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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

वशेष मा. महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३१ 

सभावृ ांत 
दनांक – १५.६.२०१९                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ची वशेष मा. महापािलका सभा शिनवार दनांक 
१५.६.२०१९ 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.  
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२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 
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४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

९) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१२) मा.उंडे ल मण ध डू 

१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१४) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१५) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१६) मा.बारसे यांका वण 

१७) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

१८) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१९) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२०) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२१) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२२) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२४) मा.लांडे व ांत वलास 

२५) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२८) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२९) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३२) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३३) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३५) मा.भालेकर वण महादेव 

३६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३९) मा.घोलप कमल अिनल 
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४०) मा.उ म काश कदळे 

४१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४२) मा.यादव मीनल वशाल 

४३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४५) मा.बाबर शिमला राज ू

४६) मा.अिमत राज  गावडे 

४७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४८) मा.खानोलकर ा महेश 

४९) मा.भ डवे संिगता राज  

५०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५२) मा.अपणा िनलेश डोके 

५३) मा.गावडे राज  तानाजी 
५४) मा.कोमल दपक मेवानी 
५५) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५६) मा.सुल णा राजू धर 
५७) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५८) मा.कदम िनक ता अजुन 

५९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६०) मा.काळे उषा दलीप 

६१) मा.पवार मिनषा मोद 

६२) मा.बारणे अचना तानाजी 
६३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
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६५) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

६६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६७) मा.बारणे माया संतोष 

६८) मा.दशले रेखा राजेश 

६९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७१) मा.कामठे तुषार गजानन 

७२) मा.च धे आरती सुरेश 

७३) मा.क पटे सं दप अ ण 

७४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

७९) मा.कुटे िनमला संजय 

८०) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८२) मा.लोखंडे चंदा राज ू

८३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

८४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८५) मा.राजापुरे माधवी राज  

८६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

८७) मा.संतोष बबन कांबळे 

८८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

८९) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
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९०) मा.हषल म छं  ढोरे  

९१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

९२) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

       

  यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.पाट ल- .शहर 
अिभयंता, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 

मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, , मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दु रगूडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , 
मा.राऊत, मा.दांगट - .सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय 
औ. .क , मा.िशंदे- शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुंढे- .िश णािधकार  
(मा यिमक वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.सावळे –अ. 
आरो य  वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता (वायसीएमएच), मा.च हाण, 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.पाट ल, मा.घुबे, 
मा.पोरे ड , मा.वाघुंडे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे- पशुवैदयक य अिधकार , मा.गोफण-े 
आरो य 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.नगरसिचव - वषय .१ – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार 
केलेले सन २०११८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञक “ अ ” व “क ” 
तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह महानगरपािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा 
वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजपञक “ प ” वचारासाठ .  

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

                                         ------------     

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चा सुधार त व सन २०१९-२० चा मुळ अंदाजपञकाचे 
या ठकाणी िनवेदन सादर कर याचा मी य  करणार आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
३५ वे अंदाजपञक या ठकाणी सादर होत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 
२०१८-१९ सुधा रत  सन २०१९-२० चा मुळ अथसंक प अ, प व क तसेच जमा खच व 
क शासना या पुर कृत योजनांसह अंदाज थायी सिमती या वतीने मा.महापािलका सभेपुढे 
सादर कर यास आ हाला अितशय आनंद होत आहे. २०१८-१९ या आिथक वषात र. . 
४,०३३ कोट  िश लकेसह इतक  र कम जमा होईल हे अपे त ध न अंदाजपञक मा. थायी 
सिमती माफत महापािलका सभेपुढे सादर केले होते.  सन २०१९-२० या आिथक वषात र. . 
४६२० कोट  आरंिभ या िश लकेसह उ प न अपे ीत आहे व यात य ात खच  
र. .४५९० कोट  होईल व माच २०२० अखेर र. . ३० कोट  इतक  िश लक राह ल. सन 
२०१९-२० या अंदाजपञकामधले काह  वैिश ये या ठकाणी सांगू इ छतो. भ  श  चौक 
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येथे ेड सेपरेटर व उ डाण पुल बांधणेसाठ  ३५.५२ कोट ची तरतूद केलेली आहे. बोपखेल 
आळंद  ६० मी. ं द र या या ४ पॅकेजसाठ  २.५ कोट ची तरतूद केलेली आहे. या वष  
वशेष क न साबरमती या धरतीवरती नद  सुधार क प आप या महानगरपािलके या 
वतीने आपण करत आहोत. या नद  सुधार क पासाठ   र. . २०० कोट चे कजरोखे 
उभारणे अशा संदभातल या ठकाणी घेतलेलं आहे. मे ो क पासाठ  ५ कोट ची तरतूद या 
अंदाजपञकाम ये आहे. आं ा भामा आसखेड योजनेसाठ  र. . २८ कोट ची तरतूद या ठकाणी 
आहे. रावेत बंधारा स मीकरणासाठ  र. . ५ कोट  ७५ लाख ची तरतूद आहे. बीआरट साठ  
पयावरणपुवक ीन बससाठ  र. . ९० कोट ची तरतूद केलेली आहे. भ  श  चौक ते 
मुकाई चौक कंवळे या र यासाठ  र. . १० कोट ची तरतूद या ठकाणी ठेवलेली आहे. कोकणे 
चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत एचसीएमट आर वकसीत करणेसाठ  र. . ७ कोट ची 
तरतूद केलेली आहे. आकुड   रे वे टेशन पासून गंगानगर पं.िच. अिभयांिञक  महा वदयालय 
तसेच रावेत येथील बा केट ज व गु ारा चौकापयतचे ४ र ते पादचार  प दतीने अबन 

ट डझाईन नुसार वकसीत करणेसाठ  . . ३० कोट  तरतूद या ठकाणी केलेली आहे. 
पुणे नािशक  महामागावर ल पांझरपोळ चौक ते च-होली लोहगाव मनपा ह पयतचा वकास 
आराखडयातील र ता वकसीत कर यसाठ  या अथसंक पाम ये र. . ५२.६३ कोट ची तरतूद 
केलेली आहे. जागितक दजाचे एकिञत वेशयो य आ ण सुर त शहर बनव यासाठ  काह  
या ठकाणी ठळक बाबी मांडले या आहेत. पुणे मे ो अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
कायालयापासून िनगड पयत मे ोचा व तार करणे. िनगड  भ -श  ते मुकाई चौक असा 
बीआरट  माग तयार करणे. आळंद  पुणे मागावर ल बीआरट  माग तयार करणे. 
एचसीएमट आरचा एका मक प दतीने वकास करणे. ववीध ठकाणी उ डाणपुल अथवा 
समतल वलगक बांधणे. शहरातील मुख र यांवर सुर त आ ण ं द असे पदपथ आ ण 
सायकल ॅक िनमाण क न मोटर वरह त दळणवळण सु वधा उपल ध क न देणे. िनयोजन 
आराखडयातील न वन समावेश झाले या गावांमधील िनयो जत र यांचा वकास करणे. 
िनरोगी ह रत व पयावरणपुरक शहर कर यासाठ  काह  ठळक वैिश य या ठकाणी आहेत- 
आं ा आ ण भामा आसखडे धरणातून पाणी आण यासाठ  पुरेशी तरतूद क न िचखली येथे 
जलशु द करण क प उभारणे. यासंदभात िनवीदा या या ठकाणी उघडलेली आहे ते या 
अथसंक पाम ये समा व  आहे. पवना बंद पाईपलाईन योजना लवकरात लवकर काया वत 
करणे. ती अनेक वषापासून या ठकाणी लंबीत आहे या संदभातला या ठकाणी आंतभाव 
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केलेला आहे. २४X७ प या या पा याची वतरण यव थेची योजना या वष  पुण करणसेाठ  
अथसंक पाम ये समावेश आहे. मलिन सारण निलकांची पुन थापना करणे. एलईड  
दवाब तीची सोय करणे. मनपा मालक या व शासक य इमारती या छतावर सौरउजा क प 
राब वणे.  रावेत बधंा-याचे स मीकरण करणे. घराघरातून कच-याचे वहन क न कच-याचे 
शा ञो  प दतीने वघटन क न समुारे १२ मेगावॅट वज िनिमती करणे, या वष  या 
कामासाठ  वशेष तरतूद केलेली आहे. माग या वष  या संदभातील वकऑडर दली गेलेली 
आहे. मोशी येथील ड पींग याडवर ल पुवापार पडले या कच-यावर या  क न सॅिनटर  
लॅ ड फल तयार करणे. यशवंतराव च हाण णालयात पद यु र पदवी सं था थापन क न 
त  वैदयक य अिधका-यांची सात यापुण उपल धता वाढवणे. पद यु र पदवी अ यास माला  
आप या या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएमएच या मा यमातून परवानगी 
िमळालेला आहे, देशातील थम पदवी दान सं था ह  या ठकाणी केलेली आहे. वशेष क न 
या ठकाणी आयु  आ ण सव शासक य अिधका-यांच मनापासून महापािलके या मा यमातून 
अिभनंदन कराव अशा कारचा उिचत, चांगला असा काय म या ठकाणी संप न झालेला आहे. 
व वध ठकाणी कफायतशीर पण काय म अशी वैदयक य सु वधा नाग रकांना उपल ध 
क न देणे. मनपा या शाळाम ये ई- लास म क प राबवून शै णक गुणव ा वृ द  करणे. 
नागरव ती वभागामाफत शहरातील मागासवग य, गर ब, द यांग, म हला आ ण वंिचत 
घटकांसोबत काम क न यांचा जीवन तर उंचावणे. माग या वष  या वभागातन खुप 
चांग या प दतीच कामकाज झालेल आहे. जवळपास पं याऐंशी ट के खच या वभागातून 
संप न झालेला आहे. शहरातील दोन मुख नदया पवना आ ण इं ायणी यां यावर नद  
सुधार क प राब व याचे देखील िनयोजन करणेत येत असून या क पाक रता कजरो या 
माफत वशेष िनधी उभार यात येईल. या नद  सुधार क पा या संदभाम ये मला सांगायला 
आनंद वाटतो क  या नद म ये जे दुषीत पाणी या शहरा या ेनेज आ ण व वध कंप या या 
माफत जे डायरे ट नद म ये िम ीत होतं या संदभातील थम िन वदा आपण या ठकाणी 
जवळपास पवनाची दडसे कोट  आ ण प नास कोट या जवळपास इं ायणी नद या 
संदभातल ड पीआर या ठकाणी तयार आहे. आज या िमट ंगम ये शासक य मा यता होईल. 
यानंतर लवकरात लवकर पह ली दोनशे कोट ची िनवीदा काढू शकतो अशा कारची 
शासनाकडन तयार  केली गेलेली आहे. एक उ साहपुण काळजीवाहक शहर घड व याकर ता 
डा सं कृती यांचा वकास याम ये ािधकरण अदयावत नाटयगृहाची िनिमती करणे. 
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आ णासाहेब मगर टेड यमचा पुन वकास करणे तसेच शहरात व वध ठकाणी डा व 
सां कृतीक सु वधांची िनिमती करणे. शहरातील उदयानांची सुधारणा क न यात वरंगुळा 
क  वगैरे बाबी जे  नाग रकांसाठ  उपल ध क न देणे. अं य वधीक रता ववीध समाजासाठ  
असले या मशानभूमी, दफनभूमी इ याद ंचे पयावरणपूरक प दतीने नुतनीकरण करणे. 
शहरात ववीध ठकाणी मोठया सं येने वृ  लागवड करणे. चाफेकर मारक सिमती या 
मा यमातून शहराचा ऐितहािसक वारसा जतन कर याक रता सं हालयाची िनिमती या ठकाणी 
आपण करतो याच माग या काळात आदरनीय मु यमंञी यां या शुभहा ते उदघाटन सु दा 
या शहराम ये संप न झालेल आहे. पयटन वाढ क रता बड हॅली येथे लेझर शो, भ  श  
उदयानात लाईट ऍ ड सांऊंड शो, बालनगर  क प आ ण शाहू सृ ीची िनिमती करणे 
अशा कारचा अंतभाव या अथसक पाम ये आहे. शहरातील नाग रकांक रता धानमंञी 
आवास योजनेअतंगत परवाडणार  घरे मोठया माणात उपल ध क न दे यासाठ  मनपा या 
वतीने ५ ठकाणी क प राब वणे ता वत आहे. यासोबतच दापोड  येथील ५ 
झोपडप टयांचा पुन वकास कर याचे योजन असून झोपडप ट  िनमुलनाचा पथदश  क प 
राब वणे देखील ता वत आहे. शहरातील नामां कत वकसकां या मदतीने देखील परवडणार  
घरे िनमाण कर यावर मनपाचा भर राह लेला आहे. मागचे पाच क प या ठकाणी मंजूर 
झालेत, या वष  सु दा अजून डूडूळगाव आ ण पंपर तला क प असे दोन यावष  आपण 
मंजूर क  शकतो. या संदभातील य  या ठकाणी चालू आहे. जीआयएस आधा रत 
ईआरपीचा वापर सु  करणे. कॅशलेस पेमट क रता सु वधा िनमाण करणे. माट िसट  
अंतगत माट पाणीपुरवठा, माट मलिन:सारण, माट घनकचरा यव थापन, माट 
पा कग, माट मो बलीट , माट िश ण आ ण माट आरो य सु वधा इ याद  योजनांचा 
वापर करणे. ीन ब ड ंग रेट ंग िस ट म िनमाण करणे. पयावरणपूरक सोसायटया िनमाण 
हा या याक रता पधा आयो जत क न वजे यांना करात सुट देणे. नागरव ती वभाग व 
समाजक याण वभागामाफत वैय क लाभा या योजना राबवून थेट खा यात लाभ उपल ध 
क न देणे. सुर ा कायदा व सु यव था सुधारणे अशा संदभातील अंतभाव या अथसंक पात 
आहे. सीसीट ह  कॅमेरांचा वापर क न नाग रकां या सुर ततेसाठ  इं ट ेटेड कंमांड ऍ ड 
कं ोल सटर थापन करणे. बेवारस पडले या वाहनांचा बंदोब त करणे. नो पा कग 
यव थेची अंमलबजावणी करणे. शा त आिथक वकास अशा संदभातील या अथसंक पात 
अंतभाव आहे. टाटअप इन युबेशन सटर थापन करणे. शहरात वा ण य ेञाचा वकास 
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करणे. शहरात टाऊन लॅनींग कमचा वापर क न आयट  हब थापन करणे. िसट  सटर 
आ ण ड ट सटर यांचा वकास करणे. माट िसट  क पाअंतगत पपळेगुरव येथे 
हजेल लाझा आ ण पंपळे सौदागर येथे कोकणे चौक लाझा िनमाण करणे. भ व यवेधक 

कौश य िनिमती कर याक रता कौश यािध ीत काय मांची या ठकाणी िनिमती करणे.  जमा 
होणारा एक पया कसा जमा होईल याचा तपिशल या ठकाणी मी मांडू इ छतो. आरंभीची                                
िश क १३९१ कोट  व ट केवार म ये ३०.०९ आहे, थािनक सं था कर १६३२ कोट  येणे 
अपे ीत धरलेले आहे याची ट केवार म ये ३५.३३ आहे. करसंकलन या वभागाकडून ४८२ 
कोट ची जमा अपे ीत केलेली आहे याची ट केवार  १०.४३ आहे. गुंतवणूक वर ल याज व 
इतर १९८ कोट  जमा अपे ीत धरलेली आहे याची ट केवार  ४.२४ आहे. पाणीप ट  व इतर 
या यातून ६७ कोट  जमा अपे ीत धरलेली आहे याची ट केवार  १.४६ कोट  आहे. बांधकाम 
परवानगी वभागातून ३५० कोट  अपे ीत धरलेले आहे याची ट केवार  ७.५७ ट के आहे. 
अनुदाने, महसुली व भांडवली एकञ केलतर ८० कोट  जमा धरलेले आहे याची ट केवार  
१.७३ आहे. भांडवली जमा ३०३ कोट  िमळतील अशी अपे ा आहे याची ट केवार  ६.५६ 
कोट  आहे. इतर वभागातून जमा होणार  र कम ११८ कोट  आहे याची ट केवार  २.५६ 
आहे. अशी ह  सव नऊ वभागातून अपे ीत र कम ४६२० कोट  या ठकाणी अपे ीत आहे व 
याची ट केवार  एक पया या हशोबाने  १०० ट के पुण होत आहे. खच होणारा एक पया 

कसा खच होईल याचा तपिशल या ठकाणी देवू इ छतो – सामा य शासन वभागात ६२ 
कोट  खच होईल असं अपे ीत आहे याची ट केवार  १.३४ आहे. शहर रचना व िनयोजन 
या मा यमातून ५० कोट  खच होईल असं अपे ीत आहे याची ट केवार  १.०९ आहे. 
सावजिनक सुर तता व थाप य महसूली या मा यमातून २०८ कोट  खच होईल अस ं
अपे ीत धरलेल आहे याची ट केवार  ४.५० आहे. वैदयक य वभागा या मा यमातून १७१ 
कोट  खच होईल असं अपे ीत धरलेल आहे याची ट केवार  ३.७१ आहे. आरो य 
वभागा या  मा यमातून २४३ कोट  खच होईल असं अपे ीत धरलेल आहे याची ट केवार  
५.२५ आहे. ाथिमक इतर िश ण या मा यमातून १९२ कोट  खच होईल असं अपे ीत 
धरलेल आहे याची ट केवार  ४.१५ आहे.  उदयान व पयावरण या मा यमातून ८३ कोट  
खच होईल असं अपे ीत धरलेल आहे याची ट केवार  १.८० आहे. इतर वभाग सेवा ४९४ 
कोट  आहे याची ट केवार  १०.७० आहे. क अंदाजपञक खच महसूली २४३ कोट  आहे 
याची ट केवार  ५.२६ आहे. थािनक सं था कर व करसंकलन ४५ कोट  आहे याची 
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ट केवार  ०.९७ आहे. भांडवली खच २१३१ कोट  आहे याची ट केवार  ४६.१३ आहे. कज 
िनवारण व इतर िनधी अखेर या िशलकेसह ६९८ कोट  खच अपे ीत आहे याची ट केवार  
१५.१० आहे. असा हा सवाचा खच टोटल केलातर ४६२० कोट  आहे याची ट केवार  १०० 
ट के पुण होत आहे. २०१९-२० चे अंदाजपञक जमेचा तपिशल- आरंभीची िश क १३९० 
कोट  आहे, महसुली जमा २८६० कोट  आहे भांडवली जमा ३०३ कोट  आहे. असे एकूण 
४५५३ कोट  अ आ ण प अंदाजपञक आहे. क म ये महसुली जमा ६७ कोट  आहे याची 
एकूण जमा ६७ कोट  आहे. ती ह चा हशोब क न एकूण जमा १३९० कोट  आरंभीची 
िश लक आहे. २९२७ कोट  महसूली जमा आहे. ३०३ कोट  भांडवली जमा असे िमळून ४६२० 
कोट  . जमेचा तपिशल आहे. २०१९-२०२० चा मूळ अंदाजपञकाचा एकिञत सं  गोषवारा 
सव कोट म ये आहे. आरंभीची िश लक १३९०.५२ कोट , महसूली जमा २९२७.०६ कोट , 
भांडवली जमा ३०३.२० कोट , एकूण अ अंदाजपञक ४६२०.७८ कोट  आहे. क  शासन 
पुर कृत योजना अंदाजपञक आरंभीची िश लक ८८६.९६ कोट  आहे, क शासन अनुदान 
१३५.२१ कोट , रा यशासन अनुदान ६६.६३ कोट , क शासन पुर कृत मनपा ह सा २७१.०६ 
कोट , यु.ट .एफ.फंड ५०.१२ कोट , लाभाथ  ह सा क  शासन पुर कृत क प ११३.३४ 
कोट , इतर जमा ३८.९३ कोट , एकूण ब १५६२.२५ कोट  व एकूण अ + ब ६१८३.०३ कोट  
अशा कारचा जमा तपिशल आहे.  तसेच खच तपिशल पुढ ल माणे आहे- मनपा अंदाजपञक 
महसुली खच १७९१.४७ कोट , भांडवली खच २१२९.६८ कोट , कजिनवारण िनधी १० कोट , 
वकासिनधी पाणीपुरवठा ८७.५० कोट , वाहन घसारा िनधी ५ कोट , क शासन पुर कृत 
मनपा ह सा १.८० कोट , पीएमपीएमएलला िनधी १९०.८२ कोट , अमृत योजना या 
मा यमातून ७२.५० कोट , पंत धान आवास योजनासाठ  ३६.३९ कोट , व छ भारतसाठ  
१०.३८ कोट , माट िसट साठ  १५० कोट , घसारा िनधी १५ कोट , सातवा वेतन आयोग ८० 
कोट , वेतन राखीव िनधी १० कोट , अखेरची िश लक ३०.२४ कोट , एकूण अ ४६२०.७८ 
कोट . ब) क शासन पुर कृत योजना अंदाजपञक महसूली खच ४.९७ कोट , भांडवली खच 
१३५२.६८ कोट , इतर खच अनामत परता यासह ७९.१४ कोट , अखेरची िश लक १२५.४६ 
कोट  एकूण ब चा खच तपशील पाह लातर १५६२.२५ कोट  आहे. एकूण अ आ ण ब जर 
पाह लतर ६१८३.०३ कोट  या ठकाणी आहेत. मागासवग य क याणकार  योजना या 
मा यमातून आपण जर पाह लतर शासना या गाईडलाई स असतात, येकाला ५ ट के 
आ ण भूसंपादनासाठ  २० ट के अशा कारचा िनधी ठेवावा लागतो मागासवग य क याणकार  
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योजना सन २०१८-१९ ला २८.८२ कोट  तरतूद होती. सन २०१९-२० ला ३३.१४ कोट  वह त 
तरतूद होती यावष  तरतूद ५५.८५ कोट  आहे. अशा कारचे यावष  बजेट या पाच 
ट के माणे केलं आहे. डा िनधी ५ ट के आहे हणजेच ४१.१३ कोट  आपण सन २०१८-
१९ ला आपण केलं होतं. यावष  ३३.१४ कोट  डा िनधी वह त आहे व यावष  तरतूद 
४६.०५ कोट  आहे. याच माणे म हलांसाठ  क याणकार  योजना ५ ट के आहे सन २०१८-
१९ ला ३३.९० कोट  होते या वष  ३३.१४ कोट  वह त आहे यावष  तरतूद ४०.९५ कोट  
आहे. याच माणे अपंग क याणकार  योजना ५ ट के आहे सन २०१८-१९ ला १९.५३ कोट  
होता २०१९-२० ची ट केवार  ३३.१४ कोट  वह त आहे. यावष  तरतूद ३३.१४ कोट  आहे. 
भूसंपादनासाठ  आपण २० ट के ठेवतो सन २०१८-१९ ला १२६ कोट  होते यावष  १३३ कोट  
वह त आहे व तरतूद १४० कोट  आहे. सन २०१९-२० या अंदाजपञकाची वैिश ये वकास 
कामांसाठ  केलेली तरतूद वभागवार सांगतो. थाप यासाठ  सन २०१८-१९ ला ९७६ कोट  
तरतूद केली होती. यावष  चालू आ ण नवीन काम एकञीत केलेतर १४२५ कोट ची तरतूद 
आहे. भूसंपादनासाठ  सन २०१८-१९ ला १२६ कोट  तरतूद केली होती यावष साठ  १४० कोट  
आहे. वदयूतसाठ  सन २०१८-१९ ला ६३ कोट  होती, यावष  १२३ कोट ची आहे. 
पाणीपुरवठासाठ  सन २०१८-१९ ला २१ कोट  होती, यावष  २८ कोट  आहे. जलिन:सारण सन 
२०१८-१९ ला ६६ कोट  होती यावष  ९६ कोट  आहे. पयावरणसाठ  सन २०१८-१९ ला २१ 
कोट  होती, यावष  २७२ कोट  आहे हणजे जवळपास २०० कोट  आपण नद  सुधार 
क पासाठ  करणार आहोत. प अंदाजपञक ४३ कोट  होते यावष  ४५ कोट  आहे. वकास 

िनधी पाणीपुरवठा वशेष िनधी सन २०१८-१९ ला ६६ कोट  होता यावष  ८७ कोट  आहे. 
अशा संदभातल अतीशय चांगल बजेट शासना या मा यमातून आयु  साहेब आ ण लेखा 
वभागा या मा यमातून याम ये सव अंतभाव क न थायी सिमती समोर आचारसंह ते या 
अगोदर सादर केलं होतं. मध या काळाम ये आचारसं हता लागली अस यामुळे हे बजेट 
सवसाधारण सभेपुढे सादर करता आल नाह . आचारसं हता कालखंडाम ये आड च ते तीन 
मह ने आपला गेलेला आहे. सन २०१७-१८ आ ण २०१८-१९ या दोन आथ क वषाम ये 
पह या चेअरमन आदरणीय िसमाताई सावळे याच बरोबर दुस-या चेअरमन ममताताई 
गायकवाड या दो ह  चेअरमन या वतीने खुप चांगले वकासाचे काम काढ यात आली. दोन 
वषात मोठया माणात ती केली परंतु या वष  जी तरतूद आप याला उपल ध आहे खर 
हणजे याला कल वक खुप मोठया माणात र कम अपे ीत आहे. मा.महापौर साहेब, 
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आयु  साहेब आ ह  बसलो होतो यासंदभातल यावष  नवीन कामासाठ  तरतूद कमी आहे ती 
आकडेवार  सांगू इ छतो. थाप य वभागासाठ  दोन वषाम ये काढलेली जी काह  जूनी 
काम आहेत याला ८७४.१८ कोट  तरतूद लागणार आहे आ ण नवीन कामासाठ  ३०५.४६ 
कोट  पये या वष  आप याला उपल ध आहेत. बीआरट एस या कामासाठ  २४३.७७ कोट  
जू या कामाना तरतूद अपे ीत केलेली आहे. ५१.२३ कोट  या वष  नवीन कामासाठ  
बीआरट एस या मा यमातून होणार आहे. ईड यूएससाठ  ११.२० कोट  चालू कामासाठ  
र कम आहे. .८० कोट  नवीन कामासाठ  आहे. पाणीपुरवठा १५.८४ कोट  जू या कामासाठ  
तरतूद अपे ीत आहे आ ण ११.७३ कोट  नवीन कामासाठ  आहे. जलिन: सारण ४६.२६ कोट  
खच माग या कामासाठ  ठेवलेले आहेत आ ण ८०.९२ कोट  नवीन कामासाठ  तरतूद 
या ठकाणी अंतभाव केलेला आहे. वदयूत या मा यमातून ५२.५२ कोट  माग या वष या 
कामाचा खच करावा लागणार आहे आ ण नवीन कामासाठ  ६६.३३ कोट  या ठकाणी एवढा 
खच करावा लागणार आहे. अशा म यमातून खपु चांगला अथसंक प शासनाने मांडलेला 
आहे. मागची शेवटची थायी सिमती सभा २८ फे ूवार ला जी झाली याम ये काह  टॅ ड ग 
सिमती सद यां या आ ण अ य नगरसेवकां या उपसूचना २६७ कोट या मंजूर के या 
हो या. परंतु मध या काळाम ये आचारसं हता सु  झाली व सदर बजेट जीबी पुढ येवू न 
शक या मुळे बाय डफॉ ट बीपीएमसी ऍ ट १०० अ माणे आयु ांनी आता चालू असले या 
बजेटला यां या प दतीने यांनी िनयमानुसार मंजूर  दलेली आहे. हणून मध या 
काळाम ये आपले जे मु यलेखापाल कोळंबे साहेब आहेत यां या मा यमातून मध या काळात 
एक िमट ंग केली. याम ये कोळंबे साहेबांच असं हणण होतं क  आयु ांचेच बजेट 
या ठकाणी जी बी समोर सादर करा. हणून आचारसं हतेनंतर थायीची जी िमट ंग झाली 
याम ये आ ह  या उपसूचना या आहेत या िनर त क न मा.आयु ांच बजेट थायी 

सिमती समोर सादर कर याचा िनणय थायी सिमती या सव सद यां या मा यमातून 
घेतला. या पञावर मा.महापौरांची मा यता घेवून आजची ह  सभा संप न होत आहे. या 
बजेटला आयु  साहेबांनी यां या िनयमानुसार मंजूर  दली अस या कारणाने आयु ांचेच 
बजेट मंजूर करणे या ठकाणी अपे ीत आहे. आपण सवानी याला मंजूर  दयावी अशा 
कारची वनंती आहे. या बजेटला सव स मा.सद याना माझी वनंती आहे क  आयु ांच 

बजेट आपण मंजूर कराव मा.महापौरांना सु दा वनंती आहे क  आयु ांचच बजेट या ठकाणी 
मंजूर कराव अशी वनंती राह ल. आपण उपसूचना घेत यातर या उपसूचनां या 
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अंतभावासाठ , मध या काळाम ये आयु  साहेबांनी या बजेटला मंजूर  दली, डॅशबोड 
इ ट मेटसाठ  तयार होता पण िनवडणूक या कामामुळे सव अिधकार  य त होते. आता 
डॅशबोड तयार आहे. यामुळे उपसूचना न देता मा.महापौरांना वनंती आहे आपण हे मंजूर 
कराव अशा कारची वनंती आहे. या उपसूचना पुढ या काळाम ये नगरसेवकां या 
मा यमातून याय या आहेत या वेळोवेळ  आप याला सवसाधारण सभे या मा यमातून घेवू 
यात. मा.महापौरां या मा यतेनी या यावेळेला ते क  यात. मा.महापौर साहेब, मी 
पुढ ल माणे ठराव माडंतो. 

ठराव मांक – ४१८                                        वषय मांक – १ 
दनांक – १५.६.२०१९              वभाग – मा.आयु  
        

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/१८९४/२०१९,  
          द.०८/०२/२०१९ 
       २) मा. थायी सिमती ठराव मांक-४५११ द.२८/२/२०१९ 
       ३) मा. थायी सिमती ठराव मांक-४८०५ द.३१/५/२०१९ 
       ४) मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -    
 

        मा. थायी सिमती सभा ठराव .४५११ दनांक २८/२/२०१९ नुसार मा.आयु ांकडून 
आलेले पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-
२० चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  पुर कृत योजनांसह महापािलकेने 
नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क 
याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे 

अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  
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अंदाजप क “अ” “ क” “ प” व क शासन पुर कृत योजना अंदाजप क 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप क मा.आयु  यांनी मा. थायी सिमती सभेला द.१८/०२/२०१९ रोजी सादर केलेले 
आहे. मा. थायी सिमती सभेने मा.आयु  यां या अंदाजप कात सुधारणा क न सदर 
सुधारणांसह मा.महापािलका सभेकडे ठराव .४५११ द.२८/०२/२०१९ अ वये िशफारस 
करणेकामी मा यता दली असली तर  मा.लोकसभेची आचारसं हता द.१०/०३/२०१९ रोजी 

अ. . तपिशल सन २०१८-१९ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१९-२० चा अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

४६,४३,५८,८०,३४८ 

 

४६,२०,७७,९७,००० 

२) एकूण खच ३२,५३,०६,८०,१०२ ४५,९०,५३,८४,४०० 

३) अखेरची िश लक १३,९०,५२,००,२४६ ३०,२४,१२,६०० 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

२) भाग-३ एकूण खच ५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

क) 

१) 

 

क शासन पुर कृत 
योजना एकूण जमा 

 

१४,६२,२०,६१,१५५ 

 

१५,६२,२४,७७,००० 

२) क शासन पुर कृत 
योजना एकूण खच 

५,७५,२४,६१,००० १४,३६,७९,३१,००० 

३) अखेरची िश लक ८,८६,९६,००,१५५ १,२५,४५,४६,००० 
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लागू झाली असून दर यान या कालावधीम ये मा.महापािलका सभेपुढे सदर अंदाजप क 
सादर होवू न शक याने मा.आयु  यांनी मा. थायी सिमती सभेला सादर केले या 
अंदाजप काची अंमलबजावणी महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम १०० (अ) माणे 
सु  करणेत आली आहे. उ  अिधिनयमा या कलम १०० नुसार ३१ माच पुव  अंदाजप क 
मा.महापािलका सभेने वकारणे अिभ ेत आहे तथा प मा.लोकसभे या आदश 
आचारसं हते या अंमलामळेु सदर अंदाजप क मा.महापािलका सभेला सादर करता न 
आ याने ते माहे माच ३१ पयत अंितम र या वकृत करता आले नाह  ह  व तु थती आहे. 
सबब मा.आयु  यांनी मा. थायी सिमतीस सादर केले या अंदाजप काची य  
अंमलबजावणी सु  झाली अस याने ती यापुढेह  चाल ूठेवणे म ा  आहे. सबब मा. थायी 
सिमती ठराव मांक ४५११, दनांक २८/०२/२०१९ मधील स मा. सद यांनी सन २०१८-१९ 
चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कास सुच वले या सव सुधारणा (सुचना/ 

ताव) वगळून तसेच अंदाजप क पु तक .३ मधील पान .२९० अ. .१५ अ वये पंपर  
िचंचवड मनपा प रसरातील पवना नद  सुधार क प राब वणे याऐवजी पंपर  िचंचवड 
मनपा प रसरातील पवना नद  पुन जीवन क प राब वणे असा बदल क न यातील 
अंदाजप क य र. .३,६४,००,००,०००/- ऐवजी र. .१५,५७,००,००,०००/- अशी दु ती करणेस 
मा यता देणेस तसेच यातील पान .२९० अ. .१७ अ वये पंपर  िचंचवड मनपा 
प रसरातील इं ायणी नद  सुधार क प राब वणे या ऐवजी पंपर  िचंचवड मनपा 
प रसरातील इं ायणी नद  पुन जीवन क प राब वणे असा बदल क न यातील 
अंदाजप क य र. .२०,००,००,०००/- ऐवजी र. .१२,००,००,००,०००/- अशा दु तीसह 
मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी कलम ९५ अ वये मा. थायी सिमती 
सभेला सादर केले या सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कास 
मा यता देणते येत आहे. तसेच साधारणपणे तीन म ह यानंतर मा. वधानसभेची 
आचारसहं ता लागू हो याची श यता वचारात घेता सन २०१९-२० या आिथक वषात 
अंदाजप कात ता वत कर यात आलेली कामे पूण कर यासाठ  उपल ध कमी कालावधी 
वचारात घेता सन २०१९-२० या अंदाजप कातील ता वत सव कामां या नावासमोर नमुद 
अंदाजप क य रकमेस एक त शासक य मा यता घेत यास या- या कामाची केलेली 
तरतूद याच वषात खच करता येईल. सबब, सन २०१९-२० या अंदाजप कात नमूद 
केले माणे ढोबळ अंदाजप क तयार कर यात आलेले आहे अशी सव भांडवली व महसुली 
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कामे तसेच महसूली अंदाजप कातील व तू व सेवां या खरेद या लेखािशषासमोर 
दश वले या एकूण अंदाजप क य रकमेस  शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच ह  
शासक य मा यतेची र कम िन वदा या पूण झा यावर मंजूर िन वदा रकमे इतक  

रा हल यास मा यता देणते येत आहे. तर  महसुली व भांडवली अंदाजप का या सव नवीन 
कामांना यां या समोर दश वले या अंदाजप क य रकमांना तसेच महसूली अंदाजप कातील 
व तू व सेवां या खरेद या लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य रकमेस 
मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर शासक य मा यता देणेकामी मुळ ठरावात उपरो  
नमूद सुधारणां माणे दु ती क न दु त ठरावास मा यता व शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच सन २०१८-१९ म ये झाले या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सबब, यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे 
मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद 
केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क 
याच माणे क शासन पुर कृत योजना 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 क शासन पुर कृत योजना अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०१८-१९ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१९-२० चा अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

४६,४३,५८,८०,३४८ 

 

४६,२०,७७,९७,००० 

२) एकूण खच ३२,५३,०६,८०,१०२ ४५,९०,५३,८४,४०० 

३) अखेरची िश लक १३,९०,५२,००,२४६ ३०,२४,१२,६०० 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 
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२) भाग-३ एकूण खच ५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

क) 

१) 

 

क शासन पुर कृत 
योजना एकूण जमा 

 

१४,६२,२०,६१,१५५ 

 

१५,६२,२४,७७,००० 

२) क शासन पुर कृत 
योजना एकूण खच 

५,७५,२४,६१,००० १४,३६,७९,३१,००० 

३) अखेरची िश लक ८,८६,९६,००,१५५ १,२५,४५,४६,००० 

  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 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.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. १० माचला 
आचारसं हता लागली या यानंतरच हे बजेट. आयु ांनी हे बजेट कामकाजासाठ  सु  केलेले 
आहे. नगरसिचवांकडे िमट ंगसाठ  यावेळेला तु ह  सूचना के या हो या यावेळेला हे 
समजायला पाह जे होत क  आप याला या बजेटवर चचा करता येणार नाह . आज नवीन 
चेअरमन आहेत यांचा आनंद आप याला हरावून यायचा नाह , एक वेगळा आनंद असतो 
मी चेअरमन आहे हे बजेट वाचतो हणून. पण हे सु दा आप याला २० तारखेला घेता आल 
असतं मा.महापौर साहेब. या बजेटवर आज आपण चचा करणार नाह त, काह  नाह  परंतु 
एवढया सगळया नगरसेवकांना आज तु ह  बोलवलं. येकाचा वेळ हा मह वाचाच आहे. 
आज आ हांला सु दा काह  मह वाची काम होती. परंतु पावसाळया माणे काह  उपसूचना 
अजून काह  या बजेटम ये झालतर एक शहरातील जबाबदार य  हणून आ हांला येथे 
थांबण गरजेचे पडलं. असं येथून पुढे होवू नये. आज गरज नसताना ह  बजेटची िमट ंग 
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लावली गेली असं मी या सभागृहाला सांगू इ छत ेआ ण नगरसिचवांनी येथून पुढे थोडस 
तर  सांगाव क  या बजेटवर कुठेह  काह  बोलता येणार नाह . या बजेटम ये कुणालाह  काह  
करता येणार नाह . परवाची जी िमट ंग झाली या दवशी  सु दा हे बजेट क  शकला असता 
एवढच मा.महापौर साहेब मला सांगायच आहे. आता हे जेवढ वाचन केल यात कुणाला सुख 
असेल कुणाला दु :ख असेल, पुढ या पावसाळया माणे जनरल बॉड ला आपण उपसूचना घेवूच 
यावर काह  हणायच नाह  आ हांला. परंतु या कामकाजासाठ  सगळयांना इथे येवून थांबाव 

लागतं हा वेळ येथून पुढे वाचावा अशीच अपे ा आहे, एवढच सांगते आ ण थांबते, ध यवाद. 

मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
आज बजेटला मंजूर  िमळाली शहरा या सुधारणेसाठ  वकासासाठ  हे बजेट एकमताने मजंूर 
झाल. हा यास आपण घेवून चाललो परंतु शासनाकडून या बजेटचा यव थीत वापर केला 
जात नाह . कारण शहराम ये बजेट चांग या कामासाठ  खच केल जात आ ण याला 
अित मणाचा वळखा बसला जातो. मा या भागाम ये अ हंसा चौक आहे, या चौकाम ये 
वनापरवा या या पाच-पंचवीस हातगाडया लागत हो या, याला पालीकेनी परवानाह  दलेला 
नाह . ते रहदार ला अडथळा िनमाण करत होते या यामुळे दोन अपघातह  झाले. एक 
ोफेसर लेड  नवीन आली होती तीचा अपघात झाला याम ये ती मयत झाली. या यानंतर 

तेथील गाडया बंद कर याचा मी मनाम ये वषय केला व तेथील नागर कांनीह  सांगीतल क  
खुपच ञास होतो या गाडया बंद करा. हणून मी अित मण वभागाकड वारंवार य  केला. 
एक दोन वेळेस कायवाह  झाली परंतु या यातून असे िन प न झाल क  हा े दले जातात 
यामुळ ते बंद होत नाह . या यानंतर तेथे फुटपाथ क न फॅ केशनच कंपौड टाकुन घेतलं. 

ते झा यानंतर सव गाडया बंद झा या. परंतु तेथे आई म या एक दोन गाडया लागत 
हो या. या गाडयांना वारंवार वनंती के यानंतर या बंद के या नाह  हणून मी एक 
दवशी वत: जाऊन बंद के यातर या य नी मी पंधरा वषापासून इथ हा गाडा लावतो 
हणून पोलस चौक म ये जाऊन मा या वरोधात त ार दाखल केली आ ण दाखल करतानी 

तीथ याचा रोष एवढा होता क  जसं काह  मी चुक च काम करतो आ ण ती जागा पालीकेनी 
कंवा कोणीतर  याला भाडयाने दली आहे. माझी एकच मागणी आहे क  आपण जर हे 
शहरा या वकासासाठ  करतो आ ण शासन जर या गो ीला िश त लावू शकत  नसेलतर  
आ ह  लोकांनी कायवाह  के यानंतर आम यावर जर कायवाह  होणार असेलतर येणा-या 
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काळाम ये शहराची खुप व ूप प र थती िनमाण होईल. माझी एकच मागणी राह ल क  
जथ जथ जागा ता यात आहेत तीथ कारवाई करावी. अ यत: शासनाने कारवाई केली 
नाह तर आ हांला कारवाई कर याची परवानगी दयावी. एवढ  मी मागणी करतो आ ण माझे 
दोन श द संपवतो. 

मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे सन २०१९-२० चे अंदाजपञक आयु  साहेबांनी जे दले याला मंजूर  
िमळाली याब ल मी आयु  साहेबांच अिभनंदन करतो. हे बजेट दरवष  आपण 
सभागृहाम य ेमांडतो व ते बजेट आपण पास क न घेतो. पण काह  गो ी अशा आहेत क  
आम या भाग . ३१ म ये गे या वष  भरपूर बजेटचे पैसे दले. यावष  पण चांग या 
प दतीने आ हांला बजेट दलेल आहे. पण ब-याच गो ी मनाम ये अटकतात कारण तु ह  
बजेट देतात पण ते वकास हो यास कमी पडतात, वकास होत नाह . िसमटचे रोड चालू 
आहेत, बरेच िसमटचे रोड चालू असतानी त े िसमटचे रोड चांग या वॉलीट चे होत नाह त. 
तुमचे अिधकार  कंवा कॉ ॅ टरदार चांग या प दतीने या बजेटचा उपयोग करत नाह त. 
आम या भागाम ये २४X७ कंवा अमृत योजना ह  योजना चालू आहे पण ती कशा 
प दतीने चालती, कशा प दतीने होती हे तुमचे अिधकार  तुम या पयत ह  मा हती 
पोहचवीत नाह त. कारण यावष  या भाग . ३१ म ये एवढ  बेकार प र थती झाली 
२४X७ चे काम चालू असतानी एक कडे खोदायचे आ ण सं याकाळच पाणी यायच ते जॉ ट 
के या जायच नाह . बजेट दयायच आ ण कामच होत नाह . लोकांना सु वधा काय पाह जेत, 
कशा पाह जेत या प दतीने पोहचत नाह त. पंपर  िचंचवडला ३२ भाग आहेत याम ये 
बर च काम चालू होतात पण आयु  साहेब तु ह  आम या भाग . ३१ म ये काटेपुरम 
चौकचे गाडन कंवा काटेपुरम चौक ते रामकृ ण मंगल कायालय असा िसमटचा रोड चालू 
आहे पण तुमची हजीट कधी नाह . परवा दवशी हाच रोड चालू असताना पाऊस 
पड यानंतर जे काह  शेजार  लॉक बसवले न हते, ेनेज या लाईन गे यात यात एक 
मुलगा पडला. आयु  साहेब तु ह  दरवष  बजेट देतात, आ हांला जाणवत क  बजेट हणजे 
काय क  आप याला काम कर यासाठ  तु ह  पैसे दलेले आहेत. पण ते पैसे कुणासाठ  देता 
हे नेमक कळतंच नाह . आ हांला एवढच कळत क  ते तुम या कॉ टरदाराला का अिधका-
याला देता कारण ते पैसे नीट खच होत नाह त कंवा चांग या वॉलीट ची ती काम होत 
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नाह त. आयु  साहेब तु ह  बजेट भरपूर देता पण ते खालपयत पोहच या जात नाह , काम 
नीट के या जात नाह त. ते अिधकार  नीट काम करत नाह त. कॉ ॅ टरदार नीट काम 
करत नाह त. मा याकड गांगड ग ली नं. १ म ये लॉकचा रोड झालेला आहे तो सगळा 
पावसानी  पंधरा दवसातच वर आला. कशी काय तुमची वॉलीट ची काम. तु ह  बजेट 
दलल आहे, आज ३२ भाग आहेत या ३२ भागाम ये तु ह  कधी कामाची पाहणी केली 
का. कधी तु ह  हजीट केली का. कधी तु ह  या कामावर जावुन तुम या अिधका-यांना 
कंवा कॉ ॅ टरला बोलले का. कधीच बोलले नाह , फ  बजेट दयायचे आ ण खाल यानी 
कसं करायच ते करा. ते नगरसेवक काय ओरडलेतर ओरडू दयात. आयु  साहेब दरवष  
बजेट देतात पण खाली कॉ ॅ टरदार काय करतो, अिधकार  काय करतो यासाठ  आ ह  
ओरडतोत, आ ह  वत: भागाम ये हंडतोत हणून हे तळमळ ने बोलतो. आ हांलाह  
कळतयना रोड कसे चाललेत, पा याची लाईन कशी चालली. कधीह  साहेब तु ह  आम या 
भागाम ये हजीट दलेली नाह . तु ह  वत: रोड पाह लेले नाह त. हणून हे मनापासून 

आ ह  बोलतोय. बजेट या िनमी ानी मा.महापौर साहेब, आपण मला बोल यासाठ  चा स 
दला याब ल आपले आभार मानुन थांबतो. 

मा.बापु उफ शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. अंबरनाथ 
कांबळे हे पोटतीडक ने बोलत होते क  आपल ब-याच ठकाणी कुठ या कामावरती ल  नाह . 
जे आपण क सलटंट नेमतो, कंवा कॉ ॅ टर असतो या यावरती कुठेच ल  नाह . मी 
वारंवार पञ यवहार केला आहे. कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा जो रंगरोड होतो तीथ 
अजीबात कामाची वॉलीट  नाह . आजच बजेट चांगल झाल आहे, आपण बजेट दरवष  या 
भागाम ये देतो पण काम करत असताना कॉ ॅ टर कुठ या प दतीने काम करतो 
याबाबतीत मला कुठलाच अिधकार  असे वाटत नाह  क  यांनी याबाबतीत कुठला 
पञ यवहार केला आहे आ ण यातून काह  मा हती िमळवली. आजच सकाळ  मी इंगळे 
साहेबांना फोन केला, पंपळेसौदागरम ये लायसे स हो डर असणारे २० च  हॉकस होती आज 
पंपळे सौदागर या संपुण प रसरात २०० ते २५० हॉकस दसतात. माझा येक आठवडयाला 
फोन आहे तो या हॉकस साठ . कुठ या संबिंधत अिधका-यांनी दाखवावी क  ती कारवाई 
केली. कुठलेच अिधकार  या भागात फरत नाह त. आ ह  फोन केला क  हणणार 
आम याकडे बंदोब त नाह , आम याकड काह च नाह . मग असा ह  शहराचा बकालपणा 
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होणारना साहेब. ती माट िसट  पण तीथली कॅ सल करा. वारंवार सभागृहात, भाग 
सिमती या िमट ंगम ये आ ह  हाच वषय मांडतो. आमचा एक सहकार  िशतल िशंदे याचा 
भाग चांगला हो यासाठ  तो हॉकस काढायला गेलातर या यावरती गु हा दाखल होतो. 

आपण काय करता, खरतर आ ह  पाच वषासाठ  आहोत, पुढ या पाच वषात आ ह  येवू 
नाह  येवू सभागृहात. तु ह  लोक तर कायम व पी आहेत नां. पुढ या काळात आ ह  असू 
कंवा नसू पण शहर आपल सवाच आहे. इथे असणारे अिधकार  तर कायम व पी आहेत. 
तु ह  लोक काय करता साहेब, शासन हणून तुमची काह  जबाबदार  नाह  का. आ ह  
काह  सांगीतलतर बघतो साहेब, पाहतो साहेब, ख डा बजुवायचा तर ती नगरसेवकाची 
जबाबदार  आहे का, लाईट गेलीतर नगरसेवकाला सांगायच ह  आमची काम आहेत का. आज 
बजेट सादर केल आहे एवढा करोडो पये आपण खच करतो. याचा अथ शासनावरती 
आपल कं ोल नाह . तु ह  जे.ई., डे युट ची िमट ंग घेता तर कधी वचारता का तुम या 
भागात काय चालल ते. आपण सांगतो क  या या भागाम ये काह  करायच असेलतर 

नगरसेवकाला फोन केला पाह जे, कशाला फोन केला पाह जे. या िस ट मवरती काम करणारे 
सव अिधकार  आहेत. जे.ई. आहेत, डे यूट  आहेत, कायकार  आहेत, िसट  ज. आहेत. 
िस ट म काय काम करती साहेब आप याकड. आमच हणण एकच आहे क  तु ह  
िस ट मवरती काम करा. आ ह  उदया असू, नसू आमचा काह  संबंध नाह  पण शहर हे 
सवाच आहे ते चांगल झाल पाह जे. पण फ  कागदावरती माट िसट , कागदावरती अपण 
सगळया गो ी बोलतो. यावेळेस य  कामासाठ  येतो क  तु हांला पोलीस बंदोब त 
पाह जे, तु हांला सगळया गो ी पाह जेत. तुम या अिधका-या या गळयात आयडे ट  काड 
आहे तो जाऊन सांगू शकतो. पा कगला बजेट ठेवल काय करणार पा कगवरती बजेट ठेवून 
तु ह . मा.महापौर साहेब, कधी आपण ॅ फक पोलीस आ ण महापािलकेची िमट ंग घेतली 
का. आपण चांगल शहर कर या या पाठ माग लागतो पण फ  आपण टडर या पाठ माग 
लागलोय. िशतल िशंदे सार यांवर जर गु हा दाखल होत असेलतर आपले अिधकार  काय 
करतात. माझ एकच सांगण आहे साहेब, ॅ फक पोलीस, तु ह , महापौर एकदा बसा. माट 
शहर कधी होईल साहेब, तो पाई चालणारा माणुस जर चालूच शकत नाह तर मी तर हणतो 
आज या बजेटमधुन फुटपाथ काढून टाका साहेब, फुटपाथ हा कारच शहराम ये ठेवू नका. 
शहराच एक डझाईनींग लॅिनंग नाह . या या भागात आहे तसं लॅिनंग चाललय. मा या 
मा हती माणे तूषार कामठेकडे या ठकाणी सतरा कोट  .खच करतो. टाऊन लॅिनंगला 
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वचारा कुठली जागा वत:हून पझेशन दली. काय करणार बजेट सादर क न. वीस वष 
झाली टपी र ह जन झाल पंचवीस ट के जागा ता यात नाह . आज या भूसंपादनासाठ  १४० 
कोट  ठेवले आहेत. पुढ या जीबीला पहा तु ह  येकजण १४० कोट  भूसंपादनाचे वापरणार. 
मी वारंवार सांगतो पाच वषानंतर आ ह  नसू तु ह  कायम व पी असणार आहेत. तु ह  
लोकांनी िनणय घेतले पाह जे. मा.महापौर साहेब, आपल शहर चांगल आहे, अजून चांगल 
हो यासाठ  अजून चांगले  िनणय या. आयु  साहेब, काह  गो ी तु ह  पण नाह  हणायला 
िशका. हॉकस शहरात िनघाले  पाह जे. नाह तर इतके चांगल फुटपाथ करणार खच करणार. 
अित मणबाबत पञ दलेल आहे, कुणावरतीतर  जबाबदार  िन त करा व िनलंबनाची 
कारवाई करा. ब ड ंग परमीशन सकाळ  गेलतर हणणार साईड हजीटला गेलेत. बांधकाम 
पण यांनीच पाडायचे, हॉकस पण यांनी उचलायचे, होड ज पण यांनीच काढायचे. आपण 
माट िसट  करतो होड ज  मधुन कती उ प न आहे आप याला.१६ ते १७ कोट च आहे, व 

आपण ते काढायच टडर काढलय १६ ते १७ कोट च. मा या मा हती माणे शहरात कुठे 
होड ज लावूच नका, कऑ स लावू नका साहेब, िन म शहर सुधारलेल दसेल. आंबेडकर 
चौकातील होड ज काढलेतर चौक चांगला मोठा दसेल. कुठ याह  बाहेर शहरात जा, वदेशात 
जा तीथ हो ड ज आहेत का कंवा कऑ स आहेत का. आपण कायम शहराची माट चचा 
करतो. शहर माट हो यासाठ  या गो ीवर कारवाई करा. साहेब, तु ह  ऍ शन या. या 
बजेटम ये आप याला हो ड जसाठ चे १६-१७ कोट  नको चेअरमन साहेब. जे इलीगल पञाशेड 
लोकांचे आहेत याला लावा टॅ स. कुठला नगरसेवक तु हांला हणणार आहे का लावू नका 
टॅ स हणून. या यावर तु ह  कारवाई करत नाह तर टॅ स लावा. यातून शहर चांगल होईल. 
हणजे िशतल िशंदे सारखा हॉकस काढणार आ ण या यावरती गु हा दाखल होणार हे काह  

बरोबर नाह . एकतर गु हा अिधका-यावर दाखल झाला पाह जे. वारंवार तु हांला माझ पञ 
आहे साहेब, काय या यावर ऍ शन झाली. रोज मा याकडे कमान तीन संघटनेचे लोक 
येतात साहेब, आड चशे आड चशे लोकांचे. त ार  येतात लोकां या क  आ ह  पादचार  
मागाने चालू शकत नाह त. मा.महापौर साहेब, तु ह  पोलीस, थोड शी ऍ शन या. कुठला 
नगरसेवक हॉकस या पाठ शी नाह . सगळया  नगरसेवकांची मागणी आहे, ध यवाद.   

मा.पंकज भालेकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. थमत: मी 
शासनाला आठवण क न देतो क  काल वषय सिम यां या सभापतीची िनवड झाली यांचा 
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स कार राहून गेलेला आहे. मी या ठकाणी आम या रा वाद  काँ ेस प ा या वतीने चारह  
वषय सिम यांचे सभापतींचे अिभनंदन करतो आ ण यांचा स कार या ठकाणी यावा अशी 
मी वनंती करतो. या ठकाणी आताच थायी सिमतीचे अ य  वलासजी म डगेर  यांनी 
बजेट मांडलेल आहे. आता बजेटवर बोलून काह  बदल होणार नाह . परंतु अम या सार या 
नवीन नगरसेवकांना आम या वभागाला काय अडचण िनमाण झाली हे मांडायच आहे 
हणून मी या ठकाणी उभा आहे. आता जे बजेट मांडल या याम ये भागवाईज जर तुलना 

केलीतर आपले आठ भाग आहेत, या ठकाणी आता  जे चालू बजेट आहे आ ण माग या 
वष च जे काह  असेल ते बघीतलतर सव भागात अ ला ११५ कोट  आहे, ब ला १९० कोट  
आहे, फ ला ९० कोट  आहे, ग ला ९८ कोट  आ ण ह ला १४५ कोट  आहे. या ठकाणी मला 
सांगायच आहे क  फ ला सवात कमी बजेट दलेल आहे. स ा ढ प ने याचंा, वरोधी 
प ने यांचा वॉड आहे. या ठकाणी ९० कोट च फ  बजेट आहे. आयु  साहेब अशी तफावत 
का आहे. काह  ठकाणी मोठे ोजे ट चालले आहेत ठक आहे पण एवढ  मोठ  तफावत का. 
१९० कोट , १०० कोट  आ ण डायरे ट ९० कोट  अशी तफावत का आहे. सव शहराचा वकास 
या ठकाणी समतोल झाला पाह जे. समतोल राखला पाह जे. आप या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ऐर याम ये सवािधक ेञफळ फ भागात आहे. ेञफळ आल हणजे 
या ठकाणी तेवढे र ते आले. तेवढया ेनेजची सु वधा आली, पा याची सु वधा आली या जर 

मुलभूत सु वधा दयाय या असतील आ ण जर एवढे कमी पैसे असतीलतर का नाह  हा भाग 
या ठकाणी पाठ माग राहणार. याम ये फ भागाम ये १२ नंबर माझा वत:चा आहे 
या याम ये ेञफळ जा त आहे. आ ण आ हांला फ  १० कोट ची तरतूद आहे. हा दुजाभाव 
का, या ठकाणी सवच कारचे नागर क राहतात. इले शन आले क  राजकारणी लोक या 
वेळेपुरते असतात.  येक नागर कांना आपण सेवासु वधा दयायला बांधील आहोत मग हा 
द ुजाभाव का. माग या वष  पण मी हे बोललो होतो तर  पण यावष  तीच प र थती आहे. 
आम या फ भागाम ये सगळयाच प ाचे नगरसेवक आहेत. रा वाद चे, भाजपचे, सेनेचे, 
मनसेचे सगळयाचे आहेत. मग सवाना सारखा याय का नाह . आप या महापािलकेच सव 
नागर कांना सेवासु वधा पुर वण हे अ  कत य आहे मग आपण यापासून का लांब जातो. 
या सभागृहाम ये आपण नागर कांचे  मांड यासाठ  एकञ आलोत. इथ आप याला 
आप या नागर कांना सेवासु वधा दयाय या आहेत. हणून मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब, आप याला वनंती आहे क  येथून पुढ या काळाम ये यांना येथे कमी बजेट 
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िमळालेल असेल यांना उपसूचनां या मा यमातून बजेट दयावे. एक कडे आपण माट िसट  
करायला चाललो आ ण एक कडे र यासाठ  आ हांला भांडायला लागतं, आ हांला या ठकाणी 
ेनेज लाईन िनधी साठ  भांडायला लागतय.  हा कसला समतोल आहे. एक कडे आपण शहर 
माट करायचो आ ण एक कडे आजह  र यासाठ  भांडतोय. आज आयु  साहेबांना 

सांगायला गेलोतर या ठकाणी रेडझोन आहे ते आहे हे आहे असं सांगीतल जातं हे मला 
मा य आहे पण आमची मागणी पण या ठकाणी या वषयाला अनुस नच आहे. रेडझोन 
जर  असलातर  या ठकाणी हट कल डे हलपमट न करता आपण हॉर जे टल करायला काय 
हरकत आहे. एवढया मोठया ेञफळाचा आमचा १२ नंबर भाग आहे. संपुण भाग 
रेडझोनम ये येतो, िचखली पण भाग रेडझोनम ये येतो. या ठकाणी र ते वकसीत क  
शकत नाह त आपण. कारण क  आज या ठकाणी मोठया माणात इ ड अल आहे, लोक 
राहतात. आज एवढ  मोठ  चाकण एमआयड सी आहे, हाळंूगे एमआयड सी आहे या ठकाणी 
एमआयड सी या ीज जोड यामुळ आम या भागात एवढ  वाहतूक सम या गंभीर झालेली 
आहे, तु ह  पण या ठकाणी ब-याच वेळा हजीट केली. या ठकाणी पयायी र ता नको का. 
आज एवढ  लाखो लोक नािशक हायवेचा अवलंब करतात आ ण दुसरा तळवडेचा अवलंब 
क न पंपर  िचंचवड िसट ला आ ण पुणे िसट ला जोडतात. या ठकाणी रोज ॅ फक या 
मा यमातून ऍ सीडट होतात, तीथ या थािनक नागर कांना नाहक याचा ञास होतो,  ठक 
आहे लोक या ठकाणाहून य-ेजा करतात पण थािनक नागर कांना याचा काह  फायदा 
नाह . या ठकाणी पयायी र याची फार मोठ  गरज आहे. आयु  साहेब मी बराचवेळा 
तुम याकडे या मा यमातून आलो. आम या र याला पयायी र ता सुचवलेला आहे. पयायी 
र ता सुचवला असतानी नागर कांना याचा मोबदला िमळाला पाह जे. कारण आज आपण 
भूसंपादनासाठ  १४० कोट  ठेवलेत. यातले पैसे खच झाले नाह  क  आपण ते पैसे वग क न 
द ुसर कडे वापरतो. पण आज या ठकाण या या मोठया सम या आहेत या सम याला  हे 
पैसे वाप  शकत नाह त का. आम या िचखलीतला र ता वीस वषात नागर करण झाल नाह  
का. वीस वषाम ये बाक चे उदयोग वाढले नाह त का. सगळयात जा त इ ड ज आम या 
ऐर याम ये आहे मग या ठकाणी पयायी र याची यव था नको का. आम या भागातले 
ऍ सडटनी कती लोक जातात.  गेली दोन ते आड च वष मी या तळवडे या र यासाठ  
भांडतो.  नगररचना वभागात जातो. जो तळवडे िचखली िशव र ता आहे तो आप याला 
एमआयड सीला जोडायचा आहे. यामुळे चार पाच भागातली ॅ फक सॉ ह होणार आहे. 
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पण याकडे कोणी ल च देत नाह त. मी गे या दोन वषात लोकांना वनंती क न जागा 
ता यात दली. काह  नागर क िचखली भागातील असतील, तळवडे भागातील असतील, 
भालेकर कंपनी असतील, ता हांणे कंपनी असतील या ठकाणी र याला जागा दयायला तयार 
आहेत. पण मोबद याचा काह च वषय नाह . या ठकाणी सांगीतल जात रेडझोन या 
मा यमातून ५० ट केच िमळणार. या ठकाणी रेड रेकनर दर  चार ते साडेचार लाख आहे 
नागर कांना जर दु पट दलतर ते खुशीन  आपली जिमन र यासाठ  देतील.  कारण क  
नागर कांना या ठकाणी र याची गरज आहे. माझी या ठकाणी खास वनंती आहे क  गेली 
दोन वष मी याचा पाठपुरावा करतो यासाठ  शेतक-याना याचा मोबदला जर येणा-या 
काळाम ये दलातर सवात मोठा आम या भागातील हा  िमटेल. हणून मला या ठकाणी 
सांगायचे आहे क  आपण जे भूसंपादनावर १४० कोट  . ठेवले आहेत या या मा यमातून 
िन तच याचा वचार करावा आ ण येणा-या काळाम ये या ठकाणचा लोकांना मोबदला 
दयावा. या र याचे आपण टडर काढ या या तयार त आहेत. िन तच हा  आपण 
येणा-या काळात माग  लाव या या ने माझी वनंती आहे. २४X७ योजनेचे सगळ कडे 
आपण काम चालू केले आहेत. सगळयात जा त काम मा या भागात झालेल आहे. कारण 
क  प नास ट के या वर काम झाल आहे. मला अस सांगायच आहे क  र ता दु तीसाठ  
याम ये काह च तरतूद नाह . सगळया या तरतूद  ठेवले या आहेत. २४X७ योजनेचे 

कामाची वॉलीट  अजीबात नाह . तेथे लाईन टाकलीतर दोन दोन मह ने तसेच राहते 
यामुळे लोकांचे ऍ सडट होतात. यामुळे आपण येक भागाला जर यासाठ  काह तर  

तरतूद दलीतर २४X७ योजनेचे डाबंर  करण करणे ेचेस भरणे. पण याम येतर ते कुठेह  
दसत नाह . मग बाक चे र ते कसे करायचे याच डांबर करण कसे करायच. तर  पुढ ल 
जीबीम ये उपसूचना मांडून येक भागासाठ  या योजने या डागडूजी कर यसाठ  अपण 
िनधी दयावा अशी मी आप याला वनंती करतो. आताच बापू काटेनी सांगीतल क  िशतल 
िशंदे आप या भागाम ये जे काह  हॉकस झोनसाठ  य  करत होते, आज येक 
नगरसेवकाला वाटते क  माझा वॉड चांगला असावा, तीथे कुठेह  अित मण नसाव. पण 
या ठकाणी जर नगरसेवकांवर गु हा दाखल होत असेलतर ह  अतीशय िनंदनीय बाब आहे. 

मग शासन काय करतय. ह  अतीशय चुक ची बाब आहे. िन तच या ठकाणी शासन 
पुढ ल काळात अती मण हाटव यासाठ  नगरसेवकांना मदत करतील अशी आशा बाळगतो. 
मा.महापौर साहेब, आपण मला या ठकाणी आज बोलायला संधी दली, मी दोन तीन वषय 



27 
 

,   

मांडले याचा येणा-या काळात आपण वचार कराल अशी मला आशा वाटते. मला बोलायला 
संधी दली या ब ल मी आपले आभार मानतो आ ण या ठकाणीच थांबतो, ध यवाद. 

मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आजची ह  जनरल 
बॉड  आपण फ  बजेटसाठ  बोलवली. अशा बजेट साठ  बोलवली ते बजेट इ लीमट झाले, 
मगा सांगीतल क  बजेटवर चचा करता येत नाह  कारण ऑलरेड  हे बजेट इ लीमट होतय. 
तर  आपआप या भागातील अडचणी ते ते नगरसेवक आप याला सांगातात. हे करत 
असताना हॉकस झोनचा वषय िनघाला. िशतल िशंदे सार या एका नगरसेवकांवर क  जो 
राञं दवस लोकांसाठ  काम करतो अशा नगरसेवकांवर यावेळेस त ार कर याची वेळ येते 
आ ण यानंतर कारवाई होते. मग आपल शासन करतय काय. आपले अिधकार  काय 
करतात. आज हातगाड  नेली हणून खोट  त ार देत असेल क  मला िशतल िशंदेनी मारल, 
मला धमक  दली आ ण तसा गु हा दाखल होत असेलतर साहेब कुठतर  तमु या अिधका-
यांना तु हांला जागेवर आणता येइल तस आम या मागेह  उभा रहावे लागेल. तु ह  
वत:कमीशनर साहेबांशी बोलायला पाह जे होतं क  अशा प दतीने ह  घटना आहे. या यावर 

कुठेतर  ईलीगल हॉकसवर कारवाई केली गेली या यामुळे जर सुडबु द ने लोक अशी त ार 
करत असतीलतर साहेब कुठेतर  या लोकांम ये चंड माणात डेअर ंग वाढेल आ ण शहर 
अजून व ूपीकरणाकडे जाईल. साहेब, कुठेतर  आपल शहराकड ल च नाह . न क  आपले 
दौरे, सु टया या यातन इले शन फेवर मधुन आपण अजून बाहेर िनघालेला नाह त. 
आंबरनाथ कांबळेनी काय सांगीतल तु ह  आलेच नाह त, तुमच ल च नाह , तु ह  भागात 
आजपयत आलेच नाह त. हणजे कुठेतर  ह  चचा कर याची वेळ सभागृहावर येते. कुठेतर  
आपण वत: या गो ीला कारणीभूत आहात. जो कोण इसम आहे कशोर गाडर  यानी 
िशतल िशंदे व द त ार दली या या व द पण तु ह  तो ईलीगल गाड  लावतोना 
गु हा दाखल करा. आप या शासनामाफत या यावर कारवाई  करा. या या शहरात वीस 
ते पंचवीस हातगाडया असतील. या या गाडयाला तु ह  परवानगी दलेली आहे का. द ुस-या 
बाजूला आता शञु नने सांगीतल क  आप याला होड ज मधुन उ प न फ  १४ कोट  येते 
आ ण आपण या यावर कारवाई कर यासाठ च टडर काढलय सात ते आठ कोट  पयाच. 
हा कती मोठा वरोधाभास आहे, तु हाला वाटत असेलना क  शहर व ूप होत तर बंद क न 
टाकाना ते होड ज. द लीम ये तो कायदा आहे, ब-याचशा रा यात तो कायदा आहे, नाह  
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देत होड जला परवानगी. जर एवढ तुमच उ प न येत असेलतर तु ह  लावून टाका. खच 
जा त आ ण उ प न कमी. कुणासाठ  पोसतात तु ह  हे लोक. ईलीगल एवढे होड ज लागत 
असतीलतर कुणासाठ  हे चाललं आहे. तु ह  दहा-दहा, वीस-वीस गाड  लावत असाल आ ण 
कारवाई करायला गेलेतर खोट  त ार देत असतीलतर कशासाठ , तु ह  कुणासाठ  हे करता 
साहेब, आम या भागात तु ह  च कर मारा. बघा कती गाडया ईलीगल लागले या 
आहेत.तुमचा साहेब एकतर अिधका-यांवर कं ोल दसत नाह . आता एक िसट  जनीअर 
नाशीकहून, नािशक महापािलकेनी याना घेतल नाह  हणून ते आप या शहरात आले. का 
शहरात स म अिधकार  नाह त का, नाह तर  शहराची मा हती नसलेले सगळे अिधकार  
घेवून या. प नेते आप यालाच िनणय यावा लागेल. या अिधका-याला नािशक 
महापािलकेनी वकारल नाह  याची ऑडर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला आली. मग 
पंपर  िचंचवड महापािलका असे अिधकार  घेणार आहे का. हणजे याचाच अथ तु ह  आहे 
या अिधका-याना नीट कामाला लावत नाह  दुस-या बाजुला तु ह  शासनाकडन अजून 

अिधकार  आणायचे. का तुम याकडे स म अिधकार  नाह  का, तस असेलतर तु ह  कबुल 
करा. या यातला एकह  स म नाह  हणून बाहे न आणता येईल. याला शहराची मा हती 
क न दया तेथून पुढ तो कामाला लागेल. या प दतीने हा सगळा कारभार शासनाचा 
भ गळ चालला आहे तो थांबला पाह जे. तुमच बजेट आहे असं इ लीमट केल गेलेल आहे. 
म डगेर  साहेबांनी तो जो मान आहे तो िमळवला आहे, ते वाचल आहे. जस अंबरनाथ 
कांबळेनी सांगीतल, वणने सांगीतल इं पलीमटतर  यव थत करा. कागदावर नको, 
जागेवर करा. आज तु ह  एका बाजुला होड जने व ूपीकरण करणार, दुस-या बाजुला 
हातगाडया तीस-या बाजूला तु ह  पावसाळयात पण ईलीगल कारवाई करता. आपले कती 
भूसंपादनाचे वषय ज हािधकार  यांचेकडे पे ड ंग आहेत. याचा तु ह  का फॉलोअप घेत 
नाह त. हणजे तु ह  ठरावीक भागात ठरावीक लोकांनी सांगीत यानंतर या ठकाणी कारवाई 
करता अशा कारची मानसीकता सव शहरातील नागर कांची झाली आहे. सरसकट कारवाई 
एकतर बंद करा नाह तर सरसकट लोकांवर तु ह  कारवाई करा. चाललय काय हे. या या 
भागात ईलीगल होईलना या अिधका-यावर कारवाई करा. तु ह  एकतर ब ड ंग परमीशनला 
चाज दला. थाप यला सांगड घालानां साहेब, दुपार पयत एकह  अिधकार  जागेवर नाह , 
कुठे तर कारवाईला गेला. परत तो कधी कधी पोलीस परमीशन देतो, कुठेतर  आप याकड 
पण स म कारवाई कर यास अिधकार  नाह . दुस-या बाजूला कारवाई करायला तु ह  गेलेतर 
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ते आम या नावाने ओरडतात. तु ह  सगळया शहरात एक पॉलीसी िनणय या आ ण 
सगळया शहरात तो इ लीमट करा असं तु हांला करता येत नाह  का. नाह तर कबूल क न 
टाका करता येत नाह  हणून मी नवीन िसट  जनीअर आणला या या ता यात सगळ 
देवून टाकतो. हणजे कुठेतर  साहेब या गो ीत तु हांला सुसूञता आणावी लागेल. दोन वष 
झाले तु ह  शहरात काम करताय, शहर तुम याकडे आशेनी बघतय साहेब. पु यात म ये 
उदा. आहे साहेब, कुणालकुमार यांच. प नास प नास वषा या टप-या कधीच िनघून गे या. 
याब ल कुठेह  चचा नाह . या सगळया गो ीकड साहेब तु ह  ल  दया. लोक ितिनधी 

आपआप या भागातील या ठकाणी सम या मांडतात. सवाचा रोष जर पाह लातर सव आयु  
साहेब, आयु  साहेब, आयु  साहेब करतात. मा.महापौर साहेब, तु ह  पण साहेबांना 
सभागृहा या वतीने एक आदेश दयावा अशी मी आप याला वनंती करतो. 

मा.सिचन िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या या 
बजेट या िमट ंग िनमी  आयु ांनी जे बजेट मांडल ते वलास दादांचच बजेट ते तांिञक 
अडचणीमुळे फ  आयु ांनी मांडल याच मी अिभनंदन करतो आ ण हे बजेट एक चांग या 
प दतीने तयार केल गेलेल आहे यात काह  शंका नाह . कारण वलास दादासारखा अ यासू 
माणूस हे बजेट तयार करतो आ ण आप या समोर मांडतो. शेवट  माणूसच आहे थोडयाफार 
चुका होतच असतात. या याम ये काह  चुका आम या िनदशनास आ या या मांडू इ छतो. 
या बजेटम ये आपण पवना सुधार क पासाठ  साधारण २०० कोट ची तरतूद करतो. परंतु 
शहराला या पवनेचा पुण पाणीपुरवठा प यासाठ  केला जातो. या पवनेवरती दुषीत पाणी 
आ ण व छता या यासाठ  आतापयत आपण काय काळजी घेतली कंवा आतापयत आपण 
कती खच करतो याचा थोडासा लेखाजोखा आपण जर पाह लातर या यावरती आपला 
काह च खच झालेला दसत नाह . वा त वक शहराला बंद पाईप योजनेची गरज आहे ते हा 
पुण शहराला पाणीपुरवठा सुरळ त होवू शकतो. आज आपण पाणी टंचाईला सामोर जातो 
आ ण तेह  भर पावसाळयाम ये. जून मह ना चालू होवून सु दा आपण पाणी टंचाईला सामोरे 
जातो ह  प र थती आप यासाठ  लाजीरवाणी आहे. याच िनयोजन कर यात आपण कुठेतर  
कमी पडतो. आज या या बजेट या िमट ंग संदभात आपण चचा करणं उिचत नाह  परंतु 
या गो ी समोर आणणं गरजेच आहे, या यावरती चचा होणं गरजेच आहे यासाठ  

पोटतीडक ने आमचे सहकार  अंबरनाथ कांबळे असतील, बापू काटे असतील, राहूलदादा 
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असतील, िशतलदादा असतील या सवानी आपल मनोगत मांडलेल आहे. शहराम ये ववीध 
कारचे  आ वासून आप या समोर उभे आहेत. बजेट करताना जमा आ ण खच या दोन 

गो ींचा वचार केला जातो. जा तीत जा त जमा कसे होतील आ ण ते जा तीत जा त खच 
कसे करता येतील याचा वषभराचा एक ताळेबंद कंवा याचा पुव वचार क न आपण ते 
बजेट तयार करतो. पण हे बजेट तयार करत असताना जमा आ ण खच एवढाच वचार न 
करता नागर कां या सु वधांचा जा तीत जा त कसा वचार केला जाईल तो वचार या यात  
कुठ जा त झळकताना दसत नाह . जमा झाले आ ण ते खच केले हणजे बजेट स सेस 
झालं असं नाह  तर नागर कांना आप याकडन जा तीत जा त काय सु वधा द यात कंवा 
काय सु वधा दे याचा आपण य  करतो याचा पण जा त वचार करण गरजेच आहे. आज 
पावसाळा सु  झाला आहे, शहरात अनेक नाले आहेत. बरेच नाले फ  कागदावरच साफ 
झाले आहेत अशा बात या वतमानपञामधुन येत असतात आ ण ब-याच ठकाणी व तु थती 
पण पाह ला भेटते. नाले साफ होण हा भाग वेगळा आ ण नाले साफ क न काढण हणजे 
बुजवून टाकणे हा भाग वेगळा. आज मा या भागा या जवळचा एक नाला बुजवून टाकलेला 
आहे. क पटे व तीतले, तुषारदादां या वॉडातले दोन नाले बुजवून टाकलेत. ह  खुप गंभीर 
बाब आहे.  या गो ीवरती  वचार करण आ ण कृती करण ंया दोन वेगवेगळया बाबी आहेत, 
नुसतच वचार कर याची आता वेळ नाह , कृती करायची वेळ आहे. तर  आप याकडन कृती 
झाली पाह जे. आ ण अशा गो ी करणा-यांच मन पु हा धजावल नाह  पाह जे असे काह तर  
कठोर शासन या यावरती झाल पाह जे एवढ  अपे ा य  करतो तसेच हॉकस पॉलीसी वर 
जी काह  चचा करतो, माग या दोन वषाम ये ब-याचवेळा या यावरती चचा झा या. पण 
अजूनह  कुठ याच ठोस िनणयापयत आपण पोहचलेलो नाह त. शहराम ये येणा-या येक 
नागर काला इथे भाकर  िमळाली पाह जे. क कर  असु दयात, कुणीह  अस ुदयात, कामगार 
नगर  हणून आप या पंपर  िचंचवडच नाव सव देशात िस द आहे. पण येणारा कामगार 
असू दयात कंवा हातावरच पोट भरणारा माणुस असु दयात याला यावसाय करायची 
परवानगी आपण दली पाह जे. पण या सोबत रहदार ला कुठे अडचण झाली नाह  पाह जे 
याची सु दा द ता आपण घेतली पाह जे. आ ण िशतलदादा तेच करत होता पण ते करताना 
या यावरती गु हा दाखल झाला. या यावरती गु हा दाखल झाला हणजे आप या 

सगळयावरतीच गु हा दाखल झाला अस समजून आपण या या पाठ शी उभ राह ल पाह जे. 
या या सोबत आपण राह ल पाह जे. ॅ ट कली यावर काह तर  कारवाई झाली पाह जे. 
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तसेच माग या वष  आमचे सहकार  तुषारभाऊ कामठे यांनी सु दा कऑ स या वरोधात 
छोटस आंदोलन केलं होतं. या वेळेस यां यावरती एक गु हा दाखल झाला होता. तो गु हा 
दाखल झालेला असताना आज याच माणसाला हणजे यांनी आप या नगरसद यांवरती 
गु हा दाखल केला याच माणसाला पु हा कऑ सच टडर दलं गेलं याचा अथ काय आ ण 
याची गरज काय. हणजे जे लोक अरेरावी करतात, नगरसद यांना दमदाट  क न, गु हे 
दाखल करतात यांनाच आपण परत पोस याच काम करतो आ ण यांना का पोसल जात ं
याच उ र कुठून िमळणार. बापू हणाले तसं होड जची आप या शहराला खरच गरज नाह . 
महापािलकेला अंदाजे १७ कोट  . उ प न िमळतय पण ते न िमळालेल कधीह  चांगल. 
होड ज या मा यमातून वषाला कती पयाची उलाढाल होते. महापािलकेला यातला दहा 
ट के तर  उ प न येते क  नाह  मा हत नाह . पण शंभर, दोनशे, पाचशे या पट म येच 
याच वणन होत असतं. होड ज या संदभात आपण िनणय घेणं गरजेच आहे असं मला 

वाटत. पु हा एकदा बजेट या संदभातील गो ीच मी अिभनंदन करतो आ ण मला बोल याची 
संधी दली याब ल मी आप या सवाचे ध यवाद मानतो आ ण थांबतो.   

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हे बजेट मा. थायी 
सिमतीचे अ य  वलासभाऊनी सादर केलं. हे बजेट खरतर एवढयासाठ  मांडल गेलं. 
आप या सवाना क पना आहे क  माग या माच पासून आचारसं हता सु  झाली आ ण 

येक  नगरसेवकां या मनाम ये भावना असते क  मा या भागातील कामे लवकर झाली 
पाह जे. आज शासक य मा यता एवढयासाठ  घेतली क  पुढ या काळाम ये बजेट या नंतर 
वधानसभेची येणार  आचारसं हता चालू होणार आहे यामुळे कामाला अिधक गती िमळावी. 
येकाला असं वाटत क  मा या वॉडा मधल काम अगोदर सु  झाल पाह जे. याला 

वकऑडर िमळाली पाह जे या सगळया ती या भावना असतात. खरतर आज आपण 
आयु ांच बजेट जशास तसे एवढयासाठ  मंजूर केलं पण या या सद यानी या ठकाणी मत 
य  केलं हणजे मंगलाताई आता सभागृहात नाह त, यांनी सांगीतल क  सभागृहाचा वेळ 
का घेतला. कदािचत वेळ का घेतला ह  यांना याची प र थती मा हत नसेल माग या 
सभेला करायच क  पुढ या करायच. याची जाणीव देखील आ हांला आहे. मा या अगोदर या 
सहका-यांनी तळवडे या भागा मधील प र थती सांगीतली क  आ हांला बजेट नाह . खरतर 
रा वाद  काँ ेसने या वषयावर बोलूह  नये क  या गावाला वकासपासून वंिचत ठेवलं या 



32 
 

,   

सगळयांचाच वकास आ ह  स ेम ये आ यानंतर केला. मला एक वनंती करायची या 
प दतीने उपमहापौरांनी खुप चांगल या सभागृहाम ये भाषण केलं. िशतल िशंदेनीह  केलं, 
राहूल कलाटेह  याच संदभात बोलले, व तु थती आहे. तो पइलवान आप या मनामधली 
भावना य  करत होता, मनमोकळेपणान बोलत होता. मला म हती आहे क  खुप जणांनी 
याब ल िशतल या ब ल असेल, राहूल कलाटे या ब ल असेल अमृता या संदभाम ये यांना 
पाठ ंबा दे यासाठ  काह तर  बोलायच असेल. पण िन तच आप या सगळयांना क पना आहे 
हणजे शहर यावेळेस आपली माट िसट कड वाटचाल करते, वाटचाल करत असताना 

शहरह  बापू चांगल दसल पाह जे ह  भावना आहे. तु ह च सांगीतल, कुणाल गाडन या 
मा या चौकाच काय करायच आहे. आ ण एखादा टपर वाला, एखादा ले सवाला 
मुजोरपणान जर वागत असेलतर मा.महापौर साहेब, माझी आप याला वनंती आहे अशा 
प दती या मुजोर ठेकेदाराला जर काम िमळालेल असेलतर यास लॅकली टम ये टाक याच 
काम खरतर यावेळेस आपण बोललो होतो. या सभागृहा या मा यमातून मा.महापौर साहेब, 
मी तु हांला वनंती करतो क  एक आदेश दया क  अशा प दतीचे मुजोर ठेकेदार ते पु हा 
एकदा नाक वर कर याचा य  करत असतील मी तुम या नाकावर टचून या 
महापािलकेम ये काम घेतोतर अशा प दती या ठेकेदाराच काम बंद झाल पाह जे. अशा 
प दतीचे आदेश तु ह  मा.आयु ांना, शासनाला दयावेत. दुसर  गो  क  िशतलनी या 
प दतीने सांगीतल मग एखादा टपर वाला, एखादा हातगाड वाला या प दतीने र यावर 
थांबून र या या ॅ फकला, लोकांना ञास दे याचा य  करतो आ ण तो उलट गु हा 
नगरसेवकांवर दाखल करतो. शहर चांग या प दतीने दसल पाह जे अशी भावना आहे. 
सुजाताताई या भागामधली दोन तीन मह यापुव ची घटना आहे. या सवसाधारण सभेम ये 
खरतर या यावर कतीतर  आवाज उठवला गेला. एखादया नगरसेवीका भगीनीवर ती यावर 
खुनाचा गु हा दाखल कर याची प र थती, बीचार  तीन तीन आठवडे घरापासून दुर राहून 
अटकपुव जािमनासाठ  य  करते. हे शहर काह  टपर वा यांसाठ  नाह . हे शहर काह  
र याव न, चौकाचौकाम ये र या या ॅ फकला अडथळे क न आपली उप जवीका 
कर यासाठ  नाह . खरतर या यासाठ  आप याला वेगवेगळया चौकात हॉकस झोन क न 
यावर माग काढावा. मा.महापौर साहेब, या िनमी ान शासनाला तु ह  आदेश दले 

पाह जेत. िशतल िशंदे असतील कंवा बापू काटे असतील सगळयां या भागाम ये असे 
अित मण आहे. मा.महापौर साहेब, मी तु हांला या िनमी ान शासनाला आदेश दे याची 
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वनंती करतो क  चौकाचौकामध या सगळे अित मण, टप-या पंधरा दवसा या आत 
काढ या नाह तर या संबंिधत अिधका-यावरती कारवाई कर याचे आदेश दयावेत आ ण 
यापुढ या काळाम ये कुठ याह  नगरसेवकाला एखादा ठेकेदार असेल, एखादा लॅ सवाला 
असेल, एखादा टपर वाला असेल, एखादा अनिधकृत बांधकामवाला असेल तो या प दतीने 
वागत असेलतर संबंिधत ठेकेदाराला, या संबंिधत टपर वा याला या पुढ या काळाम ये 
शहराम ये कुठेह  रोजगार करता येणार नाह , यावसाय करता येणार नाह  अशा प दतीचे 
आदेश मा.महापौर आपण दयावते. खरतर मी अिभनंदन करतो क  थायी सिमतीचे सभापती 
वलास िम डगेर  यांच. आप याला आयु ांनी जे बजेट दलं या बजेटवर बोल याची 
सगळयाची मानसीकता, सगळयाची इ छा आहे. मला मा हती आहे क  सगळेजण खुप चांगल 
भाषण क  शकतात. परंतु पुढ या काळाम ये सभेचा अिधक वेळ न घेता मा.महापौर साहेब, 
जे तातड ने  या ठकाणी नगरसेवकांनी मांडले याबाबत शासनाला तशा प दतीचे आदेश 
दयावेत आ ण सभा या ठकाणी थांबवावी अशा प दतीची वनंती करतो तसेच मा.महापौर 
साहेब, मी आप याला वनंती करतो क  आज आपले नगरसेवक कैलास बारणे यां या 
वाढ दवसा िनमी  आ ण चार वषय सिम यांचे सभापती यांची िनवड झालेली आहे 
यािनमी ाने या सगळयांचा आपण स कार करावा आ ण सभेचे कामकाज संपवाव 
अशा कारची वनंती करतो आ ण थांबतो ध यवाद.  

मा.महापौर –  सव स मा.सभागृह. या ठकाणी अतीशय गंभीर वषय सभागृहासमोर आलेला 
आहे. या सभागृहातील एक सद य िशतल उफ गोरख िशंदे यां या भागाम ये या टप-या 
आहेत जे हॉकस झोन आहेत या संदभाम ये जो वषय या सभागृहाम ये आलेला आहे. 

येक नगरसेवकांनी असे वषय भोगलेले आहेत आ ण येक नगरसेवकांना आशा 
सम यांना सामोरे जाव लागलेल आहे. यामुळे आयु ांना मी या ठकाणी आदेश देतो क   
संबंिधत अित मण वभागाला जे अिधकार  आहेत या अिधका-यांना आपण आदेश दयावेत 
क  पंधरा दवसा या आत पादचा-यांना या हॉकसमुळे जो ञास होतो याच बरोबर 
फुटपाथवर जे हॉकस आहेत आ ण वाहतूक ला अडथळा ठरणारे हॉकस हे पंधरा दवसा या 
आत तातड ने काढावेत. आ ण जर यांनी नाह  काढलेतर यां यावर कायदेिशर कारवाई 
कर यात यावी असे आदेश मी या ठकाणी संबंिधत वभागाला, आयु ांना देत आहे. 
याचबरोबर वषय सिम यां या नविनवािचत सभापतीचीं िनवड काल कर यात आली या 
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चारह  सिमतीचे सभापती याचंा स कार कर यात येणार आहे याच बरोबर आज यांचा 
वाढ दवस आहे ते कैलास उफ बाबा बारणे यांना वाढ दवसा या शुभे छा दे यासाठ  यांनाह  
मी या ठकाणी िनमंञीत करतो.   

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.आयु , मा. थायी सिमती सभापती, मा.प नेते, मा. वरोधी 
प नेते, सव गटनेते व पदािधकार  यांचे हा ते नविनवािचत वषय सिमती सभापती यांचा 
स कार कर यात आला याच माणे मा.कैलास बारणे यांचा वाढ दवसामुळे स कार कर यात 
आले.)    

मा. महापौर –  सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे मी जा हर करतो.  
      ----- 
 
 

   (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 
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