ते काम सु दा आता अधवट 
थतीत आहे. या कामासाठ  क ाचे व रा याचे २६ कोट  ३३ लाख येणे बाक  आहे. पञाशेड-मंजूर 
क प आहे २८ कोट  ३८ लाख य  खच आहे ३२ कोट  ८७ लाख यात मनपाचा ह सा आहे 

५ कोट  ४६ लाख. या कामासाठ  रा य व क शासनाचे १० कोट  ४३ लाख येणे बाक  आहे. 
ईड युएस हणजेच घरकुल योजना- मंजूर क प २२८ कोट  ७ लाख य  खच आहे ३६० 
कोट  २३ लाख यात मनपाचा ह सा आहे २९ कोट  ७८ लाख. पंपर  िचंचवड शहराम ये न याने 
जी गाव समा व  झाली आहेत या गावाम ये ेनेजलाईन टाक यासाठ  या क पाची कमंत 
आहे ४१ कोट  ४९ लाख य ात खच झाले २२ कोट  ७३ लाख मनपाचा ह सा आहे १२ कोट  
४४ लाख. पंपर  िचंचवड शहरात पुण दाबाने २४x७ पाणीपुरवठा करणे- या क पाची मंजूर 
कमंत आहे १४३ कोट  १७ लाख य ात खच झाले ३४ कोट  ९९ लाख आ ण मनपाचा ह सा 
आहे ४२ कोट  ९५ लाख. खरतर मागील शासना या काळात ह  घोषणा होवूनह  हे काम खुप संत 
गतीने चालत आहे. सभागृहाला वनंती राह ल क  या कामाला ायोर ट ने ाधा य दयाव. ताथवडे 
गावात पाणीपुरवठा करणे-मंजूर क प ४० कोट  ५८ लाख आ ण य ात खच आहे १६ कोट  ९ 
लाख यात मनपाचा ह सा आहे १२ कोट  १७ लाख. या क पाचेह  ५० ट के काम पुण झालेल 
आहे. संबंिधत सव  क प २०१२ पयत पुण होणं अपे ीत होतं. परंतु २०१२ पयत हे क प पुण 
झालेले  नाह त हणून यांची मुदतवाढ २०१४ पयत दे यात आली. २०१४  पयतह  हे क प 
मुदतवाढ देवूनह  पुण झाले नाह त. याची अंतीम मुदत ३१ माच २०१७ पयत दे यात आली. 
२०१७ पयतह  या बहुतेक क पाच काम पुण झालेल नाह . खरतर हे काम पुण न झा यामुळ 
आप याकड क  व रा यशासनाचा या येक कामासाठ  जो िनधी येणार होता तो आता येणार 
नाह . यामुळे हे खुप मोठे नुकसान आप या महानगरपािलकेच होणार आहे. याला सव वी 
जबाबदार संबंिधत स लागार आहेत. या सव कामासाठ  आप याला टोटल जी येणार होती याम ये 
नािशकफाटा र याचे आप याला शासनाचे ३१ कोट  येणार होते ते िमळालेल  नाह त. देहू-आळंद  
र याचे ३२ कोट  ८८ लाख हेह  आता िमळणार नाह त. झोपडप ट  पुनवसन योजनेचे २६ कोट  
३३ लाख, पञाशेडचे १० कोट  ४३ लाख, व त घरकुल योजनेचे ५ कोट  ६८ लाख आ ण पंपर  
िचंचवड शहराम ये न याने समा व  झाले या प रसराम ये ेनेज यव था उपल ध करणे या 
कामाचे २१ कोट  ८१ लाख. २४ तास पाणीपुरवठा करणे या कामासाठ  ७५ कोट  १९ लाख, ताथवडे 
गावचा पाणीपुरवठा करणे याकामासाठ  २१ कोट  ३२ लाख आप याला िमळालेले नाह त. हणजे 
सव क  आ ण रा यशासनाचे िमळून २२५ कोट  १३ लाख . आप याला या स लागारामुळे 
महानगरपािलकेला िमळालेले नाह त. मा.आयु , त कालीन आयु  मा. ीिनवास पाट ल साहेब हे 
नेहमी हणायचे गुलाला या पो यात हात घालू नका वर वर जेवढा गुलाल आहे तेवढाच या. परंतु 
या ठकाणी गुलालाच आ ख पोतच आपण उधळून रकाम केलेलं आहे. यामुळे ते पोत रकाम 
झालेल आहे ते भरायच काम तुम याकड आहे. ते तु ह  कशा प दतीने भरता याकडे सव पंपर   
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िचंचवड या नागर कांच ल  लागलेलं आहे. यामुळे शासनावर आपण कशी पकड घेता हे पाहणं 
मजेशीर ठरणार आहे. आप या महानगरपािलकेचा अ यंत काय म असा वभाग कुठला असेलतर 
नगररचना. खरतर महानगरपािलकेम ये तळमज यावर अ यंत काय म आ ण बांधकाम 
यावसायीकांसाठ  अ यंत तळमळ ने काम करणारा असा हा वभाग आहे. मी आयु  साहेब आपल 
पह यांदा अिभनंदन करेल क  तु ह  ये यापुव  या वभागाम ये तीथले अिधकार /कमचार  राञी 
आठ आठ वाजेपयत काम करत होते. परंतु आपण आ यानंतर कुठतर  या गो ीला पायबंद घातला 
आ ण राञी सहा नंतर या महानगरपािलकेत येणा-या लोकांना आळा घातला याब ल मी आपले 
कौतूक करते. मनपाचा १९९७ साली वकास आराखडा मंजूर झाला यावेळ  आम या थेरगावम ये 
मनपा आ ण पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण वकास आराखडा असे दोन कार आहेत. 
राञी आठ पयत काम करणारे अिधकार  हे असे काय काम करतात क  आम या थेरगाव 
प रसरतील १० ट के आर ण वकसीत झाले आ ण ५ वकास आराखडयातील र ते वकसीत 
झालेले आहेत बाक चे आर ण, ड पी र ते अजून तसेच आहेत. खरतर या लोकांनी मनापासून 
ामा णकपणे काम केल असततर मला वाटत आज जी ड पी र या या कडेने अनिधकृत बांधकाम 

झाल े कंवा आर णा या जागेवर जी बांधकाम  झालेली आहेत ती बांधकाम झाली नसती आ ण 
खुप मोठया नागर कां या यां या घरावर हातोडा पडणार आहे यांना तु हांला आ हांला सामोर 
जाव लागल नसतं. मागील तीन वाषापासून आम या थेरगावमधील एक नेते हे नागपूर मुंबई या 
अिधवेशनात मोच घेवून गलेे आ ण या मो या या जोरावर द लीला गेल.े पण आम या 
थेरगाववािसयाम ये  जे अनिधकृत बांधकामाचा  आहे तो माञ कायम आहे तसाच आहे तो 
काह  सुटलेला  नाह . पया कसा येणार आ ण खच कशा प दतीने होणार याबाबत नगरसेवक व 
अिधकार  यांनी सवसाधारण सभेम ये धोरण िन त करावे व या माणे खच करावा. या 
भागांचा वकास झालेला  नाह  या भागाना ाधा याने पैसे दयावे. खरंतर वकास आराखडयातील 
आर ीत र ते, आर णे यासाठ  ाधा याने पैसे दयावेत. या जागा पञ अ, ब, टड आरने 
ता यात येत नाह त या जागेचे भूसंपादन फा ट ॅकवर क न या जागा ता यात घेवून वकसीत 
करा यात यासाठ  भूसंपादनासाठ  भरपूर तरतूद करावी. त कालीन आयु  मा. ीिनवास पाट ल 
साहेब हे नेहमी हणायचे गुलाला या पो यात हात घालू नका. आप या महानगरपािलकेचा दुसरा 
वभाग आहे बांधकाम परमीशन. हाह  वभाग अतीशय काय म आहे. या वभागात जे अिधकार  
आहेत ते राञी दहा वाजेपयत काम करतात. आप या मनपाची एक परंपरा आहे, आयु  बदलले 
क  सगळे िनयम िस ट म पण चज होती. मागील तीन वषापासून आप या मनपाला एक 
कत यद  आयु  मा. ीकर परदेशी लाभले. ते अतीशय िश त ीय व िनयमावर बोट ठेवून यांनी 
आपला कारभार केला. यानी आप या अिधका-याना िश त लाव याचे काम केले याच माणे 
यानी सवसामा यांसाठ  सारथीसारखी णाली राबवून शहरातील नागर कांचे  सुटावे यासाठ  

जातीने ल  घातले याब ल मी यांचह  अिभनंदन करते. ह  सारथी जीवंत ठेव याच काम आयु  
साहेब तु ह  करत आहात याब ल तुमचह  एकदा अिभनंदन करते. यां या काळाम ये मनपा या 
ह म ये अनिधकृत झाले या बांधकामावर यांनी कठोर कारवाई केली. सवसामा य नागर कांचे  
घरे जी अधा गुंठा एक गुंठा जागेत आहेत या सव अनिधकृत बांधकामाना नागर कच जवाबदार 
आहेत का हो. संबंिधत प रसरातील आर ीत र ते व आर णे याचवेळ  वकसीत झाले असतेतर 
आज एवढा मोठा अनिधकृत बांधकामाचा च उभा राह ला नसता. आज आप या शहराम ये 
सवसामा य नागर कांची जागा ह  अधा गुंठा एक गुंठा अशी आहे. यावेळ  तो आप या 
महानगरपािलकेम ये लॅन मंजूर साठ  येतो यावेळ  याला संपुण जागेची मोजणी करायला 
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लावतात. याची जागा असते अधा कंवा एक गुंठा परंतु याला संपुण पाच ए कर या तुकडयाची 
मोजणी करायला लागते आ ण यासाठ  येणारा खच याला एकटयाला भरावा लागतो. खरतर हे 
सवसामा य नागर कांना परवडणारे नाह . आयु  साहेब माझी आप याला वनंती राह ल क  आपण 
यासाठ  रा यशासनाकडे पाठपुरावा करावा आ ण मोजणी संदभात या बाबी िनदशनास आणून देवून 
मोजणीची जी या आहे ती सुलभ कर यात यावी. जर एखादया नागर कांने वर ल िनयमा माणे 
र कम भरलीतर तो आप या बांधकाम वभागाम ये एक गुंठयाचा लॅन आ कटे ट दारा मंजूर 
केलातर याला पुव या िनयमा माणे चारह  बाजूने साईडमाज न सोडावे लागते. कारण जर 
इमारतीला आग लागलीतर सदर इमारती या चारह  बाजूस अ नशमनची गाड  फरवता यावी. पण 
आप या शहरातील र ते इतके अ ं द आहेत क  अ नशमनची गाड  सु दा तीथपयत जाऊन 
पोहचत नाह . आप या पालीकेचे अिधकार  परदेश दौ-यावर अ यासासाठ  जातात. आपण जर 
पाह लेतर परदेशात एखादया ईमारतीला आग लागलीतर याच इमारतीम ये सदर आग आटो यात 
आणली जाते. यासाठ  या कारची यव था केलेली असते. सवसामा य नागर क एक ते दोन 
गुंठयाम ये अनिधकृत बांधकाम करणार नाह त. आपण जर परदेश दौरा क नजर तेथील अधुिनक 
टे नॉलॉजी िशकली आ ण या ठकाण या नागर कांना आपण तशा सूचना के या  तर मला वाटतय      
हे जे अनिधकृत बांधकामाचे  आहेत ते ब-यापैक  माग  लागतील. आप या महानगरपािलकेचा 
तीसरा वभाग आहे तो डा वभाग- पंपर  िचंचवड शहराम ये न याने होतक  व उ कृ  खेळाडू 
तयार होऊन आप या पंपर  िचंचवड शहराचे नाव जगात व देशात उ जवल हावे यासाठ   डा 
वभाग चालू केलेला आहे. डा वभागासाठ  आपण दरवष  बजेटम ये भर व तरतूद करतो व 
खचह  करतो परंतु डा वभागा या कारभारावर जर ल  दलेतर ते या दशेने चालू आहे का 
नाह  याचा वचार करावा लागणार आहे. उदाहारण हणून एक गो  आप याला िनदशसनास 
आणुन दयायची आहे आप या पंपर  िचंचवड शहरात ११ जलतरण तलाव आहेत. २०१३-१४ ला 
यासंदभात एक िनवीदा काढ यात आली होती याअंतगत जलतरण तलावाचे पाणी शु द करण, 
प रसर व छता, साफसफाई देखभाल, तांिञक देखभाल दु ती अशा िनवीदा काढ यात आ या, 
िनवीदेम ये टाक यात आले या अ ट व शत नुसार कुठ याह  जलतरण तलावाचे काम होत नाह .  
थेरगाव येथील जलतरण तलावा संदभात सहा आयु  कडु कर यांना दोन ते तीन मह यापासून 
वनंती करत होते क  आपण थेरगाव येथील जलतरण तलावाची पाहणी करावी. सदर सहा.आयु  
कडू कर साहेब यांना दोन ते तीन मह यापासून सारखे फोन केले यानंतर यांनी वेळ दला 
आ ण यावळेस यांनी वत: येवून पाहणी केली यावेळेला यां या असं ल ात आले क  संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर जो करारनामा कर यात आला या करारना या माणे तो काम करत नाह . खरतर 
कुठ याह  प दतीची काम अशा ठेकेदाराकडून केली जात नसेलतर यासाठ  शासन जबाबदार आहे 
असे मला वाटतं. यावेळेला आपण एखादे काम एखादया ठेकेदाराला देतो यावेळेस या यावरती 
अंकुश ठेव याचे काम शासनाने ामु यान े केले पाह जे. या ठेकेदाराकडे संपुण शहराचे ११ 
जलतरण तलाव दलेले आहेत. या ठेकेदाराला आपण मह याला १,०८,९००/- . देतो. आता 
याची कमंत आपण १,१९,७००/- दर मह याला देतो. या संबंिधतावर काय कारवाई करणार. 

आप या शहरातील संपुण जलतरण तलाव देखभालीसाठ  एकाच ठेकेदाराकडे आहेत. आयु  साहेब 
माझी आप याला वनंती राह ल क  हा जो कोणी ठेकेदार आहे या ठेकेदाराची मुदत संपत आलेली 
आहे या यावर आपण कारवाई करावी आ ण स म असा ठेकेदार पाहुन याला हे संपण काम 
दयावे. पशु वैदयक य वभाग- दरवष  ६ कोट  ४३ लाख ७५ हजार एवढ  तरतूद आहे. माग या 
वष  पशुवैदयक य वभागाकडून ४४ लाख ४५ हजार एवढे जमा झाले. मागील आथ क वषात 
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यांचा खच झाला ६ कोट  ४३ लाख. मा.आयु  साहेब, या वभागा दारे आपणास िनदशनास 
आणुन देते क , असे अनेक वभाग आहेत यांचे उ प न कमी आ ण खच जा त आहे. आपण 

येक वभागा या वभाग मुखाना जमा आ ण खचाबाबतचे उ द  ठरवून दले पाह जे. 
पशुवैदयक यचा आज या माणे मनमानी कारभार चालू आहे याचा खुलासा मी मागील 
सवसाधारण सभेत केलेला आहे. कमचार  वेतन २ कोट  ६४ लाख १५ हजार एवढा खच आहे. 
वाहन इंधनावर ३ लाख खच करतो. याच माणे क ढवाडा, वैरणीचा खच ५० हजार करतो. खरंतर 
क ढवडयाम ये यांनी आतापयत कती जनावरे आणली याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ठेकेदार  
प दतीने डुकरे पकड यासाठ  १५ लाख एवढ  तरतूद आहे. दरवष  कुञे/डुकरे पकडणे यासाठ  
लाखो पयाचा खच करतो तर  पण दरवष  कुञे व डुकरे यांची सं या वाढतच चालली आहे हे 
संशोधन करणे गरजेचे आहे. या ठकाणी अनेक स मा.सद य आहेत यांनी येकवेळ  
पशुवैदयक य वभागाम ये कुञे आ ण डुकरे यां यावर पेशल सभा घेतलीतर मला वाटते ती बारा 
तास तर  आरामात चालेल. एवढा मोठा वभाग आहे आ ण याच काम शु य आहे.  ान संतती 
िनयमन- श ञ यासाठ  ३ कोट  तरतूद केलेली आहे. १५ लाख ान पकड यासाठ  खच करतो 
आ ण ३ कोट  नसबंद  श ञ येसाठ  खच करतो मग ह  कुञे/डुकर येतात तर  कुठून या गो ीचा 
वचार करावा. २०१७-१८ चा पश ुगणनेसाठ  येणारा खच १० लाख २ हजार, २०१३-१४ साली हाच 
खच २५ लाख केलेला आहे. मग हा २०१७-१८ चा खच कमी आहे का जा त आहे. तर  वर ल 
२०१७-१८ चा खच हा वाढला पाह जे का कमी झाला पाह जे. मृत जनावरांची व हेवाट 
लाव यासाठ  सन २०१३-१४ ला ६ लाख ८० हजार एवढ  तरतूद होती व २०१४-१५ ला ८ लाख 
एवढ  तरतूद होती आ ण सन २०१५-१६ ला ९ लाख ५२ हजार सन २०१६-१७ ला २० लाख एवढ  
तरतूद केलेली आहे. मग एवढ  जनावरे मरतात का हो. ती ह  वषाचा आथ क आढावा घेतलातर 
तीन वषापे ा यावषाची तरतूद जा त वाटते. सप दयान प ी सं हालय यावर सन २०१३-१४ ला ५ 
लाख ५५ हजार ६५, सन २०१४-१५ ला ५ लाख ९३ हजार ५५३  सन २०१५-१६ ला ६ लाख ५८ 
हजार ५८७, सन २०१६-१७ ला १५ लाख एवढ  तरतूद आहे तर  सु दा सप दयान सं हालयातील 
साप मर याचे माण जा त आहे. पाणीपुरवठा- सन २०१६-१७ या आथ क वषासाठ  पाणीपुरवठा 
वभागासाठ  ११३ कोट  २४ लाखाची तरतूद केलेली आहे. यापैक  खच झालेला आहे ९७ कोट  ३४ 
लाख, एवढा खच क नसु दा आपण ठामपणे हणू शकत नाह त क  आ ह  आम या पंपर  
िचंचवड शहरात कुठ याह  वभागात चांगला पाणीपुरवठा केलेला आहे. त कालीन आयु  दलीप 
बंड साहेब यांनी यावेळेस शहरातील नागर कांना २४ तास पाणीपुरवठा हावा हणून आप या 
शहरातील नागर कांना पा याचे मीटर बसवल.े जेणेक न २४ तास पाणीपुरवठा हावा. या योजनेचे 
काय झाले. जेएनएनयुआरएम या अंतगत २००५ ला पाणीपुरवठा ट पा-२ अंतगत १३५ कोट  १८ 
लाख एवढा िनधी मंजूर झाला य ात खच झाला १५३ कोट  २६ लाख. या अंतगत आपण 
ववीध ठकाणी पा या या टा या बांध या. शहरात ८५ पा या या टा या बांधले या आहेत. 
पाणीपुरवठा ट पा-२ अंतगत आपण पंपर  िचंचवड शहराम ये कोटयावधी पया या पाईपलाईन 
टाक या तर  सु दा पा याची ब ब आलेली आहे. २०१६-१७ अंतगत  पाणीपुरवठा वभागाने  मंजूर 
पुरवठा कर यासाठ  एक िनवीदा काढली. अ भागासाठ  लेबर-१५, सुपरवायझर-१ संबंिधत  
ठेकेदाराला आपण दरमहा १ लाख ८३ हजार बील अदा करतो. ब- भागासाठ  ६५ लेबर, ३ 
सुपरवाझर सदर ठेकेदारास मह याला ८ लाख बील आदा करतो. क- भागासाठ  ४२ लेबर व १ 
सुपरवाझर सदर ठेकेदारास मह याला आपण ६ लाख १४ एवढे बील अदा करतो. ड- भागासाठ  
५८ लेबर व २ सुपरवाझर  सदर ठेकेदारास आपण मह याला  २ लाख ६८ हजार एवढे बील अदा 
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करतो. ई- भागासाठ  ४५ लेबर, सदर ठेकेदारास आपण मह याला ५४ हजार ३०० बील अदा 
करतो, फ- भागासाठ  लेबर १९ सुपरवाझर १ सदर ठेकेदाराला आपण मह याला २ लाख ३० हजार 
एवढे बील अदा करतो. अशा कारे पाणीपुरवठा वभागात एकूण  २४४ लेबर व ८ सुपरवायझर 
ठेदारामाफत  काम ेकरतात. तर  सव भाग िमळून आपण ठेकेदाराला मह याला  २१ लाख ४९ 
हजार एवढा खच देतो तर  पाणीपुरवठयाचे  िनयोजन यव थत का होत नाह  यात 
महानगरपािलकेचा अ थापनाचा खच पकडला नाह . आपले पाणीपुरवठा वभागाचे कायकार  
अिभयंता, उपअिभयंता, किन  अिभयंता, मजूर, वॉलमन काय काम करतात. याबाबत मा.आयु  
साहेब आपण ामु याने ल  घालाव.े आरो य वभाग- आरो य वभागात दरवष  बजेटम ये भरपूर 
तरतूद करतो. याच माणे खच सु दा करतो.  आरो य वभागाचे काम समाधानकारक होत नसते 
आज घरोघर  जो कचरा आपण गोळा करतो. यासाठ  सहा भाग आहेत परंतु यातील िन याच 
गाडया कायशाळेलाच असतात. पावसाळा जवळ आलेला आहे यामुळे शहरात कच-याचा जो  
येणार आहे यासाठ  आता पासून तयार  करणे गरजेच आहे. आपण कचराकंुड  वरह त शहराची 
संक पना मांडलेली आहे. परंतु आज संपुण शहराम ये ४०० कचराकंुडया आहेत. यात अजून २३० 
कचराकंुडया खरेद  करतो. आपण कचराकंुड  वरह त शहराची संक पनाच कशी काय मांडली. 
मनपा इमारतीसाठ   पे ट कं ोलसाठ  २० लाख तरतूद आहे. दरवष  मनपा या इमारतीम ये एवढे 
झुरळ कुठून येतात याचा शोध घे याची गरज आहे. यांञीक  प दतीने साफसफाई कर यासाठ  ५ 
कोट  एवढ  तरतूद आहे. यांिञक  प दतीने साफसफाई फ  कागदोपञीच दसते कारण आतापयत 
तर  कधीच यांिञक  प दतीने साफसफाई करताना रोडवर तर  दसली नाह . आरो य वभागात 
जनजागृतीक रता दड कोट ची तरतूद आहे ती सु दा कागदोपञीच आहे भांडार वभागाकडून 
सा ह य व कटकनाशक सा ह य खरेद  करणे. कटकनाशकची वेळोवेळ  फवारणी होत नाह . जी 
फवारणी करतो या फवारणीने साधे म छर सु दा जात नाह त. मु यलेखाप र ण या वभागासाठ  
आपण दरवष  अिधकार  व कमचार  वगावर खच करतो. यावष  लेखाप र ण वभागावरती आपण 
४ कोट  ७३ लाख ४५ हजार एवढा खच करणार आहेत. संबंिधत वभाग अ यंत काय म आ ण 
काळजीपुवक काम करत आहे परंतु संबंिधत वभागाने केले या सुचनांचे पालन शासनाकडून होत 
नाह  कंवा याची दखल घेतली जात नाह . संबंिधत वभागाने आतापयत ३४२९५ आतापयत 
लंबीत आ ेप न द वले आहेत. जुनी लंबीत आ ेपाधीन र कम ३८ कोट  ८४ लाख ८३ हजार 

३९३ र. एवढ  आहे याच माणे एकूण लंबीत आ ेपाधीन र कम २६० कोट  ६५ लाख ३३ हजार 
आहे. जुनी लंबीत वसुलपाञ र कम ३२ कोट  १३ लाख १ हजार ९९२ एवढ  आहे एकूण लंबीत                             
वसुलपाञ र कम आहे ५६ कोट  ६३ लाख १२ हजार ८३८.  रेकॉडवर उपल ध न झालेली लंबीत 
र कम १५४४ कोट  ५६ लाख ७२ हजार ९६७. खरंतर ह  आकडेवार  सगळ  पाह लीतर आपल े
डोळे फरायला काह  हरकत नाह . एवढा पैसा वायफट सगळया ठकाणी चाललेला आहे याला 
कुठेतर  आपण अंकुश घाल याची गरज आहे. मा.आयु  ड गीकर असताना ३७ अिधका-याना 
नोट सा द या हो या. खरंतर वसुलपाञ र कमा या याकाळ ह  हो या यावेळेस यांनी कठोर 
िनणय घेतलेला नाह . यानंतर आपण आप या काळात कुठलेह  िनणय घेतलेले नाह त. तर  
आयु  साहेब या ठकाणी ल  घालून अशा अिधका-यांवर कठोर कारवाई करावी, यांची वेतनवाढ 
थांब वली तर  चालेल. आज महानगरपािलका कजबाजार  आहे. संबंिधत वर ल र कम जर वसलु 
केलीतर महानगरपािलकेच एक वषाच बजेट होईल.  उदयान वभाग- उदयान वभागात कमचार  
वेतन व भ े तरतूद आहे १२ कोट  २१ लाख ५० हजार एवढ  तरतूद आहे. वाहन इंधनासाठ  
तरतूद २० लाख, खरतर वाहन इंधन अिधका-यासाठ  ३ लाख एवढ  तरतूद आहे, खाते व 



 
 

127 

शेनखतासाठ  ५ लाख एवढ  तरतूद आहे. उदयाने वकसीत कर यासाठ  पोयटामाती पुर वणे 
यासाठ  २० लाख. उदयान वकास व देखभाल ठेकेदार  प दतीने करणे-३ कोट  ७५ लाख. वाहन 
इंधनासाठ  अिधका-यांसाठ  ३ लाख खच करतो पण हे अिधकार  संपुण उदयान फरतात का हो. 
खते, शेणखतासाठ  ५० लाख एवढे खरेद  होते का. पोयटामाती २० लाखाची पुरवली जाते का. 
उदयान वभागासाठ  कामे व देखभाल ठेकेदार प दतीने करणे यासाठ  ३ कोट  ७५ लाख एवढा 
खच होतो मग आपले मनपा अिधकार  व कमचार  काय काम करतात. वाचनालय- कमचार  वेतन 
व भ े २ कोट  ४७ लाख ४५ हजार. पु तक खरेद  २०१३-१४ ला ३ लाख ६५ हजार २४७, सन 
२०१४-१५ ला ११ लाख ८८ हजार ३३९ सन २०१५-१६ ला ५ लाख ९० हजार ४१३, २०१६-१७ ला 
४० लाख एवढ  आपण आता या बजेटम ये तरतूद केलेली आहे. खरच आपण एवढे पु तक खरेद  
करतो का आ ण खरच एवढ  पु तक नागर कांपयत पोहचतात का. आपण ब-याचशा ठकाणी 
अ यािसका चालू केले या आहेत या ठकाणी पु तक उपल ध नाह त खरतर ह  शोकांतीका आहे.   
एवढ मोठ आपण बजेट क नह  जर नागर कांना ती पु तक िमळत नसतीलतर हे 
महानगरपािलकेच दुदव आहे. पीएमट  आ ण पीसीएमट  या दो ह  सं थेच वलीनीकरण क न  
पीएमपीएमएलची िनम ती झाली. खरतर थापन केले या या सं थेला येकवेळ  आपण पैसे 
दलेले आहेत. पुणे मनपाची ३० लाख व आपली १५ लाख लोकसं या धरली जाते. पीसीएमट चे 
कमचार  कती व पीएमट चे कमचार  कती.  पुणे महापािलकेचे ेञफळ कती व आपले ेञफळ 
कती याचा वचार क न यापुढे आपण पीएमपीएमएलला पैसे दले पाह जे. मा.त कालीन आयु  
नेहमी हणायचे आ ण ते ख-या अथाने आज असं वाटतय यावेळेस यांनी जी गोम सांगीतली 
होती ती यावेळेस कोणा याह  ल ात आलेली नाह  आ ण व तु थती आज आपण पाहतोय. 
ऍटो ल टर या ठकाणी इमारत बांध याचा काय उ ेश होता. संशोधन हाव,े उदयोग आकष त हावे 
हणून ती इमारत बांधली. शहरातील कामगारांना काम कर यास ो साहन िमळाव,े हे उ द  ठेवून 

७० ते ८० कोट  खच क न इमारत कर यात आली ती इमारत झा यापासून कती नवीन कंप या 
या शहरात सु  झा या आ ण कती लोकांना रोजगार िमळाला, कती गुंतवणूक झाली यावर 
संशोधन करणे गरजेचे आहे. मग अशा कतीतर  इमारती महानगरपािलकेनी बांधले या आहेत. 
यापासून महापािलकेला काह च उ प न िमळत नाह . अशा इमारतीपासून आप याला उ प न 

काह च िमळत नाह  यां यापासून आप याला उ प नाच ञोत कसं िनमाण करता येईल  यासाठ  
य  करणे गरजेचे आहे. आप याला मा हती आहे जकात व एलबीट  बंद झालेली आहे आ ण 

जीएसट  हा नवीन कर आप याला लागू झालेला आहे. या जीएसट या माफत आप याला कती 
उ प न िमळणार याचा अंदाज आपण आता बांधु शकत नाह त. या या वरती आप या शहराची 
वकास काम जर आप याला करायची असेलतर उ प नाचे ञोत वाढ वणे आव यक आहे.  हे जे 
वेगवेगळे वभाग आहेत या वभागाकडेह  ामु याने ल  देणे गरजेचे आहे. मा.आयु  साहेब मी 
आप याला वनंती करते क  यावेळेसचे त कालीन आयु  मा. ीिनवास पाट ल साहेब जे हणायचे 
तसच आपल आता गुलालाच पोत रकाम आहे आ ण ते रकाम पोतं तु हांला भरायच आहे. मला 
वाटत या पो याकड सगळया पंपर  िचंचवड शहराचच ल  लागलेल आहे आ ण आपणह  तीतकेच 
काय म आहात िनणय म आहात. तर  िन तच या सव वभागावरती आपण ल  देवून 
चांग या कारे यां यावर अंकुश ठेवाल अशी मी अपे ा करते आ ण या ठकाणी थांबते, ध यवाद. 
  
मा.उषा ढोरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यांनी अंदाजपञक सादर केले अशा 
िसमाताई, स मा.सभागृह. २०१८ चे अंदाजपञक मांडत असताना अंदाजपञकाचे मी मनापासून 
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वागत करते. आजचे बजेट सुंदर आ ण िश लक  बजेट आहे. हे ३५ वे बजेट आहे. हे मांडत 
असताना हे बजेट आगळयावेगळया प दतीचे बजेट आहे क  जेणेक न मेन मेन वभाग आहेत 
या याह  तरतूद  या ठकाणी आले या आहेत हणून या बजेटला              क ढा यातील हरा असे 
हणलेतर ते चुक च होणार नाह . कुठलीह  करवाढ याम ये नाह . लोकां या िनगड त असलेला  
हणजे कर. िशवाय वेगवेगळया बाबीम ये नागर कांचे हत याम ये पाह लेले आहे. याच कौतूक 

चांगले चांगले मोठमोठे पेपरवाले ते मग सकाळ असेल, लोकमत असेल या ेसवा यांनी या 
अंदाजपञकाचे कौतूक केलेले आहे. अंदाजपञक मंजूर करावेच लागते. तु ह  पटकन मंजूर केले  
याम ये तुमच काय चुकलं नाह . अंदाजपञक हे कोणीच नामंजूर करणार नाह . ते मंजूर करावेच 

लागते. अंदाजपञकाम ये जी तरतूद आहे याम ये क शासन, रा यशासन यांचा प रपुण स मान 
केलेला आहे. अनेक योजना, भरग छ तरतूद  या ठकाणी झाले या आहेत. याम ये पंत धान 
आवास योजना आहे, माट िसट  ५० कोट ची तरतूद आहे. यांनी पंत धान झा याबरोबर पह ला 

, पह ली सु वधा कंवा भारत देश कसा असावा या क रता मा.पंत धानानी जे पाऊल उचलले 
व छतेसाठ  यासाठ  देखील ९७ कोट ची तरतूद केलेली आहे. मी सलग या महापािलकेत आहे 

फ  गे या पाच वषाम ये मी न हते.  मला वाटत अमृत अिभयानाक रता ४० कोट ची तरतूद 
केलेली आहे. अंदाजपञकाचा स मान करणे आम या सार या नगरसेवकांचे कत य आहे. कारण  
आपण जस वावरत असतो कंवा पुण प रवाराम ये जी काम करत असतो याच माणे या 
बजेटम ये पंपर  िचंचवड महापािलकेच आ ण शहराचे दय आहे. या दया या वाह या पुणपणे 
यव थत चालू कर याक रता, याचे र ते चालू कर याक रता हे दय अ यंत मह वाचे मानले 
जाते. हे अंदाजपञक हे दय आहे या या वाह या मोकळया क न देत आहोत. शहराचा वकास 
कर यासाठ  कुठेह  अडचण येणार नाह . अनेक नवीन काम याम ये न क च आहेत. िचंचवड 
गावातील सांगीतले आहे. िचंचवड आ ण थेरगाव यांना जोडणारा नवीन प दतीचा ीज होतोय. 
आपण निशबवान आहोत या पंपर  िचंचवडचे नगरसेवक आहोत वेगवेगळे ीज आपण पाह लेले 
आहेत. मीह  टॅ ड ंग चेअरमन होते यामुळे हे काम केलेल आहे. मी कौतूक करते महापौर, 
आयु , चेअरमनचे, आमदार ल मण भाऊ जगताप, महेशदादा लांडगे यां या सारखे धाडाड चे नेते 
या शहराचे भुमीपुञ आहेत आ ण या भुमीपुञां या समवेत हे बजेट करत असताना बटर लाय 
सारखा ीज, थेरगाव व िचंचवड या ठकाणी होतो हे देखील शहराची शोभा वाढ वणारा आहे. हा 
आपण करतो याचे देखील मी मनापासून कौतूक करते. भोसर  कशाने नावाजलेल आहे, भोसर  
हणल क  कु ती आली, कु ती हणल क  पैलवान आला. अशा या भोसर  म ये कु तीसाठ  एक 
िश ण क  उभा कर यासाठ  १५ कोट ची तरतूद या ठकाणी केली आहे. हणून या कु ती ेमी 

गावाला जोडणारे कु ती िश ण क  उभारण खुप मह वाच आहे. आकुड , थेरगाव, अजमेरा 
कॉलनी या ठकाणी मोठमोठे णालय उभी करत आहोत. ब-याचवेळा वायसीएमला आपण पांढरा 
हा ी हणून संबोधीत होतो. खुप वेळा या या वेळ  बोल याची संधी आली यावेळ  आ ह  
वायसीएमला पांढरा हा ी हणून संबोधीत होतो असे हे वायसीएम आप या शहराम ये आहे 
हणूनच शहराची ओळख वायसीएम पासून झालेली आहे. वायसीएमवर जा त लोढ येवू नये 
हणून अजमेरा, थेरगाव, आकुड  या ठकाणी मोठया व पाचे णालय उभे करत आहोत. 

मा.महापौर साहेब, णालय उभा करत असताना या ठकाणी नुसता दवाखानाच उभा न राहता 
याची अंतगत जी सेवा असते जे पेशल डॉ टर असतात, दवाखाना हणल क  र हवासी डॉ टर 
या ठकाणी पाह जे. अशा प दतीची पुवतयार  आपण केली पाह जे जेणेक न र हवासी डॉ टर 

आप याला िमळतील. या मोठमोठया हॉ पटलमधुन नागर कांना कमी पैशाम ये औषधोपचार 
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िमळणार आहेत. याचबरोबर पेशल असं कॅ सर हॉ पटल महापािलकेनी केलतर ते खुप बर 
होईल कारण सगळेच ीमंत नाह त. आताच मा या मैञीणीन सांगीतल क  बारा वषा या मुलाला 
कॅ सर झाला आ ण याच िनधन झालं. तर  पेशल असं कॅ सर हॉ पटल उभा केलतर बर 
होईल. यासाठ  आपण य शील असाव. ते कराच अस मी हणत नाह . परंतु य  करावेत अशी 
अपे ा करते. शेजार च डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक आहे. येक समाजाला या बजेटम ये 
स मानाची वागणूक दलेली आहे. भीमसृ ी या ठकाणी उभार यात येणार आहे. यावेळेस 
पु याकडून िनगड कडे जात असताना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतीकडे पाहत 
असताना या या शेजार  असलेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हा एक सगळयांच वागत 
करत असतो. वागत करत असताना भीमसृ ी तेथे उभारतो ह  सु दा कौतूका पद गो  आहे. 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मी आपल अिभनंदन करते क  या क पना आपण मांडले या 
आहेत या न क च वागताह आहेत असं हणलतर  ते चुक च होणार नाह . आळंद  र यावर 
संत ाने र महाराज, वारकर  यां या भेट च समुहिश प लवकरात लवकर करावे. कारण उदयाची 
पालखी िनघणार या या अगोदर जर  झाल असततर अजून बरं वाटल असतं. पण आपल बजेट 
या ठकाणी झाल नस याने वषय आप या सगळयां या लवकर ल ात आला. हा वषय    
आणणा-याच कौतूक करते, अिभनंदन करते आ ण ाने र महाराज आ ण वारक-यांचे समुहिश प 
आपण चांग या प दतीने उभा करावे आ ण तो लवकरात लवकर आम यासार या कामगाराना, 
समाजसेवकांना वशेषत: वारक-यांना हे अतीशय आवड यािशवाय राहणार नाह . भ -श  
उदयाना जवळ १०७ मी. उंचीचा भारतीय वज उभार यात येणार आहे. अतीशय आनंद होतो. 
कुठेह  हा वज उभारलेला नसावा. आपण हा वज उभा करतो. तुम या काळाम ये एवढे छान 
क प आहेत. हे पंपर  िचंचवडची ओळख क न देणारा आहे. पा याचा भेडसावणारा  

आप याला संपवायचा आहे. आपण पाणी भामा-आसखेड धरणातून आ ण आं ा धरणातून घेणार 
आहोत हा क पह  अतीशय वागताह आहे. एखादा क प राबवत असताना आप याला थम 
जागेची आव यकता असते. ती जागा आप याकड तयार आहे ह  देखील खुप चांगली गो  आहे. 
आज पंपर  िचंचवड या एका टोकाला सांगवी तर दुस-या टोकाला भोसर  आहे. भोसर  व सांगवी 
वभागाला जा त पा याचे हाल झालेले आहेत. आं चे पाणी, भामा आसखेडचे पाणी आणत 
असताना हा ोजे ट िचखली या भागातून राबवता. जो से.२३ ला ोजे ट राबवलेला आहे याला 
या ोजे टमुळे अतीशय चांगली मदत िमळणार आहे. जेणेक न आपण सम माणाम ये शहराला 
पाणी देतो. पुव या त ाला न बोलावता असा त  बोलवा क  जेणेक न ते जे सपाट करण माती 
ओढून तयार करतो याच प दतीने ह  पाईपलाईन एकसारख पाणी शहराला कसं पोहचल या 
कारचा जो स ला देईल याला ते काम दया. सगळया शहराला पाणी आपण पोहचवतो ती देखील 

आनंदाची गो  आहे. थाप यासाठ  ८२० कोट ची तरतूद केलेली असून वषभरात कामे माग  
लावणार आहोत. हे कामे माग  लावत असताना याम ये कुठलीह  अडचण येणार नाह  हे आप या 
सवाना मा हती आहे. म हला व बालक याण खात हे मह वाच खात आहे. आ ह  १९९२ ला 
यावेळेस िनवडून आलो यावेळेस ीिनवास पाट ल हे आयु  होते. उ हास जगतापह  यावेळेस 

म हला व बालक याण वभागाम ये अिधकार  होते.  यावेळेस आमचा एकच  असायचा क  
आम या म हलांना काह तर  काम दया. म हलाना काह तर  िश ण िमळाल पाह जे. असं खात 
कुठह  अंमलात न हत पण ीिनवास पाट ल साहेब आयु  हणून होते यांनी ५ कोट  . फ स 
डपॉ झटम ये ठेवले आ ण येणा-या याजातून हे िश ण चालू केले. आज ३५ कोट  बजेट झाल 
आहे हे देखील अभीनंदनीय आहे. कारण म हला कती उ साह  आहेत हे या बजेटव न आप याला 
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दसून येतं. आम यासारखे नगरसेवक, नगरसेवीका काम करत असताना या बजेटम ये अनेक 
काम आपण घेत असतो. याम ये वेगवेगळे िश ण असतात, अंध-अंपगा क रता ब-याच सु वधा 
केले या असतात. मुलांना िश यवृ ी देत असतो. अशी काम करत असताना मला एक खंत वाटते.  
आ ह  नगरसेवक या ठकाणी बजेटला मंजूर  दे याक रता आलेलो आहोत. वरोधक होते ते िनघून 
गेले पण आज या ठकाणी मा या भगीनी बसले या आहेत. मी एवढच सांगू इ छते क  हे बजेट 
वापरत असताना याचे जे फॉम भर याची प दत असते, फॉम भर यानंतर ते आम या नगरसेवकां 
माफत ते महापािलके या नागरव ती वभागात आले पाह जेत. याच ेय महाई सेवा क  घेत, 
नागर सु वधा क  घेतं. का हणून यांना हा मोठेपणा दयायचा. आज ते तेथे काम करतात आ ण 
तेच िनवडणूका चालू झा या क  उभे राहतात आ ण मत मागतात. फॉम भर यासाठ  आ ह  
लोकांना तेथे पाठवत असतो या ठकाणी गे यानंतर ते लोकांची हरॅसमट करतात ह  माझी खंत 
आहे. नगरसेवकांना मला एवढच सांगायच आहे क  पुढ या वेळेस सभागृहाम ये यायच असेलतर 
म हला व बालक याण खात हे अतीशय मह वाच आहे आ ण या खा यातून आपण लोकां या घरा 
घराम ये जावुन पोहचत असतो. लोकांना काह तर  िमळतय ह  अपे ा महापािलकेकडून असते. 
महापािलके या म हला व बालक याण या माफत हे िमळवल जातं हणून मला हे खातं अतीशय 
मनापासून आवडतं. याम ये काम करत असताना आ ण ते फॉम भ न देत असताना ते फॉम 
आम या माफत यायला पाह जे.  मा.महापौर साहेब, आज आपण पाहतो ८० ते ९०  नगरसेवक या 
महापािलकेत न याने िनवडून आलेले आहेत. बजेटचा अ यास करत असताना तो अ यास 
सगळयानी केला असेल, मी नाह  हणत नाह . पण या या वेळेस हे नगरसेवक अिधका-याकडे 
जातात यावेळेस एस सर, नो सर, एस मॅडम, ना मॅडम अशा प दतीची यांची उ र असतात. 
नगरसेवक नवीन आहेत एखादा वषय नवीन असेल ते काम क न यायच असेलतर आज आपली 
स ा आहे, रा याम ये क ाम ये आपले लोक आहेत, शहराचे दो ह  भूमीपुञ आमदार आहेत.                   
 मा.ल मणभाऊ जगताप आहेत, मा.महेशजी लांडगे आहेत यांचा पा ठंबा आप या पाठ शी 
अस यामुळे कुठ याह  नवीन सभासदाला असे वाटले नाह  पाह जे क  मी नवीन आहे माझ काम 
होईल का, माझ काम क न घेता येईल का. नगरसेवक, नगरसेवकांनी देखील आपल काम पर पर 
कर यासाठ  जातात यावेळेला अगोदर मा.महापौरांना भेटावे महापौर नाह  भेटलेतर चेअरमनचा 
स ला याव, यांची मदत यावी, या कामासाठ  आपण या संबंिधत अिधका-यांकडे जातात 
यां याकडून काम क न घे यासाठ  कुठलीह  अडचण येणार नाह . काम क न यायचे असेलतर 

बजेट केलेल असेल, एखाद काम क न यायच असेलतर बजेट आप या घरापयत आलेले आहे जी 
तरतूद असेल या तरतुद तून आप याला कामाच बजेट मांडायच आहे. याम ये जी तरतूद आहे 
या तरतूद तून माझे काम झाले पाह जे असा प  उ लेख केलातर काम कुठेह  थांबणार नाह .  

मा.महापौर साहेब, तु ह  आमचे पािलकेतील ितनीधी आहेत. सव नगरसेवकांचे काम होणे 
मह वाचे आहे. नवीन नगरसेवकाना सहकाय लागेल. नवीन नगरसेवकांना आपण वेळ दयावा. 
कारण मह ला भगीनी वॉडामधील काम उरकून या ठकाणी येत असतात. आपण आप या 
दालनाम ये नवीन नगरसेवकांना मोठया माणात सहकाय कराल अशी मी आशा करते. कुठ याह  
प र थतीम ये या वषाचे बजेट चांग या प दतीने आप याला संपवायचे आहे. मुळ बजेट जे होत 
याम ये चेअरमननी आता सगळ काह  सांगीतलेल आहे तेच मी सांगाव असं मला वाटत नाह . 

आपल हे मुळ बजेट ३३८४ कोट च आ ण फुगून जो शासनाचा िनधी आलेला आहे ते ५१०० कोट च 
बजेट हे अतीशय फुगलेल बजेट आहे.  मी मा या वॉडा या वतीने या मंजूर झाले या बजेटचा 
स मान करते आ ण मी याला मन:पुवक मंजूर  देते. जय ह द, जय महारा . 
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मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.महापौर साहेबांच 
आ ण मा.आयु  साहेबांच मी अिभनंदन करतो. मा.िसमाताईनी बजेट मांडले सव बजेट झा यानंतर  
टाळया वाज या आ ण वरोधक तवा झोपले होते यांना मा हतच नाह  बजेट झालेल आहे. कारण 
माझी पञकारांना वनंती आहे आ ह  नवीन सद य आहोत. आ हांला ३ ते ५ झोपायची सवय  
नाह . मला वाटतय वरोधक ३ ते ५ झोपायला गेले असतील. कारण आम या प े ींची िशकवण 
आहे क  दवसा लोकांचे काम करा, जनतेची काम करा तु हांला िनवडून दलेल आहे. तसेच 
गॅलर म ये अ या पंपर  िचंचवड मधील जनता आपले हे बजेट ऐक यासाठ  आलेले होते आ ण 
वरोधक घर  झोप यासाठ  गेलेले आहेत, लोक अजूनह  बसलेले आहेत क  पंपर  िचंचवडचे बजेट 
काय चालल आ ण काय नाह  हे बघ यासाठ . सकाळ पेपरवा यांनी दलेल आहे आज पंपर  
िचंचवडच बजेट आहे. मी पञकारांना एवढ च वनंती करतो क  वरोधक कशासाठ  गेले एवढ उदया 
छापून दयाव, एवढ च माझी वनंती आहे आ ण बजेट सादर के याब ल मी अिभनंदन करतो.  
     
मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सव थम मी महापौरांचे, 
थायी सिमती चेअरमन िसमाताई सावळे यांचे अिभनंदन करतो. तळागाळातील शेवट या घटकाला 

क थानी मानून हे बजेट सादर कर यात आलं. िसमाताई तु ह  सामा य माणसाला क थानी 
ठेवून हे बजेट सादर केल. या सामा य माणसासाठ , या पंपर  िचंचवड या जनतेसाठ  एक शेर 
सादर करत आहे. “ तबा हमारे सरको तुमसे िमलाये, और ऐ स मान भी तुमसे िमलाए और  को 
जो भी िमलाए मु क रसे िमलाए, हमे तो मु क रभी तुमसे िमलाए” कदािचत वरोधी प ाला या 
गो ीचा वसर पडलेला आहे. पािलके या इितहासात पह यांदाच मागासवग य असतील, मह ला 
असतील, अपंग असतील यांना क थानी मानुन यां या या योजना आहेत या याम ये भर व 
वाढ केलेली आहे. याब ल िसमाता च मी मनापासून आभार मानतो. िसमाताई तुम यासाठ  एक 
श द “एक नार , सबसे भार ” मी न याने समा व  जी गाव आहेत या गावातून आलेलो आहे. 
मा.महापौर साहेब, आपण पण या गावातूनच आहात. या गावांचा शहर वकास आराखडा आहे 
यासाठ  २०५ कोट ची तरतूद केलेली आहे या याब ल सभागृहाचे अिभनंदन करतो. मा.महापौर 

साहेब, आपल वजन आहे. वरोधक गेले असतील पण भाजपचे या ठकाणी बसलेले आहेत यांना 
सामा य लोकांची काळजी आहे आ ण सामा य लोकां या वकासासाठ  भाजप क टब द आहे ते 
आ ह  दाखवून देणार आहोत, ध यवाद. जयिभम, जय हंद, जय महारा .   

               
मा.शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात थम २०१७-१८ 
या बजेटसाठ  जी िमट ंग आयोजीत केली याब ल मी मा.िसमाताई आ ण सद यांचे मनापासून 

अिभनंदन करतो. माग या पाच वषापासून मी महापािलकेम ये नगरसेवक आहे. बजेटम ये थमच 
२०५ कोट ची भर व तरतूद भूसंपादनासाठ  िसमाताईनी केली मी यांच व थायी सिमती या सव 
सद यांच अिभनंदन करतो. मा या मा हती माणे बरेचसे नगरसेवक नवीन आहेत. काल उपसूचना 
कोणतीह  यायची नाह  असा िनणय झाला. मा या मा हती माणे दरवष  बजेटम ये शंभर, दोनश,े 
चारश,े पाचशे अशा उपसूचना येत असतात. एखादया कामाचे हेड ओपन असते या कामाची 
तरतूद असते २० लाख आ ण मुळ अंदाज या कामाचा दोन कोट  असतो. यावेळेस असं न होता   
डे हलपमटसाठ  थेट बजेट आप याला २०५ कोट तून घेता येईल. भाजपचा अजडा जो आहे १९९७ 
पासूनचा जो शहराचा डे हलपमट लॅन आहे. ५ ट केची डे हलपमट आपण दरवष  करणार आहोत. 
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ब-याचशा जणानी बोलले, मला वाटते महारा  आ ण बांगला देश यांची मॅच आहे. या बजेट या 
मा यमातून मा.महापौरांनी वरोधकाना बोल याची संधी दली परंतु वरोधक या ठकाणी नाह त 
वरोध असतेतर अजून मजा आली असती.  मा.महापौर साहेब, आप या गावात एक मह यात 
नवीन बजेट आले. सभागृहा या वतीने वनंती आहे या काह  वकऑडर होतील या वर त फा ट 

यामाफत कशा आम यापयत पोहचतील हे कराव.े पंपळेसौदागर, पंपळेगुरव, नवी सांगवी,  
पंपळेिनलख, वाकड या भागाचा झपाटयाने वकास होत आहे, डे हलपमट होत आहे. माग या १५ 
वष स ाधा-यानी या क शासना या योजना आण या झोपडप ट  वकसीत करायची. कुठ याह  
शहरातील दहा ट या या वरती झोपडप ट  वकसीत झालेली नाह . यामुळे या योजना डे हलप 
करतो या फा ट प दतीने करतो. मगाशी वरोधी प ानी जाता जाता सांगीतले क  भाजपने खोट 
बजेट आणल.े भाजपने खोट बजेट आणल असेलतर थायी सिमतीम ये सोळा सद यापैक  चार 
सद य तुमचे आहेत. तु हांला मा हती न हते का हे खोट बजेट आहे. असे चुक चे बोलले जाते 
दु ती करावी. भ व यात शहर चांगल करायच असेलतर झोपडप ट  नसली पाह जे. दर वष माणे 
मा या मा हती माणे १०० कोट  िश ण ेञावर खच करतो परंतु पाह जे तो दजा िमळत नाह . 
दरवष   तो वाढता आलेख आला पाह जे तो कमी कमी होत चाललेला आहे. बजेट खच करतो परंतु 
याचा उपयोग होत नाह . थाप य वभाग या ठकाणी आहे, िसट  इं जनीअर आहेत, आपण शहर 

डे हलपमट करताना, मी आता बाहेर देशात गेलेला होतो तेथील इ ा चर बघा, शहरात कुठेह  
फरा ितथले ॉम वॉटर बघा, तेथील फुटपाथ पहा, ट लाईट पहा ती एकसारखी आहे.  
इ ा चर करताना जे अ कटे ट नेमतो यांचा लॅन हा एकसारखा असला पाह जे. याला 
वाटेल तो या माणे करतो असे न करता इ ा चर आपले चांगले पाह जे. ७० ट के जागा 
रझ हशनम ये आहे ती आलीतर लोकल ा सपोट चांग या कारे सुधारता येईल. आणखीन    
ब-याच जणांना बोलायचे आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड शहराची 
२० लाख लोकसं या आहे. ४८०५.३१ कोट  िश लक  बजेट थायी सिमती अ य ा सौ.िसमाताई 
सावळे यांनी सादर केले. आज खरोखरच अिभमान वाटतो आताच आमचे सहकार  यांनी सांगीतले 
“एक नार , सबसे भार ” खरोखरच िसमाताई तु हांला हॅटस ्  ऑफ. गे या पंचवाष कला या 
प दतीने बजेट सादर होत होतं या प दतीने सहकार  काम करत होते पण हे ेझटेशन 
पह यांदाच आप याकड झाले. पंपर  िचंचवड शहर हे शहर  व ामीण अस एकञीत प दतीचे 
आहे. या याम ये आपण ऍड हा स टे नॉलॉजीने २१ या शतकाकडे वाटचाल करतो यावेळ  
टे नोसॅ ह  होणे खरोखरच फार गरजेच आहे. कारण हंजवड  सारखा आयट पाक असताना, 
जाधववाड  सारखा ामीण भाग सामावुन घेतला आ ण यासाठ  या प दतीने बजेट करणे 
खरोखरच ह  मोठ  तारेवारची कसरत असते आ ण ती कसरत आज िसमाताई असतील, महापौर 
असतील, आयु  असतील यांनी या प दतीने पार पाडली. िसमाताई बोलता बोलता तु ह  बोलून 
गेलात क  माझे एक वषाचे पद आहे पुढे मी असेल कंवा नसेल. पण या गो ीम ये आपली 
वत:ची एक कार कद असते आ ण या कार कद म ये आपण काय क न जातो हे संपूण जनता 

ल  ठेवत असते. हणून तुम यासाठ  सगळयानी शेर सादर केलातर मलाह  राहवल नाह  एक 
छोटसा शेर सांगते. “सफर बहुत छोटा था, तु हारे साथ, सफर बहुत छोटा था, तु हारे साथ, मगर 
यादगार बनते हो आप एक ज दगी के िलये” मला वाटत या प दतीच हे बजेट झाल आहे. या 
बजेटम ये मुलभूत व पा या सु वधांचा, छोटयाछोटया गो ींचा वचार आ ण याच बरोबर या 
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शहराचे शहर करण, ामीण भागाचे शहर करण पण याच बरोबर ामीण भागाची वा त वकता 
कशी राह ल याचा ताळमेळ घालून ोजे ट येथे सादर केले गेले आहेत. तो वचार करताना अगद  
म हलांसाठ या योजनाम ये वाढ असेल, मागासवग यां या योजना म ये वाढ असेल कंवा अपंग 
क याणकार  योजना या याम ये वाढ असेल या सगळया वाढ ची या प दतीने अंमलबजावणी 
होणार आहे ते माञ आज शासनाची तारेवरची कसरत आहे. आता हे सगळे नगरसेवक जे आहेत 
ते त ण आहेत, बरेचजण उ च िश ीत आहेत. शहराचा वकास कसा करावा या वचाराने समृ द 
असलेले नगरसेवक भारतीय जनता पाट चे या सभागृहाम ये बसलेले आहेत यामुळे या सव भर व 
वाढ ची अंमलबजावणी कशी होईल यासाठ  आयु ांना पारदशक रहावे लागणार आहे आ ण सगळे 
नगरसेवक यासाठ  नेहमीच त पर असणार. कारण आज भारतीय जनता पाट च वताच 
ीदवा य आहे “सबका साथ, सबका वकास” या माणे तु हांला सु दा काम करावे लागेल.  
डजीटल लाय र  असेल, थायी सिमती या अ य ा सावळेताईनी या या गो ी सांगीत या 
हणजे अगद  मी गे या पंचवाष कला बघीतलं, येकवेळेला मी वचार करायचे मॉडेल वॉड, 

मॉडेल वॉड, मॉडेल वॉड फ  एकच मॉडेल वॉड करायचा का. कारण मलाह  वचार यायचा क  
मा याह  वॉडाम ये नागर कच राहतात, मा याह  वॉडम ये टॅ स पअर राहतात. टॅ स पअर जे हा 
राहतात ते हां यांनाह  वाटत क  दुस-याचा मॉडेल वॉड होतो ते हा माझाह  मॉडेल वॉड झाला 
पाह जे यासाठ  मनाम ये सल होती ती सल यावेळेला भारतीय जनतापाट या माफत िसमाताई या 
माफत, आयु ां या माफत िनघाली. जसं आता बापू हणाले बापू आ ण माझी दोघांचीह  गे या 
पंचवाष क म ये एकच सल आहे क  काय करायच. आज ट लाईट उभी राह लीतर एखादया या 
वॉडम ये चांगली डेकोरेट ह ट लाईट उभी राहते आ ण मा या सारखी या वॉडम ये टलाईट 
टाकताना एलईड साठ  सु दा भांडव लागतं. असे हे मॉडेल वॉड एक न होता संपुण ३२ भाग हे 
मॉडेल कसे होतील याचा वचार या बजेटम ये केला आहे. यासाठ  खरोखर भारतीय जनता पाट च, 
िसमाताईच, एकनाथदादा असतील, आयु  असतील, आमचे महापौर असतील आ ण याबरोबर काम 
करणार  सगळ  टम असेल, आमचे अिधकार  वग असतील सव नगरसेवक, नगरसवीका याचा 
मला खुप आनंद होतो. गे या पंचवाष कला आ हांला काह  समजलच न हतं. यावेळेला मी पाहते 
तर येक ला बजेट हणजे काय, बजेट कसं झाल पाह जे, मा या वॉडातील काम झाल पाह जे 
यातल माझ एकघर आहे ते मला खुप सुंदर पाह जे अशी येकांची भावना आहे आमचा वॉड 

सु दा सुंदर असेल. आज मा.महापौर, चेअरमन िसमाताई सावळे, आयु , एकनाथदादा तु हा सवाच 
आ ण अिधकार  वगाच येथे कौतूक करते. काम करताना काह  ञुट  राहणारच या वषभराम ये 
कशा भ न काढाय या हे बघुन तु हां सवाना मनापासून अिभनंदन, आ ण येथेच थांबते, जय ह द, 
जय महारा . 
 
मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  थमत: सन २०१७-१८ 
या बजेटच मी मनापासून वागत करतो. सवाना व ासात घेवनू हे बजेट बनवलेल आहे. पंपर  

िचंचवड शहरात सामा य माणसाला देखील हेवा वाटेल असे बजेट या ठकाणी बनवलेल आहे.  
२०१७ या िनवडणूक म ये भारतीय जनता पाट ने एक ीदवा य वापरल होत “मी खरा पंपर  
िचंचवडकर” सामा य माणसाला सु दा हेवा वाटेल, सामा य माणुस सु दा हे वा य अवजून बोलेल 
मी खरा पंपर  िचंचवडकर आ ण मी खरा बीजेपी. यावेळेला महापौर साहेबांनी बजेटला मंजूर  
दली आ ण िसमाताईनी बजेट मांडले. अ यंत पोडतीडक ने मोठमोठे ोजे टपासून अगद  सामा य 
माणसापयत पंपर  िचंचवड शहरासाठ  ह  महापािलका कशा प दतीने िनयोजनब द काम करेल. 
मी सु दा सहा वषात या सभागृहात पह यांदा अनुभवलेलं आहे. कारण क  आज काम करताना 
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संपुण टम असेल, महापौर असतील, आयु  असतील, नगरसिचव असतील, थायी सिमती अ य  
असतील, ववीध सिम यांचे सव चेअरमन असतील व सव सद य असतील यांनी िनयोजनब द 
प दतीने काम केलेले आहे. आमचे मागदशक व या शहराचे शहरा य  ल मणभाऊ जगताप, 
आदरणीय आमदार महेशदादा लांडगे यांची भुमीका सु दा मह वपुण ठरलेली आहे.  आ हांला या 
या ठकाणी काह  काम करणे आव यक असते यावेळेला आ ह  सु दा आम या भावना य  

करत असतो, याची कदर क न हे बजेट मांडले व मा.महापौरांनी ते मंजूर केलेले आहे. यामुळे 
२०१७-१८ या बजेटचे मनापासून वागत करतो. २०१७ या िनवडणूका झा यानंतर आमचे 
सहकार  नवीन आहेत. येकाला वाटते मा या भागाम ये चांग या प दतीचा वकास झाला 
पाह जे. २०१७ या िनवडणूकाम ये या सभासदांनी काह  लोकांना श द दलेला असतो हे काम 
क , ते काम क  या सव गो ीचा वचार क न हे बजेट झालेले आहे यामुळे अतीशय आनंद या 
पंपर  िचंचवड शहराला होणार आहे. या बजेटचा फायदा सवसामा य नागर कांना होणार आहे.  हे 
काम करत असताना एक हेड ओपन केलेले आहे. मंजुर वकास आराखडयाम ये या या 
आर ीत जागा आहेत या वकसीत कर यासाठ  हणून २०५ कोट  . ठेवलेले आहेत. पह यांदा 
हे हेड ओपन क न ठेवलेले आहे. यामुळे आप या शहरा या वैभवात भर पडणार आहेच परंतु जो 
ामीण भाग आहे आ ण शहराम ये लंबीत कामे आहेत, लंबीत आर ण आहेत यामुळे ामीण 

भागातील आर ण, ड पी रोड, ामीण भागातील र ते हे लवकरात लवकर वकसीत होणार आहेत. 
हे वकसीत झा यामुळे न क च हे पंपर  िचंचवड शहर माट िसट  झा या िशवाय राहणार नाह . 
हे देखील मी या ठकाणी आवजून सांगतो. हे काम भाजप या मा यमातून होते याब ल मी 
मनापासून अिभनंदन करतो. या ठकाणी ४३३१ कोट चे बजेट मांडलेले आहे हे करत असताना काह  
जु या आठवणी आहेत आ ह  सु दा या ठकाणी तळमळ ने, पोटतीडक न ेबोलत होतो या गो ीचा 
वचार क न िसमाताईनी, महापौरांनी वचार मांडलेले आहेत. मा.महापौर साहेब, आपण सु दा  
गे यावेळेस स ेत असताना याच सभागृहातून सभा याग क न बाहेर गेलेला आहात. २०१२ या 
िनवडणूकाम ये आपण असाच श द देवून िनवडून आलो क  आ ह  हे काम क , ते काम क . ते 
तुम या मनासारख होत न हतं यामुळे तु ह  देखील सभा याग केलेला होता. परंतु या गो ी 
आपण न वसरता अवजून या ठकाणी मांड या. याचबरोबर िसमाताईनं देखील अंतकरणापासून 
या ठकाणी जीबीम ये वषय मांडले आ ण कतीतर  ाचार बाहेर काढला हाच वषय ध न आ ण 
तोच धागा ध न आज या ठकाणी हे बजेट आलेले आहे. हा वचार क न हे समा व  गावातील 
कंवा शहरातील काह  वषय असतील ते मांडणार आहे. काळेवाड  ते देहू-आळंद  रोड हा बीआरट चा 
जो रोड आहे, खरंच जो भूसंपादनाचा वषय आहे महापौर साहेब, समजा मा या भागात 
पवारव ती पासून िचखली गावापयत  तो रोड ामपंचायती या काळात र ता अ ं द होता आ ण ती 
घरे पुढे होती. जे र हवासी राहत होते यांनी आपण सांगीत या माणे पंपर  िचंचवड नगररचना 
वभागातून यांना नोट स गे या आ ण यांनी घर पाडलेली आहेत, बीआरट  रोड सु दा झालेला 
आहे. याचा मोबदला िमळालेला नाह . परंतु जी घरे पाडलेली आहेत यावर खुलासा करायला 
सांगावा आ ण या लोकांवर अ याय होतो तो दुर केला पाह जे. आज २०५ कोट  . आपण जे 
भूसंपादनासाठ  ठेवलेले आहेत भूसंपादनासाठ च जे आपल काम आहे या या धोरणात बदल केला 
पाह जे. कारण क  हे बजेट असंच न राहता ते खच  पडले पाह जे. आज जे बजेट ठेवलेल आहे 
मा या सार याला का वाटू नये क  मा याह  भागात १८ मी. रोड हावेत, मा याह  भागात 
मैदान हावेत, उदयान हावेत यासाठ  जे आर ण आहेत ते पंपर  िचंचवड महापािलके या 
ता यात लवकरात लवकर यावेत व ते लवकरात लवकर वकसीत हावेत. असे मला का वाटू नय.े 
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मी आ ण मा या तीन सहकायानी जाह रना याम ये हे दलेले आहे यामुळे या ठकाणी भारतीय 
जनता पाट चे चारह  नगरसेवक िनवडून आलेले आहेत. जसा पंपर  िचंचवड शहराने व ास ठेवला 
तसा मा याह  भागाने व ास ठेवलेला आहे. यामुळे भूसंपादना या धोरणात थोडासा बदल क न 
या या ठकाणी काह  लोकांचे घरे असतील कंवा काह  लोकां या जिमनी असतील यांना 

आप या अिधका-यांनी चार गो ी समजावून सांगून  लवकरात लवकर ती जागा ता यात घेतली 
पाह जे. यामुळे आपले आर ण डे हलप होतील. धावडे व ती पासून इं ायणी नद  पयत 
भूसंपादनाचा वषय आप या नगररचना वभागाकडे आहे या लोकांना सु दा याय िमळाला 
पाह जे. याचबरोबर खेळाचे मैदान असेल पह या दोन पावसाम ये ब-याच ठकाणी अडचणी 
आ या. आपणह  ामीण भागाचे आहात, आप यालाह  हे जाणवल असेल. ती सु दा काम झाली 
पाह जेत. ड पीचे र ते झाले पाह जे. बांधकाम परवानगी- अनिधकृत बांधकाम होवू नये हणून 
बांधकाम परवानगीम ये एक, दोन गुंठयाम ये गोरगर ब लोक घर बांधतात यांना लवकर 
परवानगी िमळत नाह  हणून अनिधकृत बांधकाम होतात. यासाठ  या या धोरणाम ये थोडासा 
बदल करावा.  इं ायणीनद  दु षत होत आहे, का होत आहे, कशी होत आहे हे येकवेळ  

येकजण या सभागृहाम ये वषय मांडतो.  पवनानद , इं ायणीनद  यां या यां या भागाम य े
येते ते हा वषय मांडत असतात. एसट पी झाली पाह जे. एसट पी झालीतर या ठकाणी नद चे 
पाणी दुषीत होणार नाह . जे आपले नाले आहेत, ह  नगर  कामगारनगर  हणून ओळखली जाते. 
इ ड अल ऐर या आप या भागात जा त आहे याम ये ववीध प दतीची काम े केली जातात. 
याम ये केमीकलचे सु दा काम केले जाते. रसायन िम ीत पाणी सु दा या ना यात जाते 
यामुळे इं ायणी नद  दुषीत होते व तेच पाणी ितथ ेञ आळंद ला जाते आ ण तेच पाणी लोक 

तीथ हणून पतात. यामुळे ते पाणी व छ राह यासाठ  आपण नाले बांधले पाह जे. नाले 
बांध यासाठ  जी आपण तरतूद केलेली आहे यात आपण वाढ केली पाह जे. याचबरोबर  
नगररचनाचा जो वषय आहे तेथून अिभ ाय लवकरात लवकर िमळाले पाह जेत. आप या 
भागाम ये पा या या टा या झा या पाह जेत. मला सु दा वचार क न बोलाव लागते, कारण पाच 
वष वरोधात काम केलं. एखादा श द चुकून जाऊ नये यामुळे वचार क नच बोलाव लागतं.     
अमृत योजने मधुन बांध या पाह जेत यासाठ  बंद पाईपलाईन योजना लवकरात लवकर झाली 
पाह जे. आं  धरणातून पाणी योजना असेल ती लवकरात लवकर झाली पाह जे. माझा भाग . 
२ याम ये िचखलीम ये तीन मशानभूमी आहेत ते देखील पञाशेड आहे यासाठ  आरसीसीची 
तरतूद केलेली आहे ती वाढवून िमळावी. मोशीम ये दश या घाटाचा लॅन केलेला आहे यासाठ  
िनधी िमळावा.  याच माणे शाळेची इमारत आहे, आजच सकाळ  शाळा सु  झाली. अजूनह  
वाईट वाटतं १९९७ ला ह  गाव समा व  झालेली आहेत पण येथून मागे त कालीन स ाधा-यांनी 
एक सु दा शाळा देवू शकलेले नाह त तर  लवकरात लवकर शाळा हावी हणजे ते वदयाथ  
नवीन चांग या इमारतीम ये िशकतील. ामीण भागात मोकळया जागा भरपूर आहेत या ठकाणी 
काटेकोरपणे वृ ारोपण झाले पाह जे. हे या वष  काळजीपुवक करावे अशी न पणे वनंती करतो. 
याचबरोबर जनावराचा दवाखाना नाह  तो झाला पाह जे.  पाणीलाईन २००२, २००४ ला टाकलेली 

आहे. काह  ठकाणी अजूनह  ामपंचायती या लाईन आहेत, आनंद वाटतो क  आपण स ाधार  
प ात आहोत न क च पाच वषात हे काम होतील. लवकरात लवकर पा याची लाईन सगळयांना 
पुरेल अशी टाकावी. ती झालीतर आमचे लोक समाधानकारक या शहरात जगतील. हे बजेट चांगले 
सादर केलेले आहे, आनंद होतो आहे. पुण शहरा या वकासाचा समतोल राह ल असे केलेले आहे. 
ववीध योजनेसाठ  तरतूद केले या आहेत याब ल मी सवाना ध यवाद देतो. अिधका-यांना आदेश 
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दयावेत क  जो काह  िनधी बजेटम ये दलेला आहे तो िनधी खच  पडलाच पाह जे. नाह तर काह  
फायदा नाह . आजपयत कतीतर  वेळा बजेट ठेवलेले आहे ते खच  पडलेले नाह . ववीध कारण 
यां याकडून येतात. यामुळे येथून पुढे जी तरतूद केलेली आहे ती खच  पडली पाह जे असे आदेश 

आयु  साहेबांन, अिधका-यांना दले पाह जेत. तो िनधी खच झालातरच या वकासात बदल दसेल 
आ ण  हे शहर माट िसट कडे न क च जाईल. एवढच बोलतो आ ण बोल यास संधी द याब ल 
ध यवाद.  

मा.महापौर-  आयु ा साहेबांना वनंती राह ल क  आता राहूलदादा जाधव यांनी सांगीत या माणे 
आपल बजेट खच  पडत नाह . हे ऑग या आतम ये या बजेट या वकऑडर हा यात ते मंजूर 
होवून थायी सिमतीमधुन िमळाव अशी आप याला वनंती करतो.  

 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज जीबीम ये ३५ वे 
बजेट या ठकाणी सादर झाल आहे.  थायी सिमती या धडाड या सभापती यांनी अतीशय उ कृ  
सव समावेशक कुठलेह  करवाढ नसलेले बजेट या ठकाणी सादर केले आहे. या अनुषंगाने सव 
टाळया वाजवत असतानाच आपण मागणी केली क  हे बजेट मंजूर करावे आ ण आपण याकडे 
वर त ल  देवून या ठकाणी आपण बजेट मजूर केलं याब ल मा.महापौर साहेब आपल 

मनापासून अिभनंदन करतो. याच माणे या बजेटवर काम करताना थायी सिमतीचे अ य ा 
िसमाताईनी पॉवर ेझटेशन मला वाटत महापािलकेम ये पह यांदाच दलं. आप या सवाना याच 
पु तक घर  वाच यासाठ  दलेलं आहे. परंतु उप थत पञकार आहेत, नगरवासीय आहेत यांनाह  
चांग या कारे पावर ेझटेशन मधुन समजाव अशी संक पना या ठकाणी िसमाताईनी सादर केली. 
या ठकाणी काम करत असताना माग या कालखंडाम ये बजेटची पळवापळव खुप हायची. माग या 
दहा वष माझी प ी नगरसेवीका होती. नेहमी आम या वॉडातील बजेट पळव याचा कार थायी 
मधुन, जनरल बॉड मधुन हायचा. परंतु या वष  पह यांदाच असं घडलय क  एका कुठ या वॉडाला 
मॉडेल वॉड कर यापे ा ३२ वॉड आपण मॉडेल वॉड कशा कारे क  याचा वचार क न सव 
समावेशक हे बजेट या ठकाणी अतीशय उ कृ  सादर केलेल आहे. अनेक सद यांनी या ठकाणी 
सुचना मांड या, अनेक काह  गो ी सांगीत या. बारणेताई जे हा बोलत हो या ते हा मी ऐकत होतो 
यांनी अतीशय चांगल या ठकाणी या बजेट या संदभात कंवा रा यशासना या थकबाक या 

संदभात सांगीतल.े जवळ जवळ २०० ते २२५ कोट  िनधी या ठकाणी येणे अपे ीत आहे, तो 
आलेला नाह , कदािचत तो येईल का नाह  हे मा हत नाह . आप या महापािलकेम ये जमा आ ण 
खच एक पया कसा येतो आ ण एक पया कसा जातो हे बजेट या पु तकाम ये सादर केलेलं 
आहे. आप याकडे जवळपास सात वभाग महापािलकेत आहेत ते उ प नाचे ञोत आहेत. या 
सात वभागाने जर कमाई केलीतर आपल संपुण बजेट या ठकाणी खच  पडू शकत. आप याकडे 
मोठया उ प नाच ञोत असलेला एलबीट  वभाग आहे. जु याकाळ  जकात होता या यानंतर 
एलबीट  आलं, मा.देव  फडणवीस सरकार ये या या अगोदर महारा  सरकारने वचन दलेलं होत 
यांनी याच पालन क न एलबीट  सु दा बंद केली. या एलबीट या बंद या अनुषंगाने अनुदान 

सु दा यांनी येक मह या या मागणी माणे जे आव यक आहे ते महापािलकेला दल आहे.  
याम ये ५० कोट या वर उ प न असले या शहराम ये मोठमोठया या कंप या आहेत यांना 

एलबीट  चालू ठेवली. एलबीट  वभागाच खरच मनापासून कौतूक आ ण अिभनंदन केल पाह जे क  
यांनी दलेलं टागट शंभर ट के पुण केल आहे. १०२.८९ ट के उ प न १४१० कोट  ५७ लाख 
पयाच उ प न यांनी या ठकाणी िमळून दलं आहे. या जुलैम ये मा.मोद  सरकारने जीएसट  

देशाम ये लागू केलेली आहे. जीएसट या मा यमातून आप याला एलबीट  जवळपास ७५० कोट  



 
 

137 

इतक  आपली राह ल आ ण ७५० कोट च उ प न शासनाकडून अनुदाना या पान िमळणार आहे. 
एलबीट या मा यमातून १५०५ कोट च अपे ीत उ प न या बजेटम ये धरलेल आहे. ७५० कोट  
एलबीट  शहरामधुन िमळणार आहे का याची आपण तपासणी केली असेलच. तर पण शासनाकडून 
या गो ी करा यात कारण एक टॅ स हणून जीएसट  या ठकाणी लागू होईल. एलबीट  कायम 
राह लीतर महापािलका चांग या कारे येक वॉडाम ये काम क  शकेल. मा या मा हती माणे 
एलबीट  वभागाम ये टोटल ८६ लोक या ठकाणी काम करतात. यां या अकृतीबंधाचा जो आकडा 
आहे तो या ठकाणी १०० यांना अपे ीत आहे. ८६ लोकांम ये यांनी खुप चांगल उ प न 
महापािलकेला िमळून दलं आहे. पु हा एकदा यांच अिभनंदन करतो. जकात बंद झा यानंतर 
अनेक थकबा या बाक  आहेत. काह  कोट केस चालू आहेत मा या मा हती माणे टाटा मोटसची 
एक कोट केस चालू आहे ती १४ कोट  .ची थकबाक  आहे. सु ीम कोटा पयत जावुन तो िनकाल 
आप या बाजून आहे परत ती केस आता हायकोटाम ये आहे. अशा कार या या कोट केसेस 
आहेत आ ण कांह  कंप या या वा तू असतील तर ते ज ी या मा यमातून पैसे वसुल कर याचा 
आपण य  करावा. याम ये दुसरा उ प न देणारा वभाग आहे तो करसंकलन वभाग. २०१६-१७ 
म ये यांना ५४६ कोट च टागट दलं होतं. यांनी ३९३.३४ कोट च उ प न आप याला या ठकाणी 
िमळून दलेलं आहे. याची ट केवार  ७२.०२ अशा कारच परसे टेज यांनी या ठकाणी दलेलं आहे. 
२०१७-१८ यांना ४५५ कोट च टागट दलेल आहे. परंतु २०१२ साली माझी प ी असेल मी असेल 
बीपीएमसी ऍ ट ४७ या अंडरम ये दोन वेळा िमळकतकर थकबाक चे नोट स आपण याकाळ  
दली होती. परंतु पाच वषानी का होईना आपला करसंकलन वभाग आप या िस द या अपे े 
पोट  ठरावीक काह  िश ण सं था या मोठमोठया थकबाक दारांना ज ी या नोट सा देवून काह  
ज ी केली. ज ी या मा यमातून काम करत असताना मी एक उदाहरण या ठकाणी देतो. 
भोसर या भैरवनाथ शाळेला यांनी ज ी या मा यमातून दोन ऑफ सला कुलूप लावलेले आहे. 
नुसते कुलूप लावून चालणार नाह  या सं थेची मालम ा ज  करायला पाह जे. नुसत एखाद 
ऑफ स िसल क न यांचे सपल वरती बसून यांच काम चालू आहे. आपली इ छा  नाह  क  
कुठली शाळा, कॉलेज बंद हावी. परंतु ती थकबाक  वसुल झाली पाह जे. करसंकलन वभागाच 
आज रोजी १२४९ कोट  ८६ लाख . ची थकबाक  आहे या याम ये जवळपास २०५ कोट  ४ 
लाख .ची फुगीर मागणी आहे ती कोट केसेस आहे. अशाह  कोट केसेस आहेत महापािलकेची 
इमारत आपण भाडे कराराने दलेली आहे या याम ये कुठेतर  तो उ लेख नाह  हणून यांनी 
आप या वरोधात कोटकेस केली अशा कतीतर  कोट केस या याम ये आहेत. १२४९ कोट म ये 
अवैदय बांधकाम, शा तीकर मागणी जवळपास ३९६ कोट  ४५ लाख .चा याम ये समावेश आहे. 
परंतु मा.देव  फडणवीस सरकार यांनी अतीशय चांगला िनणय घेतला क  शा तीकर माफ 
कर याचा. परंतु या याम ये काह  अट  घालून ६०० व.ेफुटाचा केल आहे याम ये माग या 
जनरल बॉड म ये आपण ६०० व.ेफुटाच १००० व.ेफुटपयत माफ कराव अशी उपसूचना देवून 
ठराव मंजूर केलेला आहे. १२४९ कोट  मधुन २०५ कोट  आ ण ३९६ कोट चा शा तीकर जर आपण 
बाजूला काढलातर ६४८ कोट ची थकबाक  अजूनह  दसून येत आहे. कोटकेस या मा यमातून २०५ 
मधुन कती िमळतील याबाबतीत आपला कायदा वभाग बघेल. खरं हणजे कायदा वभाग काह च 
काम करत नाह . कायदा वभागा या स यांनी हे काम कर यात याव अशी माझी मागणी आहे. 
आपण यावष  कुठलीह  करवाढ नागर कांना लादली नाह  याब ल मी थम शासनाच आ ण 
थायी सिमती अ य ांच या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करेल. कारण पह यांदाच भारतीय 

जनता पाट च सरकार या शहराम ये आलेलं आहे. सवसामा य नागर कांची आम याकडून खुप 
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मोठया माणात अपे ा आहे. या अपे ा आपणा सवाना पुण कराय या आहेत. या िमळकतकर 
वभागाम ये जवळपास २७७ कमचार  कायरत आहेत यांचा आकृतीबंध ३५३ लोकांचा आहे. आता 
आपण यांना ४५० कोट च टागट दलेलं आहे. माझी अशा कारची मागणी आहे क  १२४९ 
कोट तले ८५० कोट ची जी थकबाक  आहे याचे टागट आपण यांना दयाव. आयु  साहेबांना 
वनंती आहे क  याम ये आपण ल  घालून या जु या कार या वसुलीम ये आपण वैय क ल  
घालाव. जेणे क न हे जर वसुल झालतर पुढ या दोन वषाम ये आप याला कुठ याह  कारची 
करवाढ करावी लागणार नाह . याम ये पुढचा उ प न िमळून देणारा जो वभाग आहे तो बांधकाम 
परवानगी वभाग आहे. २०१६-१७ ला यांना आपण २८६ कोट च टागट दलेलं होतं. याम ये 
यांनी ३५१ कोट  ७६ लाख . ची वसुली  केलेली आहे. २०१७-१८ ला २७९ कोट  ६० लाख .ची 

अपे ा यां याकडे केलेली आहे. मला वाटत नाह  क  २७९ कोट  . हे पुढ या बजेटमधुन 
यां याकडन वसुल होऊ शकेल. कारण आता मह नाभरा या अगोदर “रेरा    " कायदा शासनाने लागू 

केलेला आहे. रएल इ टेट रे युलेटर  ऑथोरेट .  या याम ये अशी अट घातली क  ५०० चौ. मी. 
कंवा ८ लॅट पे ा जा त जर कुठलीह  कम ब डरने बांधलीतर याचे ऑनलाईन र ज ेशन 
महारा  सरकारकडे कराव लागेल. यामुळे बांधकाम वभागाम ये मी गेलो होतो परंतु या ठकाणी 
असं ल ात आलं क  जे दोन ते अड च मह ने झालेले आहेत याम ये कुठलीह  फाईल ब डर 
आणत नाह त. यामुळे याम ये थोड ल  घालून यांना दलेल टागट कसं पुण होईल अशा 
प दतीचा वचार आयु  साहेबांनी करावा. आताच सांगीतल क  नगररचना वभाग आ ण बांधकाम 
परवानगी वभागाम ये सं याकाळ  ६ या नंतर कामकाज चालायच. तेथील अिधकार  सु दा राञी 
८ ते १० पयत काम करायचे. परंतु मा.आयु  साहेबांच मी या ठकाणी भारतीय जनता पाट या 
वतीने अिभनंदन करतो क  सं याकाळ  ६ नंतर कोण याह  हजीटरला वेश नाह  अशा कारचा 
आपण आदेश काढला याब ल मी अपले मनापासून अिभनंदन करतो. नगररचना वभागाकडून 
२१२ कोट  ५५ लाखाच उ प न यां याकडून िमळालेल आहे. पाणीपुरवठा वभागाला आपण ६० 
कोट च टागट दलेल होतं. परंतु सांगायला खंत वाटते क  ५० ट के सु दा यांनी वसुली केलेली 
नाह . ३१ कोट  १७ लाखाची यांनी वसुली केलेली आहे. पाणीपुरवठा वभागाम ये दुधेकर 
साहेबांकडे सह शहर अिभयंता पदाचा कायभार आहे. परंतु यां या हाताखाली काम करणारे 
अिधकार  स म नस याचे मला आढळून येते यामुळे या वभागाकडे ल  दयाव. या 
वभागाकडून ६५ कोट ची अपे ा केलेली आहे ७० ते ८० ट केतर  वसुल झाले पाह जेत 
अशा कारचे आदेश मा.महापौर साहेब आ ण मा. आयु  साहबांनी दयावेत अशी मी वनंती करतो. 
आकाश िच ह परवाना वभागाकड पाह लतर खुप चांगल उ प न या वभागाकडून िमळू          

शकते. परंतु माग या वष  ८ कोट  ८ लाख . वसुल या वभागातून झाले आहेत परंतु या 
वभागात काम करणारे अिधकार  खुप आनंद त आहेत कारण यांना साडे सहा कोट चे आपण 
टागट दलेले होते परंतु यांनी ८ कोट ची वसुली के याचा आनंद यांना आहे, आ हांलाह  आनंद 
आहे या ठकाणी काह  नुकसान नाह . या संपुण शहराम ये कायम व पी लावलेले ले स बोडा 
मुळे नागर कांना खुप ञास होतो यातून महापािलकेचे उ प न बुडते. सव अनिधकृत बोडावर  
यव थत कारवाई केलीतर याची न द क न घेतलीतर ५० कोट  पे ा जा त उ प न 
या ठकाणी िमळू शकते. मा.आयु  साहेबां या िनयंञणाखली अितर  आयु  या वभागाचे 
मुख आहेत. तर  याचा स ह क न यव थत कारवाई करावी. अनिधकृत ले स बोडाचा स ह 
ीकर परदेशी होते यावेळेला झालेला होता परंतु स ह येईपयत साहेबांची बदली झाली आ ण ते 

कामकाज बंद झाल.े यामुळे याकडे ल  दलेतर या वभागातून आप याला चांगले उ प न 
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िमळू शकते. भुमी आ ण जंदगी वभाग- यांची थकबाक  माग या सकट १० कोट  ७७ लाख 
यां याकडून येणे होते परंतु माग या वष  २ कोट  २४ लाख या ठकाणी वसुल झाल.े  ७ कोट  ९६ 

लाखाची थकबाक  ३१ माच अखेर दसते. महापािलकेम ये ७४२ इमारती आहेत व ३०३ इमारती 
लीजवर दले या आहेत. १४४ इमारती भाडयाने भाग तरावर बगर िनवीदा काढता दले या 
आहेत ११ मह या या कराराने. २१८ इमारती र  आहेत. आयु  साहेबांना वनंती आहे क , २१८ 
या कती वषापासून र  आहेत, कोण या कारणामुळे र  आहेत याची मा हती घेतलीतर काह  
कोट चे माणात उ प न िमळू शकते. अनेक मोठया मोठया िमळकती बगरिनवीदा काढता 
दले या आहेत. याम ये पु हा एकदा सव इमारती कधी द या आहेत, कती व.ेफुट आहे, 
कोणाला द या आ ण या देताना दराबाबत नगररचना वभागाचे मत घेतलेले होते का याची 
मा हती आपण घेवून, मुदत संपलेली आहे ती सु दा असेच चालू आहे आ ण काह  लोक थकबाक  
सु दा भरत नाह त. परंतु जे हा महापािलके या मालक ची इमारत असते, भाडेकराराने असेल, 
लीजने आपण देतो तर ते संबंिधत भाडेकराराने घेणा-या मालकान े िमळकतकर भरायचा असे 
बीपीएमसी ऍ ट म ये प  तरतूद असताना सु दा अशा काह  लोकांनी आप या वरोधात कोटात 
केस टाकून िमळकत कर भरलेला नाह . अशी सु दा करोडोची र कम टॅ स या मा यमातून बुड त 
आहे यामुळे या याम ये सु दा आपण ल  घालाव अशी अपे ा आहे. आप याकडे तरतूद खच  
पडते, मगाशी सांगीतले आयु  साहेबांना वनंती आहे क  आपले बजेट उिशरा झालेले आहे. 
मह नाभरात काह तर  हायला पाह जे. पंधरा दवसा या कालखंडात आव यक या िनवीदा मंजूर 
क न या ठकाणी लवकरात लवकर सव वक ऑडर दे याचा य  करावा. माग या वष  २७७ 
कोट चे िश लक  बजेट होते. यावष  २५१ कोट  ९३ लाख िश लक  बजेट या ठकाणी सादर झालेल 
आहे. थाप य वभागाला माग या वष  ७५९ कोट  ६५ लाख तरतूद केलेली होती. शहरात जो 
वकास दसतो तो थाप य वभागा या मा यमातून दसतो यामुळे सवच वभागाचे बजेट खच 
हावे अशी अपे ा आहे. पाणीपुरवठा व जलिन सारण याम ये ६५ ते ७० ट के खच होतो. 
िश णमंडळ- आम या वॉडातील शालेय पु तक वाट यासाठ  गेलेलो होतो. आम या वॉडात 
वै णोमाता ाथमीक शाळा हणून आप या िश णमंडळाची शाळा चालते. ती एका यायाम 
शाळेम ये शाळा चालवतो. आम या वॉडाम ये जवळपास ५० हजार व.ेफुट मोठ  इमारत 
उपल ध आहे ती एका रा वाद या ने या या सं थेला िनवीदा न काढता थायी सिमतीम ये थेट 
प दतीने मह ना एक लाख . रकमे या भाडे कराराने दलेली आहे. आप या शाळेम ये वै णोमाता 
शाळा आहे तीची दुदशा आहे. तेथे पटसं या चांगली आहे. शाळेची इमारत आप या महापािलकेनी 
परत ता यात घेतलीतर आपण भोसर या छञपती िशवाजी शाळेम य ेइं जी मा यमाची शाळा सु  
केलेली आहे. इं ायणीनगर भागाम ये सुिश ीत वग राहतो. से.१ ते से.१३ हा भाग याम ये 
समा व  आहे. यामुळे या ठकाणी इं जी मेड अमची शाळा पुढ या वष  सु  करता आलीतर 
याचा सवाना चांग या कारे उपयोग होऊ शकतो. नागरव ती वभागा या बाबतीत सांगावयाचे 
हणलेतर ब-याचशा अडचणी या वभागात आहेत. या याम ये यावष  थायी सिमती अ य ा, 

दोन आमदार मा.महेशदादा लांडगे आ ण मा.ल मणभाऊ जगताप यांनी दले या सूचनां माणे      
जनतेम ये या वभागा या मा यमातून खुप चांग या कारचा िनधी, िश यवृ ी असेल, काह  व तू 
असतील या मा यमातून आपण लोकां या समोर जाऊ शकतो. यासाठ  आपण माग या वष च 
पाह लतर म हला व बालक याण म ये ३५ कोट  ७० लाख .ची तरतूद केलेली आहे परंतु खच  
२७ कोट  ३८ लाख . पडलेले आहेत याची ट केवार  पाह लीतर ७७ ट के येते. मागासवग य 
क याणकार  योजनेम ये ८ कोट ची तरतूद होती मला सांगायला खुप खंत आ ण लाज वाटते १ 
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लाख . सु दा माग या वष  या ठकाणी खच  पडलेले नाह त याची ट केवार  पाह लीतर .११ 
ट के खच केलेला आहे. या शहरात जवळपास लम भागात मागासवग य या ठकाणी व अ य 
भागाम ये सु दा राहतात. या योजनेतून या ठकाणी तरतूद संपवली असतीतर जनतेम ये या 
मा यमातून समाधान य  होऊ शकले असते तो खच आपण क  शकलो नाह  याची मला खंत 
आहे. अपंग क याणकार  योजनेसाठ  १२ कोट  ९६ लाख .ची माग या वष  तरतूद होती यातून 
७ कोट  १६ लाख . खच  पडलेले आहेत याची ट केवार  पाह लीतर ५५ ट के आहे. इतर 
क याणकार  योजनेम ये ७ कोट  ३९ लाख . होते, ४ कोट  ४० लाख खच  पडलेले आहेत याचे 
ट केवार  पाह लीतर ५९ ट के आहे. सन २०१२-१३ पासून आजपयत टोटल आकडा, केलेली तरतूद 
आ ण खच  पडलेल पाह लतर जवळपास ५० ट के सु दा आपली र कम खच  पडत नाह  यासाठ   
ल  दयावे अशी वनंती करतो. सन २०१२-१३ ला २४ कोट  ६५ लाख ४९ हजार होते याचा 
एकूण खच १० कोट  ७६ लाख ७२ हजार २५९ . खच  पडले आहेत. सन २०१३-१४ ला ३२ कोट  
४४ लाख तरतूद केलेली होती परंतु ११ कोट  १३ लाख ६ हजार ६०२ . खच  पडलेले आहेत. सन 
२०१४-१५ ला २९ कोट  ४५ लाख ५० हजार . ची तरतूद केलेली होती परंतु १९ कोट  ६९ लाख 
८४ हजार २८३ .खच  पडलेले आहेत.  सन २०१५-१६ ला ३१ कोट  ५४ लाख ५० हजाराची  
तरतूद होती यावष  २१ कोट  ५० लाख ६२ हजार ४७२ . खच  पडलेले आहेत.  सन २०१६-१७ 
ला ३५ कोट  ७० लाख ५० हजार तरतूद होती व २७ कोट  ३८ लाख ७७ हजार ५३७ खच  
पडलेले आहेत. या याम ये दु ती हावी अशा कारची वनंती आहे. या वभागाकडून 
नगरसेवकांना जे हा योजना आपण जाह र करतो या या अगोदर मा हती दली जात नाह . मला 
मा हती आहे क  स याचे जे नगरसिचव आहेत ते ते हा या वभागात काम करत होते. यावेळेस 
ते वेळोवेळ  मेल करणे, चार दवस अगोदर कळवणार अशा कारची था यांनी यावेळेला पाडली 
होती. आता पेपरला िस द  देतो या या नंतर नगरसेवकांना कळवतो. आपण या योजना 
शासना या मा यमातून जाह र करतो या कमान आठ ते दहा दवस अगोदर महापािलके या 

नगरसेवकांना कळाले पाह जे महापौरां या परवानगीने सु दा अनेक वषय या ठकाणी केले जात 
नाह त. माग या वेळेस महापौरांनी सांगीतले मलाह  क पना देत जा. सव नगरसेवकांना सु दा या 
योजना जर यव थत र या कळव यातर, काह  फॉमट महापािलके या मा यमातून दलेतर येक 
नगरसेवक यां या यां या वॉडाम ये याचा सार केलातर चांगले बजेट खच  होऊ शकते.  
माग या दहा वषात काम करत असताना असे ल ात आले क  नागर  सु वधा, महा-ई सेवा क  
आपण चालू केले आहेत. हे जे अज आहेत ते महाई सेवे या मा यमातून, नागर  सु वधा क ा या 
मा यमातून महापािलकेकडे ा  क न घेतो. मी आ ेकर साहेबांना वनंती केली क  नागर सु वधा 
क ाम ये जी पोहच पावती िमळते याम ये कोणकोणते कागदपञ जोडले ते टकमाक केलेतर बरे 
होईल. कोण याह  क याणकार  योजनेचे अज असेल, अज सादर करताना आपण २० . फ घेवून 
ते िमळाल हणून याच नाव, प ा, मोबाईल नंबर एवढच या ठकाणी घेतो. कोणती योजना याचा 
या याम ये उ लेख करतो. परंतु या याम ये आपण कोणकोण या झेरॉ स अटॅच केले याचा 

उ लेख या पोहच पावतीम ये असेलतर बरे होईल. मला क पना आहे क  माग या वष  मी 
मा या डोळयाने पाह ले कागदपञ पुण जोडलेले होते आप या वभागापयत येईपयत ते गहाळ 
होतात. यामुळे तो अज अपाञ होतो. अपाञ झालेला अज सु दा संबंिधतांना ते कळवल जात 
नाह . कळवलतर  तो भाडेक  असतो, दुसर कडे राहत असतो या प यावर तो उपल ध नसतो 
यामुळे ते पञ याला पोहचत नाह . जे हा नगरसेवक महापािलकेत येतात या या वभागाला ते 

फॉलोअप करतात ते हा ते अपाञ झा याच कळतं. या अपाञतेचे पञ याला आपण सादर केलेतर 
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परत अज मंजूर या ठकाणी होतो. यामुळे याची सुधारणा या येणा-या काळाम ये करावी अशी 
अपे ा आहे. मी आ ेकर साहेबांना माग या दहा दवसा पुव  पण सांगीतले क  अशा कारची माझी 
वनंती आहे, सुचना आहे. आयु  साहेबांना सु दा मी पञ देणार होतो परंतु यांनी दखल घेवून 
आज ते कर याचा मला फोन आला होता. मला खुप आनंद वाटला अशा कारच आपण केलतर 
अपाञ अजाची सं या जी आहे ती या ठकाणी कमी होऊ शकेल. या ठकाणी आयु  साहेब आ ण  
अित.आयु  साहेब न याने जू झालेले आहेत. महापािलकेम ये काम करत असताना आयु  
साहेबांच मी खुप कमी वेळेम ये पाह ल क  जा त वेळ ते महापािलके म ये  देतात ह  अिभनंदनाची 
बाब आहे. ऑ फसमधुन कामकाज करतात ह  अिभनंदनाची बाब आहे. आपण शहराचा दौरा सु दा 
कमी वेळेत जा तीत जा त भागाम ये गेलेला आहात. माझी वनंती आहे क  आपण पुढ या 
काळाम य ेकामकाज करत असताना तरतूद मंजूर झालेली आहे, कामकाज आपण काढणार आहोत. 
काम सु  होतील.  आपण येक भागाम ये या या नगरसेवकांना, अिधका-यांना  घेवून जर 
मह यातून पाच भाग असे िनयोजन क न दौरा करत आलातर शहरा या चांग या वकासात भर 
पडेल असे वाटते. यामुळे आपण सवानी या ठकाणी या बजेटसाठ  मा.महापौर, मा.आयु , 
मा. थायी सिमती अ य  यांनी बजेटला सहकाय केल याब ल मी आभार मानतो. थायी सिमती 
अ य ानी सव समावेशक बजेट सादर केल ेआ ण आपण ते मंजूर केल याब ल आपले अिभनंदन 
करतो आ ण थांबतो, ध यवाद, जय ह द जय महारा . 
 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या अंदाजपञका या 
मा यमातून मी सवात थम आप या लढावू आ ण अ यासू थायी सिमती या सभापती िसमाताई 
सावळे आ ण यां या सिमतीच, मा.महापौर, मा.आयु , मु यलेखापाल आ ण यांचे टमचे 
मनपुवक या ठकाणी हाद क वागत आ ण अिभनंदन करतो. आपण येक वष च अंदाजपञक 
ववीध मा यमातून सादर करत आलेलो आहोत. परंतु या अंदाजपञकाम ये ख-या अथाने या 
शहराला काय िमळाले आहे काय दलेले आहे हे पाहणे खुप मह वाचे आहे. आपण जर पह लेतर 
पह यांदाच ३२ वषा या कालखंडात शहर वकास आराखडयासाठ  २०५ कोट ची भर व तरतूद 
केलेली आहे. हे हेड सु दा न यानेच या ठकाणी थापन केलेले आहे. ख-या अथाने  शहर  आ ण 
ामीण भागाचा कसा मेळ घातला पाह जे हे यातून ख-या अथान े दसून येते. आपण आजपयतचे 

अंदाजपञक पाह लेतर गे या पाच ते सहा वषापासून आपण ऐकतो आहोत क  या भागातील  
िनधी दुस-या भागाम ये, दुस-या भागाचा िनधी तीस-या भागाम ये आ ण आणखीन 
कुठ यातर  मॉडेल वॉडम ये असेच आपण ऐकत आलो, पाहत आलो. खरोखरच या 
अंदाजपञकाम ये सव समावेशकता कशा प दतीने आणली गेली पाह जे यावर जा तीत जा त भर 
दलेला आहे. अंदाजपञक बनते ते सामा य लोकां या करामधुन बनत असते परंतु गेली पाच ते 
दहा वषापासून जी मनोवृ ी बळावत चाललेली होती क दुसरा उपाशी राह लातर  चालेल पण मी 
माञ तुपाशी असले पाह जे. दुस-या या घरावर छत नसलेतर  चालेल पण मा या घराला माञ 
सो याचे पञे असले पाह जेत ह  मनोवृ ी आहे याला ख-या अथान े छेद दे याचे काय या 
अंदाजपञका या मा यमातून दसून येत आहे. शहर वकास आराखडा बनत असताना माझी 
आपणास न तेची वनंती राह ल, आज आपण पाहतो क  र ते बनत असतात पण र ते बनत 
असताना कंवा डे हलपमट लॅन बनतो याचे आर ण जे आहेत ते डे हलप होत असताना 
या याकडे रेड रेकनरचा वापर आपण करतो का आ ण तो करणे ख-या अथाने गरजेचे आहे. गत 

रा ाम ये मग या पा याचा िनचरा असेल, वाहतूक चा  असेल तो कशा प दतीने आपण 
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क प क  शकतो अथात शु य अपघाताच येय आप याला कस आणता येईल हेह  पाहणे 
गरजेचे आहे. पुढ या काळाम ये आपल ंशहर ख-या अथान े माट िसट म ये समावेश झालले आहे. 
लोकसं या वाढत चाललेली आहे यामुळे हे सगळे तंञ आपण कशा प दतीने क  शकू हेह  
तीतकच मह वाच आहे. दुसरा चांगला िनणय हणजे भूसंपादन िनधी, शासना या िनयमा माणे 
२० ट के पाह जे हा २० ट के दुसर कडे वग केला जातो. माझी आपणास वनंती आहे ख-या 
अथान ेया बजेट या मा यमातून हे २० ट के याच हेडसाठ  वापरले गेले पाह जे. जर तसे झालेतर 
ख-या अथाने पुढ या पाच वषाम ये २०-२० ट के धरलेतर १०० ट के भूसंपादन या पुण होऊ 
शकते आ ण शहराचा वकास अतीशय चांग या प दतीने गतीमान होऊ शकतो. सवात मह वाच 
क  सीएसआर हा कायदा येवून सात ते आठ वष झाल.े येक कारखा याम ये सीएसआर राब वले 
जाते. या मा यमातून येक कारखा या या नेट ॉफ ट या २ ट के हा सीएसआर खच करायचा 
आहे. येक कारखा याम ये तो २ ट के वेगवेगळया मा यमातून राबवत आहे. आज जर आपण 
पाह लतर मा.पंत धान नर जी मोद  साहेबांनी या देशाला एक पायलट ोजे ट दाखवून दलेला 
आहे आ ण तो हणजे नमामी गंगा योजना. आपण सु दा ख-या अथाने या ठकाणी नामामी   
पवना या मा यमातून नद  सुधार हा क प हाती घेतलातर मला असं वाटत सीएसआरम ये 
आपण जी अपे ीत २ कोट ची तरतूद ठेवलेली आहे ती २०० कोट वर जायला सु दा पुढे मागे 
पाहणार नाह . या ठकाण या मॉल केल इ ड ज असतील, मीडल केल इ ड ज असतील, 
याचबरोबर लाज केल इ ड ज असेल या ठकाणी सु दा ते आप या पाठ शी भरघोस प दतीने 

राहू शकतील. कारण नद या मा यमातून आज आपण पाह ल ह  औदयोगीक नगर  आहे, 
कामगारनगर  आहे. या नगर म ये एसट पी या मा यमातून याचबरोबर ईट पी या मा यमातून 
पाणी दुषीत होत आहे आण आपण यांना जर या ठकाणी आवाहन केलेतर एक चांग या 
प दतीचे कामकाज या मा यमातून सु दा होऊ शकते. सवात मह वाच हणजे साय स पाक 
जवळ डजीटल लाय र  हा सु दा एक अिभनव क प आप या शहराम ये आपण या ठकाणी 
आणलेला आहे. ख-या अथाने आदरनीय नर भाई मोद  साहेबांचे व न या ोजे ट या  
मा यमातून आण याचे काम सु  झालेले आहे. एवढच न हेतर आपण संपुण देशभर पाहत आहोत 
क  प.ं दनदयाळ उपा याय ज मशता द  वष मोठया दमाखाम ये साजर होत आहे. ख-या अथान े
प.ं दनदयाळ उपा याय यांनी एका म मानववाद व अ तोदय हा जो वषय ख-या अथाने दलेला 
आहे क  स ा हणजेच ते एक साधन आहे आ ण या साधनाचा वापर ख-या अथान ेतळागाळातील 
शेवटचा जो घटक आहे, ख-या अथाने तो द:ुखी आहे याच द:ुख कसं कमी करता येईल याचे 
आ ू कसे पुसता येतील आ ण या या जीवनाम ये आनंद कसा िनमाण करता येईल या 
अनुषंगाने आजह  नुकतच आता आप या शहराचे खासदार आदरनीय अमरजी साबळे साहेब यांनी 
द यांगासाठ  एक मोठ िशबीर घेतले आ ण संपुण शहरभरामधुन २१०० द यांग या शहराम ये 
सहभागी झाले आहे. आजह  आपल शहर माट िसट कड झेपावत आहे आ ण अशा प र थतीम ये     
यांचा कोणी वाली नाह  अशा या द यांग बंधु-भिगनीसाठ  आप या शहराम ये सु दा एक चांगली 

तरतूद केलेली आहे. पण यासाठ  या तरतूद म ये आप याला द यांग भवन कसे या ठकाणी 
उभारता येईल याकडेह  आपण ल  ठेवणे िनतांत गरजेच आहे. सवात मह वाच क  या 
अंदाजपञकाम य ेख-या अथाने नागरव ती वभागा या मा यमातून बेरोजगारासाठ  मेळावा हा एक 
अतीशय चांगला आ ण तु य उप म ख-या अथाने राब व याच काय हाती घेतलेलं आहे आ ण 
यावर सु दा तरतूद केलेली आहे. खरोखरच या शहराम ये अनेकांना रोजगार िमळाले पाह जेत 

आ ण ते रोजगार हे थायी व पाचे असले पाह जे यावर आपणा सवाचा ख-या अथाने वचार 
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होणे गरजेचे आहे. ह  एक चांगली संक पना आहे. याचबरोबर आणखीन आप या या शहरामधुन 
ख-या अथाने नवउदयोजक सु दा िनमाण झाल ेपाह जेत. मग टाटप इंड या असेल, मेक ईन 
इंड या असेल अशा सु दा योजना याच मा यमातून कशा राबवता येतील आ ण फ  नौकर  
एवढयापुरतच मयाद त न राहता नवउदयोजक िनमाण क न आप या देशासाठ             
आप या शहरासाठ  कसे िनमाण करता येईल हेह  पाहणे िनतांत गरजेचे आहे. आजह  आपण 
पाहतो क  आताच पावसाळा नुकताच सु  झालेला आहे आ ण जे आ ह  ऑ झरवेशन करतो    
नविनवाचीत नगरसेवक आ ह  सवजण आहोत परंतु नविनवाचीत असतात याचवेळेस यांचे 
ऑ झरवेशन हे ईगलऑईस सारखे असते. यांना ते नेहमी वेगळ वाटत हणून ते या अनुषंगाने 
पाहत असतात. पाऊस आला क  र याचे सगळे पाणी सोसायट म ये जात असतं. गुड या एवढ 
पाणी या ठकाणी साठलेलं आहे. मा या भागाम ये एक उदाहरण मी देऊ इ छतो. ते उदाहरण 
दे यामागचा उ ेश हाच आहे क  जे आपण काम करतो, आज बजेट या मा यमातून आपण खुप 
मोठ बजेट झाल पाह जे, डे हलपमट झाल पाह जे. डे हलपमट लॅन या ठकाणी सादर झाले 
पाह जेत. परंतु या यावर खच करतो आहे ख-या अथाने ते खच झालेले आहे याचे आपण 
सोशल ऑड ट करतो का नाह  आ ण ते जर केलेल आहे तर खरंच याचा परफॉम स कसा आहे. 
जस आपण हणतो कारखा याम ये नॉन परफॉम ग ऍसेटस कती ट के आहे. या यावर कती 
कोट  पये गेलेले आहेत. तसेच नॉन परफॉम ग वक कोण या व पाच आहे. कंवा नॉन 
परफॉम ग कॅपीट स कुठे कुठे आपले केलेले आहेत. ते आप याला कशा प दतीने युट लाईज  
करता येतील. आज जर पाह लतर मॉडेल वॉड हणून आम या भागाला एक नाव िमळालं. पण 
ख-या अथाने मला तो मॉडेलवॉड आजपयत कधीच दसला नाह . मॉडेल वॉड जर असेलतर पुव  
मॉडेलवॉड न हता यावेळेस पाऊसाच पाणी कधीच पाक गम ये गेल नाह  पण मॉडेल वॉड 
झा यानंतर पाणी गुड याभर साठते. आ हांला नागर कांचे फोन येतात आ हांला उपाशी तापाशी 
राञी बारा वाजेपयत या सोसायटयाम ये जाव लागतं. नाह  गेलोतर लोक घरात येवुन बसतात 
आ ण चला हणतात ह  प र थती अतीशय भयानक आहे. मी मा या भागातली मा हती घेतली     
क  या ेनेज पाणी, या ेनेज पंपाच पाणी याचा िनचरा कर यासाठ  काय ोसेस केलेली आहे, 
नुकतच एक ते दड  वषापुव  काम झालेलं आहे. ४८ लाखाचे काम झाले आ ण या ठकाणी ते 
काम आजह  झीरो ले हलम ये आहे. सगळे चबर वर, र ता खाली आ ण पाणी माञ पाक गम ये 
आहे. अतीशय भयानक प र थती आहे. माझी महापौर साहेबांना, आयु  साहेबांना नं पुवक 
वनंती आहे क  गे या दोन वषात जे जे काम केलेले आहेत ख-या अथान याच सोशल ऑड ट 
कराव आ ण या अनुषंगाने कोण याह  ठकाणी नॉन परफॉम ग कॅपीटल, नॉन परफॉम ग वक 
झालेले आहे ते अस होवूच नये या अनुषंगाने आप याला काय करता येईल. आ ह  
कारखा याम ये काम करणार  या ठकाणी मंडळ  आहोत. आप याला मा हती आहे याच ठकाणी     
एच.ए. सारखा एक गोळया, औषध पुरवणारा कारखाना आहे. याचबरोबर डॉ.रे ड  आहे, िस ला 
आहे हे कारखाने माञ न याम ये असतात आपला कारखाना माञ नेहमीच तोटयाम ये असतो 
आ ण मग आप याला सतत याचना करावी लागते क  क सरकारकडे, रा यसरकारकडे क  
आ हांला पगाराला पैसे दया. ह  प र थतीच का येते. ह  प र थती आली नाह  पाह जे आ ण 
हणून जर ख-या गो ींच आपण पाह लतर आप या ल ात येईल क  कोणकोण या गो ी अशा 

आहेत क  या यावर पैशाचा अप यय झालेला आहे. परंतु ख-या अथाने काम झालेल नाह  अस ेजे 
कोणी ठेकेदार, कॉ ॅ टर असतील यांनी आप या िनयमाचे, अ टचे पालन केलेले आहे का नाह  
आ ण केलेल नसेलतर िन त यां यावर कारवाई करणं िनतांत गरजेच आहे. या बजेट या 
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मा यमातून आपण पाहतो आहोत हे शहर आ ण ह  महानगरपािलका हणजे माझी पािलका आहे. 
जसं आपण आप या प रवाराम ये आप या घराम ये आपण पाहतो, ख-या अथाने याच िनयोजन 
आपण करतो. या िनयोजनासारख आपण या महापािलकेकडे पाह ले पाह जे. मगाशी मा यवरांनी 
सांगीतले एका वॉडाम ये वेगळ  एलईड  बसते व दुस-या वॉडाम ये दुसर  बसते. ह  सा नीक 
वागणुक अजीबात असता कामा नये. एकच टॅ डरायझेशन असलं पाह जे. आजह  मला सांगायला 
आनंद वाटतो क  एक चांगला दुरदश पणाचा िनणय आप या थायी सिमतीने आ ण मा.आयु  
साहेबांनी घेतलेला आहे. प या या पा याचा  आहे. आं ा-भामा-आसखेड मधुन पाणी आणतो 
हा अतीशय दरुदश पणाचा िनणय आहे. ये या वीस वषाम ये आप या शहराची लोकसं या दु पट  
ती ट पे ा जा त होणार आहे. आपले शहर पुढ या काळाम ये मुंबई शहरासारखे वाढत राहणार 
आहे. या ठकाणचा पाणीपुरवठा करत असताना आज आपण पाहतो इितहासाम ये वाचतो क  
पुव या पाणीपुरवठया या या योजना आहेत या योजनांना पंप सु दा बसवलेले नाह त. पाणी 
माञ सुरळ तपणे चालू राह लेल आहे. आजह  आपण पाहतो प हाळा क यावर जर गेलतर 
या ठकाणच पाणी रंकाळयाम ये जातय. आज आप या शहराम ये अशा प दतीचे मा यम क न 

आप याला पाणीपुरवठा करता येऊ  शकतो का या ीकोनातून आपण वचार क  शकतो का हाह  
मु ा मह वाचा आहे. मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करत असताना या ठकाणी पाणी पंप न बसवता 
सु दा काह  ठकाणाहून ॅ ह ट या मा यमातून पाणी आणलेले आहे आ ण यामुळे या ठकाणची  
कॉ ट आहे ती कमी झालेली आहे. पुढ या काळाम ये हा जो आपला कर वाढत चाललेला आहे तो 
कती कती कसा कसा वाढत जाणार हे पाह ल पाह जे आ ण हे क प कमीत कमी खचात, 
कमीत कमी वेळेत आ ण जा तीत जा त सव म दजाची गुणव ा आप याला कशी िनमाण करता 
येईल या अनुषंगाने जर आपण क  शकलोतर हे चांग या प दतीचे कामकाज सु  राह ल.  
उदयान, डांगण असतील या यावर तरतूद चांगली केलेली आहे परंतु या तरतूद  करत असताना 
ख-या अथाने आज या प र थतीम ये फुकट दले याची कमंत कोणालाह  नसते. आपले 

डांगण, उदयान सुस ज झाले पाह जे. या यावर आपण आजपयत करोडो पये खच केले परंतु 
या शहरातील केटर नॅशनल ले हलला गेलेला पाह ला नाह  कंवा खेळाडू पाह लेला नाह .       
आपण याकडे ख-या अथाने वॉलीट हली कसं पाहू, आजपयत आपण कॉ ट ट ह पाहतो पण 
वॉलीट हली कसं पाहू हे सवात मह वाच आहे. आजचा हा अथसंक प अतीशय चांग या 

प दतीने सादर केलेला आहे.  रसच आ ण डे हलपमट या यावर चांग या प दतीची तरतूद केलेली 
आहे. पुढ या काळात सावजिनक वाहतूक यव थेवर सु दा जा तीत जा त चांग या प दतीने 
पाहावे आ ण कशा प दतीने हे पार पाडता येईल हे सवात मह वाच आहे. माझी नं  वनंती आहे 
क  मगाशी वरोधी प नेते यांनी सांगीतले बजेट लेट झालेले आहे या याकडे दुसरे काह  मु ेच 
राह लेले नाह त. कारण यां या कालखंडाम ये एवढ चांगल बजेट कधी आयु यात पाह ल नाह . 
यां या प ातील नगरसेवकांना व ासात घेवून सु दा यांनी केलेल नाह  परंतु या ठकाणी एवढ 

चांगल होतय हे आपण कसं बघत रहायच हणून यांनी लेट या नावावर िनघुन गेले ते आपण 
सकारा मक घेवू यात. मा.महापौर साहेबांना आ ण मा.आयु  साहेबांना माझी वनंती राह ल क  
जर  लेट झाल असलतर  हे आप याला लवकरात लवकर िनवीदा काढून हे काम गतीमान कसे 
होईल आ ण पुढ या अंदाजपञका पयत या अंदाजपञकाची कशा प दतीने अंमलबजावणी केलेली 
आहे या अनुषंगाने आपण कामकाज करावं. हे अंदाजपञक चांग या प दतीने आ ण नावी य 
प दतीने सादर केलेले आहे. खरोखरच िसमाताई मी आपले आभार मानतो. “बोले तैसा चाले, 
याची वंदावी पाऊले”  या माणे केलेले आहे.    
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मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज या बजेटचे 
सगळयांनी अिभनंदन केलेल आहे. आज या या बजेटच आगळवेगळ व प, आम या भगीनी 
चेअरमन िसमाताई सावळे यांनी अ यासपुवक बजेट या शहरासाठ  सादर केलेल आहे. यांना 
सहकाय करणारे सव टॅ ड ंग मधील सहकार , महापौर साहेब, आयु  साहेब, यांना मागदशन 
करणारे आप या शहराचे भारतीय जनता पाट चे अ य  ल मणभाऊ जगताप याच माणे आमदार 
महेशदादा लांडगे, महापौर साहेब आपण आ ण आपले अिधकार  वग यांनी चांग या प दतीने 
अ यासपुवक बजेट आप या समोर मांडलेले आहे. आतापयत या बजेटचा खुप ऊहापोह झालेला 
आहे. मोठमोठे ोजे ट या ठकाणी कशा प दतीने करायचे हे आप यासमोर दाखवलेले आहे तेच 
वरोधी प ा या लोकांना सहन झाले नाह  हणून ते बाहेर जाऊन आंदोलन करणार असे ऐकायला 
िमळालेले आहे. चांगल करणा-या या पाठ माग नाव ठेवणारा कोणीतर  असतोच. काम करत 
असताना नाव ठेवणाराना पण पाठबळ िमळतं. ताई मी आपले अिभनंदन करते. ताई तु हांला 
या ठकाणी अनेक वरोधक वरोध करत होते. आतापयत तु ह  वरोधी प ाम ये होता व जे काह  
स य आहे ते तु ह  बोलून दाखवत होता. तुमच जे स य आहे ते तु ह  सवा या समोर मांडत 
होता. या ठकाणी शहराम ये मोठे ोजे ट राबवतो. मा या थेरगावम ये पुव चा भाग होता ५० 
नं.या याम ये थेरगाव ते िचंचवड पुल या यासाठ  मी एवढा पाठपुरावा केला होता. चेअरमनला 
घेवून मी िसट  इं जनीअरकडे दोन तीन वेळा गेल.े कुठ याह  प र थतीम ये हे काम झाल पाह जे 
कारण यावेळेस ते टडर असं आहे, ते तसं आहे पण मी स ाधार  प ाम ये असुन देखील मला 
सहकाय झालेल नाह . यावेळेस चेअरमन स ाधार  प ाचेच होते. आता ताई तु ह  पणु शहराम ये 
हे ोजे ट झाले पाह जे यासाठ  तु ह  हामी घेतली आहे, हे काम पुण कर याचे मी तु हाला 
आ ासन देते. ताई तुम या काळाम ये आता जे ोजे ट बजेट म ये आहेत ते झाले पाह जेत. 
अंतगत जे जे काम आहेत मग ते ेनेजचे असतील, रोडचे असतील छोटे मोठे काम हा सु दा 
नागर कां या ज हाळयाचा  आहे. हे काम सु दा करणे अ यंत गरजेचे आहे. पा याचा  
आहे, गहाण पाणी येते, ेनेजचे पाणी लोकां या घराम ये जातय. या या छोटयाछोटया गो ी 
आहेत या सु दा लवकर माग  लाग या पाह जेत. आयु  साहेब सु दा धडाड चे आहेत या 
प दतीने ीकर परदेशी यांची छाप पडली होती याच प दतीने तुमची छाप शहराम ये पडलेली 
आहे. याच प दतीने अित.आयु  या ठकाणी आहेत आपण सवानी चांग या प दतीने काम कराव. 
महापौर साहेब, आपण सु दा ामीण भागातील आहेत आप याह  ामीण भागातील लोकांचे 
तळमळ चे जे  आहेत ते सोडव याचे आप याला सु दा अ यंत अपे ा आहे. गरज नसताना 
काह  इमारती उ या आहेत आम याकडे सु दा दोन इमारती उ या आहेत या इमारतींचा सु दा 
वापर झाला पाह जे. अशी हण आहे क  “जे बोलेल या या तुर ह  खपतात आ ण जे बोलत नाह  
याचे गहू सु दा खपत नाह त.” आताच सांगीतल क  खाईलतर तुपाशी नाह तर उपाशी. अशा 

प दतीने बजेटची पळवापळवी या वॉडातील या वॉडाम ये झालेली आहे ती येथून पुढे होऊ नये 
अशी मी महापौरांकडे आ ण चेअरमनकडे अपे ा करते आ ण थांबते. जय ह द, जय महारा .     
 
मा. वीनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. २०१७-१८ या आथ क 
वषाचे बजेट भारतीय जनता पाट दारे सभागृहाम ये सादर झालेले आहे. या बजेटम ये अनेक 
वकास योजनांना गती दे यासाठ  व क पासाठ  िनधी उपल ध केला पाह जे. भ व यात आप या 
पंपर  िचंचवड शहराचा गतीमान व िनयोजनब द वकास होईल यात काह  शंका नाह . मी 
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आप या ती महापौर िनतीन आ पा काळजे, टॅ ड ंग किमट  चेअरमन िसमाताई, मा.प नेते 
एकनाथदादा पवार, दो ह  आमदार ल मणभाऊ जगातप व महेशदादा लांडगे, मा.आयु  हाड कर 
साहेब, या सवाचे मी आभार य  करते. वशेष उ लेख करावासा वाटतो तो हणजे शहरात 
भेडसावणार  पाणीटंचाई आहे. या यावर मात कर यासाठ  आपण न याने आं ा धरणातून 
शहराम ये पाणीपुरवठा करणार आहोत. यासाठ  आपण ५० कोट ची तरतूद केलेली आहे यासाठ  
मी कौतूक करते. बजेटम ये माझा भाग . १ ची जी वकसीत काम आहेत ते न क च आ ह  
पुण वास नेऊ या याम ये अनेक मुलभूत सु वधा, पायाभूत करणे गरजेचे आहे. ामु याने 
र याचे खड करण, तसेच ॉम वॉटर लाईन टाकणे. अनेक पायाभूत कामे न झा यामुळे नागर क 
ञ त आहेत. तसेच िचखली गावची वाढती लोकसं या पाहता ड पी र ते वकसीत होणे अतीशय 
गरजेचे आहे. ड पी र यां या वकासासाठ  या शेतक-यां या जिमनी आव यक आहेत अशा सव 
बाधीत शेतक-याना िमळकतधारकांना पुढ ल सहा मह याम ये िनयमानुसार भरपाई देवून यांची 
जागा ता यात घे यासाठ  नगररचना वभागाने य  करावेत. िसमाताईनी याची पुण जबाबदार  
घेतलेली आहे यामुळे िसमाताईच कौतूक करते. थमच हे बजेट ेझटेशन क न पुण 
अ यासपुवक हे बजेट यांनी सादर केलेले आहे. बायोमे क ेझट  ह  देखील सु  झालेली आहे. 
बेरोजगार मेळावा मनपाकडून होणार आहे हे देखील थमच होत आहे. यामुळे मा. धानमंञी मोद  
यांच एक घोषाणापर वा य होतं, बदल होगाह  होगा हे िसमाताईनी यां या अ यासपुवक ेझटेशन 
मधुन घडवून आणलेलं आहे आ ण ते आप या सवाना दसलेलं आहे. यांनी अ यंत कमी वेळात 
आम यासार या नविनवाचीत सद याना समजेल असं बजेट आम या पुढे ेझट केलेलं आहे 
यामुळे यांच आभार आ ण कौतूक करते आ ण थांबते. जय हंद, जय महारा . 

 
मा.संगीता भ डवे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सवात थम मी थायी 
सिमती या अ य ा, अतीशय धडाड या िसमाताई यांचे अिभनंदन करते. यांनी सन २०१७-१८ चे 
आथ क बजेट सादर केले ते िश लक  व पाचे आहे. वकास आराखडयाचे न याने नवीन हेड 
ओपन क न महापािलकेतील समा व  ड पी र ते असतील कंवा आर ण असतील ती वकसीत 
कर यासाठ  २०५ कोट ची तरतूद केली. रावेत- कवळे-मामुड  या सार या भागाचा वकास मला 
करता येईल तसेच याम ये मा.महापौरांनी, मा.िसमाताईनी आ ण मा.आयु ांनी जा तीत जा त 
ल  घालावे अशी मी वनंती करते. आप या शहराचा माट िसट म ये समावेश झालेला आहे. 
शासनामाफत आप या शहराम ये वाय-फाय िस ट म सु  हावी यासाठ  शासनाने य  करावे. 

आज फ  आप या महानगरपािलके या मु य इमारतीम ये वाय-फाय सु वधा चालू आहे ती फ  
आप या अिधका-यानाच मा हती आहे. नवीन सद यांना मा हत नाह . स मा.सद य आ ण 
अिधकार  हे एकाच गाड चे दोन चाके आहेत. परंतु ई-टडर गं या पाच चा या क न या तीन 
चा या मा.महापौर, मा.सभागृहनेते व वरोधी प नेते यां याकडे का ठेवू नयेत. िनवीदा 
बनव याम ये अ ट टाक याचे काम शासनाचे आहे. याम ये फेरफार कर याचे अिधकार 
शासनाचे आहे. ह  नगरसेवकांची बदनामी आहे. मा.महापौरांनी मला बोल यास संधी दली 
याब ल मी आभार मानते आ ण थांबते.    

                      
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर २०१७ या  
िनवडणूकानंतर जे हा थायी सिमतीचे सद य हणून आमची सवाची िनवड केली या यानंतर 
थायी सिमती या अ य पद  आप या पंपर  िचंचवड शहरा या एक लढव या, धडाड या ने या, 
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यांची शासनावर खुप चांग या कारे पकड आहे अशा िसमाताई सावळे यांची थायी सिमतीचे 
अ य पद  िनवड झाली ते हा मनापासून आनंद झाला. आशा धडाड या आ ण अ यासू ताई 
बरोबर आप याला काम कर याची संधी िमळणार आहे. पह याच थायी सिमती या िमट ंगला 
आ ह  सवजण उप थत होतो. पह याच थायी सिमती िमट ंगला ताईनी खुप चांगले चांगले 
िनणय घेतले आ ण पु हा एकदा शासनावर असलेली पकड ती दाखवून दली. आताच सुजाताताई 
पालांडे यांनी सांगीतल क  पह यांदा नवीन नगरसेवकाना महापािलका कळ यासाठ  पाच वष 
लागायचे परंतु आ ह  थायी सिमतीचे सद य हणून सभागृहाम ये गेलो, आजह  िसमाता या 
मागदशनाखाली जे हा थायी सिमतीम ये कामकाज सु  झाल.े थायी सिमतीचे जे पह ले  
स ाधार  होते ते िमट ंग अव या पाच ते सात िमनीटाम ये संपवून टाकायचे असे  वरोधक होते 
ते आप या सभागृहातून जा याचे कारणह  आप या सगळयांना कळालच असेल. पह ली थायी 
सिमती दहा िमनीटात संपायची. आजची थायी सिमती ह  पंपर  िचंचवड नागर कां या 
सम यांसाठ  चांग या कारे काम करत आहे याचे पुण ेय सभापती िसमाताई सावळे यांना जाते. 
थायी सिमतीचा सभमे ये चांग या कारे वषय येतात आ ण चचा क नच कुठला वषय पास 

करायचा आ ण कुठला नाह  करायचा हेह  िसमाताई पाहून अवजुन काम करतात. या ठकाणी 
आयु  साहेबांचे मी मनापासून आभार य  करतो क  यांनीह  येथे आ यापासून चांग या कारे 
काम चालू केले. यांना एक मॅसेज जर  केला क  यांचा र लाय असतो. कुठ याह  कामाची शंका 
दुर क न ते काम पुण वास नेतात. खरंतर ३३ वषानंतर पह यांदाच २०५ कोट चे एक नवीन हेड 
ओपन ठेवलेले आहे क  कुठ याह  भागाम ये कुठलाह  िनधी कमी पडू नये याची काळजी 
िसमाताईनी घेतलेली आहे. यात मी वशेष कौतूक िसमाताई, प नेते, महापौर, आयु  साहेबांचे 
करतो व अिभनंदन करतो. यां या मागदशनाखाली आपण सवजण काम करतो ते शहराचे 
आमदार ल मणभाऊ जगताप, महेशदादा लांडगे यां या मागदशनाखाली भारतीय जनता पीट चे 
सवच नगरसेवक काम करणार आहेत याम ये काह  शंका नाह . खरोखर वरोधक जा याचे कारण 
जे जुने नगरसेवक आहे नवनाथ जगताप असतील, शञु न बापू काटे असतील, आशाताई असतील, 
सुजाताताई पालांडे असतील हे सव जुने नगरसेवक या सभागृहात आहेत यांना चांगल कारण 
कळाल असेल क  वरोधक का िनघुन गेलेले आहेत. या याम ये कारण असं होत क  काह   
ठरावीकच लोकां या म ये, भागाम ये जे हा वरोधक स ाधार  प ाम ये होते ते हा फ  ठरावीक 
लोकां या भागाम ये २००-३०० कोट चा िनधी जात होता. आजच हे बजेट िसमाताईनी केलेलं आहे  
ते सगळया भागाला समान वागणूक दे यासाठ  आ ह  पंपर  िचंचवडकराना चांग या गो ीसाठ  
हे बजेट तयार केलेले आहे. आपण सगळे चांग या कारे काम क  अशी खाञी वाटते. महापौर 
साहेब, पाणी रोज चालू केलेले आहे याब ल तुमच आ ण आयु ांच आभार मानतो आ ण ध यवाद 
य  करतो.  
 
मा.आरती च धे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज या ठकाणी सन 
२०१७-१८ चे बजेट थायी सिमती या अ य ा िसमाताई सावळे व यांचे सव सहकार  यांनी 
मांडलेले आहे. िसमाताईनी पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये थमत:च ेझटेशन दारे अ यंत 
वेगळया प दतीने हे बजेट सादर केलेले आहे. या बजेटचे वैिश ये अपंगासाठ , बेरोजगारासाठ  
वतंञ मेळावे घेणे, वकास व संशोधन करणे, साय सपाक म ये नागर कां या फायदयासाठ    
डजीटल लाय र  काढणे, टड  सटर काढणे असे नवीन व अ यंत तु य असे उप म या ठकाणी 
या बजेटम ये सवा या सहकायाने आलेले आहेत. महानगरपािलके या वतीने म हला व बालक याण 
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सिमती या वतीने नवीन नवीन योजना कर यात येतात. आताच िसमाताईने सांगीतल क  या 
वषा या बजेटम ये आपण मह ला बालक याण योजनेम ये ४३ कोट ची तरतूद ठेवलेली आहे. 
याम ये मागासवग य असतील, िनराधार मह ला असतील, वधवा मह ला असतील, शाळेत जाणारे 
वदयाथ  असतील यां यासाठ  अनेक योजना राबवत असतो. परंतु या योजना नागर कांपयत 
पोहचत नाह त. येथून मागे सु दा या योजना हो या या कधीच नागर कांपयात पोहच या नाह त 
यासाठ  जो िनधी होता तो कधीच खच झालेला नाह . आयु  साहेब आपण पाहतो नागरव ती 
वभागाचे अिधकार  आहेत. या योजनेसाठ  िनराधार म हला असतील, अपंग लोक असतील ते 
जे हा पािलकेम ये येतात यावेळेस यां याकडून जे सहकाय पाह जे ते कधीच िमळत नाह . येथून 
पुढे जे न याने िनवडून आलेले सद य आहेत ते अ यासू आहेत ते चांग या प दतीने काम 
करतात. येथून पुढे आप या या  म हला व बालक याण योजना आहेत या सव नागर कांपयत 
जा तीत जा त या योजना गे या पाह जेत आ ण या योजनांचा आप या नागर कांसाठ  फायदा 
झाला पाह जे. सभापती िसमाताई सावळे व यांची सव टम, महापौर, आयु , भारतीय जनता 
पाट चे अ य  आमदार ल मणभाऊ जगताप, महेशदादा लांडगे यां या सहकायानी सव समावेशक 
असे बजेट केलेले आहे. जी गावे न याने समा व  झालेले आहेत यां यासाठ  सवसमावेशक असे 
बजेट या ठकाणी सादर होवून मंजूर झालेले आहे. येथून पुढे सव नगरसेवकाचे अिधका-या या 
मदतीने अ यंत चांगले काम होणार आहे अशी आशा बाळगते आ ण थांबते. 
 
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सन २०१७-१८ चे आजचे 
बजेट सव सामा य बार कसार क बाबींचा वचार केलेला, सव िनयमांचे पालन केलेले बजेट उ कृ  
मांडलेले आहे यामुळे थायी सिमती या अ य ा िसमाता  सावळे यांचे मी अिभनंदन करते. सव 
ये  नगरसेवकांनी वचार मांडलेले आहेत या बाबीवर न बोलता. मा या भागाचा माट 

िसट म ये समावेश के या ब ल मी मा.महापौर, मा.प नेते, मा. थायी सिमती अ य ा, 
मा.आयु , मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप व मा.महेशदादा लांडगे यांचे अिभनंदन करते. 
याच माणे बाक याह  भागाचा लवकरात लवकर समावेश करावा अशी अपे ा य  करते आ ण  

थांबते. जय ह द, जयमहारा .  
 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. तसंतर आता बजेटवर 
बोलायला काह  िश लकच राह लेल नाह . परंतु मी एक दोन गो ी या ठकाणी नमुद करणार आहे. 
पॉवरपॉ ट ेझटेशन झाल,े नवीन हेड ओपन केलेले आहे, जे कोणीह  केलेले नाह . तेहतीस चौतीस 
वषा या कालावधीम ये एक इितहास घडला आहे. असा हा इितहास घड वणा-या थायी सिमती 
अ य ा, आम या मागदशका िसमाताई सावळे, भारतीय जनता पाट चे सव नगरसेवक यां या 
वतीने मी अिभनंदन करतो. बजेट मंजूर झालेले आहे आ ण वरोधी प  सव िनघून गेल.े योगेशजी 
बहल जाता जाता हणाले क  एवढया लेट बजेट का आणले मी ते समोर असतेतर उ र दले 
असते तर ह  आता उ र देणारच आहे. २०१२ साली जे हा बजेट सभागृहात आले ते हा तार ख 
होती २० जुलै २०१२ आ ण ते मंजूर झाले १ स टबर २०१२ ला याचा पुरावा मा याकडे आहे. 
योगेश बहल यांना सांगायचे आहे क  तु ह  जे पाटया टाक याचे काम केली आ ण लोकांची 
आतापयत दशाभूल कर याचे काम केले आहे ते भारतीय जनता पाट  कदा प होऊ देणार नाह . 
आ ह  सवजण भारतीय जनता पाट चे वचार घेवून मा.नर भाई मोद , मा.देव जी फडणवीस यांचे 
वचार घेवून आ ह  शहराम ये पुणपणे हे पारदशक काम करणार आहोत या याम ये िसमाताईचे 
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योगदान खुप आहे. मला यांचे आ ण एकनाथदादा पवार यांचे दहा बारा वष झाले मागदशन 
झालेले आहे.  शहरातील या अशा एकमेव रणरागीनी आहेत यांचा कोणीह  हात ध  शकत नाह .  
या आ हांला मागदशन करत असतात. योगेशजी बहल यांनी सभागृह सोडल.े मला असे वाटते क  

ताईनी आतापयत कधीह  यां या कालावधीत सभागृह सोडलेलं नसाव अशी मला पुणपणे मा हती 
आहे. या शेवटपयत सभागृहात बोलाय या. यां याकडे काह  बोल यासारखे न हतेच, या बजेटवर 
काह  आ पे घे यासारखे न हतेच, यां याकडे मु ेच न हते, ञुट  नाह  हणून ते उठून गेले. 
यांना तेवढच कारण होत. या भागाम ये भारतीय जनता पाट चे नगरसेवक नाह त या ठकाणी 

सु दा थायी सिमती दारे बजेटम ये या भागातील तरतूद  पुणपणे कर यात आले या आहेत. 
कोणताह  असा एक भाग आ ह  मॉडेल करणार नाह त. सव भारतीय जनता पाट या 
नगरसेवकांनी पुण शहर मॉडेल कर याचा वचार केलेला आहे. पु हा एकदा िसमाताईचे अिभनंदन 
करतो आ ण थांबतो. ध यवाद, जय ह द जय महारा .  
 
मा. यांका बारसे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेतील भारतीय जनता पाट चे हे पह ले बजेट आहे. थायी सिमती अ य ा िसमाताई 
सावळे आ ण यांचे सव सद यांचे मी हाद क अिभनंदन करते आ ण सावळेताईना हणते क , 
“ ज या हाती पाळ याची दोर  ती जगाला उ दार ”. आ ह  या ठकाणी सव मह ला आहोत, तुमचा 
खुप मोठा आदश आम यासाठ  आहे. आप याला घरातल बजेट हलवताना आपली कती तारेवरची 
कसरत होत असते हा अनुभव सव मह लांनाच असतो आज तु ह  पंपर  िचंचवडच बजेट आ हांला 
सवाना आ ण येक कामाला हलवणार आहोत हणून सवात थम तुमचे हाद क अिभनंदन. 
सवाना मी सांगेल क  दोन-दोन श दतर  सवानी कौतूकासाठ  बोलाव.े एकदा गेलेला ण परत येत 
नाह . ताई खरच तुमचे खुप अिभनंदन. यावेळेस नगरसेवक हणून मी िनवडणूक ला उभी राह ले 
यावेळेला मा यासमोर फ  मी लाईट, पाणी, र ते आ ण ेनेज या चारच गो ीवर आप याला 

खुप पाच वष काम करायचे असे ठरवले होते कारण या सवसामा य नाग रकां या गरजा आहेत. 
गेली पंधरा वषाम य ेआजह  या ठकाणी लाईट नाह , र ता यव थीत नाह , ेनेजची सोय नाह . 
ेनेजच पाणी िम स होत इत या सम या आहेत, आ ह  नवीन आहोत. आ ह  नवीन ईगलसारखे 
येक गो ीवर नजर ठेवत असतो. पंधरा वषात या सरकारन ेकेल काय. यांनी जे केलं नाह  ते 

आप याला कर याचे आप यासमोर मोठ आवाहन आहे ते पेलायच आहे. आता आरतीताईने पण     
सांगीतल क  अिधकार  हालत नाह त. पाट  वथ डफर स हे आप याला अिधका-यांना आ ण 
कमचा-यांना दाखवून दयायचे आहे. कोणतेह  काम करायचे असेलतर याचा फॉलोअप घेणे खुप 
मह वाच आहे. हे सव नगरसेवकांनी ल ात ठेवल पाह जे, या ठकाणी बोललो आ ण वस न गेलो 
असं चालणार नाह . आप याला कोण याह  कामासाठ  या या मागे पळण, ते काम क न 
घे यासाठ  या कमचा-यांना, अिधका-यांना खुच व न उठ वणे आव यक आहे. कारण आता यांना 
चार-चार, पाच-पाच वष एकाच खुच वर बस याची सवय लागलेली आहे. यां या खु या सु दा 
बदला यात, आणखीन फरक पडेल. मी मा.महापौरांना आ ण मा.आयु ांना वनंती करेल क  खरच 
यां या जागा बदल याची गरज आहे. कारण खुप उ दट असे उ र आ हांला नवीन नगरसेवकांना 
ऐक यासाठ  िमळतात. उलट उ र यांनी दल क  आपणह  यांची जागा यांना दाखवुन दयायला 
पाह जे इतक  स म मी आहे तशी येक ञी, नगरसेवकांनी येकानी स म हावे कंवा 
काह तर  ऍ शन घे यासाठ  सवानी स ज राह ले पाह जे. याचबरोबर मगाशी शाळेचा एक पॉ ट 
सांगीतला क , भैरवनाथ शाळेला कुलूप लावले आहे. खरच मराठ  शाळेला कुलूप लाव याची वेळ 
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येणं हणजे दुदवाची गो  आहे. यासाठ  सु दा रा वाद  सरकार दोषी आहे क  मराठ  मा यमा या 
शाळेला करमाफ होणार असे यांनी सरळसरळ सांगायचे कंवा शा तीकर तुमचा माफ होणार आहे 
तो भ  नका असे डायरे टली नगरसेवक सांगायचे यामुळे आज एक ते दड लाख . सवसामा य 
लोकांचे भरायचे राह लेले आहे व शा तीकराची र कम वाढलेली आहे. आज ते रडत आम याकडे 
येतात आ ण हणतात क  “काय हो आ ह  करायच” शा तीकर भरायचा का. अजूनह  यां या 
मनाम ये क यूजन आहे. कृपया या क यूजन ब लह  आपण सवानी काह तर  केलं पाह जे. 
काह तर  ठोस ऍ शन घेतली पाह जे. आता सांगीतल क  शाळेला कुलूप लावलेल आहे. तर  शाळेला 
कुलूप लाव यापुव  आपण इ ड अल कंप या, हॉटेल, बार, कमिशअल ऑफ स या यासाठ  काह  
ऍ शन घेतलेली आहे का, हे गावडे साहेबांनी आ हांला लेखी पञा दारे मा हती दयावी. करसंकलन 
हा ितजोर त पैसा ये याचा खुप मोठा माग आहे हे आ हांला कळालेल आहे. तर  सु दा शाळेवर 
गदा आण यापुव  जर कमिशअल गो ीवर तु ह  ल  घातल असतंतर जा त बरं झाल असतं व 
याबाबतीतह  आपण वचार करावा. पुणे महापािलकेम ये एक कम आहे क  येक 

नगरसेवकांला काह तर  एक ठरावीक अशी र कम दलेली आहे कंवा यांना खच कर यासाठ  
सांगीतलेल आहे क  गर ब लोक अगद  खुप लम ऐर यातील लोक असतीलतर यांना मोफत 
औषध पुणे महानगरपािलकेम ये िमळतात. तर  आप याकडे तशा कारची काह तर  कम आली 
तर आप याला गर ब लोकांना मोफत औषध दे यासाठ  आलीतर, एक ठरावीक र कम, असं नाह  
क  तु ह  मोठ  र कम दयावी जेणेक न काह तर  हातभार नगरसेवकां माफत या गर ब लोकांसाठ , 
लम ऐर यातील लोकांसाठ  यां या आरो यासाठ  आ हांला काह  करता आलंतर आ हांला ती 

संधी दयावी अशी मी आप याला वनंती करेल आ ण परत एकदा मी मा.महापौर, सावळेता चे व 
यां या संपुण टमचे आभार मानते.       

                   
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज जे काह  या ठकाणी 
बजेट सादर केलेले आहे ते पंपर  िचंचवड या इितहासाम ये याचे नाव िलह ले जाईल अशा 
वेगळया प दतीचे जसे जग बदलते या प र थतीला ध न जस बायोमे कच आ ह  या ठकाणी 
वकार केला आ ण ते या ठकाणी अंमलात आणल आ ण याच प दतीने एक आधुिनक 

तंञ ानाचा  वापर क न आप या सव  नगरसेवकांना या ठकाणी समजाव अशा प दतीच बजेटच 
सादर करण केले अशा आम या थायी सिमती या अ य ा िसमाताई सावळे, खरं हणजे आ ह  
एकदा ताई हणलं क  “ ज या हाती पाळ याची दोर  ती जगाला उ दार ” परंतु माझ एक हणणं 
आहे क ,  जस पु षां या ब ल बोलल जातं क  एखादया पु षा या मागे ञचा फार मोठा आधार 
असतो तर याच प दतीने मला असं वाटत क  ताईचे या ठकाणी कौतूक केले गेले परंतु ता या 
मागे एक पु षच आहे आ ण या पु षाची साथ अस यामुळेच कदािचत हे बजेट या ठकाणी  
चांग या प दतीनं सादर केले गेल याच मला कौतूक वाटते. पंपर  िचंचवड शहराम ये आज 
या ठकाणी आ ह  नविनवाचीत नगरसेवक होतो परंतु जे काह  बजेट मांड याची प दत आतापयत 
सभागृहाम ये होती याला एक छेद दे याचे काम आप या थायी सिमती या अ य ा 
िसमाता या मा यमातून केले गेल आहे. सन २०१७ या िनवडणूक म ये यावेळेला भारतीय 
जनता पाट ने एक जाह रनामा, वचननामा िस द केला आ ण या गो ीची ख-या अथाने जनतेला 
अपे ाह  होती. या जाह रना या या मा यमातून बजेट या ठकाणी सव घटकाना समा व  क न 
न हेतर संपुण जे पंपर  िचंचवड शहराम ये नवीन गाव याला गे या १५  वषापासून एका बाजूला 
आम या एका सहकायाने सांगीतले क  एका भागाम ये १००-१०० कोट चे काम केली जातात 
आ ण पंधरा वषापासून नवीन गावांचा समावेश क न सु दा आप या महापौर साहेबां या वॉडा या 
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बाजूचा जो काह  भाग आहे च-होलीचा या ठकाणी आ ह  बरेच आंदोलन केली. हणजे पंधरा 
वषापासून समा व  केले या गावांचा वकास होऊ शकत नाह  आ ण दुसर कडे माञ मोठया 
माणाम ये वत: या भागाम ये १०० कोट चे काम वेगळया प दतीने कर याचे काम आ ण ते 

काम के या यानंतर या वॉडाची प र थती बघीतलीतर, आजूनह  या कामा या मा यमातून 
तेथील नागर कांना याचा मोठया माणात फायदा होतो असे वाटत नाह . या बजेट या 
मा यमातून सव सद यांनी उ लेख केला सगळयांना बरोबर घेवून भारतीय जनता पाट ची 
वचारधारा आहे. मगाशी आम या एका सहकायानी सांगीतले क  आता प.ं दनदयाळ उपा यायांची 
ज मशता धी चालू आहे आ ण यांची िशकवण आ हांला आहे. भारतीय जनता पाट या 
कायक याला िशकवण आहे.  समाजातील शेवटचा घटक डोळयासमोर ठेवून हे बजेट केले गेले आहे 
आ ण हणूनच कदािचत आम या वरोधी प ाला या ठकाणी वाटल क  आज या बजेट या 
मा यमामधुन सगळया वॉडाला, हणजे कुठ यातर  एखादया वॉडाला कंवा दोन वॉडाला, चार 
वॉडाला जे काह  पदािधकार  आहे यांना डोळयासमोर ठेवून न हेतर सव १२८ नगरसेवक आ ण ३२ 
भाग डोळयासमोर ठेवून या ठकाणी काम केलेले आहे. या बजेट या मा यमातून आपण 

बघीतलतर या सगळया गो ी आकडेवार िनशी या ठकाणी दसतात. आ ण हणून कुठतर  आ हांला 
या ठकाणी बोल याच होणार नाह  आ ण हणून मग आतापयत यांनी अशा प दतीचे बजेट 
मांड यानंतर ते मंजूर केल आ ण मंजूर या नंतर मा.महापौरांनी सांगीतले क  तु ह  या ठकाणी 
चचा क  शकता. मला असं वाटत क  आ ह  पण चचा क  शकतो. स मा.महापौर साहेब, वरोधी 
प ाने सु दा या चचम ये सहभाग यायला पाह जे होता. पण दुदव असं आहे खर हणजे, 
“नाचता येईना आंगण वाकडे” हणजे आम याकडे बोल यासाठ  काह च नाह . तर  या ठकाणी  

बोलायला काह  नस यामुळे, वरोधी प ाला बोल यासाठ  आम या िसमाताईने आ ण यां या सव 
सहकायानी जागा ठेवलेली नाह . मला असं वाटत क  हे बजेट आहे ते सव घटकांना समा व  
करणारं बजेट या ठकाणी मांडलेल आहे. या शहराम ये औदयोगीक नगर  आहे. या औदयोगीक 
नगर या मा यमातून ताईनी पह यांदाच सांगीतल क , या बजेट या मा यमातून पंपर  िचंचवड 
महापािलके या मा यमातून रोजगार मेळावा घे याची तरतूद सु दा केलेली आहे. मग तो 
म हलांसाठ  असले, मागासवग यांसाठ  असेल. अपंग क याणकार  योजनासाठ  असेल अनेक 
योजना या बजेटम ये न याने तरतूद केलेली आहे. आपण सगळया सद यांनी याच कौतूक केलं. 
या ठकाणी १५ वषाम ये काँ ेस आ ण रा वाद  प  या ठकाणी काम करतय. परंतु १५ वषाम ये 
रोड या पलीकडे आ ह  जर का बघीतलेतर अजून शहराम ये अनेक रझ हशन, या याम ये 
गाडन कंवा पोटस लब कंवा आदयावत लाय र  कंवा अनेक अशा कारचे भूखंड अजूनह  या 
शहराम ये वकसीत झालेले नाह त आ ण हणून हे वकसीत कर या या मा यमातून आम या 
शहरात पोट कंवा आमचे मुलं या पोटस लब या मा यमातून तयार झाले पाह जेत. हा उ ेश 
डोळयासमोर ठेवून या ठकाणी या बजेटम ये चांग या कारची तरतूद केलेली आहे. मला सांगांयचे 
आहे क  या पंपर  िचंचवड शहराचे औदयोगीकरण, वाढते नागर करण ल ात घेता या 
पाणीपुरवठयाची योजना आज आ ह  सांगतो आम या येक सद यांनी बघीतलय परंतू आ ह  
या ठकाणी सुरवात केलेली आहे. पंधरा पंधरा वषापासून कुठ याह  कारचे  िनयोजन नाह . आपण 
जर का या ठकाणी आकडेवार  बघीतलतर २००१ ची १० लाख ६० हजार आप या शहराच 
नागर करण होतं. यानंतर २०११ म ये १७ लाख झाल आता जवळ जवळ २० लाखा या पुढे 
गेलेली आहे. आज सव लोकसं याचा भाग ल ात घेत या बजेटम ये अ य ानी आ ण महापौरांनी 
तरतूद केलेली आहे. आज पा याची टंचाई कंवा वाढते नागर करण ल ात घेता या पंपर  
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िचंचवड या नागर कांना चांग या प दतीच पाणी िमळाले पाह जे. हणून गे या दहा वषाम ये 
शहराच वाढत नागर करण ल ात घेवून या ठकाण या रा वाद  काँ ेसने जे केले नाह  ते तु ह  
आता पह याच वषा या पह या बजेटम ये या ठकाणी आं  धरणा या मा यमातून २६७ एमएलड  
पाणी आण याचा वशेष क प या ठकाणी राबवतो. अनेक योजन या ठकाणी आहेत. मा.महापौर 
साहेब, आपण जर का बघीतल असेलतर या ठकाणी आरो या या संदभाम ये सु दा थेरगाव, 
अजमेरा, आकुड या दवाखा यासाठ  ४८ कोट ची तरतूद या ठकाणी केलेली आहे. या सगळया 
योजनांचा आपण वचार केलातर या योजना सगळया भागाला डोळया समोर ठेवून गेल केल आहे.   
मला दुदव वाटत क  या प दतीन पंत धान आवास योजना यावेळेला देशाचे मा.पंत धान 
नर जी मोद  यांनी घोषणा केली आ ण सांगीतल क  २०२२ पयत सगळयाना या ठकाणी 
रा याम ये, देशाम ये घराची िनम ती केली जाईल. परंतु दुदव असं आहे क  आम या वरोधी 
प ा या िमञानी आमच भारतीय जनता पाट च सरकार आ या या नंतर जर का अशा प दतीनी 
योजना आ ह  या नागर कां यासाठ  आण या यानंतर कुठतर  या ठकाणी भारतीय जनता पा टच 
कंवा क शासना या मा यमातून लोकांना घर दले जातात आ ण हणूनच कदािचत असे वाईट 
प दतीच कृ य या ठकाण या रा वाद  काँ ेस या मंडळ ने केले. आ ण मला असं वाटत क  ह  
योजना तीन वष मागे ओढ याच काम या ठकाण या रा वाद  काँ ेसने केलं आहे. खर हणजे 
या ठकाण या रा वाद  काँ ेस या मंडळ ने आज या ठकाणी सभा याग केला. परंतु आ हांला दुदव 
वाटतं क  जे रा याम ये आम या बरोबर स ेम ये आहेत या िशवसेनेनी सु दा रा वाद या 
बरोबर सभा याग केला. सवसामा या नागर कां यासाठ  बोललं पाह जे. सवसामा य करदा यांसाठ   
या ठकाणी बजेट आखल गेलं. या यासाठ  या ठकाणी बोललं गेल पाह जे. परंतु दुदव आहे क  ह  
मंडळ  सु दा या सभागृहामधुन बाहेर गेली आ ण वेगळया प दतीचा टंट महापािलके या 
वेश दारा याजवळ कंवा वृ पञा या मा यमातून कर याचा य  करतात. परंतु जनतेला 

वृ पञा या मा यमातून कंवा वेबसाईट या मा यमातून या सव गो ीच ान आहे. आ ह  
सांगीतल क  अदयावत हे तंञ ान अस यामुळे येकाला कळतय कुठ या प दतीने या बजेटम ये 
पैसे दले गेल.े कुठ या प दतीने या ठकाणी सगळयांना बरोबर घेतलेल आहे. आरो या या सम या 
असतील, व छते या सम या असतील, थाप या या असतील, म हला व बालक याणासाठ  
असेल या सगळया योजनांचा वचार क न या ठकाणी अतीशय चांग या प दतीच बजेट सादर 
केलेले आहे. या ठकाणी मी सभापती यांना वनंती करणार आहे क  आमचा १७ नंबरचा भाग 
हंजवड पासून तळवडेपयत जी काह  ॅ फक आहे आ ण या संदभाम ये तो पाईनरोडचा ीज 
आहे थेरगावला जोड याची तरतूद पुढ या काळाम ये करावी. वाहतूक यव थासंदभात आम या 
भागात जो ताण येतो तो या मा यमातून दुर होईल. या ठकाणी बजेट चांग या कारे केले गेले 

आहे. जा त वेळ झालेला आहे अनेक व े  बोलणार आहेत. िसमाताई आ ण यां या टमला 
शुभे छा देतो. एक वेगळया प दतीचा अथसंक प सादर केलेला आहे. सगळयांना ेरणा देणारे 
बजेट आहे. ताईनी सांगीतल क  आतापयत या महानगरपािलकेची वाढ व तरतुद या कंवा वाढ व 
खचा या मा यमातून चुक या प दतीने जी काह  काम केली जात होती ती यापुढे ठरले या 
काळाम येच हे पुण ोजे टचे काम या ठकाणी कराव लागणार आहे. या या ठकाणी आप याला 
बचत लाईट या मा यमातून असेल, पा या या मा यमातून असेल ती करता येईल. चांग या 
दजाचे काम क  शकलोतर या बजेटम ये जी तरतूद केलेली आहे ती पुणपणे वाप न नागर कांना 
उपयोग होणा-या गो ी होतील असे वाटते. मी  सभापती, स ा ढ प नेते, मा.महापौर, मा.आमदार 
ल मणभाऊ जगताप, मा.आमदार महेशदादा लांडगे या सगळयांनी िमळून हे बजेट 
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नागर कां यासाठ  सगळयांना बरोबर घेवून “सबका साथ सबका वकास”  हा जो काह  आपला 
नारा आहे तो घेवून या ठकाणी सगळ बजेट या मा यमातून काम केलेले आहे. मी ताईना आ ण 
सव सद यांना शुभे छा य  करतो आ ण या ठकाणी थांबतो, ध यवाद.  

 
मा. ेमकुमार नायर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. भारतीय जनता 
पाट या या पंपर  िचंचवड शहराम ये एक ऐितहासीक ण आहे कारण  ३१ वषात रा वाद  
काँ ेस आ ण काँ ेस प ाचे व द लढा देवून भारतीय जनता पाट ने ३१ या वषानंतर स ा 
िमळवली आ ण या मा यमातून भारतीय जनता पाट ने जे सवसामा य नागर कांना आ ासन दले 
याचे पांतर आज मला वाटते िसमाताई या मा यमातून, भारतीय जनता पाट च पह ले बजेट 

सादर कर याचा मान िसमाताई आप याला िमळालेला आहे. वरोधी प ानी चांगली भूमीका 
घेतलेली आहे एवढया चांग या ऐितहासीक णात ते उप थत न राह याचा पण एक यांनी 
ऐतीहासीक िनणय घेतलेला आहे आ ण या या पुढेह  पाच वष असच यांनी सहकाय कराव अशी 
मी अपे ा बाळगतो. अशाच प दतीने यांनी सहकाय केलतर मला वाटत चांग या प दतीने आ ह  
कामकाज क  शकू. यांना असे वाटले असेल क  आलेले भारतीय जनता पाट चे सव नगरसेवक 
सव नवीन आहेत ते काह  बोलू शकणार नाह त, काह  मु यावर बोलू शकणार नाह त परंतु आज 
दसून आले, तीन वाजेपयत िसमाताईने अंदाजपञक सभागृहात सादर केल.े गेले तीन तास 
भारतीय जनता पाट चे सद य या यावर बोलतात. या यातून एक दसून येतं क , भारतीय जनता 
पाट  या शहराला एक नवीन दशा दे याचे काम न क च क  शकेल. पुढ या पाच वषात आप या 
समोर आहे. एक चांगले आयु  मा.देव  फडणवीस साहेबांनी या ठकाणी पाठ वलेले आहेत. 
अितर  आयु  सु दा नवीन आहेत. या शहराचा वकास सु दा नवीन मा यमातून होणार आहे. 
या बजेटम ये आपण जी तरतूद नवीन प दतीने ड पी संदभात केलेली आहे तसे कुठ याह  शहराने 
केलेले नाह  हे पह लच शहर असेल पंपर  िचंचवड शहराने हे केले आहे. हणून आपण हा आणखी 
एक ऐतीहासीक िनणय घेतलेला आहे. तसेच पंत धान आवास योजने संदभात या शहराने पुढाकार 
घेतलेला आहे. “सबका सात सबका वकास” हे भारतीय जनता पाट चे ीदवा य आहे ते तंतोतंत 
पाळ याच या शहराच नेतृ व करणारे मा.ल मणभाऊ जगताप असतील, आमदार मा.महेशदादा 
लांडगे असतील हे सवजण करतात आ ण समा व  गावचा वकास पण एक वेगळया प दतीने होत 
आहे. गे या पंधरा वषापासून ड पी १९९७ ला मंजूर झाला २० वष महापौर साहेब, तुम या गावात 
पण ते वकास क  शकेलेले नाह त. कारण वकासाची गंगा ठरावीक वॉडम ये यांनी ठेवलेली 
होती पण आता या गंगेचा वाह सगळ कडे जाणार असे दसून येते. आयु  साहेब मला एकच 
वनंती आहे क  बजेटचे एवढे मोठे आपण लॅिनंग केलेले आहे पण याची अंमलबजावणी सु दा 
तेवढयाच वेगाने होणे गरजेचे आहे. िसमाताई व यांचे सहकार  तर करणारच आहेत. िश णमंडळ 
बरखा त झालेले आहे. पुढ या जीबीम ये वषय आहे यावेळेस आपण बोलू परंतु मला आठवी, 
नववी, दहावीचे जे पीसीएमसी शाळेम ये आहे ते मोठया माणात आज क ात आ ण रा यात 
कल डे हलपमटचा वषय िनघतो आहे. तर  महापािलके या शाळेम ये पण आठवी, नववी, दहावी 
कल डे हलपमटचे काह  कोससची आपण अंमलबजावणी क  शकु का. जेणेक न आप या 

महापािलके या शाळेचा तर पण उंचावणार आहे आ ण जे गर ब मुल महापािलके या शाळेत 
िशकतात याना आठवी, नववी, दहावीनंतर कुठ यातर  एक चांग या सं थेम ये काम क  शकेल 
अशा प दतीन ेकरता येईल का या या बाबत वचार करणे गरजेचे आहे. ह  औदयोगीक नगर  
आहे मोठमोठया इ ड अल, मोठमोठया आयट  इ ड अल आहेत, सीएसआरचा फंड खुप 
ठकाणी २ ट के अ हेलबल आहे, आपण सव इंड ना एकञीत ऍटो ल टरम ये बोलावून ते २ 
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ट के जे आहेत या पंपर  िचंचवड शहरा या वकासासाठ  कसे उपल ध होऊ शकेल का हे बघावे. 
जेणेक न िसमाताईने आज सीएसआरचा मह वाचा िनणय घेतला सेपरेट एक डपाटमट एट 
केलेले आहे. तर  या फंडाम ये भर पडू शकेल. उ प नाचे ञोत वाढ व यासाठ  ऍड होटाईजमट 
आ ण प लसीट या संदभात आपल आकाश िच ह डपाटमट असेल या या संदभात कसं आपण 
ते वाढवता येईल कंवा अनेक जे ऑ टरनेट क प असेल इ कम इ ज कर यासाठ  या या 
बाबतीत पण आपण वचार करणे फार गरजेचे आहे. मी आप याला या बजेट या मा यमातून 
आज शहराचे पुण ल  भारतीय जनता पाट या या पह या बजेटवर आहे. कदािचत आज पञकार 
नसतील परंतु या ऐतीहासीक बजेटची कुठेतर  सव शहरात येक नागर क न द घेईल आ ण 
भारतीय जनता पाट ला जे काह  यश िमळालेल आहे ते यां या ताकतीवर यां या वकासासाठ  
आ ह  पुणत: ताकद लावून या या पुढचे पाच वष पण आपण याच प दतीने काम करणार. 
मा.महापौर साहेब, मला बोल यास संधी द याब ल ध यवाद, जय ह द, जय महारा .    
                            
मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मा.महापौर, मा.आयु                                              
मा.िसमाताई, मा.एकनाथ पवारांचे मी आभार मानतो क  यांनी अ या  शहरासाठ  बजेट तयार 
केल याब ल आभार मानतो. माट वॉडा या नावाखाली एका भागाला पुण फंड डाय हट क न 
वकास जसा हायला पाह जे तसा झाला नाह . माट वॉडा या नेम या गरजा आहेत पाणी, लाईट, 
व छता परंतु या ठकाणी आता अशी प र थती आहे क  तेथे ेनेजलाईनचा ॉ लेम, पाणीपुरवठा 

चोवीस तास होत नाह , एमआयड सीचे पाणी अस यामुळे लोकांना पाणीपुरवठा होत नाह . 
माटवॉड मधील नागर कां या या मुख गरजा आहेत या पह या करायला पाह जे हो या या 

झाले या नाह त. यामुळे मी िसमाता च खरच आभार मानतो. माट वॉडा या नावाखाली नेमका 
वकास कोणाचा झाला. तर  आपण जो शहरासाठ  पणु फंड डाय हट केला याब ल आभार 
मानतो. . .१० म ये सवात जा त आर ण महापािलके या ता यात आहेत ती वकसीत करताना 
नेम या लोकां या गरजा काय आहेत या गरजा बघुन तेथील आर ण वकसीत करावीत.  
नाटयगृह शहरात भरपूर आहेत आता प र थती काय आहे ती बघावी आ ण यानुसार आर ण 
वकसीत करावीत. याच माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बाजूला असणारा भाग    
मोरवाड  येथे शालेय िश णाचा खुप मोठा ॉ लेम आहे. यामुळे महापािलकेची शाळा तेथे हावी 
अशी आमची इ छा आहे. याच माणे आरो याचे  मा या लम भागात आरो याचा खुप मोठा 

 आहे तेथील पाणीपुरवठा असेल, ेनेजलाईन असेल या सगळया गो ी आपण करा यात. 
याच माणे . . १० म ये असणार  उदयान, या उदयानाम ये असणार  बांधकामे ह  

महापािलके या ता यात यावीत. वत: या मालक चे अस यासारखा तेथे वापर करतात यामुळे  
ती पालीके या ता यात घेतलीतर आप याला इ कम सोस होईल. आर ण कोणा या ता यात 
आहेत हे अिधका-यांना वचारलतर ते हणाले आ हांला मा हत नाह  क  आपली बांधकाम कुठली 
आहेत. तर  आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क  नेमक  आपली आर ण कती आहेत व   
ती बांधकाम कती झालेली आहेत आ ण ता यात कती आहेत  हे बघावे. याचा यो य उपयोग 
होतो का नाह  हे बघावे. पु हा एकदा पुण नगरसेवकांतफ मा.िसमाता च, एकनाथदादाजींच, 
मा.महापौर आ ण आयु  साहेबांचे आभार मानतो आ ण थांबतो. 
 
मा.िसमा सावळे – स मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. गे या पाच 
तासापासून चाललेले बजेट आ ण बजेटवर केलेल े अ यासपुण भाषण, याम ये चचा करत 
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असताना िश ीका हणून यांचा पेशा आहे अशा आशाताई शडग,े यंका बारसे, आशाताई शडगे 
या दुस-यांदा नगरसेवीका आहेत पण यंका बारसे या पह यांदाच नगरसेवीका आहेत.              
मला असं वाटत क  आज खर रा वाद च निशबच नाह . आज यांना कळलं असतं क  
समोर यांना कमी लेखन काय असतं. यांनी थांबायला पाह जे होतं यांनी, रागावून गेले, हरकत 
नाह . याचबरोबर आमचे बंधु वकास डोळस, आंबरनाथ कांबळे यांनी सु दा अगद  मोज या 
श दात यां या भावना य  के या. मायाताई तुमच यावेळेस भाषण चालू होत यावेळेस एका 
आप या नगरसेवक भगीनीनी फोन केला या हणा या ताई, हे आपण सगळ करत नाह त का? 
मी यांना सांगीतल मायाताई माग या पाच वषाचा आढावा घेतात यामुळ रा वाद न काय नाह  
केलं हे या सांगतात. हणजे आप याला काय काय करायचे हे सु दा यातून प  होत. सुंदर 
भाषण केल मायाताई बारणेनी.  याचबरोबर आम या झामाताई  असतील, माई ढोरे असतील या 
मला मातृ वी आहेत यांचा अिशवाद आम या पाठ शी असतो. अ यंत सुंदर मोज या श दात “िभऊ 
नकोस मी तु या पाठ शी आहे” अशा कारे सां वन करणा-या मा या दो ह  मातृतु या भगीनी 
वनलताई हेञे याह  न या आहेत. चांगल बोलणं, अ यासपुण बोलणं आ ण या ने य  

करणं हे खरतर सगळ  नगरसेवक मंडळ  करतात. बदल होगा, सुधार होगा, वनलताई न क च 
होणार बदल. बदलतर झालेलाच आहे सुधार आता आप याला करायचा आहे. संगीता भ डवे मा या 
सहकार  भगीनी आहेत एकदम मीतभाषी कमी बोलणा-या कधी कोणाशी वैर न घेणा-या     
आशा संगीताताई भ डवे. वेळ संगी आ ह  रा वाद वर तुटून पडायचो यावेळेस आम या पाठ शी 
असणा-या यांनी सु दा वायफाय सेवा असावी आ ण ती फ  अिधका-यांनाच नको तर  
नगरसेवकांना पण हावी, आयु  साहेब, ल  ठेवा हणजे नगरसेवकांनी खुप सुंदर सुंदर वषय 
मांडलेले आहेत. याचबरोबर समोर माझे बंधु आहेत वलास म डगेर  आ ह  एकाच भागातून 
िनवडून आलेलो आहोत. गे या दहा वष यां या प ी मा या बरोबर नगरसे वका हो या. चंड 
अ यासू य म व आहे, अ यास करणं या यावरती वेगवेगळे िन कष काढण,  िन कषा नंतर 
परत पाठपुरावा करणं या सगळया गो ीम ये यांचा हातकंडा आहे आ ण वी अवेअर असं 
हण याची अिधका-यांना वेळ आता आलेली आहे कारण क  चांगले सुिश ीत आ ण िश ीत आ ण   

सुं कृत असे नगरसेवक या सभागृहाम य ेआहेत. याचबरोबर केशव घोळव े हे लीडर आहेत, ते 
कंपनीम ये युनीयनचे काम करतात यामुळे युनीयन या कामािनमी  देश वदेशाम ये यास पठ 
गाजवलेला व ा आहे, केशव घोळव.े खुप सुंदर आ ण अ यासपुण बोलतात. काह  सुचना अगद  
तंतोतंत पाळा यात अशी इ छा िनमाण होणारे केशव घोळवच भाषण होतं. हाषल ढोरे आमचा 
लहान भाऊ आहे. हाषल या िनवडणूक या वेळ  गॅस दाह नीचा  गाजलेला होता तो हाषल 
ढोर या वॉडातला आहे. यामुळ हाषलच मा यावरच ेम हे वेगळ आहे. हाषलनी यां या भाषणात 
खुप चांगले मु े मांडले आहेत. िन तपणे अनुकरण कर यासारखे आहेत. हाषलदादा             
तु हांला सु दा लोकांनी यामुळेच िनवडून दलेले आहे, ते िन य होते, ते काम क  शकत 
न हते हणूनच लोकांनी आप याला िनवडून दलेले आहे. मा या नगरसेवीका भगीनी      
सुजाताताई पालांडे, माग या पंचवाष कला या रा वाद त हो या. यावेळेस आम या बरोबर आहेत. 
या सु दा  टे नोसॅ ह  आहेत आ ण अ यासपुण बोलणे, कमी बोलणं, कमी वेळेत जा त वचार 

मांडणे हे सु दा यांना खुप चांगल जमतं. यांनी सु दा अिभनंदन केलेले आहे. खरतर यां या 
वॉडात या तीकुल प र थतीत काम करत आहेत.  मला यां या वॉडाची जाणीव आहे आ ण 
हणून सुजाताताई तु ह  केले या सुचनांच थायी सिमती या वतीने आ ह  शंभर ट के तुमची जी 

काह  काम कर याची उम  आहे यासाठ  जा तीत जा त आ ह  आम या वतीने य  करणार 
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आहोत. ते काम करत असताना आम या सुजाताताईना या ठकाणी े ड ट िमळाल पाह जे. 
लोकांनी जाणीव ठेवली पाह जे क  हे काम सुजाता पालांडेमुळे झालं, भारतीय जनता पाट मुळे झाले 
आ ण हणून सुजाताताई तु हांला ताकद दे यासाठ  आ ह  पुण तुम या बरोबर उभारणार आहोत. 
उ म कदळे, ा यापक आहेत. नेहमी आयु  साहेब आपण समाजाम ये उतंुग भाषण करताना 
ऐकता. खुप चांगल बोलतात. वेगवेगळया वषयावरती दररोज काह ना काह तर  करत राहणं, स ेत 
आले क  एक कारची सु ती येते क  आता काय करायच, कशाला बोलायचं, कशाला मी माह ती 
यायची पण यातला आमचा उ म नाह . चांगली मा हती घेणे, काह  िनयम असतीलतर यावरती 

बोट ठेवणं असं नेहमी उ मच काम चाललेलं असतं. उ मनी खुप चांग या श दात यां या भावना 
य  केले या आहेत. नामदेव ढाके आमचे लहान बंधु आहेत. यांना यां या दाजीचा उ लेख 
कर याचा मोह आवरला नाह  आ ण यासाठ  प ने यांनी सु दा सहकाय केलेल आहे, प ने यांच 
सु दा या ठकाणी आभार मानेल. यशोिचत ञ या पाठ मागे जसा पु ष असतो तसं पु षा या 
पाठ मागे सु दा ञयाच असतात, दादा याचा सु दा आपण भान ठेवा. आपण येथे मोकळेपणाने 
काम करता. आम या सव नगरसेवीका भिगनीनंच चालल,ं कती वाजता संपणार हो, 
सं याकाळ या वयंपाका या आ द संपेलनां. आ हांला काळजी असतेहो घर  गे यानंतर सु दा 
आ हांला ते कराव लागतं. यामुळे थोडस सांभाळून या आ हांला. आम या  मागे सु दा तु ह  
आहात, तुम या मागे सु दा आ ह च आहोत. बाबू नायर वकृत सद य आहेत २००७ ला 
आम या बरोबर यांनी काम केलेले आहे. अ यंत अ यासू असं य म व आहे.  तुषार हंगे, 
त ण, तडफदार युवानेता आहे. गेले अनेक वष संघषातून नेतृ व कसे िनमाण होते ते तुषारकडे 
बघुन िशकाव. काह  लोक राजकारण सोडून देतात. अपयशातून यशाच राजकारण कसं करायच ते 
तुषार हंगेकडन िशकल पाह जे. आ ण हणून मला असं वाटत क  आज या सभागृहात या 
नगरसेवकां या बु द म सेाठ  यांना सलाम केला पाह जे. यांच कौतूक केल पाह जे. जे जे 
रा वाद चे या ठकाणी जे चार टम, पाच टम िनवडून आलेले आहेत यांनी यां याकडून इतक 
िशक यासारखे होते. पण िशक याची ई छाच न हतीतर काय. सगळया बंधुनी सांगीतल क  येथे 
आ ह  बजेट करताना सवसमावशेक केलेले आहे आ ण या यावर टका होणार नाह , कंवा यां या 
टकेला घाब न आ ह  सवसमावेशक केल नाह तर आ हांला सवसमावेशकच बजेट करायच होतं. 
यासाठ  मा.मु यमं यांनी िचंचवडला झाले या सभेम ये सांगीतले होते क  आर ण आ ह  या पाच 
वषात शंभर ट के वकसीत करणार आ ण हणून २०५ कोट चा िनधी एक वेगळे हेड क न आ ह  
याम ये ठेवलेला आहे हा मा.मु यमंञी यांनी जसा नागर कांना श द दला तसं महानगरपािलकेची 

नगरसेवक आ ण थायी सिमतीची चेअरमन हणून माझी सु दा मा.मु यमंञी यांचा श द पुण 
कर याची जबाबदार  आहे. मा.महापौर असतील, मा.स ा ढ प नेते असतील, आमची किमट  
असेल, नगरसेवक असतील, हे सभागृह असेल यांची सु दा यांच जे वचन होत या वचन पतू या 
दशेने आमच हे पाऊल होत. धानमंञी मा.नर भाई मोद  यांचे जे काह  याम ये वषय होते, 
खासक न या सभागृहाला सांगेल क  माग या वष  ऑग  मह याम ये २०१६ ला धानमंञी 
आवास योजना आली होती आ ण याचा वषय रा वाद ने दाबून ठेवला होता. यांना भीती होती 
क  एखादयावेळेस तो वषय सभागृहापुढे आणला कंवा या वषयावरती जर का आपण अज 
माग वलेतर भारतीय जनता पाट चे आणखीन पाच-दहा नगरसेवक वाढले असते. कारण क  
भारतीय जनता पाट च सरकार हे लोकािभमूख सरकार आहे आ ण हणून यांनी जाणुनबूजून 
ऑग  २०१६ ला आलेला हा वषय दाबून ठेवला होता. यां या दुदवाने आ ण आप या सुदैवाने ह  
स ा भारतीय जनता पाट  कडे आली आ ण आपण तो वषय माग  लाव यासाठ  घेतलेला आहे. 
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या शहराचे शहरा य  मा.ल मणभाऊ जगताप जोपयत मी यांना ेय देणार नाह  तोपयत मला 
वाटत माझ हे बजेटह  पुण होणार नाह . खरतर र ता ं द करण असेल कंवा र याचा वकास 
असेल, आर णाचा वकास असेल. मा.आयु  साहेब, र यावरती हातगाड  जर थांबली असलीतर 
आमचे आमदार बाजुला गाड  थांबवतात आ ण वचारतात या संबंिधत नगरसेवकांना फोन 
करतात, अिधका-यांना फोन करतात आ ण सांगतात फुटपाथ हे लोकांना चाल यासाठ  आहे, 
हातगाडया लाव यासाठ  नाह . दुर ी असलेला नेता, चांगल काम करणारा नेता हणून यांची 
याती आहे. यांनी या बजेटम ये या काह  सुधारणा करायला सांगीत या हो या या सुधारणा 

िन तपणे आ ह  केले या आहेत. याची अंमलबजावणी कर याची जबाबदार  आता शासनाची 
आहे आ ण टॅ ड ंग किमट  हणून आमची आहे. यांनी याग केला यांच दुदव जे थांबले ते 
सुदैवी आहेत. मा.महापौर साहेब, मागील पाच वषात पाह ले होतं. २०१२ ला  सहा या मह यात 
बजेट आले नव या मह यात ते मंजूर केले. येक बजेटला यां याकडन पह ले मंजूर  आ ण मग 
चचा या यानंतर उपसूचना कोणाची यायची कोणाची नाह  यायची. सगळया उपसूचना द यातर 
अगद  यां याच कशा याय या हा शाहणपणा कोणी कोणाला िशकवायचा याला सु दा 
राजकारणात मयादा अस या पाह जेत. यांनी या शहराचे बजेट मांडताना सभागृहा या बाहेर गेले, 
ऑलरेड  लोकांनी यांना यांची जागा दाखवलेली आहे. हणून मला असं वाटत क  यांच दुदव 
आहे आज यांनी या नवीन नगरसेवकांच हणण सभागृहात बसून ऐकले असतेतर यांना पुढ या 
काळाम ये वरोध करताना खुप वचार करावा लागला असता क  हे सु दा काह  आगद  हावेतून 
आलेले नगरसेवक नाह त तर हे संघषातून आलेले कायकत आहेत. हे तळागाळातील कायकत 
आहेत आ ण तळागाळातील कायक याना संघष कसा असतो हे िशकवायची गरज नसते. हे यांना 
आज बोलायला जागा न हती ते हे सभागृह सोडून गेलेले आहेत. मा.महापौर साहेब, या शहराच 
बजेट होताना यांनी बजेटवरती न बोलता ते सभागृहा या बाहेर गेले यांचा मी कडक श दाम य े
िनषेध करते व आपण मला बोल यास संधी दली, सकाळ  सु दा सव नगरसेवक थांबले आपणा 
सव बंधु-भिगनींच या ठकाणी मी मनापासून अिभनंदन करते, आभार मानते. स ा ढ प नेते 
एकनाथदादा पवार असतील मा.महापौर आपल सु दा मनापासून आभार मानते, थांबते, जय ह द 
जय महारा .            
               
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर द.ु२.०० 
वाज यापासून या ठकाणी अंदाजपञक मंजूर साठ  सभा चालू आहे. ताईनी सगळयांचे अिभनंदन 
केले आहे. परंतु महापौरां या चेह-याकडे बघीतलेतर पाच तास एक िमनीटह  न हालता, मला वाटत 
मी सभागृहा या बाहेर चार वेळा आलो, आयु  साहेब दोनवेळा जाऊन आल.े तु ह  सगळयांनी 
चुळबुळ चुळबुळ करत इकड तीकड जाऊन आलात. खरतर मी महापौरांच मनापासून अिभनंदन 
करतो. एवढा िचवट महापौर या महापािलके या सभागृहाला िमळाला. खरतर रा वाद या ने यांच, 
िशवसने या ने यांच या प दतीने यांनी सभागृहाम ये वतन क न वॉकआऊट केल मला वाटत 
क  ती संधी भारतीय जनता पाट या नगरसेवकांसाठ  अ यंत मोठ  आहे. ते जर सभागृहा या 
बाहेर गेले नसतेतर मायाताई तु हांला या शासनाचे वाभाडे काढ याची संधी शंभर ट के िमळाली  
नसती. मला अिभमान वाटला, खरंतर मी आकडयावर शंभर ट के बोलणार नाह . ताई तुम या 
बजेटवर बोलेल तुमचे हायलाईट सांगेल. खुप चांगले बजेट मा या बह णीनी या ठकाणी 
सभागृहाम ये तूत केल.ं आकडया या खेळाम ये मी जाणार नाह . पण एवढ माञ िन त  
मा.आयु  साहेबांची टम या ठकाणी काम करते, मा.आयु  साहेब पंधरा वीस दवसापुव  जू 
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झालेले आहेत. शासनाम ये गेली अनेक वष या ठकाणी असले या अिधका-याना एक चुनूक 
दाख व याचा य  मा या सगळया भिगनीनी केला, बंधुनी केला. तु ह  जर चांगले काम केले 
नाह तर या सभागृहाम ये तुमचे वाभाडे काढ या िशवाय भारतीय जनता पाट या मा यमातून 
राहणार नाह  याची जाणीव तु ह  िन त ठेवा. मला वाटत क  पह या सवसाधारण सभेम ये 
या ठकाणी ह  सगळ  नेतेमंडळ  गलेे नसतेतर उदयाचा दवस, परवाचा दवस ह  महापािलकेची 
सवसाधारण सभा बजेटवर चाल ू शकली असती. माझी अिधका-यांना वनंती आहे क  आपण 
पुढ या काळात या टम या बरोबर अ यंत चाना पणे, अ यंत त परतेने काम कर याची गरज 
आहे. नाह तर वेगवेगळया वषयाला तु हांला आडकून ठेव या िशवाय माझे सव नगरसेवक राहणार 
नाह त. खरतर ताई तु ह  सभागृहाम ये बजेट मांडत असताना या लोकांनी या ठकाणी पळ 
काढला आहे, मला माह त आहे क  पळ का काढला. गे या दोन तीन दवसापासून एखादया सोशल 
वेबसाईटवर बात या बघत होतो क  महापािलकेत वरोधी प  आहे क  नाह . मला असं वाटत क  
वरोधी प  आहे याची जाणीव क न दे यासाठ  ते सभागृहा बाहेर आहेत. बातमी पण आली 
पाह जे नां. ह  बातमी जर ेसला आणायची असेलतर मला वाटत क  सभागृहात सभा याग करणे 
या यािशवाय दुसर  मोठ  बातमी होऊच शकली नसती. कारण या ठकाणी जे बजेट आपण मांडल  
एकतर बजेटवर सभा याग कर यािशवाय तुम याकडे पयाय नाह . मा या अगोदर या सगळया 
व यांनी सांगीतल क  योगेश बहल जाता जाता खुप बोलले क  एवढया उिशरा बजेट आणले.      
यावेळ या त कालीन आयु ांनी बजेट आणल आ ण ३१ तारखेला थायी सिमती सभापतीची 

िनवड झाली. यांनी २०१२ ला जूनला बजेट मांडल आ ण तीन मह ने या बजेटवर का याकुट 
करायचा. मला असं वाटत क  पह यांदा आ ह  िनणय घेतला क  एकह  उपसूचना एवढयासाठ  
यायची नाह  क  उपसूचना के या यानंतर बजेट या अंमलबजावणीसाठ  जो कालावधी जातो तो  

या शहरा या वकासासाठ  घातक आहे. २०५ कोट  . शहर सुधार यासाठ  तरतूद केलेली आहे. ते  
एवढयासाठ  केल क  या गो ीची शहरातील लोकांना गरज आहे. आप या भागाम ये एखाद 
आर ण डे हलप करायच असेलतर यासाठ  एक चांगल हेड िनमाण केल गेल ंपाह जे. मला वाटत 
क  या शहराचा सवागीन वकास कर या या मनसीकतेतून हे हेड िनमाण केल.े सगळयानी भाषण 
केलेले आहे यांचे मी अिभनंदन करतो. थोडासा वषय दलातर अ यंत चांग या प दतीच भाषण 
ते शंभर ट के क  शकतात. या शहराच एक मॉडेल वॉड, मॉडेल वॉडा संदभात सगळेच बोलल.े 
एखादयाला मॉडेल करायच आ ण दुस-याला काह च नाह  अशा कारची प र थती या शहराची 
आहे. मला माह त आहे क  १९९७ साली या महापािलकेम ये काह  नवीन गाव समा व  झाली. 
पंचवीस तीस वष झाले समा व  गावाम ये अजूनह  मा या बंधु-भगीनीना र ते नाह त, वीज  
नाह , लाईट नाह , पाणी नाह  ह  प र थती या महापािलकेम ये आहे. एखादे दोन चार र ते 
दाखवायचे, दोन कुल बांधले आ ण तो वकास केला अस े हणायच. मला वाटत क  
प.ं दनदयाळजी या या ज मशता द  वषाम ये या शहरामध या तळागाळात या माणसाचा सवागीन 
वकास कर यासाठ  हे महापािलकेचे बजेट या ठकाणी मांडलेले आहे. मला क पना आहे क  यांनी 
एकह  समाज ठेवला नाह  मग दिलत असतील माझे अपंग बांधव असतील. खर आहे क  
दलीतांसाठ  या या वेळेस या या सूचना देवून ती तरतूद केली गेली ती मला वाटत क  कती 
दलीतांपयत पोहचली गेली. मह ला व बालक याण या मा यमातून या या गो ी आप याला 
कराय या हो या या कती ठकाणी पोहच या गे या. मला वाटत क  काल एक अपंग बांधव 
मलाह  भेटला. ते सांगतात यांना िश यवृ ीची गरज आहे यांना मानधनाची गरज आहे हे ल ात 
ठेवा. हणजे अपंग असून यांना यां या पायावर उभा राह यासाठ  आप याला काम करायच आहे 
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हे ताई तु ह  या बजेटमधुन दाखवून दलं याब ल मी तुमच अिभनंदन करतो. छञपती िशवाजी 
महाराजां या संदभामधल युरल तयार कराय या संदभाम ये असेल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची 
िभम श  करायची असेल या सगळया गो ी तु ह  या बजेटम ये घेत या. मला वाटत क  शहरा 
मध या येक कानाकोप-याम ये आपण या बजेट या मा यमातून वकास केला पाह जे अशा 
प दतीची मानसीकता तु ह  केली. व छ भारता या संदभात ताई पोटतीडक ने सांगत हो या 
यासाठ  ९७ कोट ची तरतूद आहे आ ण माग या पंधरा वीस दवसापुव ची घटना मी तु हांला 

सांगतो बालाजीनगरला यावेळेस व छ भारत या मा यमातून १८०० शौचालय बांध याचे आपण 
काम केलेले आहे. आपण पंपर  िचंचवड शहराम ये या ठकाणी राहत असताना मनाम ये ठरवल 
या शहरातील मा या भगीनी अजूनह  उघडयावर शौचास जातात ह  शहरासाठ  लाजीरवाणी गो  
आहे. हे रा वाद या ने याचे शासन. हणजे शहराचा वकास आपण केला हणायच, 
झोपडप ट तील लोकांना सु वधा दयाय या नाह  या शहरातील सवसामा य माणसाला याय 
दयायचा नाह . खरतर ताई यांनी या प दतीने येथून उठून गेल,े मला वाटतय हे जे नगरसेवक 
बोलले असते ते यांना सहन झाले नसते हणून गेल.े व छ भारत या संदभाम ये ९७ कोट ची 
तरतूद आहे. या पुढ या काळाम ये या शहरा या व छतेसाठ  कोणीतर  बोलता बोलता हणाल े
क  या शहराला माट िसट चा ऍवॉड िमळाला.  मला वाटतय क  व छते या संदभात आपला ७२ 
वा नंबर आला या या अगोदर या ने वचार केलातर पा रतोषीक िमळ यासाठ  या अिधका-
यांना मॅनेज कर याची वृ ी तुम याम ये आहे. मी मनापासून तु हांला सांगतो क  आ ह  
कुठ याह  प दतीने चांगला वकास क न या शहरा या सवसामा य माणसाला याय दे याच क . 
पंत धान आवास या मा यमातून आज ९८०० घर बांधा याचा उप म आहे. या ठकाणी घरकुलचा 
क प मा या भागाम ये आहे मला असं वाटत क  आज सतरा वष या घरकुलधारकांना याय 

िमळणार का नाह  अशी प र थती आहे. १३ हजार घर बांधायच आ ासन दलं. १३ हजार घरा 
पैक   ६५०० घर दले. उरलेले घर आप याला दयायचे आहेत. मी अिधका-यांना एवढच सांगेल क  
या प दतीने सतरा ते वीस वष एखादया ोजे टसाठ  जर तु ह  काम करणार असालतर मला 

वाटत क  अ यंत वाईट गो  आहे. ताई तुमच अिभनंदन करतो, एखादया कामाची सुरवात आपण 
कधी करणार आहोत, काम कधी संपणार आहे या सगळया गो ीची जाणीव क न पंत धान आवास 
योजने या मा यमातून दोन ते आड च वषाम ये  ९ हजार ८०० लोकांना घर दे या या मा यमातून 
आप याला या महापािलके या मा यमातून वचनब द राह याची गरज आहे. माट िसट या 
संदभाम ये सगळेजण बोलत असताना मला मा हत आहे यावेळेस या देशामध या १०० शहराची 
माटिसट  साठ  िनवड झाली. पण इथ याच रा वाद या लोकांनी पंपर  िचंचवड शहराचा एवढा 
वकास केला आमच एवढ शहर चांगल असताना या शहराचा माट िसट  म ये समावेश का झाला 
नाह  असे सांगीतले. अनेक चारा या आरोपामधुन तु ह  या ठकाणी काम करत असताना मला 
वाटतय क  तु ह  माट िसट म ये समावेश क न घेतला नाह . तर या देशाचे मा.नर भाई मोद  
पंत धान असतील, आदरणीय देव जी असतील या दो ह  ने यां या पाठ मागे या शहराचे 
मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप, मा.आमदार महेश लांडगे, मा.खासदार अमर साबळे यां या 
मा यमातून फॉलोप केला क  या शहराचा माट िसट साठ  समावेश केला पाह जे. या ठकाणी माट 
िसट या संदभाम ये समावेश झा या यानंतर एकाह  रा वाद या ने यांना थोडा सु दा आनंद 
झाला नाह . आज या ठकाणी क ात आमच सरकार आल, रा यात आमच सरकार आल आ ण 
महापािलकेम ये स ाप रवतन झाल. या ठकाणी तु हाला थोडाह  आनंद झाला नाह . ती ह  
ठकाणी भारतीय जनता पाट या नेतृ वाम ये यावेळेस सरकार येते या सरकार या मा यमातून 
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आ यानंतर सु दा तु ह  माट िसट ची कौतूक केलेले नाह  आ ण माट िसट म ये समावेश 
झा यानंतर यांना एक वेगळा ांत झाला क  हे शहर ख-या अथान अगोदरच माट आहे. खरतर 
मी आयु  साहेबांचे कौतूक करेल.  दोन भागाम ये असणा-या माट िसट चा उ लेख झा यानंतर  
या ठकाणी काह जणांनी आकंडतांडव केला याच दोन भागाची िनवड का केली. मी आयु  
साहेबांना वनंती केली आ ण यांनी सांगीतल क  आप याला दोन भाग नाह तर ३२ या ३२ 
भागाम ये आप याला हे शहरच माट करायचे आहे. ह  मानसीकता असणार  भारतीय जनता 

पाट  या महापािलकेत आहे. कोणीतर  सांगीतल क  पोलसाठ  सु दा वेगळया प दतीच डझाईन 
आहे आ ण दुस-या ठकाणी एलईड  सु दा िमळत नाह . येथे या शहराम ये वकासा या 
संदभाम ये भेदभाव करणा-या माणसाने या वकासाम ये जर  भेदभाव केला नसतातर मला 
वाटतय क  भारतीय जनता पाट ची स ा या महापािलकेम ये आली नसती. आज ते महापािलके या 
सभागृहामधुन गेल,े िशवसेना कोणा या तालावर या ठकाणी चालते हे मला समजत नाह . मी 
एवढच सांगेल क  आ ह  वचनब द आहोत या शहरातील सवसामा य माणसा या वकासाला. 
अमृत सार या योजने या मा यमातून काह  गो ी कर या या संदभा मधला वषय आहे. २४ x ७ 
अशा प दतीची पाणीपुरवठयाची योजना करत असताना मनापासून ठरवल पाह जे. मला वाटत क  
पुढ या पंचवीस तीस वषाचा जर आपण वचार नाह  केलातर, भामा आसखेड या पा याब ल 
असेल, बंद जलवाह नी या संदभम ये या ठकाणाहून पाणी या शहरात आण या या ीने असेल, 
ताई तु ह  या ठकाणी खरतर तरतूद केली आहे. मला असं वाटत क  ह  दुर  भारतीय जनता 
पाट या वचाराम ये आहे. हणून या ठकाणी ह  तरतूद केली आहे. भामा आसखेडचा २६७ 
एमएलड  पा याचा वषय असेल पुढ या दोन ते आड च वषा या काळाम ये आप याला या ठकाणी 
ती योजना पुण करावी लागणार आहे. संतपीठ संत ाने र आ ण नामदेवाच एक समुहिश प 
असेल या सगळया गो ी कर यासाठ  आप याला पुढ या काळाम ये काम कराव लागणार आहे. 
वशेषत: राहूलदादानी सांगीतल क  शहराचा वकास झाला पाह जे. आर णाला सगळया 
नगरसेवकांना आ ण अिधका-यांना माझी वनंती आहे आज या ठकाणी रोडच काम होत असताना 
अिधका-यांना माह ती आहे या ठकाणी र ता होतो या र याला बाधीत असले या बांधकामाला 
तु ह  काढ यासाठ  परवानगी दया. याला आडव याच काम क  नका. शहराचा वकास 
आप याला जर आरशासारखा करायचा असेलतर काह  आर ण खरच ता यात घे याची गरज आहे. 
आ ण आर ण जर ता यात घेतलीतरच आपण शहराचा वकास क  शकतो. सीएसआर या 
संदभाम ये सांगीतल क  २ कोट ची तरतूद केली आहे. या सभागृहाला मी एवढच सांगेल क  
सीएसआरसाठ  हेड ओपन केल, ती तरतूद हणून तु ह  केली तर  मला खाञी आहे क  या ठकाणी 
एवढ  इ ड  बघीतलीतर या इ ड तून आपण दोन हजार कोट  सु दा जमवू शकतो ह  ताकद 
इथ या इ ड म ये आहे. या शहराचा सवागीन वकास कर यासाठ  आप याला पुढ या 
काळाम ये जोरात काम कराव लागणार आहे.  कोण काय हणत याचा वचार नका क . मला 
वाटत क  ेस या आ ण मेड या या मा यमातून या ठकाणी महापिलकेमधल काम चालत नाह तर 
महापािलके या सभागृहा या मा यमातून या ठकणच काम चालत असतं. माझी सगळया 
नगरसेवकांना वनंती आहे, मा.महापौर साहेब मी तुमच कौतूक एवढयासाठ  करतो जो पेशन तु ह  
या पाच-सहा तासाम ये दाखवला मला वाटतय क  पुढ या पाच-सात वषा या काळाम ये या 
सगळयांनी जर असाच पेशन दाखवलातर सभागृहाम ये या सगळयांना हजर कर याची जबाबदार  
आपली आहे. ताईनी या सभागृहाम ये एवढया चांग या प दतीच बजेट येथे सादर केल आ ण 
बजेट सादर करत असताना सगळया भागाला याय दे याच काम केल. मा या सगळया  
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नगरसेवकांच अिभनंदन करतो.  एखादया कुटंूबाच बजेट कसं चालल पाह जे आ ण या बजेट या 
मा यमातून अंमलबजावणी कशी केली पाह जे. आ ह  एखादयावेळेस चुकलोतर  चालू शकतो पण 
तु ह  चुकणार नाह  ह  खबरदार  तुम या अटडे सव न दसेल हणून मी तुमच अिभनंदन करतो. 
या पुढ या काळाम ये एक गो  ल ात ठेवली पाह जे क  वरोधक काय हणतात याचा वचार 
नका क . आप याला लोकांनी िनवडून दलय आपली बांधलीक  या शहरातील सवसामा य 
माणसासाठ  आहे आ ण या माणसा या समाधानासाठ  हे करत असताना, एवढया मोठया 
महापािलकेच बजेट आपण सादर करत असताना अिधका-यांनी एक गो  मनावर घेतली पाह जे हे 
नगरसेवक नवीन आहेत अशा प दतीने तु ह  नका सांगू नगरसेवक तु हांला वेड बनव यािशवाय 
राहणार नाह त. तु ह  यांचे काम केली पाह जेत यांना चांग या प दतीन तु ह  समजावुन 
सांगीतल पाह जे. यां याकडे िशक याची उम  आहे. तु ह  दाब या या भानगड त कृपाक न पडू 
नका. मी हे एवढयासाठ  सांगतो क  माझा नगरसेवक या ठकाणी पाणी िमळत नाह  हणतो 
आ ण तु ह  यांचे फोन सु दा उचलत नाह त अशा प दतीची प र थती पुढ या काळाम ये 
खपवुन घेतली जाणार नाह . मा.आयु  साहेब, या शहरा या वकासासाठ  काम करतात. यांना 
तर िनवडणूक लढवायची नाह . यांना तर या शहराम ये पुढ या तीन चार वषानंतर रहायच नाह . 
एखादा अिधकार  यावेळेस चांगल काम करतो यावेळेस मह िसंग धोनी या टममध या सारख 
आपण सगळयांनी काम केल पाह जे, नाह तर बांगला देशा या टमम ये आपण काम करतो असं 
क  नका. माझे िमञ सांगत होते क  मॅच चालू आहे, अरे, बांगला देशा बरोबरची मॅच चालू आहे. 
अरे, हे बांगला देशी पळून गेले यामुळे आप याला याचीह  िचंता नाह . ये या पुढ या काळाम ये 
अिधका-यांनी एक गो  ल ात ठेवली पाह जे या शहरा या वकासासाठ  ये या पंचवीस तीस 
वषा या महापािलके या इितहासाम य े या शहराचा वकास नाह  झाला. ये या पाच वषा या 
काळाम ये तो वकास करायचा आ ण तो वकास कर यासाठ  सगळयांनी ताकद लाव याची गरज 
आहे. जे चांग या वधायेक वचाराने जे अिधकार  काम करतात ते चांग या वधायेक वचाराचे 
या ठकाणी महापौर असतील मा या भगीनी असतील, आमचे आमदार आहेत, खासदार आहेत 
यापुढ या काळाम ये शहरा या वकासासाठ  झटणार आहेत. यांना ताकद दे यासाठ  आपण काम 
क यात. कब ड चा खेळ क  नका हे ल ात ठेवा. मला मा हती आहे कब ड चा खेळ एकमेकाचे 
पाय ओढ याचा असतो आ ण खो खो चा खेळ फुस केल क  पळ याचा असतो. आता फुस 
कर याची गरज आहे, कब ड ची गरज नाह . मी खरतर ताई तुमच मनापासून अिभनंदन करतो. 
अनेक तास आपण या ठकाणी जनरल बॉड म ये बोलू शकतो पण एक चांगल बजेट आपण 
महापािलके या मा यमातून सादर केलेल आहे. तुमच या बजेटसाठ  मनापासून वागत करतो 
आ ण जे खरतर दुदवी आहेत यांनी कमान ऐकायला या ठकाणी बसायला पाह जे होतं. 
िशवसेनावाले आ ण रा वाद  या ठकाणी बसायला पाह जे होते. खरतर तुमची ताकद सु दा तुम या 
बरोबर नाह . तु ह  फ  टंट कर यासाठ  पुढ या काळाम ये काम क  नका. आप या सगळयांच 
मी मनापासून अिभनंदन करतो आ ण मा या भगीनी िसमाता च खुप खुप अिभनंदन करतो. आज 
खरतर १५ तार ख आहे आज चांग या दवसाची सुरवात अस यामुळे आ ण या बजेटला एकह  
उपसूचना न द यामुळ आप याला लांडे साहेब आप याला बजेटची लगेच अंमलबजावणी करावी 
लागेल. सगळे टडर सुटतील आ ण पावसाळा झा या यानंतर तुम या सगळया भागाम ये पैसे 
िमळून चांग या कारचा वकास कर यासाठ  संधी या बजेट या मा यमातून िमळणार आहे. मी 
आप या सवाच मनापासून अिभनंदन करतो. ताई तुमच पु हा एकदा खुप खुप अिभनंदन करतो. 
आ ण पुढ या काळाम ये हा वकासाचा रथ “सबका साथ, सबका वकास” घेवून आप याला 
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वषभरा या काळाम य े वकास करायचा आहे. मा.महापौर साहेब, तुमच खुप खुप अिभनंदन, खरतर 
मला अपे ा न हती मी एकदा वचारल सु दा होतं महापौर साहेब, तु हांला दोन िमनीटासाठ  
जाऊन यायच कां. पण मला असं वाटत क  तु ह  उपमहापौरांना महापौर पदाचा चा स दे या या 
मन थतीत न हतात. मा.आयु  साहेबांचह  अिभनंदन करतो आ ण पु हा एकदा िसमाता च 
अिभनंदन क न थांबतो, ध यवाद, जय ह द जय महारा . 
 
मा.महापौर -  स मा.आयु , सव नगरसेवक, नगरसवीका आ ण पदािधकार  थमत: मी सवाच 
आभार य  करतो. कारण क  आप या महापािलकेम ये काह  नगरसेवक नगरसेवीका थमच 
िनवडून आलेले आहेत आ ण ते अतीशय चांग या र तीने बोलले. यांच पु हा एकदा मी वागत 
करतो. असच यांनी कायम बोलत रहाव आ ण वरोधकाना उ र देत रहाव.  सवाचे आभार मानुन 
आजची ह  सभा संपली असे जाह र करतो.                                                  

               
 
                                         (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  -४११ ०१८.    
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/९/का व/३२२/२०१७ 
दनांक - २९/०७/२०१७       
                                                   
                                                   

                          
                                      नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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