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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

वशेष महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 

दनांक – १९.०३.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०१३ची वशेष मा.महापािलका 
सभा मंगळवार द.१९.०३.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े   
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ट  

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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२१. मा.उ हास शे ट  

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२८. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२९. मा.भारती फरांदे 

३०. मा.आर.एस.कुमार 

३१. मा.जावेद रमजान शेख 

३२. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३३. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३४. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३५. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३६. मा.नेटके सुमन राज  

३७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३८. मा.भ डवे संिगता राज  

३९. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

४०. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

४१. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
४२. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४३. मा.शमीम पठाण 

४४. मा.† òड.संद प गुलाब िचंचवडे 

४५.मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४६.मा.अपणा िनलेश डोके 

४७.मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४८. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४९. मा.जय ी वसंत गावडे 

५०. मा.पवार मनीषा काळूराम 

५१. मा. साद शे ट  
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५२. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

५३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

५४. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५५. मा.शेख अ लम शैकत 

५६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५७. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५८. मा.म डगेर  वषा वलास 

५९. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

६०. सौ.गवळ  सुिनता (ताई) पांडूरंग 

६१. मा.सुपे आशा र वं  

६२. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६३. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

६४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६५. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

६६. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६७. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६८. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडग े

६९. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

७०. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

७१. मा.ननवरे जत  बाबा 
७२. मा.सावळे िसमा र वं  

७३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

७४. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

७५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७६. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७७. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७८. मा.कैलास महादेव कदम 

७९. मा.छाया जग नाथ साबळे 

८०. मा.आसवानी स वता धनराज 

८१. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

८२. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
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८३. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

८४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८६. मा.काळे वमल रमेश 

८७. मा.पाडाळे िनता वलास 

८८. मा.कैलास गबाजी थोपटे 

८९. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

९०. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९१. मा.बारणे िनलेश हरामण 

९२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९३. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

९४. मा.बारणे माया संतोष 

९५. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९८. मा.कलाटे वाती मयुर  

९९. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१००. मा.च धे आरती सुरेश 

१०१. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

१०२. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

१०३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०४. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

१०५. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१०६. मा.जगताप राज  गणपत  

१०७. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१०८. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१०९. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

११०. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१११. मा.जम सोनाली पोपट 

११२. मा. शांत िशतोळे 

११३. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
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११४. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११५. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११६. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१२०. मा.संजय केशवराव काटे 

१२१. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१२२. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२३. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१२४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

     यािशवाय मा. ीकर परदेशी-आयु ,मा. काश कदम-अित.आयु ,मा.सावंत-
सहआयु ,मा.कुलकण , मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु –सहा.आयु ,मा.घाडग-ेमु यलेखाप र क, 
मा.चाकणकर- .नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.च हाण-सहशहरअिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.गायकवाड- .आरो य 
वै . अिधकार , मा.डॉ.पवन सावळे-अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक 
(नगररचना), मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम, मा.पाट ल, मा.च हाण,मा.शरद जाधव, 
मा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.दांगट-काय.अिभयंता, 
मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा य.), मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.माछरे-
वशेष अिधकार ,मा.गावडे-अ नशामक अिधकार ,मा.गायकवाड-जनसंपक अिधकार , 
मा.पाट ल- ाचाय आयटआय मोरवाड  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
मा.महापौर :- उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, 
प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत 
आहे. 
 
मा. .नगरसिचव :- मा.महापौर यांनी वह त के या माणे वशेष सभेतील 
कामकाजाचा म पुढ ल माणे असेल. 
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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 :- ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú.1 :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी 
सिमतीने तयार केलेले सन २०१२–१३ चे सुधा रत व सन २०१३–१४ चे मुळ 
अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच जेएनएनयुआरएम अंतगत महानगरपािलकेने नमुद 
केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजप क “प” 
वचारासाठ - मा.सभापती थायी सिमती अंदाजप कावर ल िनवेदन/मनोगत य  
करतील. 
 
(मा.सभापती थायी सिमती यांनी अंदाजप क “ अ” व “क” वर ल िनवेदन सादर 
केले.) 
 
मा.महापौर – अंदाजप कावर चचा चाल ूकर यात यावी. 
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, आ ाच नगरसिचव साहेबांनी काह  सूचना 
द या अस यांचे सांिगतले आहे. सभागृह ने यांना वनंती आहे, जर सूचना 
वकारणार असाल तर महापौरांकडे देणार असाल तर सग या नगरसेवकांना आधी 

मा हती ायला पाह जे. कोणाकोणाला काह  िनधी वाढवायला पाह जे, बदल करायचा 
असेल तर आ हाला व ासात घेऊन सूचना घेत या पाह जेत. कोणा याह  टेबलवर 
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पु तक नाह . माग या मागे गतवष या रतीने केले असेल तर ते यो य होणार 
नाह . सव गटने यांनी यासंदभात सूचना ायला पाह जेत. यासाठ  सग यांना 
व ासात घेऊन सूचना ा. सूचना घेत यानंतर काह  फरक पडत नाह . 
सभागृहा या वतीने वनंती करत,े रा ी जे हा िमट ंग संपली ते हा सूचना दे यात 
आ या, वचारणा कर यात आली नाह तर बाक  सद यांवर अ याय होईल यांची 
न द यावी. 
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा २०१२-
१३ चा सुधार त व १३वा मूळ अथसंक प थायी सिमती अ य  मा.जगद श शे ट  
यांनी सादर केलेला आहे. २०२४.१४ कोट ंचे अंदाजप क आहे. याचबरोबर 
जेएनएनयूआरएमसाठ  १२२४ कोट ंचे अंदाजप क आहे असे िमळून ३२४८.१४ 
कोट ंचा अथसंक प सभेत सादर केलेला आहे. हा ३८वा अथसंक प आहे. तो 
मांडताना जमा बाजूला आरंभीची िश लक ९७.८२ कोट  दाखवली आहे. मला 
सांगायचे आहे क , जवळजवळ १०० कोट  अंदाजप कातील तरतूद खच केलेली 
नाह . अनेक वेळा सभागृहात चचा झाली. वकास कामे होत नाह त, भांडवली खच 
होत नाह . सरळसरळ दसते आहे, जवळजवळ १०० कोट  खच केलेला नाह , 
हणून ह  आरंभीची िश लक राह ली आहे. जेएनएनयूआरएमचे ५११ कोट  िश लक 

दाखवले आहेत. महापािलकेचे १०० कोट , जेएनएनयूआरएमचे ५११ कोट  पये असे 
जा तीत जा त ६११ कोट  खच झालेले आहेत. जी वकास कामे भागात झाली 
असती, परंतू ते खच केलेले नाह त. गे यावषात भांडवली खचात हणून आरंभ 
रकमेत खच होत नाह . मा.कैलास कदम यांनी, मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी  
वचारलेले आहेत. सभागृहात मो या माणात चचा झाली आहे. ६१४ कोट  काय 
लहान र कम नाह . दसर  गोु  या वष  १२०० कोट  उ प न गृह त धरले आहेत. 
जकात हा महापािलके या उ प नाचा मह वाचा ोत आहे. एकूण बजेट या 
जवळजवळ ६० ट के िनधी जकातीपासून िमळणार आहे. गे या वष  १३०० कोट ंची 
तरतूद केली होती. म यंतर या काळात अपे े माणे िमळालेली १०५० कोट ंची 
जकात मूळ अंदाजप कात धरली आहे. केवळ २५० कोट ंची तूट येणार आहे. LBT 
सु  होणार आहे. नवीन आहे. यापार  याला वरोध कर त आहेत. १४ माच रोजी 
आपण िमट ंग घेतली होती यावेळ  यापा-यांनी मो या माणावर वरोध केला 
होता. यापार  बचाव, LBT हटाव अशा घोषणा के यातर  LBT भरणार नाह  असे 
सांग यात आले होत.े वशेषतः लोक य खासदार गजानन बाबर यांनी या    
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यापा-यांचे नेतृ व केले होते. LBT असो, जकात असो थािनक वरा य सं थेला 
उ प न िमळाले नाह तर वकास कसा करणार? ी. गजानन बाबर हे १५ वष 
नगरसेवक, १० वष आमदार आ ा खासदार झाले आहेत. शहरा या वकास कामांचा 
यांनी वचार केला पाह जे. जनतेने यांना खासदार हणून िनवडून दलेले आहे. 

महारा ा या ने यांनी क  सरकारकडे बाजू मांडली पाह जे, ते ितथे काह च बोलत 
नाह त. खासदार बाबर यांनी द लीत ल  घातले पाह जे. राजकारण कर यासाठ  
सुलभा ता सारखे स म ने या असताना यांनी यात ल  घालू नय.े जकात बंद 
होऊन LBT सु  होणार आहे. वा त वक पाहता, हा वषय महापािलका सभेत 
यायला पाह जे होता. जकात बंद होऊन LBT हा धोरणा मक िनणय आहे. 
महापािलका सभेत आमची मा यता यायला पाह जे होती. LBT हणजे काय 
आ हाला मा हत नाह . प  पाठवून आ हाला या वषयी मा हती दलेली आहे. परंतू 
आ हाला काह च मा हती नाह . या ठकाणी हा वषय महापािलका सभेत यायला 
पाह जे होता. तो या ठकाणी आयु  साहेबांनी घेतला नाह . १२०० कोट  उ प न 
अपे त आहे. इथे ए कॉटस ्ला परवानगी नाह . ते घेऊ शकणार नाह . यात ४० 
कोट  िमळणार हटले आहे. याला परिमशन नसेल तर ते १२०० – ४० = ११६० 
कोट  फ  LBT हणून िमळणार आहे. दसरे करसंकलनमधून ु २५० कोट  अपे त 
धरले आहेत. गे या वष  १७० कोट ंचा अंदाज होता. मूळ अंदाजा या १९६ कोट  
जमा होतील. कर संकलनम ये २६ कोट ंची वाढ झालेली आहे. शहरात २,९१,००० 
अिधकृत िमळकती व १,३४,००० अनिधकृत बांधकामे आहेत. यां या न द  बंद 
केले या आहेत.  म हला वगासाठ  धोरण जाह र झाले आहे. २०१२ पयत या 
बांधकामांमधून मो या माणात उ प न िमळू शकेल. या िमळकतींची न द केली 
तर  अनेकांनी ३१ माच २०१२ पूव  घर बांधले आहे पण न द केलेली नाह  अशांची 
एक हजारा या घरात सं या आहे. या न द  झा यातर  कर संकलनम ये वाढ 
होईल. बांधकाम परवानगी वभागाला महापािलके या उ प नात मुख थान आहे. 
२५७ कोट  िमळणार आहेत. २०१२-१३ या अंदाजप कात १६५ कोट  अपे त 
धरले होते. य ात २१० कोट  िमळाले आहेत. बांधकाम परवान यांमधून ४५ 
कोट ंची वाढ होणार आहे. पंपर  िचंचवड शहर महानगर होऊ लागले आहे. इथून 
मागे अितशय चांग या कार या आपण सु वधा द या आहेत. पाणीपुरवठा, ेनेज 
सु वधा चांगली केलेली आहे. इ ा टर अितशय चांग या प तीने झालेले आहे. 
शहरात पु यामंुबईचे लोक यायला लागले आहेत. ब डर या चांग या, मोठमो या 
कमस,् टाऊनिश स,् टॉवस हायला लाग या आहेत. हणून बांधकाम परवानगी 
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वभागात उ प नात वाढ होऊ लागली अस यामुळे ड .सी. स म ये बदल करणे ्
आव यक आहे. १/२ गंु याम ये घर बांध यासाठ  शासन पातळ वर य  होणे 
अितशय गरजेचे आहे. याची मोजणी करणे, साईड मा जन सोडणे याचा खच 
परवडत नाह . साईड मा जन सोडून टोटल एफ.एस.आय. देतो. अशा प तीने गुंठा 
दोन गुं याम ये घर बांध यासाठ  िनयमांत बदल घडवून आणले तर याचा फायदा 
िन तच बांधकाम परवाना वभागात उ प न वाढ होऊ शकेल. पाणीप ट  म ये 
जमे या बाजूत ५८,५०,००,०००/- उ प न अपे त धरले आहे. नळजोडाम ये 
अनिधकृत नळजोडांची सं या खूप आहे. मा  ते बसवले तर  अभय योजनेला 
फारसा ितसाद िमळत नाह . ४० ट केच िमळाला आहे.  नागर कांना २४X७ पाणी 
देणार या योजनेचे वागत करतो. आपण २४ तास पाणी देऊ शकणार नाह . या 
पूव देखील ी. दलीप बंड यांनी सु ा २४ तास पाणी देऊ असे आ ासन दले होत.े 
२४ तास पाणी देत असाल तर अितशय आनंदाची बाब आहे. िन त आपण य  
करावा. सगळे नगरसेवक तुम य पाठ शी आहेत. भांडवली जमा िमळून २०२४ कोट  
अशा प तीने जमा होणार आहेत. महसूली खचात आपण ९११ कोट ंची तरतूद 
केलेली आहे. यात आ थापना खच ४०२ कोट , एकूण बजेट या ४५ ट के महसूली 
खच आहे. गे या आिथक वषात महसूली खच ६४५ कोट  हणजे १०० कोट ंनी वाढ 
झालेली आहे. यासाठ  भ व यात यावर आळा घालणे गरजेचे आहे. भांडवली 
खचावर १०५४ कोट  अशी भर व तरतूद केलेली आहे. भागात व शहरात वकास 
कामे होत असतात. यात ामु याने थाप य, जलिन सारण, व ुत वभाग, 
पयावरण या वर अितशय चांगली तरतूद केलेली आहे. हा भांडवली खच होतो का 
नाह  हे पाहणे गरजेचे आहे. ह  तरतूद ख-या अथाने खच झालीतर वकास कामे 
होऊ शकतात. भूसंपादनावर १०० कोट  बी.आर.ट . र ता ता यात घे यासाठ  तरतूद 
अपूर  पडलेली आहे. वशेष योजनांवर २४१ कोट  तरतूद केलेली आहे. यात 
िन तपणे काह  चांग या योजना आहेत. यात मगर टे डयम वकासासाठ  ४० 
लाख ठेवेलेले आहेत. २० वषापासून मगर टेड यमचा वकास करतोय. येक 
बजेटम ये याक रता काह  र कम लेखािशषात ठेवली जात.े परंतू मगर टे डयमचा 
अ ाप वकास झालेला नाह . एवढे मोठे टेड यम असून यात ल  घातले गेले 
पाह जे. विमंग पूल, इनडोअर गे स,् कब ड  मैदान, खो-खो मैदान करता येईल.  

म यंतर  वाचनालये – याक रता ४५ कोट ंची तरतूद चांग या प तीने केलेली आहे. 
शहरात कुठेतर  म यंतर  वाचनालय नाह . युपीएससी, एमपीएससी य़ा 
व ा यासाठ  याचा िन तपणे चांगला उपयोग होईल. कला क  उभारणे – 
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यासाठ  १ कोट ंची तरतूद केली आहे. पु यातील गणेश कला डा क ा या धत वर 
४ ते ५ हजार लोक बसू शकतील अशा कारे बांध यासाठ  चांगली तरतूद केलेली 
आहे. पंपर  िचंचवड हे मोरया गोसावीं या पद पशाने पावन झालेले शहर आहे. या 
कलाक ाला यांचे नाव दले तर चांगले हो यासारखे आहे. वाहतूक सुधारणा 
वषयक–पाक ग या जागा वकिसत कर यासाठ  ४५,७६,००,०००/- तरतूद केलेली 
आहे. अनेक र यांवर वाहतूक क ड  होत अस यामुळे शहरात पा कगची सम या 
झालेली आहे. शहरात चांगले र ते केलेले आहेत. पंपर  पासून िचंचवड टेशनपयत 
यापार  क , बँक ंग सेवा मो या माणात द या जात अस यातर  ितथे पाक गची 
यव था नाह . ह  देखील तरतूद िन तपणे जा त ठरणार नाह . शहरात मैदान,े 
संकुले उभा न उ ोगनगर  डानगर  झाली पाह जे. शहरात अनेक चांगले खेळाडू 
तयार होत आहेत. यां यासाठ  चांग या प तीने मैदाने, डा संकुले शहरात 
िनमाण हावीत याचा वचार क न .९,८७,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली आहे. 
शहरात पयटन वकास ह  अितशय चांगली योजना आणली आहे. दळणवळण, 
े णीय थळे वकसीत केली जावीत. आंतररा ीय यातीचे आ कटे ट दास यांनी 

१६ आंतररा ीय दजा या वकासा या योजना केले या आहेत. बोट लब इ.चा यात 
समावेश आहे. िन तपणे शहरा या वकासात भर घालणार यात शंका नाह . 
शहरात वाहतूक यव थेची सम या भेडसावत चाललेली आहे. लोकसं ये या मानाने 
ती कमी पडू शकेल. मे ो करणे ह  काळाची गरज आहे. पुणे व पंपर  िचंचवड या 
दोन महापािलकां या संयु  व माने ह  योजना पूण होणार आहे. आप या 
शहरातून ७.१५ क.मी. इत या भागातून ती जाणार आहे. द ली मे ो कॉप रेशन 
बरोबर करार केलेला आहे. भागात चार सटस सु  करणार, यासाठ  ४ कोट ंची 
तरतूद केली आहे. येक वेळ  महापािलके या वर ल अंदाजे खचा या ठकाणी सव 
सु वधा उपल ध होत असतील तर शासना या सु वधा पाणीप ट , घरप ट  भरणे 
यासाठ  चांग या कार या सोयी देऊ शकतो. चारह  भागांत ४ वॉडात अशी सटस 
सु  कर यासाठ  चांगली तरतूद केली आहे. शौचालये – यासाठ  .३,७१,००,०००/- 
तरतूद केली आहे. नॉमस माणे जवळजवळ ् ४२६२ िसटस ची गरज आहे् . स या 
२२४८ िसटस उपल ध आहेत् . आणखी २,००० ची आव यकता आहे. या तरतूद तून 
बांधणार आहोत. ते व छ हायला पाह जेत. महापािलकेची भाग कायालये सोडली 
तर, कोण याह  सावजिनक ठकाणांची व छता नसत.े गाडनम ये अितशय घाण 
असत.े व छता ठेवणे गरजेचे आहे. अंदाजप कात ६३६ कोट  ठेवले आहेत. 
शहरातील गर ब, झोपडप ट वािसयांना र ते, पाणीपुरवठा पुरवणे, यांचा आिथक, 
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सामा जक तर वाढव यासाठ  या ६३६ कोट  तरतूद चे िनयोजन केलेले आहे. २ 
कोट  महापौर वकास िनधी, अपंग क याणकार  योजना, म हला बालक याण 
योजना, वशेष योजनेतील तरतूद इथे केलेली आहे. म यवत  भांडार कोठ  
वभागासाठ  १४,१६,००,०००/- तरतूद आहे. छपाईसाठ  १,१०,००,०००/-, ३० लाख, 
व ुत साईट साठ  ४ कोट , खचाची तरतूद के यानंतर डायरे ट टडर काढतो. या 
खचाला शासक य मा यता घेतला जात नाह . िन वदा काढन डायरे ट खरेद  होतेू . 

ाचार होतो. पैसे खा ले जातात. यासाठ  खचाची शासक य मा यता घेणे 
अितशय गरजेचे आहे. हा खच करता येऊ नये असे मला वाटते. वै क य 
वभागासाठ  १७० कोट ंची तरतूद केली आहे. वाय.सी.एम. हॉ पीटल, ए सरे फ म 
खरेद , .३,७५,००,०००/-, मशीनर  उपकरणे खरेद साठ  ५० लाख, औषधे खरेद , 
जैववै क य, कमचार  लावणेसाठ  २,४०,००,०००/- खरेद साठ  वाय़सीएमला तरतूद 
कमी नाह . या खरेद चा शासक य मा यतेसाठ  वषय असतो. एक कोट ंपयतचे 
वषय महासभेकडे आले पाह जेत. शासक य मा यतेसाठ  वषय सभागृहापुढे 
आ यावर यावर चचा होत.े ए ट मेट बरोबर आहे का नाह  ते समजले जात.े 
खरेद  करणे पारदशक असली पाह जेत. खरेद  करणे समजली पा हजेत. एच.बी. 
हशोबात आलातर  पेशंटचे ऑपरेशन इथेच झालेले असते. कोणतेह  चुक चे काम 
होऊ नय.े िन वदा भांडार खचाला शासक य मा यता घेणे अितशय गरजेचे आहे. 
ह च प र थती कायशाळेची. ४,१७,००,०००/- तरतूद आहे. पेअरपाटस खरेद  ्
जेएनएनयूआरएम वाहन खरेद  ८० लाख, शासक य खच ७५ लाख, पेअर पाट 
खरेद  २१५.१५ लाख, एवढे काय खरेद  करतात. आ ा या गा यांची वािलट  
इतक  चांगली असते. २५/३० लाखां या गा यांना काय खच येऊ शकतो. यात 
२१५य१५ फ  पेअरपाटसाठ  खच करतात. शासक य मा यतेसाठ  वशेष 
सिमतीकडे असायला पाह जे असे वाटत.े आ ह  इथे बजेटला मंजूर  देत असताना 
एकंदर त शासक य मा यता देणार. गे यावषापासून एकंदर त भांडवली खचाला 
मा यता घेत असतो. यामुळे कोणताह  वषय असो, भाग सिमतीतून 
नामकरणािशवाय दसरा वषय नाहु . शासक य मा यतेसाठ  वषय आ यावर 
ए ट मेट बरोबर आहे का चुक चे आहे का यावर चचा होऊ शकते. एकंदर त 
शासक य मा यता घेत अस यामुळे आ हाला काह च गरज नाह . थायी 

सिमतीम ये वषय येतात ते वाट बघत असतात. कधी आम याकडे वषय येतात. 
चुक ची कामे होऊ नयेत हणून शासक य मा यता या बजेटला देणार नाह . 
अथसंक पात केलेली तरतूद खच  पडली तर  बजेट शहरा या वकासाला चालना 
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देणारे ठरणार आहे. नाह तर हा नुसताच आकडेवार चा खेळ ठरणार आहे अस ेमला 
वाटते.  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, २०१३-२०१४ चे बजेट आहे. कती कामे 
होणार ते मा  सांगता येणार नाह . गे या वष  असेच बजेट दले होत.े याचे 
रझ ट बिघतले तर  ५१.२६ कोट  खच झाले. याम ये ४६.७७ ट के खच केला. 
भागांत ८.५७ कोट  खच झाला हणजे ४.११% खच झाला. वधी सिमतीचे १ 

कोट  ३३ लाखांचे बजेट आहे. यातील ५० लाख खच झाले आहेत. ब बजेट – 
५३.३ लाखापैक  २०.५७ लाख हणजे ३८%, पी बजेट – ३६.६० लाखापैक  १०.३३ 
हणजे ३% , क बजेट – ५४.३६ पैक  २५ कोट  हणजे ४८%, पी बजेट – ८.२७ 

पैक  २ कोट  हणजे २५%, ड भाग – ५३.३ कोट पैक  ५२ कोट  खच केले 
हणजे ४६%,  भाग – १० कोट ंपैक  २ कोट  हणजे १९% खच झालेले आहेत. 
वशेष योजना – १०० कोट  हणजे ५०% खच केला. थाप य – १० माच पयत 
४६.१० कोट  खच झालेला आहे. ५% वाढला तर  ५०%, जेएनएनयूआरएम – टोटल 
१०८० कोट ंपैक  २८६.५७ खच झालेला आहे हणजेच फ  २७% खच केला. औंध-
रावेत र यासाठ  ७४ कोट ंपैक  ३१ कोट , आळंद  र यासाठ  २१ कोट , नािशक 
फाटा - ३५% खच झाला.  ४४% खच झाला. टॉम वॉटरसाठ  ५० कोट ंपैक  फ  
१२ कोट  खच झाला आहे. ेनेज ट पा-५ साठ  ३० कोट ंपैक  २० कोट . 
पाणीपुरवठा – १५७ कोट ंपैक  २ कोट  खच झाले आहेत. फेज २ साठ  ९.७० खच 
झाला. झोिनपुसाठ  ११.९० खच झाले. ईड यूएससाठ  – २१४ कोट  मधील फ  
८० कोट  खच झाले.  १ कोट  सु ा खच क  शकलो नाह . यावष  बजेटचे चांग या 
कारे सादर करण केलेले आहे. ए झ युशन काय ते वाचून दाखवले आहे. वष 

संपले पण वक ऑडर दले या नाह त. वक ऑडर देऊन कामे हायला पाह जेत. ते 
झालेले नाह . अलािमग अ पे ट आहे. पाणीपुरव याचे २६.७ कोट  यात मिशनचे 
डसबरम ये टडर दलेले होत.े फायनल झालेले होत.े डसबरम ये टडर दले पण 
बीआरट  डसबरम ये दले पाह जे. फे ुवार  म हना पूण झाला. कोठ याह  कामांना 
ाधा य देत नाह त. मोठ  कामे ताबडतोब होतात. डसबरम ये दोन टडर आले 

होते. पाणीपुरवठा व बीआरट . बीआरट चे टडर फायनल झाले आहे. पण 
पाणीपुरव याचे टडर अजून फायनल झालेले नाह . मी आयु  साहेबांचे कौतुक 
करतो, यांची पो झशन यांनी ए स लेन केली आहे. यात एकंदर त बीआरट  
येतात. टडर आ याबरोबर क.मी.ला ४ ते ५ कोट  जा त रेट यायला पाह जे होता. 
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यावेळ  ड एसआर रेट ३५% बलो होता. तर  ४/५ कोट  जा त आलेले आहेत. 
उदाहरण देतो – बीआरट एसची वकास कामे देताना झाले या कामां या िन वदेसाठ  
९ म ये पाणी सावजिनक वकास सूचना वापर यात आली आहे. दरसूचीत ९ या 
तुलनेत ३५ पे ा वाढ आहे. डॉ.परदेशी यांनी वशेष ल  घातले यामुळे साडेचार 
कोट  कमी दराने काम दले. पूव  अशा प तीने कोट ंम ये झाले या खचाची 
चौकशी हायला पाह जे हे सांगतो. संबंिधत अिधकार , क स टंट यां याकडून 
यव था केली आहे. अनेक क.मी. र याच ेकाम केले पाह जे. यांना पनीशमट 
िमळायला पाह जे. परदेशी साहेबांनी सा ह य दरात ३५ ट के वाढ होऊन सु ा 
यांनी आकडेवार चा खच कमी दाखवला. काळेवाड त १.६ क.मी. ला ३१.१२ लाखाचे 

काम दे यात आले. ती क.मी. १९.३५ दर हा १.४ क.मी. लांबीचा र ता २५ 
कोट  रेटने दे यात आला. ित क.मी. १८ लाख आहे.  चौ या ट याचे ३५ 
क.मी.चे काम डसबरम ये ४८ लाखाला दे यात आले. ९-१० या काळात शमा 
आयु  होते. २०१२ म य ेपरदेशी आयु  झाले. औंध-रावेत र याचे कामात प हला 
ट पा २ क.मी., जुलै २००८ म ये ३८ कोट  दे यात आले. ती क.मी. १९.३५ 
लाख, ितसरा ट पा २ क.मी., २००८ म ये ३७.६२ ला दे यात आले. ती. क.मी. 
४.५ करोड जा त दे यात आले. माझी वनंती आहे, कॉ ॅ टसवर कारवाई हायला 
पाह जे. या काळात ४.५ करोडस ् जा त दले, यात ल ात आले. िसिनअर 
ऑ फसर मनपातून रटायड झाले. यांना िसंध कॉलनीत कॉ ॅ टर मोठा बंगला 
बांधनू देतो आहे. ४.५ वे. क.मी.चे बांधकाम चालू असताना याच े अिधकार  
ितथेच होते. याचे पेमे ट अिधका-यांना या ठेकेदाराने बंग यात पाठवून दले 
होते. याब ल डे युट  सी.एम. यांना क ले ट करा. तु हाला मा हती असायला 
पाह जे. या सवानी अशा कारे महापािलकेचा पैसा लुटला आहे. यासाठ  पिनशमट 
हायला पाह जे. † òडिमिन ेशन अ ू हल ४५ दवसांत हाय़ला पाह जे. टडर पोजल ६० 
दवसांत हायला पाह जे. ए झ यु ट ह टोअर ोसेसला २ म ह यां या कामाला ९/१० 
म हने लावतात. ५०ट के सु ा बजेट खच होते आहे का? अकाऊंटॅ बिलट  पाह जे. 
ोसेसम ये कागदप े गहाळ करणा-या अिधका-यावर कारवाई केली पाह जे. कती 

इं जिनअस आहेत. येक भागात सुपरवायझर,जे.ई.,डे युट  इं जिनअर, 
ए झ युट ह इं जिनअर काम करतात. येक वभागात काय करतात. मा या 
भागात २५ लाखांचे डांबर करणाचे काम होते. टे नकल रझन अ ू हड झाले नाह . 
टडर परत रकॉल केले पाह जे, मा यता घेतली पाह जे. असेच ठेवले आहे अशी 
अनेक उदाहरणे आहेत. िसमटबरोबर ीड वापरतात, वािलट  नाह . कुठेह  
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ला टर ंग केलेतर  पंपर  िचंचवड प रसरात इंटरलॉक ंग फूटप ट  करतो. 
ला टर ंग म हनाभरात सु ा टकत नाह . ीड वापरतात. वाळू वापरत नाह त. हे 
कुठेतर  सुधारले पाह जे. जथे- जथे काँ ट ंग आहे ितथ-ेितथे काम सुधारले पाह जे. 
५/६ वषात कापट ंग व डांबर करण याची एकंदर त डांबराची ट केवार  कमी केलेली 
आहे. पीड यूड म ये अजूनह  ोसेसला ६:६ ट के डांबर वापरतात. आप याकडे 
५:१ असे माण केलेले आहे. यामुळे वािलट  िमळत नाह . मी संपूण पंपर  
िचंचवडब ल बोलतोय. मा या वॉडाब ल बोलत नाह . बाहेर ६:६ माण असेलतर 
कशाला कमी टाकायचे? तु ह  .५ हटलेतर  पाट  ४.५ टाकले तर  डांबर कशासाठ  
कमी करायचे? याबाबत चौकशी करा. असे काम का केलेले आहे? महारा  सरकार 
पाणीपुरवठा, पी.ड यू.ड . हे डांबराची ट केवार  वापरतात तेवढे आपण वापरले 
पाह जे. वािलट ब ल सांगायचे असेलतर एच.जी.एस.ची वािलट  आ हाला कशाला 
सांगताय? एच.जी.एस. बघत नसाल तर तो सु ा अधा ट का, एक ट का स टफाय 
करतोय. अिधकार  हणतात, एच.जी.एस. बघतात. If the quality is bad, officer 

is responsible.  ते काढन टाकाू , कशाला पाह जे. यांची वािलट , आपला 
अिधकार  देणार नाह . झोपडप ट  पुनवसन – साठ  तरतूद २६९.२० कोट  आहे. 
१८,६०० गाळे बांधून देणार होतो. पाच वषात काम पूण होणार होत.े २००७ ते 
२०१२ या काळाकर ता जेएनएनयूआरएम मधून ४३६८ लॉटस इन यूअर केलेले ्
आहेत. १००८ िनवासी गाळे तयार आहेत. मी १९८४ पासून इथे िनवडून येतो आहे. 
१९८६ म ये ने यांनी सांिगतले होत,े दहा वषात झोपडप ट  पुनवसन होईल. १० 
वषात ५ ट के सु ा काम झालेले नाह . १९९७ म ये १० वषात झोपडप ट  
पुनवसन करणार होतो. ते क  शकलो नाह तर पाच वषात १८,००० गा यांचे 
पुनवसन क  शकणार नाह . बाक  वषात पूण झाले पाह ज.े ५०% सु ा पूण क  
शकलो नाह . कॉ ॅ टर, काप रेटर,कॉप रेशनचे अिधकार , सग यांचे कोऑपरेशन 
आहे तर सु ा होत नाह . वलपॉवर नाह  असे वाटते. १३५०० घरांचे बांधकाम क न 
देणार, यापैक  मला वाटत नाह  एकह  घर ता यात दलेले आहे. घरकुल 
योजनेसाठ  नगर वकास ािधकरणाने १०८ कोट  दलेले आहेत. रा य शासनाने 
िनणय घेतलेला नाह . शहरातील गोरगर बांचे पैसे अडकले आहेत. ी. दलीप बंड 
यां या काळात शहरातील आिथक दबळ घटकांसाठ  घरे बांधून देणार असे हटले ु
होते. आजपयत एकह  घर दलेले आहे का. ६७०० घरांचे बांधकाम चालू आहे. 
बाक यांचा प ा नाह . च-होली इथे हा क प करणार आहोत. यामुळे जागांचे 
भाव वाढणार. याला कोण जबाबदार आहे. लोकांना व न दाखवून देणार नंतर ते 
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पूण क  शकत नाह . अितशय वाईट गो  आहे. सरकारम ये असून सु ा काह  क  
शकत नाह . जेएनएनयूआरएमचे क प २००७-२०१२ या कालावधीत पूण क  
शकलो नसताना मॅनपॉवर वापरतो, फॉलोअप होतो. फेज १ पूणपणे पूण क  शकलो 
नाह . तर सु ा आप याला अवॉड िमळाले आहे. अशा प र थतीत अवॉड िमळते 
हणजे बाक  लोकांची कती बेकार प र थीती असेल. आपण क ाला पैसे देऊन 

अवॉड आणले आहे. अ,ब,क व ड या चारह  भागांपैक  दोन भागांत द ड वषात 
चालू केले. बाक  ठकाणी सु  केले नाह . दोन ठकाणी आमदार पॉवरफुल आहेत. 
हणून क भाग व ड भाग इथे चालू केले आहे. ५० कोट  अलोकेट केले होते. अ 

व ब भागाचे काय. आ हाला कोणी वाली नाह  काय. ५० कोट  ड हाईड क न १० 
कोट  केले. ते मनपात मंजूर केलेले नाह त. दोन आमदार पॉवरफूल आहेत. 
कोणीतर  त ड बघून काम करतो हे िन त आहे. अ व ब भागाम ये सु ा टॉम 
वॉटर ेनेजचे काम करताना वािलट  असली पाह जे. एका ठकाणी भागांत जा त 
पैसे देणे चुक चे आहे. हजन २००५ म ये पुणे ए स ेस हायवे ४५ क.मी. 
कर याब ल कतीवेळा चचा केली. १५ वषात टडर काढले आहे. या वष सु ा 
आ हाला या र याची गरज आहे हणून १५ वषापासून चचा होते. आ हाला 
मा हती ा. हे ोजे ट या वष  होऊ ा.  

वशेष योजनेत – मगर टेड यमसाठ  ४० लाखांची अलॉटमट केलेली आहे. 
शहरात दसरे मदनलाल िधं ा टेड यम आहेु . यासाठ  काह च तरतूद दसत नाह . 
दिलप वगसरकर †òÛòú›ǘ Ößला दे याची चचा चालू आहे. यांना दलेतर ते १००/१५० 
लोक चूज क न घेणार. याच भागातून रोज सकाळ  जर  १०० लोक येतात, 
यां यावर अ याय होईल. थािनक लोकांना ाधा य िमळाले पाह जे. थेरगाव इथे 

जागा दलेली आहे. आमचे प नेते मा.योगेश बहल यांना वनंती करेल क , 
टेड यम तर  दिलप वगसरकर †òÛòú›ǘ Ößला देऊ नका. थािनक लोकांसाठ  राखून 

ठेवा. लोकांचा वरोध आहे. Govt. is of the people, by the people, for the 
people. लोकांचा वरोध असताना देणे बरोबर नाह . देऊ नका हणून वनतंी 
आहे. वाहन खरेद  करता २०१३-२०१४ म ये ८ करोड ठेवले आहेत. अनेक वाहने 
खरेद  केलीतर  परत ८ कोट  कशासाठ  ते कळत नाह .  

क यूटर डपाटमट – २००६ म ये म पा हले होत.े मनपात पेपरलेस 
ऑफ स आणायचे होते. १६ वषानंतर सु ा ते झालेले  नाह . १९९० म ये क यटूर 
आले नंतर नेट सु वधा घेतली. आधी सांिगत या माणे इत या वषात                   
काम क  शकलो नाह . कने ट ह ट  केली मग होत का नाह . ने यांनी,पोमण 
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साहेबांनी वाय-फाय देणार, शहर वाय-फाय होणार असे सांिगतले होत.े येक सहा 
म ह यांत वचारायचे, दोन वषानंतर तुम यासमोर वचारायचे. ते हणाले we 

would not give. ते सु ा आम या ने यां या त डातून दलेले आहे. तु ह  फ  
ऑफ सम ये केलेले आहे. आ हाला सग या ठकाणी पाह जे. इंटरनेट सु वधा 
मुलांना वाप  ा. आपली मुले य.ुपी.एस.सी एम.पी.एस.सी. पास हो याची श यता 
वाढेल. येक टेबलवर मॉिनटर पाह जे. Every officer shold be operate 

computer. They should be connected to all the departments. भागातून 
वषयप  यायला अनेक दवस लागतात. य ात तुम याकडे यायला द ड म हना 
लागतो. िस टम वापरात असावी. येक इं जिनअर ंगचा िनणय फ  एक तासात 
होतो. यासाठ  म हना लागतो. िस ट ममधून काम केले पाह ज.े नवीन िस ट म 
फॉम करताना पैसा कमवायला िमळणार नाह . हणून ह  िस ट म वापरात येत 
नाह . तु ह  वेगळे अिधकार  आहात. तु ह  दाखवून दले, तु ह  सवाना नवीन 
िस ट म दाखवून ा. य  एक तासात िनणय घेता येईल. येक टेबलचे 
कर शन बंद होईल.  

वायसीएमएचचे ब ड ंग क शन चांगले, मेकॅिनकल चांगले, इ ा चर 
चांगले, तर सु ा चांगली सेवा िमळत नाह . आय.सी.यू.म ये एकच डॉ टर आहे. 
दोन बेडसाठ  एक नस असते. आय.सी.यू.म ये सेवा कमी िमळते हणून लोक 
वायसीएमम ये नको हणतात. ५० खाटांसाठ  एक नस असेल तर काय सव स 
िमळणार. टाफ मबर र एट करा.  

जकात – ७७ लाखांची मशीनर  घेतली आहे, चचा करा. ७५/७६ लाखां या 
बलाला ४५ लाखांचे बल देतो. यासाठ  जकात भरली आहे, यासाठ  ५० ट के 
पेमे ट १.३९ करोड केलेले आहे. पेमे ट करताना सुपर टड ट, डे युट  सुपर टड ट, 
अकाऊंट अिस टंट, व ुत डपाटमट चेक करणारे डपाटमट यांनी बिघतले नाह . 
जकात कती भरली, कोण पाट  आहे. आपले नुकसान होते. २,७६,००,०००/- 
मशीनर साठ  १,७५,००,०००/- दाखवले. मनाली एंटर ायजेस नाव आहे. फौजदार  
गु हा दाखल करा. जकातम ये लॅन असतो. मंुढे साहेब काम करत असतील तर  
कुठपयत ल  ठेवणार. तो मनु य हणतो, कमी जकात भरतोय. तो िल हतोय, ४५ 
लाख, ५० लाख यावर जकात भरतोय. ५० लाखांसाठ  १ लाख पाट ला, १ लाख 
आप या डपाटमटला, यावर कती वेळा महासभेत बोललो आहे. यासाठ  आ ा 
मा याकडे पुरावा आहे. तु ह  ७७ लाख घेतले. सवासमोर महापािलकेचा पैसा 
बुडवून िचट ंग करणार. कोणताह  स लायर असू ा. या यावर फौजदार  गु हा 
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दाखल हायला पाह ज.े म हला बालक याण – २४.६५% अलॉटमट खच कती, 
३,६३,००,०००/- झाला. १५% खच झाला.  

संगणक िश ण – १५ कोट , सु ग मशीन – २०१०-११ म ये अध अनुदान 
वाटप केलेतर  पैसे असतानाह  १५% वाटप केलेले आहे. का केले नाह . कशासाठ  
लोक आम याकडे रोज सकाळ  सकाळ  येतात. च कर मारतात. मला समजत नाह  
या वभागात काय चालले आहे. टे नकल ए युकेशनसाठ  – ९ लाख, फॉरेन 
ए युकेशन कॉलरशीपसाठ  ९.१० लाख, पवनाथड , कंडर – ८४ हजार, फॅिमली 
लॅिनंग – २० हजार, मुलगी द क योजना ९० लाख, मुलांना मोफत सायकल वाटप 
-      , े िनंग ो ाम – ९४ लाख, इतके पैसे देऊन सु ा लोकांपयत या गो ी 
पोहोचत नाह त. आ ह  हणतो, म हला बालक याण खच करत.े या हेडवर हजारो 
कोट  खच करतो, याकडे ल  घाला. आप या पाचशे कोट ं या एफ.ड . आहेत. 
आ हाला एफ.ड . नको आहे. एव या ठेवून काय करायचे आहे. आ हाला खच 
करणारा अिधकार  पाह जे. We want development, done work.  तु ह  काम केले 
नाह तर का केले नाह  वचारले पाह जे. ट केवार  वाढणार. डे युट चा ए झ युट ह 
होणार. ३८ वष काम के यावर का होऊ शकत नाह . आ हाला ५ वषातून एकदा 
कु यांचे लायसन र यू करतात तसे आ हाला र यू करावे लागत.े माणसे असून, 
पैसे असून डे हलपमट करत नाह त. आ हाला लाज वाटते. ५ वेळा नगरसेवक 
हणून िनवडून येऊन सु ा िभक मागावी लागत.े तु हाला काम दाखवले नाह तर 

मेमो िमळतो, आ हाला काम दाखवले नाह तर घर  बसावे लागते. कामे शंभर ट के 
पूण करावी लागतात. नगरसेवक हणून वनंती करतो. टेबल ट टेबल काम पुशअप ू
करावे. यािशवाय कामे होणार नाह त. आ हाला परत िनवडून यायचे असेल तर 
युिनअर पासून सग यांना पुश करा. िसट  इं जिनअर यांना पुश करा. कोणाचेह  

सहकाय िमळाले नाह . आयु ांकडे चांगले काम कर यासाठ  फॉलोअप करायला 
पाह जे. यािशवाय काह  पयाय नाह . १५% बीलो ऑडर देऊ नका. ते काम क  
शकत नाह त. अनेक पाट ना ४०% बीलो दले तर कोणती कंपनी काम क  शकत.े 
हे मी ऑटो ल टरम ये सु ा सांिगतले होत.े ३५% बलो ऑडर दली तर १०% 
आप या अिधका-यांना, फ  २५% म य ेपाट  सेवा पुरवत.े चाळ स पयाचे काम 
एक पयात होणार का, होऊ शकत नाह . तो काह तर  फायदा करणारच. इतके 
बीलो काम घेऊन काम होणार नाह  एवढ च वनंती करतो.  
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मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, काका व मा.आर.एस.कुमार यांनी आकडेवार  
मांडली आहे. सुलभाता नी सांिगत या माणे उपसूचना घेणार का नाह . आ हाला 
सु ा प ने यांकडून आदेश आला क  तुम या वॉडातील हेड ओपन करा. आकडेवार  
पहा. वचार क न फ  समावेश करावा. वेळ आम यावर आलेली नाह . एक वषात 
आपण ब-याचशा िमट ं ज घेत या् . अिधका-यांचे वभावगुण, कतृ व बिघतले आहे. 
ब-याचशा लोकां या मोशन, बद या केले या हो या. याला- याला वाटते या 
प तीन े कॉड तयार केले आहे. मा या वॉड़ात एकाच भागात इंगळे साहेब गेले, 
स यद आले, िनंबाळकर गेले कुदळे आले. येकासाठ  वेगवेगळ  कॅसेट फरवत 
गेली क , नवीन वॉड आहे. अमुक-अमुक प तीने काम केले पाह जे. पाठपुरावा 
करत गेलोतर  आ ाच स यद यां याशी चचा केली. यांना परत तीच कॅसेट सु  
केली. हे क प राबवले पाह जेत. बजेट चांगले सादर केलेले आहे. बरेचशे नेते 
आकडेवार संदभात चचा करतील, बोलतील. उपसूचना सु ा देतील. भागासंदभात 
बोलायचे झाले तर आकुड , तुळजाई व ती, द वाड  भागातून काम करतोय. 
या ठकाणी आर ण न हते, ितथे दोन/चार आर णे डे हलप हावीत. माझी 
ामु याने मागणी आहे, यासंदभात िन त प यवहार, चचा केलेली आहे. 

अिधका-यांशी चचा करत असताना कळाले, जोपयत जागेचा ताबा नाह  तोपय़त 
तरतूद क न उपयोग नाह . १० वष काम करत असताना फ  र त,े लाईटची 
यव थाच करायची का हा  डला आहे. लोकांची अपे ा आहे. भर व कामे 
करावीत. चांगली गाडन करावी. फूटबॉल लॉन करावा. बॅडिमंटन कोट करावे. काह  
गो ी टाऊन लॅिनंगम ये डे हलप होत नाह त. यां याशी चचा करत असताना 
माझा आरोप नाह  पण या ठकाणी डे हलपमट करत असताना बाक  मंजूर  नाह  
ती ह  कामे जा त चालतात. आम यासारखा नगरसेवक आर णे ता यात 
ये यासाठ  काम करत असतो. अिभ ायासाठ  बराचसा वेळ लागतो. तु हाला 
सांगायची गरज नाह . कोणकोण या वभागांत कसे काम होते आ हाला मा हती 
आहे. शहरात नगरसेवक हणून या ठकाणी आवजून सांगावेसे वाटते क , शहर 
चांग या प तीने डे हलप होते आहे. सवच नगरसेवकांकडून अपे ा आहे चांगली 
डे हलपमट हावी. या माणे भाजीमंडई असू ा, वायसीएमसारखा  असू ा. 
शहर कसे डे हलप हावे. नागर कांना सु वधा कशा िमळतील. पीएमपीएमएल 
बसमधून वास करणे सो पे कस े होईल. पाक गसारखा मह वाचा वषय आहे. 
याकडे ल  देणे गरजेचे आहे. अ पूघरसारखे िसकयुनीट रझव होत नाह . ब-याचशा 
नगरसेवकांनी चचा केली. हरनामिसंग आयु  असताना यांनी यावेळ  



19 

गोरगर बांसाठ  हे डे हलप केले होत.े पंपर  िचंचवडम ये चांगला पकिनक पॉट 
होईल या भावनेतून डे हलप झालेतर  सु ा ते कुठे खूप अडले आहे. याला ेक 
लागेल. बरेचशे कोट  खच केलेतर  कोणाची अडचण मा हत नाह . तु ह च ितथे 
डे हलप करावे. प रसरातील गोरगर ब नागर कांसाठ  एंटरटेनमट द ली धत वर 
होईल. आवजून वाटते, या ठकाणी काय बघायच.े पाहणे मंडळ  आ यानंतर ु काय 
दाखवले पाह जे. आमचे शहर डे हलप होते. एक र ता केलातर  मी वतःचे 
समाधान क न यायचे. २/३ ना यगृह केलेतर  मी खूप मोठे चांगले काम केले 
असे समाधान क न यायचे. बाहेर पूवत गेलो तर खरोखरच वाईट वाटत.े खूप 
मोठे िच ह पडते. साडेतीन हजार कोट  सँ शन करत असताना या बजेटम ये 
रोड, लाईट संदभात चचा होते. मदनलाल िधं ा टेड यम इथे कोणीतर  ते हायजॅक 
कर याचा य  केलेला आहे. यासंदभात प  दलेले आहे. गोरगर ब व ाथ , 
खेळाडंूना चांगले संकूल उभे करावे. आयडट फ केशन उभे करावे. अ जतदादा, सव 
नगरसेवक यांचे पंपर  िचंचवड हे मॉडेल शहर बनव याचे व न आहे. यासाठ  
तुम यासारखे कतृ ववान आयु  आहेत. म हला बालक याण यात फ  ल  देऊन, 
आम य़ा सार यांची मागणी असताना र ते बांधणे, यापे ा दरवष  बाहेर देशांत 
नवीन क प राब वतो. तुम या कारक द त कुठेतर  एक चांगला एंटरटेिनंग पॉट 
क न आयडट ट  िनमाण करावी. लोक आप याकडे पहायला आले पाह जेत. टेट 
लेवल, नॅशनल लेवलमधून फंड आणावेत. िसट  सटर सारखा क प करतोय. तो 
पुढे जात नाह . अडचण काय मा हती नाह . आ हाला पसनल इंटरे ट नाह . 
तुम या लेवलवर काय करायचे ते करा. िसट  सटरसारखा क प राबवावा 
जेणेक न शहर चांगले हो या या ीकोणातून पाऊल उचलावे. अ पूघरसंदभात 
ह जट करा. एवढा मो ठा ए रया असताना सु ा डे हलप का क  शकत नाह . 

अिधकार  दशाभूल करतात, या गो ीकडे ल  ठेवावे. है ाबाद, पुणे इथे बॉ ब फोट 
झाले. शहराला अितरे यांचा धोका आहे. सीसीट ह  कॅमेरे बसवा हणून 
आरडाओरडा करत असतो. पंधरा दवसांनंतर पु हा आहे तसे होते. नेते मंडळ ंची 
चचा झाली. चांग या पॉटम ये सीसीट ह  कॅमेरे बसवावेत हणून XYZ मनु य 
डेमोला आला होता. याने सादर करण केल.े पीसीएमसीम ये मोफत कॅमेरे 
बसवायचा ताव ठेवला. पण याला सु ा ेक लागला. याचा काय अथ आहे. 
आ हाला या याशी देणेघेणे नाह . शहरात सीसीट ह  कॅमेरे बसवले पाह जेत. 
पा या या टाक वर सीसीट ह  बसवायचा स वा करोडचा ताव आहे. शहरात 
मोफत बसवले असले तर  अडचण काय असायला पाह जे. यात कोणताह  पसनल 
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इंटरे ट असायची गरज काय. एक पया सु ा खच करायचा नाह . ेनेजमधून 
वायर टाकून बसवायचे असलेतर  काय अडचण असलीतर  काह च कारण नाह . 
कोणाचा पसनल इंटरे ट असेल नसेल सीसीट ह  बसवणे खूप गरजेचे आहे. मगर 
टेड यमजवळ खेळाडंूसाठ  हो टेल बांधावे. महापौर चषक पधा, कु ती पधा, 

बॉ संग पधा असे अनेक चांगले क प राबवतो. यावेळ  पधत भाग 
घे यासाठ  आले या खेळाडंू या हो टेलसाठ  ाय हेट मायसेसम ये सोय 
कर यासाठ  लाखो पये खच करतो. असे फुकट पैसे जात असताना ितथे हो टेल 
बांधू शकत नाह  का याचे आ य वाटत.े गोरगर बांना महापौर िनधीतून पाच हजार 
मदत देतो. आप या हातून चांगले काम होते आहे. शहरातील गोरगर बा णांना 
पाच हजार ह  र कम खूप कमी आहे. टेटलेवलवर चचा करतोय. पाठपुरावा 
करतोय. गोरगर ब ण खाजगी हॉ पीटलम ये गेले तर 10,000 बील येत.े तीन 
दवस ओपीड त गेले तर  10,000 बील लावतात. हणून पाच हजार ऐवजी दहा 
हजार करावेत अशी सूचना करतो. यांना खूप मोठे सहकाय िमळेल. पाक ग – 
रोडलेवलला भरपूर ओपन पेसेस आहेत. आरो य अिधका-यांना सु ा सांिगतले 
होते. पाक ग व टॉयलेट केले तर व छता राह ल. दापोड  ॉस के यावर हायवेला 
एक सु ा टॉयलेट नाह . इमज सी लिशंग हो यासाठ  सुलभ या, व छ या 
मा यमातून का क  शकत नाह . बीआरट , अजंठानगर रोड भरपूर मायसेस 
आप या ता यात आहेत. इंटनल परिमशन दलीतर  लोक ितिनधी यांना सु ा 
व ासात या. मग लोकल अडचणी येणार नाह त. आ ह  तुम याबरोबर 
डे हलपमटसाठ  आहोत. कोणीह  नेता असू ा, मंगला कदम, योगेश बहल, सुलभा 
ऊबाळे, भाऊसाहेब भोईर असू ा, डे हलपमट करा अशीच सग यांची मागणी आहे. 
अजंठानगरम ये प र थीती पा हलीतर या ठकाणी 15 वष तसाच ॉ लेम होता. 
मा या वॉडात ह जट मारली तर तु ह  डो यावर हात माराल. आतम ये सुलभ 
शौचालय नाह , गाडन नाह , समाजमंद र नाह , र ता नाह . आपण हणतो शहर 
खूप डे हलप झालेले आहे. अजंठानगर इथे अ जबात डे हलपमट नाह . तुम याकडून 
बर चशी अपे ा आहे. व छतेसंदभात खूप काळजीपूवक वचार करणे गरजेचे आहे. 
बी ह जी सार या सं था, सुलभ शौचालय यांना कामे देऊन यां यावर कं ोल नाह . 
मागील वष  ेनेज संदभात त ार आली नाह . टडर घेताना पळतात, कामे घेतात, 
नंतर दल  करतातु . शहराची प र थीती अशीच आहे. ल  देणे गरजेचे आहे. 
तुम यासमोर यथा मांडली आहे. मा या वॉडात दोन तीन आर णे ठेवलेली आहेत. 
ती ता यात िमळवून दे यासाठ  य  करावेत. ट ड आर केलातर  मो या माणात 
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जागा ता यात आ यािशवाय डे हलपमट होणार नाह . नवीन पॅनल तयार केला तर  
यां यासाठ  ड .सी. ल बघूनच होतो. आप याकडून वषय झाला असेलतर, 

आप याकडून ओ.के. आले असेल तर जागा ता यात यायला काय हरकत आहे. 
परत ड .सी. ल बघून करायला चार चार म हने लागतात. यामुळे ॉपट  ता यात 
नाह त. मा या वॉडात एकह  डे हलपमट नाह . चार आर णे आहेत. गाडन क न 
ा. बॅडिमंटन कोट क न ा. लोकांना कळू दे. िनवडून आ यानंतर काह तर  करतो. 

ठोस िनणय घे यासाठ  कळकळ ची वनंती करतो. म हला बालक याण 
वभागाबाबत मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगत या माणे खूप वाईट प र थती आहे. 
दरवष  िशलाई मशीनसाठ  म हलांना चकरा मारायला लावतात. टडर काढायला 
देऊन टाकले पा हजे. कोस करतो. अिधकार  फ  कोड पाळतात. करकोळ 
गो ीसाठ  िशलाई मशीनसाठ  म हला भिगनींना आशेला लावतो. या गो ी थोड यात 
करा यात अशी वनंती आहे. पाक ग व टॉयलेट या गो ींचा वचार करावा. 
पीएमपीएलचा मोठा  आप यासमोर आहे. मा या प रसरात एकह  बस टॉप 
नाह . गेले 5 वष बोलतोय. बी ह जीचा बस टॉप अस ईट ज आहे. ये  नाग रक, 
मुले उ हात उभे राहतात. यां याकडे बघून खूप दया येत.े तु ह  आ ह  ए.सी. 
कारमधून फरत असतो. एक दवस आपले शहर मॉडेल शहर होईल हणून 
अिभमान वाटेल. यासाठ  छो याछो या गो ींकडे ल  ावे. शहराची डे हलपमट 
हावी. आप याकडे असलेले कतृ व, धमक, आ हाला व ास आहे तु ह  आ हाला 
िनराश करणार नाह . खेळाडंूना अिभमान वाटेल मी पंपर  िचंचवड शहराचा खेळाडू 
आहे. कोणीह  असलातर  याला वाटेल मी पंपर  िचंचवड शहराचा नाग रक आहे. 
दोन वषात ते फुलफ ल हावे. बंड साहेब ेड सेपरेटर क न गेलेतर लोकांनी 
वचार यावर यांचे नाव घेतो. पुढे सभागृहात असो नसो, तुमचे नाव भ व यात 
सभागृहात घे यात यावे अशी वनंती आहे. मला बोलायला संधी दलीत याब ल 
आपले मनापासून आभार मानतो. 
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, २०१३-२०१४ या वषा या अंदाजप कावर 
सभागृहात चचा होत असताना काह  नगरसेवकांनी सूचना मांडली. हे अंदाजप क 
नागर कां या कर पी पैशातून जमा होणा-या पैशाचा, उ प नाचा विनयोग नेमका 
कशा प तीने केला जाणार याचे पुढल वषात िनयोजन काय करणार याचे िच  
या अंदाजप कात आहे. आयु  साहेबांनी पदभार वकार यानंतर शासनावर ल 
वचक व घेतलेल अनेक चांगले िनणय यामुळे नागर कां या अपे ा उंचाव या 
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आहेत. महापािलका थापनेपासून १५ वषात लेखाप र ण झाले न हते. उ च 
यायालयात जे हा ह  बाब िनणयाला आली, यांना आ यय वाटल.े महापािलकेचे 

कामकाज कसे चालत,े ती बरखा त का क  नये असे वचारलेले आहे. लेखाप र ण 
झा यावर ३५० कोट  पयांचा गैर यवहार झा याचे आढळून आले. आ ा सु ा 
को यावधींची कागदप े गहाळ आहेत. हा सव गैर यवहार पािलकेला िमळणा-या 
नागर कां या पैशांतून झालेला आहे. नवीन आिथक वष संपले. अंदाजप क 
सभागृहापुढे आल.े थापनेपासून नागर कांचा कर पी पैसा लेखापर णातून ३५० 
कोट ंचा गैर यवहार उघडक स आला. आजह  दोषी अिधका-यांवर कारवाई झालेली 
नाह . दरवष  अंदाजप क माग  लावताना अिधकारांचा द पयोग क न सदर ु
अंदाजप काची अंमलबजावणी मा यमातून मनमानी, अनाग द  कारभार केला यावर 
कारवाई काय होणार याचा खुलासा करावा हा  आहे. शहरातील नागर कांना 
वकासाचे जे खोटे प क येक वष दाखवले, थम आमची मागणी आहे, ३५० 
कोट ंचा गैर यवहार याची कागदप े गहाळ आहेत, याची चौकशी करावी. अिधका-
यांवर कारवाई करावी अशी मागणी आहे.  
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, अंदाजप कावर चचा होत असताना शहर 
पातळ वर बोलत नाह . आयु  साहेबां या बोल यात आले आहे. नवीन कामांना 
चांगले बजेट िमळाले. पंपर  िचंचवडमधील १८ गावांपैक  दापोड  एक गाव आहे. 
अनेक सु वधा अपूण व पात इथे आहेत. ड .पी. पाह लातर एकूण े ापैक  ६० ते 
६५% आर ण इथे आहे. आर णे ता यात घेतली नाह त, काह  करत नाह त. 
कमीत कमी आर णे तर  ता यात यावीत.  सु वधा द या असतील, बजेटम ये 
तरतूद केली असेल तर एक त पाह ले तर दापोड  भागात स या मो या माणात 
आर ण टाकले आहे. ते ता यात घेऊन घोषणा कर यासाठ  या बजेटम ये य  
हायला पाह जे होत.े मागील वष  बजेटवर, पाणी ावर बोललो असेल तर 
पा या या टाक ची आव यकता आहे. याबाबत दादां या िमट ंगम ये वषय 
झालातर  इथे अनेक वेळा वषय होऊन सु ा काम पूण नाह . पा या या टाक चा 
इथे तीन भागांत उपयोग होणार आहे. ६१,६२,६४ इथे तीन भागांत टाक चे पाणी 
जाणार आहे. जागा ता यात असताना याला बजेट नाह  हे वशेष आहे. संपवेल 
योजनेसाठ  १६ लाखांची तरतूद दलेली आहे. मा.चं कांता सोनकांबळे, मा.संजय 
काटे, मा.रोह त काटे यांना वचारले, ितथे पा याची आव यकता काय आहे. बाक  
तरतूद करणार नसाल तर पु हा वषभर यांनी सहन करायचे का? आर णे ता यात 
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घेत असताना खेळा या मैदानाचे आर ण ता यात आहे, पण यासाठ  तरतूद नाह . 
नागर कांना फ  कर भरायचा. वषभर वाट बघायची का? य  व पात वचार 
केलातर  पी.ड यू.ड ., एस.ट .चा ितथे वकशॉप आहे. महापािलकेला कर व पात 
पैसा िमळत असतो. यांनी कर भरायचा मग यांना सुखसु वधा नको का? 

आकडेवार व न अनेक गो ी दसत आहेत. मा या ल ात आहे, बार क वचार 
केलातर फ  १ कोट  पुरणार आहेत का? अनेक वेळा प यवहार केला. इथे 
पा या या टाक ची गरज खरेच आहे का नाह ? ेनेजचे काम पाह ले तर, सात याने 
पाह ले तर आतम ये काम स व तर करत नाह त. बजेट कशासाठ  करतो? 
या ठकाणी गेले ५ वषात अनेक जागा ता यात घेत या आहेत, या जागा 
मालकांना मोबदला दला गेलेला नाह . यांचा वचार हायला पाह जे आहे. इथला 
डपी. पहायला घेतला तर एवढा कलरफुल ड .पी कोणाचा नसेल. उपसूचना घेऊन 
द ती कर याु त आली असली तर  दापोड करांवर मोठा अ याय होणार आहे. 
सग या सु वधा िमळा यातर करदाता खुशीने कर भरेल, कर वाढवेल या रेटने तो 
ायला तयार आहे. आ हाला काह  िमळणार नसेल तर यांचा वचार कोण 

करणार? कोट ंचे बजेट आहे. जलपण  काढायचे छोटेसे टडर दले होते. सं याकाळ  
एक च कर मारा. १० िमिनटे एका ठकाणी उभे रहा. म छर चालू होतात. 
जलपण कडे दल  का करतोु . शहरा या आरो या या ीने वचार करा. एवढे 
दल  का आहेु . पवना नद त हडोओ कॅमेरा चाल ू केला, ितथे अजूनह  पाला 
मो या माणात आहे. मो या माणात म छर आहेत. लहानांपासून मो यांना 
आरो याचा  िनमाण झाला आहे. काह  गो ी नजरेत आणून दले या आहेत. 
मा या भागाब ल मह वाचा वषय आहे. पा याची टाक  अ याव यक आहे. गेली 
३५ वषापासून फेस करतोय. आम या लोकांना दखणे मा हती आहेु , यासाठ  ितथे 
तरतूद कर यात यावी. 
 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा १३ वा 
अथसंक प आम यासमोर आला असताना शहरात व वध ोजे टस ् मो या 
माणात झाले आहेत. भ व यातह  होतील. या संगी हा अथसंक प खरोखर चांगला 

आहे. याचे अिभनंदन करावेसे वाटत.े सवसामा य नागर कांना यातून काय जा त 
चांगले देऊ शकतो. खरेतर सद यांनी हट या माणे म हला बालक याण 
योजनेअंतगत म हलांना लघु उ ोगांसाठ  चालना िमळावी हणून वेगवेग या 
योजना आख या आहेत. गेली क येक वष या योजना बंद आहेत. बचत गटांना 
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ाधा य देता येईल. शहरात चांग या रतीने बचत गटांतील म हलांना पाठबळ 
दे यासाठ , आिथक स म हो यासाठ  चांगली योजना आणावी अशी वनंती करेल. 
िन तच म हला व छतागृहांचा  ऐरणीवर मांडला आहे. गे या वष  सु ा 
मागणी केली होती, शहरात कुठेच व छतागृहे नाह त. शहराची चांगली वाटचाल 
होत असताना म हला बालक याण वभागाला यांचे दःख समजत नाहु . या- या 
वषात योजनांची अनुदाने लाभा याना िमळत नाह त. आ हाला सु ा लोकांना त ड 
ावे लागते. आधार काडाची सम या अजूनह  तशीच आहे. आधार काड नागर कांना 

पे शनसाठ  लागत.े नागर कां या सम या ल ात घेऊन यां या पुनवसनाचा  
कसा माग  लावता येईल. रोज या सम यांसाठ  सव नगरसेवक-नगरसे वकांना 
लोकांसमोर जावे लागते. यासाठ  ा या य दे यात यावे. घरकूल योजना 
झोपडप ट  पुनवसन योजना असेल,  आग लाग यावर अ नशामक वभागाचे मह व 
ल ात येते. संपूण शहर  भागात एक अ नशामकची गाड  असणार, याचे वभाग 
असणे मह वाचे आहे. िचंचवड गावाम ये आग लागली तर संत तुकाराम नगर 
मधून अ नशामकची गाड  ये यासाठ  कती वेळ जाणार. याक रता शहराम ये 
व वध ठकाणी अ नशामक क े असावीत, ह  सवात मोठ  आव यक बाब आहे. 
हॉ पीटल असेल, पा याची सम या असेल, पा याची सम या ह  म हलांची मोठ  
सम या आहे. आता उ हाळा आला आहे. रा यावर द काळाचे सावट आहेु . 
गावाकडून शहरात माणसांचे ल ढे येतात. यां यासाठ  काय तरतूद केलेली आहे. 
शहरात पाणी गळती आहे. पाणी गळती थांबवलीतर िन त उपयोग होईल. नद  
सुधारणा क प – याची आजची प र थीती पाह ली तर नद त जलपण  का 
जलपण त नद  असे इथे थमच बघतेय. डासांचा ास वाढला आहे. आजची 
प र थीती भयानक आहे. आधार काड, कचरा सम या, डासांची सम या या रोज या 
सम या आहेत. याकडे ाधा याने बिघतले जावे. पंपर  िचंचवड हे आगळेवेगळे 
शहर हे. भ व यात चांगला आलेख िनमाण होणार आहे. नागर कां या सम यांना 
ाधा य देणे गरजेचे आहे. म हलांसाठ  समोपदेशन क ाची आव यकता आहे. 
यांची प र थीती बिघतली तर शहरात याला ाधा य दे यात यावे. भ व यात 

शहरात हा ोजे ट माग  लागेल हा व ास य  करते व माझे दोन श द संपवत.े 
 

मा.शेखर ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, मला मह वा या वषयावर बोलायचे आहे. 
मा या वॉडात काळा खडक झोपडप ट त अंडर ाऊंड पाईपलाईन एका पोलवर लाईट 
शॉट सक ट झा यामुळे बर च घरे जळाली. तु ह  ह जट ा. नेस या कप यािनशी 



25 

लोक घराबाहेर पडले. ददवी घटना घडली आहेु . लोकांना कसा ॉ लेम होतो. आजच 
घटना घडली आहे, तु ह  जाऊन आलात तर कळेल. लोक अ रशः रडत होते. 
बघून आ यावर कळेल झोपडप ट तले लोक कसे राहतात. जायला-यायला र ता 
आहे का. जर  गावे महापािलकेत समा व  आहेत, यांना आज नाह  उ ा तर  
काह तर  िमळेल. गे यावष  साहेबांनी ह जट दलीतर चांग या कारे र ता झाला. 
लोकांना खुशी झाली. तुमचे खरोखरच आभार आहे. पु हा ह जट ा, खरोखरच 
लोकां या अपे ा चांग या कारे पूण होतात.  

 

मा.राहल जाधवू  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब यांचे आभार मानतो. 
समा व  गावांना जा त माणात िनधी उपल ध क न दली. याब र प ह यांदा 
अिभनंदन करतो. समा व  गावांत वकिसत कर यासाठ  मो या माणात जागा 
उपल ध आहेत. गट नंबर ५३९ म ये ८५ एकरचे गायरान आहे. ािधकरणाकडे 
आहे. महापािलकेकडे ह तांतर त केले तर ितथे आंतररा ीय दजाचे टेड यम होऊ 
शकत.े समा व  गावे अस यामुळे ितथे शेतकर  आहेत. माझी वनंती आहे क , 
अिधकार  शेतक-यांना चार गो ी समजून सांगतील तर या आर णा या जागा 
महापािलके या ता यात येऊ शकतील. या माणे आपण िनधी वाढवून दलेला 
आहे. समा व  गावांतील जागांची यव थत र या व हेवाट लागेल, यांचा चांगला 
वकास होईल. अिधका-यांनी यव थत समजून सांगणे मह वाचे आहे. याच कारे 
गाडनचा वषय आहे. समा व  गावांतील भागांत एकह  गाडन नाह . खेळा या 
मैदानाची आव यकता आहे. गट नंबर ५३९ म ये मो या माणात जागा आहे. 
मा या भागात ४२ आर णे आहेत. आर ण बदलून ितथे हॉ पीटल िनमाण 
करावे. वायसीएमसारखे हॉ पीटल होऊ शकेल. जेणेक न रोज या रोज 
हॉ पीटलम ये डिल हर  होतील. म हला, माता-भिगनींचे हाल होणार नाह त ह  
वनंती आहे. कुदळवाड तील शाळेचा वषय एक वषापासून मांडतोय. आजपयत 
ज हा प रषदेची शाळेत आमचे व ाथ  जातात. लवकरात लवकर इमारत मोठ  
क न ितथे शाळा उभारावी अशी वनंती करतो. ािधकरणा या ओपन पेसवर 
भाजी मंडई व खेळाचे मैदान होऊ शकत.े महापािलकेकडे ओपन पेस ह तांतर त 
क न भाजी मंडई, खेळाचे मैदान, छोटेसे हॉ पीटल होईल. आप याकडे मागणी 
करतो. याच माणे कुदळवाड  हा कामगारांचा ए रया ओळखला जातो. सोळा 
दवसांपूव  ितथे आग लागली होती. ितथे अ नशामक क  उभारणे खूप गरजेचे 
आहे. जागा सु ा आहे. तीन वषापासून अ नशामक क ाची मागणी करतोय. ते 
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होऊ शकले नाह . ते उभारावे अशी वनंती करतो. नैसिगक ओ याची प र थती 
पाह लीतर, यात छोटछो या वकशॉपचे केिमकल जात.े पाणी पूणपणे काळे होऊन 
ते पुढे इं ायणी नद त जाते. इं ायणी नद ची प र थीती एवढ  खराब आहे. हेच 
पाणी आळंद  ितथ े  इथे जात.े ितथ हणून लोक ते पाणी पतात. उ ोजकांवर 
पयावरण वभागाने यो य कारे कारवाई करावी अशी मागणी आप याकडे करतो. 
अ भागात थाप य वभागात ह जट केली. किन  अिभयंता यां या बद या 
के या. नगरसेवकांची मागणी आहे, या माणे उपअिभयंता यां या बद या के या. 
आमची मागणी आहे. इंगळे साहेब मेन कॅ टन यांची बदली केली. स यद साहेब 
टमचे सिचन तडूलकर आहेत, ते ८ म ह यात रटायड होतील. आ ह  न क  
याय कोणाकडे मागायचा. या अिधका-यांना भागांची मा हती आहे, तेवढ  नवीन 

अिधका-यंना मा हती नाह . यांनी लवकरात लवकर मा हती क न घेऊन समा व  
गावे अस यामुळे प र थती जाणून घेणे खूप मह वाचे आहे. सात कलमी 
काय माचे प क काढले, याचा समा व  गावांना काह  फायदा नाह . ाऊंड नाह , 
गाडन नाह . या यासाठ  काय ती मागणी करतो. समा व  गावांना िनधी दलेला 
आहे. यामुळे पु हा एकदा आभार य  करतो. जय हंद, जय महारा !    

 

मा.अ नी मराठे – मा.महापौर साहेब, सव थम २०१३-१४ चे अंदाजप क सादर 
केलेले आहे. आयु साहेब, तुमचे अिभनंदन क  इ छते. बीआरट एस मधील 
खचाची कपात केलीतर बजेट कमी झालेले आहे. शा ती कराब ल नाग रकांम ये 
खूप सं म आहे. येक वेळ  नाग रक आम याकडे येऊन वचारणा करत असतात. 
शा तीकर भ न यांची बांधकामे अिधकृत होणार का नाह , याब ल नाग रकांम ये 
मा हती असायला पाह ज.े ४० ते ५०,००० कर आलेला आहे. तो भरायला मु कल 
झालेली आहे. एवढे भ न सु ा घर अनिधकृत रहात असेल तर याचा काह  फायदा 
होणार नाह . कती वष कर भरावा लागेल, ते लअर असले पाह जे. अनिधकृत 
बांधकाम होईल. ते भरावयाचा य  करतील. येक वेळ  ह  त ार मा याकडे 
येत असत.े व छतागृहासाठ  सद यांनी आधी सूचना दली होती. माझे हणणे 
आहे, व छतागृह असायला पाह जे. कमीत कमी पैसे घेऊन व छता क  शकतो. 
याचा पाच/दहा पयांचा फायदा होईल व व छता सु ा राह ल एवढ  वनंती 

आहे.  
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मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहाम ये सन २०१३- 
२०१४ चे बजेट डॉ.आयु ांनी सादर केले आहे. िन तच ऑपरेशन चांगले केलेले 
आहे. काह  ठकाणी टाके घालायचे रा हले आहेत. तेव या सूचना करणार आहे. 
बजेट सादर करताना यावेळ  थायी सिमतीत सादर केले. याआधी १० ते १५ 
दवस आधी बजेटच े मा हती पु तका िमळणे अपे त होते. ते मागावे लागले, 
परंतू ते िमळाले नाह . भोसले साहेबांकडून यावे लागले. शिनवार  आ हाला दले. 
वाच यानंतर असे ल ात आले क , ब-याचशा ुट  आ या आहेत. काह  वभागांची 
मा हती यायची आहे. जेणेक न सभागृहात बोलताना आकडेवार या संदभात चूक 
हायला नको. वभाग मुखांना मा हती माग वली तर वभाग मुखांनी हात वर 
केले. या बजेट या पु तका या झेरॉ सचे एकच पान ायचे. मागील वष  काय खच 
केला, कसा खच करणार आहोत हे बजेटम ये दलेले आहे. ते हणायला अवाढ य 
आहे. आयु ांनी एका पानावर बजेट मंजूर केले. आयु  साहेबांकडे गेलो, हेड 
सांिगतला, र कम सांिगतली व आयु  साहेबांनी मंजूर केले. मा हती घेत यानंतर 
ल ात आले वभाग मुखांना यांनी व ासात घेतले नाह . काह ं अिधकार  
हणतात, एक आठव यानंतर मा हती देतो. खास क न उ लेख करते तो 
ी.सितश कुलकण  यांचा, यां याकडे मा हती मािगतली/मािगल दोन वषात काय 

खच केला, आ ा काय करणार याचे सु ा बायफरकेशन ा. हो हणायला काय 
देणार. तु ह  आ ाच फोन केला, पु तक छापून आले आहे व तु ह  ते आ ा ा. 
तुम याकडे फाईल तयार असली पाह जे. इत या तुटक श दांत ते हणाले, आ ाच 
फोन केला आहे, आ ाच कसे काय मागता. थायी सिमतीने मा यता दलेली आहे. 
तु ह  महापािलका सभेत मा यता दली पाह जे. सोमवार उजाडला, हो नाह  करत 
करत, यांचा लेखापाल लवकर घर  गेला. तो सापडला नाह . अ रशः सग या 
वभागां या दारात जाऊन दारोदार जाऊन मा हती गोळा करावी लागली. मला 
य शः वाटते, आपण चांगले काम करता. आ ह  खेटे घालतो यावर साहेब 
आपला अंकुश असला पाह जे. अिधका-यांकडे येऊन तरतूद संदभात कसलीह  
मा हती वचारली तर ती तुम याकडे रेड  असली पाह जे. तसे होत नाह . या दोन 
दवसांत टाळाटाळ चा कार अनुभवला आहे. मा.महापौर साहेब, बीपीएमसी ट 
म ये तरतूद आहे. बजेटची मा हती यासंदभात बजेटचे पु तक ८ ते १० दवस 
अगोदर दाखवले पा हजे. परंतू ते तीन दवस आधी दले गे यामुळे यावर काय 
बोलायच ेहा खरा  आहे. आ ह  अ ानी आहोत. आमचे ान खूप कमी आहे.  
दोन अिधक दोन चार होतात हे कळत नाह . काह  लोक हशार आहेतु . काह  
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लोकांना ॉ लमे नसलातर  िन तच आ हाला फार मोठे ो लेम आहेत. 
मा.महापौर साहेब, २०१०-२०११ चे महापािलकेचे उ प न सुमारे १३१६ कोट  होते. 
याम ये आ ा फार मो या माणात वाढ झाली आहे. जवळपास सातशे कोट ने 

उ प न वाढले आहे. हणून बजेट सु ा वाढले आहे. जकात, करसंकलन व 
बांधकाम परवाना या तीन वभागांकडून ८५ ट के उ प न िमळाले आहे. जकात 
वभागाचे मंुढे साहेब अ यंत चांगले काम करतात. असा स म अिधकार  कती 
काळ महापािलकेत राहणार हा  आहे. ते ितिनयु वर आले आहेत. आज उ ा 
यांना परत जावे लागेल. १ ए ल पासून एलबीट  लागू करतोय. यावेळ  मंुढे 

साहेब असणार कंवा नसणार हा मोठा  आहे. यांनी जावे अशी माझी इ छा 
नाह . िनयमा माणे यांना जावे लागेल. जकात वभागाने चांगले काम के यामुळे 
महापािलके या उ प नात ४०० ते ५०० कोट ंची वाढ झाली. मी नगरसे वका 
झा यापासून ७५० कोट ंव न १२०० कोट ंवर उ प न गेले आहे. यांनी अितशय 
चांगले काम केललेे आहे. त कालीन आयु  शमा यांनी मंुढे साहेबांना दलेला  
हँड, वेळोवेळ  आपण यांचे पाठ शी उभे राह लात हणून या ठकाणी मंुढे साहेबांचे 
मी अिभनंदन करते. एलबीट या आधारे हे बजेट तयार केलेले आहे. आज या 
पेपरम ये वाचले, आप या कामगार संघटनेचे पदािधकार  हायकोटात जाणार आहेत. 
इतर महापािलकांत सवच यायालयात गे यामुळे एलबीट  उ ा लागू झाली नाह  
तर काय? जकात चालू ठेवणार का कंवा एलबीट साठ  य  करणार का? याचा  
वचार होणे फार गरजेचे आहे. करसंकलन वभागाने अितशय चांगले काम केलेले 
आहे. सन २००९-२०१० साली यांचे उ प न १०० ते १२५ कोट  होते. ते २०१२-२०१३ 
म ये २५० कोट ंवर आलेले आहे. यात सूचना करा वशी वाटते, जुने बांधकाम आहे. 
पुव  १ मजला होता आता तीन मजली इमारती झा या आहेत. परंतू यावर 
घरपटट  लावली जात नाह . याचे वा षक सव ण केले पाह जे. उ प नाचे ोत 
वाढ यासाठ  दोन/तीन वभागांकडून खरोखरच उ प न वाढ ू शकत.े अशा 
िमळकतीवर आपण ल  ठेवून यां यावर वा षक सव ण केले तर िन त वाढ 
होणार आहे. ब-याचशा शै णक सं था कोटात गेले या आहेत. हजारो कोट ंचा कर 
संकलन वभागाचा टॅ स पड ंग आहे. यात सम  ल  घालून वषय माग  लावला 
पाह जे. बांधकाम परवानगी वभागाने अितशय चांगले काम केलेले आहे. ४० ते ५० 
ट के महसूल िमळवून दला आहे. याचा तपशील वभागाकडून घेतला आहे. 
बांधकाम परवाना व वकास शु क यातून १६०० कोट  अपे त असून शमन 
शु कातून ४० ते ५० कोट  अपे त आहेत. इमारतीचा जना, पोटमाळा 
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वनापरवाना बांधला असेल तर दंडाची र कम वेगळ  लागेल. ती वाढवली पाह जे. 
वकास शु कात वेगवेगळे लॉट न ठेवता दंड वकास शु क व शमन शु क 
एकच केलेले पा हजे. खरा घोळ ितथेच आहे. शमन शु काला सभागृहाने मा यता 
दलेली आहे. परंतू दंडाचे काय? जे.ई. मोजणी करतो. इमारतीचे बांधकाम करताना 
हजार फुटां या जागेवर द ड हजार फुटांचे बांधकाम केलेतर, अनिधकृत बांधकाम 
केले असेल तर या या वभागा या कायकार  अिभयं याकडे पिमिसबल ठेका 
असतो. ितथे मो या माणात कर शन हो याचे ठकाण आहे. हे वेगवेगळे केले तर 
खूप चांगले होईल. या वभागाचे सु ा अिभनंदन करत.े यांनी खूप चांगले काम 
केलेले आहे. पाणीप ट  हा उ प नाचा एक ोत आहे. २०११ म ये ५१ कोट  
उ प न होते. २०११-२०१२ म ये िनवडणूका अस यामुळे पाणीपुरवठा वभागाने 
पाणीपटट  बाबत पुणपणे कानाडोळा केला होता. यावेळ  २० कोट  उ प न घटले 
होते. ३१ कोट  पयाची फ  वसुली झाली होती. २०१२-१३ म ये ४९ कोट  अपे त 
वसूली आहे. २०१३-१४ साठ  ५८ कोट ंचे उ  ठेव यात आले आहे हे आप या 
िनदशनास आणून ावयाचे आहे. घरप ट तून उ प न वाढत असताना पाणीप ट चे 
उ प न काह  माणात तर  वाढले पाह जे. असे होताना दसत नाह . घर बांधताना 
नळ कने शन यायची वेळ येतेच. इथे न क च काह तर  चुकते आहे. एकूण 
िमळकतींचे माण वाढलेतर आपोआप नळ कने शनचे सु ा वाढणार. तर सु ा 
वसंगत अव था का आहे हा न समजणारा वषय आहे. गे या चार वषात दो ह  
कारची हजारो अनिधकृत व अिधकृत बांधकामे झाली. यांना पाणी लागणार. ते 

कुठून आणले? हजारो नळ कने शन यांनी पाणी कुठून आणले? यांनी 
आप याकडून पाणी घेतले असेल तर पाणीप ट  वाढली पाह जे, ती वाढली नाह . 
ितथे सु ा साटेलोटे झालेले आहे. इं ायणीनगरम ये ािधकरण अस यामुळे 
वसावलेला भाग आहे. टाक  सु  क न मो या ब डरला पॉवर लाईन दले या 
आहेत. यांना २४ तास पाणी असत.े दो ह  बांधकामे अिधकृत कंवा अनिधकृत 
झाली आहेत, यांना महापािलकेचे कमचार  व ब डर िमळून पर पर नळ जोड 
देतात. प रणामी नाग रक मीटर बसवून घेतो. मीटरचे पैसे भरावेत हणून तगादा 
लावतात. जो चोर  करतो याला सु ा कुठेतर  शा ती झाली पाह जे, दंड झाला 
पाह जे. या यित र  महापािलके या भूिम आ ण जंदगी वभागाला अितशय चांगला 
अिधकार  दलेला आहे. पवार साहेबांकडून खुप अपे ा आहेत. उ प न वाढणार. 
करसंकलनम ये सु ा यांनी  चांगले काम केले आहे. वा षक सव ण केले पाह जे. 
महानगरपािलके या िमळकती आहेत या अ यंत अ प दरान े भाडयाने द या 
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आहेत. यांचे वा षक सव ण केलेतर िन तपणे आपोआप उ प न वाढ शकेलू . 
आकाशिच ह परवाना वभाग हणजे थबे थबे तळे साच.े िन तपणे इथे उ प नात 
भर पडेल. वभाग मुख बदलले हणून खरेतर हा वभाग झोपलेला आहे. मा.सितश 
कुलकण  यां या चांग या कामाचे सु ा कौतुक करावे. जा तीत जा त चांगले 
िनणय घे याची यांची मता चांगली आहे. या ठकाणी अिधकृत ले स लाव याचे 
िनयम सुटसुट त केलेतर अिधकृत ले स लाव यानंतर उ प नात चांगला फरक 
पडू शकतो. उ ोगधंदा परवाना वभागाचे एच.ओ.ड . यांना सूचना करावी. यांचे 
कमचार  कायम बोकळलेले असतात. यां याकडे सु ा ल  ावे. महापािलकेत जमा 
होणारा एक एक पया कसा खच होणार याचे बजेट मांड यात आले आहे. या 
बजेटम ये बीआरट एस, जेएनएनयूआरएम क रता १०५३ कोट  पयांचे बजेट मांडले 
गेले. ी.राजन पाट ल यां याकडे हे काम आहे. आयु  तु ह  वतः होऊन हा चाज 
दलेला आहे. १०५३ कोट ंची कामे यांना एक यांना दलेली आहेत. महापािलकेत ते 
एकच स म अिधकार  आहेत असे मला वाटायला लागले आहे. खरेतर 
महापािलकेचे ी.राजन पाट ल जेएनएनयूआरएमचे काम पाहतात. २००७ पासून मी 
सु ा इथे आहे. तु ह  केलेले तुमचे सगळे क प फसलेले आहेत. झोपडप ट  
पुनवसन क पासाठ  २६९ कोट ंची तरतूद कर यात आली. वेताळनगर, 
िमिलंदनगर, से टर २२, प ाशेड िलंग रोड याचा यात समावेश आहे. या ठकाणी  
िलंकरोडचा क प हा एकच वेगळा लॅट प तीने क प झालेला आहे. से टर २२ 
ितथे रेड झोनचा नकाशा आहे. या ठकाणी असणारे जेएनएनयूआरएमचे स लागार 
नेमले आहेत ते अ यंत बोगस आहेत. यांना लाथा मा न बाहेर काढले पाह जे. 
यांना १००/१२५ कोट ंचे काम दले आहे. पी.ए. वसूल केलेला आहे. यामुळे आपले 
क प फसलेले आहेत. डसबर २००७ म ये वक ऑडर द यानंतर ६ वष झाली, 

३०% सु ा काम झालेले नाह . येक भागाम ये काह  ना काह  अडचणी आहेत. 
स लागार नेमले आहेत, यांचे हतसंबंधी अिधकार च आहेत. अकाय म अिधकार  
व हवेत असणारे स लागार यां या एकािधकार शाह मुळे क प थांबलेले आहेत. 
झोपडप ट  पुनवसन योजनेत १८,७०० गाळे बांधलेले आहेत. यापैक  से टर २२ 
म ये ७७०० गाळे बांधणार आहोत. ते बांधू शकणार आहोत का नाह . उ च 
यायालयात आप या बाजूने िनणय दला तर  न क च आनंद असणार आहे. 

उवर त ६५% झोपडप ट  पुनवसन होणे या ठकाणी श य नाह . २००७ म ये 
वेताळनगर, िमिलंदनगर या वकऑडर द यातर  आजह  ३०% सु ा काम पूण 
झालेले नाह . मा हत नाह . जेएनएनयूआरएमची फेज १ संपली आहे. हणून 
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झोपडप ट  पुनवसन योजनेसाठ  केलेली २३९ कोट ंची तरतूद पूणतः फसलेली आहे. 
या माणे घरकुल योजनेसाठ  ५७ कोट ंची तरतूद कर यात आलेली आहे. िचखली 

येथील से टर १७ म ये ६७२० सदिनका बांधायचे काम चालू आहे. जागा दसु-याची 
बांधकाम आपण केले, यात सु ा संबंिधत स लागारच आहे. आपले हजारो कोट ंचे 
ोजे ट बसवून ठेवले आहेत. याला १०० कोट ंचा दंड का मारत नाह . फे ुवार  

२००९ म ये वक ऑडर देऊन सु ा आजपयत ६० सदिनकांचे काम चालू आहे. २१८ 
सदिनका बांधून तयार आहेत. अजूनह  ािधकरणाला देणे बाक  आहे. कं लशन 
िमळत नाह  हणून आपण देऊ शकत नाह . २.५ एफ.एस.आय.चा  अजून 
सुटलेला नाह . च-होली, डुडुळगाव इथे ११३४ सदिनका बांधायचे िनयोजन आहे. 
आ ापयत ट पा २ साठ  पयावरण वभागाचे काम चालू हो यासाठ  
पूवपरवानगीसाठ  अज दाखल केलेला नाह . हणून काम सु  क  शकत नाह . का 
नाह  याब ल साशंकता आहे. केलेली २०५.६० कोट  तरतूद फसली आहे. 
पाणीपुरवठा ट पा मांक १ बंद पाईपलाईन योजना अ रशः रखडली आहे. ६ 
क.मी.ची लाईन टाकली आहे. शहर ह त पुढे काह  क  शकलो नाह तर ठेकेदार 
दलेले १००/१२५ कोट  बीन याजी वापरतोय. परत कोटात सु ा जातोय.                       
याला डस वािलफाय केले पाह जे तर याला वािलफाय केलेले आहे. ठेकेदाराची 

मागील ह टर  सु ा बिघतली पाह जे. यात कोणकोण सामील आहेत. घाई का 
केली. शहराला इथे बंद पाईप योजनेची आव यकता असताना मावळाम ये शेतक-
यांवर झालेला गोळ बार यामुळे ह  योजना पूणपणे फसलेली आहे. २३९ कोट ंची 
तरतूद िनकामी झालेली आहे. दसरा क प बीआरट एस राबवतोयु . मंुबई-पुणे र ता 
७० कोट , औंध-रावेत र ता ४५ कोट , आळंद -वाकड र ता २० कोट , एसयुट पी 
१४ कोट  अशी २१९ कोट ंची तरतूद केलेली आहे. मंुबई-पुणे र ता करताना 
बीआरट एसचे डजाईन चुकले आहे. कोणताह  अ यास न करता घाईघाईने वषय 
आलेला अस यामुळे घाईघाईने आपण काम केले आहे. याचा वचार आप याला 
करावा लागणार आहे. याचे ेझटेशन आप याला दलेले आहे. याचे ेझटेशन दलेले 
नाह . बीआरट एस राबवताना बससाठ  जाताना जो माग आऊट ठेवला आहे, यात 
अनेकांचा बळ  जाणार आहे. नागर कां या जवीताची काळजी घेणे आपले काम 
आहे. यावर उपाययोजना सूचव या तर यावर वचार करा. नाह तर हा ोजे ट 
करा असे सांिगतले तर  या ठकाणी देहू-आळंद  रोड, काळेवाड  फाटा उ डाणपूलाचे 
काम कती वष रखडलेले आहे. काळेवाड  फा याचे भूसंपादनाचे काम झालेले आहे. 
ोजे ट चालू केलेला आहे. बीआरट एसचे चालू ोजे ट थांबवतात. भूसंपादन 
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कारवाई आधी केली पाह जे नाह तर ोजे ट तर  पूण केला पाह जे. आ हाला 
मा हत आहे क , अित घाई संकटात जाई. पाणीपुरवठा, बीआरट एस,ईड यूएस या 
तीन क पांवर तरतूद कर यात आलेली आहे. तरतूद खूप फसवी आहे. आपण 
काम क  शकणार नाह  हे आप याला माह त आहे. बजेट या ४८.९% तरतूद 

य ात खच  होणार नाह . मला आप याला ट साईज करायचे नाह . आयु  
साहेब, आपण यां यात सामील होऊ नका, तुम याकडून खूप अपे ा आहेत. तु ह  
ीकर आहात, खरे सांगणार, खरे पाळणार, खरे करणार. आपण यां या भूलथापांना 

बळ  पडला आहात. तु ह  मनपात कोणाचे काय सांगू नका. आ ाच शंका वचारावी 
लागेल. चुका िन तर यात कती वेळ जातोय. वाय.सी.एम.मधील          
योजनेसाठ  २४ कोट ंची तरतूद नमूद कर यात आलेली आहे. १५ वषापूव  
वाय.सी.एम. बांधले. आज या हॉ पटलम ये येणा-या णांची सं या खूप जा त 
अस यामुळे या यावर ल ताण वाढला आहे. खरेतर आपण वतः डॉ टर आहात. 
मला वाटत,े बजेटम ये कुठेतर  समा व  गावांत नवीन दवाखाना, मोठे हॉ पीटल 
कंवा असले या दवाखा याचे व तार करण असे कुठेतर  तरतूद दली असे 
आढळलेले नाह . पुढ ल वषा या बजेटम ये तरतूद करताना िन तपणे याचा वचार 
करावा. वशेष योजना – पुणे व पंपर  िचंचवड या दोन महापािलकां या संयु  
व माने द ली मे ो रेल कॉप रेशन यां या सहा याने योजनेसाठ  ५ कोट ंची 
तरतूद कर यात आली आहे. हा क प पाह ला. रंग रोड, रंग रे वे, बीआरट एस, 
ामवे येक आयु ांनी वेगवेगळे ोजे ट आणले. मा. दलीप बंड व मा.आिशष 

शमा यांनी व न दाखवले. याची पूतता झाली नाह . क पांची घोषणा झाली. पुढे 
याचे काय झाले कोणाला मा हत नाह . आ ह  देखील ऑटो ल टरम ये थंड हवेत 
ेझटेशन पाह ले. परत ६ म ह यांत एक ोजे ट आला. याचे पुढे काय झाले ते 

कळाले नाह . ड .पी.म ये खरेतर ३५ मी. र याची तरतूद आहे. तो झाला तर 
ॅफ कची सम या काह  माणात तर  िन त सुटेल. नवीन नवीन क प घो षत 

करतो. येकवेळ  नवीन स लागार नेमायचा. क पासाठ  स लागार का 
स लागारासाठ  क प हा खरा वचार कर याचा वषय आहे. द ली मे ो 
कॉप रेशन यां याकडे मेल टाकली होती. पंपर  िचंचवड महापािलकेसंदभात 
आप याला काय मा हती आहे. रपोट सादर झाला आहे का? यांनी मेल पाठवली 
यात आप या शहराचे नाव नाह . पंपर  िचंचवड हणून मे ो क पात कुठेह  
उ लेख नाह  हे सु ा आप या िनदशनास आणून देत.े वशेष योजनेत समा व  
गावांत एकसु ा क प कंवा योजना केलेली नाह . वै क य, अिभयां क   
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िश णासाठ  इथून पु याम ये आपले व ाथ  जातात. इथे मोठे कॉलेज, 
युनी हिसट  नाह . खरेतर मोठ  नामांक त सं था आप याकडे आ यातर व ाथ  
इथेच िशकू शकतील, यां या जा याये याचा खच वाचेल. पा याची गरज ल ात 
घेऊन एखाद  योजना हाती यायला पाह जे होती. महापौरांचे टेटमट वाचले. 
आपली घोषणा ऐकली आहे. या पूण मतेने पाणी उचलणे आव यक आहे 
या माणे ते उचलेले गेलेले नाह , ऐकू येत नाह . शहरातील प या या 

पा या यितर  वापरात येणारे पाणी उदा. औ ोिगक वापर करताना मो या 
माणात पा याचा वापर करतात. मैला शु करण क पातून व छ झालेले पाणी 

नद त डायरे ट सोडतो. या पा या या पुनवापरासाठ  योजना हाती घेतली असती 
तर आप याकडे द काळु  भागातून, वदभ मराठवा यातून, भारत देशातून नागर क 
मो या माणात येत आहेत ते कुठे जाऊ शकतात. पंपर  िचंचवड सोयी कर असेल 
हणून इथे आल.े आप याबरोबर यांची सु ा तहान भागवली जाऊ शकते. 
यासाठ  पा याचा पुनवापर कसा करता येईल याचा सु ा आप या अिधका-यांकडून 
वचार झाला नाह . स लागार सापडला नसेल. खरेतर सवात ीमंत व बे ट 
िसट ची ौढ  िमरवतो. परंतू महापािलके या शौचालयांची प र थीती अितशय गंभीर 
आहे. शहरातील ७१ झोपडप टयांतील लोकसं ये या िनकषानुसार ४२०० िसटस ्ची 
गरज आहे. मा  य ात २२०० िसटस उपल ध आहेत् . २ हजार िसटची 
आव यकता आहे. व तुतः २,००० िसट बांधायचा वषय समा व  करायला पाह जे 
होता. मी वतः झोपडप ट तील भागाचे नेतृ व करतो. या ठकाणी प या 
व पाते टॉयलेटला जागा ठेवलीतर बांधू शकतो. ता पुर या व पात िन त 

गा या देऊ शकतो. जेणेक न र यावर ल होणार  घाण थांबू शकते. वशषे योजना 
– वाचली. महापािलके या म यवत  ठकाणी ८५ शौचालये यांची तरतूद कर यात 
आली आहे. िसट  इं जिनअर यां याकडे चौकशी केलीतर िमट ंगम ये आहेत, साईट 
ह जट अस यामुळे दसु-या अिधका-याला सांिगतल.े अशा जागा अ ापपयत 

िन त केले या नाह त. आपण म यवत  वाचनालयाची उभारणी करणार आहेत. 
नांदेडला म यवत  वाचनालय उभारले. आय.ए.एस., आय.पी.एस. या व ा याना 
जागा उपल ध केली. महापािलके या समोरची जागा उपल ध आहे. कमला आकड 
इथे उभारणार नाह तर ते व नच राहणार आहे. बजेटम ये १० कलमी काय माचा 
उ लेख केलेला आहे. फंड ंग, ई-ग हन स, कपॅिसट  ब ड ंग, ऑफ स इम ु हमट, 
खरेतर खूप चांगला य  आहे. मॉिनटर ंग सेल संदभात सांगायचे आहे. अिधकार  
नेमताना या ठकाणी अिधका-याचा खरोखरच ाचारात सहभाग नाह . याचे काम 
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चांगले होते का नाह  याची सु ा पडताळणी केली पाह जे. नाव घेणार आहे. अ यंत 
ाचार  अिधकार  ितथे नेमला आहे. कालच यासंदभात प  दलेले आहे. माझी 

वनंती आहे, याची खर  शहािनशा करायची असेल तर यांनी जागेवर बसायला 
िशकले पाह जे. आपली खरेतर दशाभूल केलेली आहे कंवा झालेली आहे. म हला 
बालक याण संदभात ३२.३४ कोट ंची तरतूद केलेली आहे. २०१२-१३ म ये सग या 
म हलांनी पोटितडक ने सांिगतले आहे. इले शन या वेळ  लोकांना खूप आ ासने 
दली. िशलाई यं े दलचे नाह . टडर काढले आहे यात िलबट  कंपनी या मशीनवर 
काजेबटण लावायला िशकवत नाह त. लाऊज फट ंग व ेसेस एवढेच िशकवतात. 
यासाठ  ५,५०० मिशनस ् याय या आहेत. मा याकडे या ठकाणी महापािलकेची 

याद  आहे. या याद त आ ा मशीन घेणार, यात द पट मशीन आ या पाह जेतु . 
राजेश, उषा, नॉ हेल यांची दकाने समोरच आहेतु . मशीन यायचीच असेल चांग या 
रे युटेड कंपनीकडून का घेत नाह . यां याकडून न घेता अशा मिशनींब ल आम या 
भिगनीने सभागृहात त ार केली, यांचे पँडेल तुटलेले आहे. द लीमधील मशीन 
अस याचे सांगीतल,े ती मशीन लुिधयाना इथून आणली आहे. कंपनीकडे चौकशी 
केलीतर याचे गौडबंगाल समोर येईल. मशीन कुठून आणतो. म हला बचत गटांना 
ो साहन देतो. यासाठ  यां यावर कती खच करतो यावर काह  मयादा आहे का 

नाह . या ठकाणी यांना रोजगार िमळवून ायचा आहे. माझी वनंती आहे, म हला 
बालक याण मधून कती म हलांना रोजगार िमळेल हे सु ा बजेट संदभात कृपया 
नमूद करावे. रोजगार िमळत नाह . म हला स मीकरणाची पूणतः हालबोल अव था 
आहे. हंजवड  सार या भागात अनेक म हला नोकर साठ  जातात. म हलांना चार 
चाक  वाहने चालव याचे िश ण दले तर यांना रोजगार उपल ध होईल. या 
ख-या अथाने स म होतील. वायसीएमएच – याब ल जा त सांगणार आहे. 
मोठमो या खरेद वर फार मोठा भर असतो. छोट -छोट  कामे सवसामा यांशी 
िनगड त असतात. गर ब भिगनींना वायसीएमसाठ  ठेवले या बजेटची गरज आहे. 
आ हाला आ द य बला हॉ पीटल आहे. यांना गरज आहे, यां यासाठ  काय 
केलेले आहे? रोग िनदान िश बरासाठ  ३ लाखाची तरतूद सन २०१२-१३ म ये केली. 
झरो खच झालेला आहे. मग िशबीर यायचे का नाह  का वायसीएमवर ल ताण 
वाढला आहे हाच श द जाणून काम करायची गरज आहे. क  पडले हणून डॉ टस 
कंवा संबंिधत वभाग मुख काम करत नाह त हणून गर बांना फायदा िमळत 
नाह . र दान िश बरासाठ  २ लाख तरतूद केली आहे. यासाठ  झरो खच झालेला 
आहे. एक कडे र ा या बाट यावर ल रेट टँड ंगम ये वाढवले. महापािलका सभेने 
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मा यता दली. र दान िश बर घेतले तर गोरगर ब जनतेला मोफत र क देऊ 
शकतो. ते सु ा पु याचे काम आपण करत नाह . गर बां या जवीताशी खेळू नका 
याची सु ा काळजी या अशी आप याकडून अपे ा आहे. ट .बी. िनमूलनाचा वषय 
आहे. तालेरा णालयावर ह  जबाबदार  सोपवणार आहेत. आजह  लोकांना 
वायसीएमलाच घेऊन येतो. ितथे आ यानंतर णाचा मदवर ल ताबा गे यानंतर ू

ण दगाव याची श यता जा त असत.े यासंदभात जनजागतृी केली नाह , तरतूद 
सु ा केली नाह . णा या जवीताशी आप याला काह  देणेघेणे आहे का नाह  
याचा सु ा या ठकाणी वचार करावा. जैववै क य घनकच-याची व हेवाट – बॉड  
पाटस ची व हेवाट वायसीएमम ये करतो् . आपण डॉ टर आहात. याला वष 
झाले. मोशी कचरा डेपो इथे अजूनह  हलवला नाह . मोशी कचरा डेपो इथे लवकरात 
लवकर हा क प हलवावा. हे थकाड हे सग य़ात चांगले काम केले आहे. 
को यावधी पयांची बले दलेली आहेत. हे काम करत असताना याचा फायदा 
झोपडप ट तील नागर कांना कशासाठ  घेतात. परत गे यानंतर केसपेपर काढला 
नाह  पाह जे. काड दाखव यानंतर मागील ह टर  कॉ यूटर या नवर आली 
पाह जे. नाह तर नवीन केसपेपर काढावा लागेल. नसेलतर आपण काय करणार 
ह टर  सांगायची. संगणक वभागा या बजेटम ये मोठ  तरतूद केलेली आहे. मी 
वतः ज म-मृ यू दाखले दलेले आहेत. कुठेतर  नंबर लॉक झाला पाह जे. तार ख 

डु लकेट िनघून आली पाह जे. याचबरोबर याचा मांक माणप ा या या या 
नावापुढे लॉक झाली पाह जे, या यात ुट  आहेत. मला बोलायला संधी दली 
याब ल आपले मनापासून आभार मानते. आपण बजेट सादर केले यात सांगायचे 

आहे, बीएसयुपी, बीआरट एस हे सगळे क प पूण फेल आहेत. यात पुढ ल वष  
िन तपणे सुधारणा करावी. आप याकडून अशी अपे ा करत.े जय हंद, 
जयमहारा ! 
 
मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, वशेषक न आयु  
साहेबांचे अिभनंदन करत.े समा व  गावांसाठ  वाढ व िनधी उपल ध क न दला. 
समा व  गावां या डे हलपमटसाठ  भ व यात िनधीची गरज लागणार आहे. उंच 
पाणा या टाक चे आर ण असून सु ा यावर कोणताह  हेड नाह . आ ाच ओरडा 
होतो. भ व यात वाढ होणार अस यामुळे १२६ जागा आर णात आहेत. कोण याह  
जागेवर डमाकशन नाह . आर णे वकिसत नाह त. गाडन, ले ाऊंड नाह . याच 
ठकाणी अशा गावांना १५ वष वाळ त टाकले आहे. टाऊन लॅिनग, भूसंपादन यात 
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वशेष हालचाली नाह त. च-होलीपासून आळंद  े  हाके या अंतरावर आहे. हजारो 
लोक दशनासाठ  येतात. आर णे वकिसत करावीत. तर हजारो लोक पयटन 
थळांना भेट  देतील. यातून महापािलकेचे उ प न वाढेल. आजूबाजुची 

डे हलपमटची थती पाहता २१ एमएलट चा क प उभारलेला आहे. वाढ व े ात 
उभार याची आव यकता आहे. जेणेक न मलिन सारणाचा  कायम सुटेल. 
याच माणे च-होली, मोशी, दघी, बोपखेल येथे अ ायावत, सुस ज हॉ पटल 

नाह . यासाठ  तरतूद ठेवलेली नाह . माझी वनंती आहे, आम या भागातील 
नागर कांना वायसीएमला हेलपाटे घालावे लागतात. हणून हॉ पटलसाठ  तरतूद 
ठेवावी.  
 
मा.वैशाली जवळकर – मा.महापौर साहेब, . .५६ वैदव ती मधील आर ण ू
ता यात घेऊन वकिसत करावे. पा या या टाक ची मा यता आहे. लवकरात लवकर 
बांधून सु  करावे ह  वनंती आहे.  
 
मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, सन २०१३-१४ या अंदाजप कात नगररचना 
वभागाला ११० कोट ंची तरतूद केलेली आहे. इतक च वनंती करेल, सग या 
नगरसेवकांची सगळ  आर णे ता यात घेऊ शकत नाह . मेन मेन आर णे मा या 
वॉडातला ड .पी. रोडचा १० लाखांचा  आहे. मा या वॉडातले आर ण ता यात 
घेतले तर मा या वॉडातला ड .पी. रोड होईल. पंपर  गावात पूल बांधून तयार 
झालेला आहे तो का चालू केला नाह  ते मा हत नाह . जजामाता हॉ पटल मेन 
चौकात आहे. याला जेव या सु वधा पाह जेत, तेव या नाह त. बचत गटांना 
.५०००/- अनुदान दे याचे कबूल केले आहे. दबार कशाव न आहे ते कळवले ु

नाह . यांना प  पाठवावे कोणते बचत गट दबार आहेतु . हणजे म हलांचे  
अडणार नाह त. हणजे तरतूद खच होईल. वारंवार लोकांना त ड दे याची वेळ 
येणार नाह .  
 
मा.संिगता पवार – मा.महापौर साहेब, से टर २२ म ये संजय गांधी नगर, िमिलंद 
नगर म ये गेली १० वष साधे द तीचे सु ा काम झालेले नाहु . आ ा तर  नवीन 
होणार का नाह . आयु  साहेबांना ह जटला बोलवतोय तर  अजून आले नाह त. 
कालच एक मुलगा करंट लागून मेला. तर  यात ल  घालावे.  
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मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, सन २०१३-१४ चे अंदाजप क मांडले 
आहे. मा. थायी सिमतीने ते जसे या तसे मंजूर क न महापािलका सभेकडे पाठवले 
आहे. याचे या ठकाणी वागत करतो. आयु  साहेबांचे अिभनंदन करत.े ब-याचशा 
वषयांवर ब-याचशा कामांसाठ  अ यंत यो य िनधी इथे दलेला आहे. ितथे 
आ हाला समजले आहे ते थोड यात सांगायचे आहे. मा या आधी िसमाता नी 
सद य या ना याने या वषयाला हात घातला आहे. प हला मु ा या शहरातील 
बरेचसे क प फेल गेलेले आहेत. आपले शहर उभे करतोय. आप या बजेटचे एकुण 
१/३ हटलेतर  वेगवेग या क पांसाठ  खच करतो. हे खच करत असताना क प 
फेल जातात, अडचणीत येतात. न क च ते उभे कर यासाठ  कोणाकोणाचे य  
आहेत. या क पांसाठ  जे लोक नेमतात, यांना को यावधी पये देतो. नेमके 
कशासाठ  नेमतो. आप या अिधका-यांनी या कोणाचे पर ण दले, मा हती घेऊन 
अिधका-यामाफत क प राब वले तर  चांगले होऊ शकते असे वाटत.े क स टंट 
नेमणार आहोत. स लागारांवर आणखी कोण स लागार आहेत याची सु ा कृपा 
क न तपासणी करा. जथे जथे स लागार नेमले आहेत, ते ७५ ट के क प फेल 
गेले आहेत. नेमके ते नेमायचे का नाह  याचा सु ा वचार होणे अपे त आहे. 
महापािलकेने पैसे देऊन ब-याच वॉडात अंडर ाऊंड केबलचे काम केलेले आहे. 
मागील २ वषात आप याकडे पैसे नस यामुळे एमएसईबी यांना पैसे दलेले नाह त. 
ब-याच ठकाणी अ या वॉडात अंडर ाऊंड केबल झालेली आहे, अ या वॉडात केबल 
लटकलेली दसत.े या माणे भूसंपादनासाठ  बरेचसे पैसे ठेवले आहेत. याब ल 
तुमचे अिभनंदन. क प राबव यासाठ  जागा ता यात पाह जे. टे नकल स लागार 
व जागा ता यात घे यासाठ  पैसे दलेतर कामाची सु वात चांगली होत.े कमान 
जागा यावष  ता यात घेऊ शकतो. याब ल आपले अिभनंदन करत.े दापोड मधील 
ड .पी.रोड 1985 पासून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुत यापासून नकाशात असूनसु ा 
आजपयत होत नाह . याचे कारण मा हत नाह . तो रोड असतातर झोपडप ट तून 
रोड गेलेला आहे. समोर उभा पुतळा आहे. रोड झा यामुळे खूप मोठा ॅफ क जाम 
होतो. आर ण जे आहे याची अंमलबजावणी केलीतर बरे होईल. राजीव आवास 
योजनेब ल अिभनंदन करत.े याची तरतूद 1 कोट  दलेली आहे. याचा नकाशा देणे 
गरजेचे आहे. कमान हेड ओपन केलेतर  ते असे सवसामा यांपयत पाहणे गरजेचे 
आहे. याची मा हती नगरसेवकांना दली तर बरे होईल. वॉड सुधार क  10 कलमी 
योजनेत नगरसेवक व अिधकार  सु ा बसतात. यांचा टाईमचा दर काय असणार 
तो दलातर बरे होईल. अितशय मह वाची गो  आहे. पंपर  िचंचवड महापािलका 



38 

महारा ातील एकमेव मनपा असेल, यात सवात चांगली ठेकेदार  प तीने कामे केली 
जातात. यामुळे महापािलकेचे चार पैसे वाचत असतील तोपयत कामाची गुणव ा 
काय आहे. तो कसे काम करतो हे सु ा पाहणे गरजेचे आहे. काह  ठेकेदार पोसले 
जातात. पुढ ल काळात मोफत क  शकतो अशी भावना काह  रा यक या या 
ठकाणी असू शकत.े हे कसे काम करणार ते बिघतले पा हजे. ह  कामे जा तीत 
जा त म हलांना देता येतील. सं थेला दे यापे ा िनदान िनराधार मुली म हलांना 
दले तर बरे होईल. ठेकेदार प तीवर ल  दले तर या यासाठ  ठेकेदार प त काह  
माणात बंद केलीतर जा त बरे होणार आहे. नोकर भरती केलीतर फार मोठे काम 

होईल. चतुथ ेणी या जागा रका या आहेत. नोकर भरती के यानंतर १५,००० 
पगार देत असाल तर ठेकेदारामाफत ३ ते ४ हजार पगार देतो. ८ ते १० हजारात ते 
पमनंट लोकांपे ा जा त काम क  शकतात. यांना कामाव न काढायची िभती 
असते हणून ते जा त काम करतात. ठेकेदाराचा माणूस जा त काम करतो. 
समाधान िमळेल अशा प तीने नागर कांना सु वधा देऊ शकत नाह  हणून चतुथ 
ेणी नोकरभरती, डॉ टस, नसस, समूहसंघटक हे करणे गरजेचे आहे. झोपडप ट  

पुनवसन आर णे तपासून काम करणे गरजेचे आहे. आप याला बे ट िसट  अवॉड 
िमळाला आहे. ह  बातमी दली पूण केली नाह . पूण झोपडप ट  पुनवसन केले ते 
सु ा रेड झोनम ये आले आहे. ह  बातमी लांबपयत गेली. अनिधकृत बांधकामे 
पाडली ह  बातमी लांबपयत गेली. जा तीत जा त क प अडचणीत आल ेआहेत. 
याच े त  स लागार तु ह  एकदा तपासणे गरजेचे आहे. अपंगांसाठ  बजेटम ये 
तरतूद केली आहे. अपंगांसाठ  अितशय चांगले बजेट वापरले जात.े अपंगांना कज 
देऊ शकतो. तु ह  पाह ले ५% सु ा बजेट अपंगांसाठ  खच  पडले असेल असे 
वाटत नाह . यासाठ  त  स लागार सु ा नेमावेत. अपंगांसाठ  काय क  शकतो – 
एकतर १० लाखाची सं था काढली. एखादा क प करायची संधी दली. 
भाडेप ट वर जागा दली. कारखाना काढन दलाू . अंध अपंग मागासवग यांसाठ  जी 
तरतूद ठेवली आहे ती खच  पडलेली नाह . यामुळे यां यासाठ  चांग या योजना 
राब वणे गरजेचे आहे. यांना उ ोगधंदे काढन दले पाह जेतू . य  बेिससवर कज 
ा. म हला बालक याण योजनेसाठ  – १५% र कम खच  झाली. मागील ५ वषात 

खूप मागणी केली आहे. अनेक ंना चांगले कोसस देऊ शकतो. ए रया हॉ पीटॅिलट , 
हॉटेल मॅनेजमट, निसग या सारखे कोसस म हलांना उपयोगी पडत असतात. 
आप याकडे िशवण लास, युट  पालर तेचतेच कोसस आहेत. २० वषापूव  हंद  
िच पटात बघत होतो. हरोची आई िशलाई मिशनवर कपडे िशवून याला मोठे 
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करते. आप या िशवण लासम ये बदल केला जात नाह . यापुढेह  जाऊन काय 
िशकवता येईल हे बजेटम ये येते. चांगले बजेट दलेले आहे. ए रया हॉ पटॅिलट , 
हॉटेल मॅनेजमट याला शासनाची मा यता नसेल तर याला महारा  शासना या 
मा यतेसाठ  ताव पाठवावा. युपीएससी, एमपीएससी पधा मक पर ांचे सटस 
आप याकडे सु  करणे गरजेचे आहे. शहरात गु हेगार  वाढते आहे. अनेक वाईट 
गो ी घडत आहेत. सग या लोकांसाठ  ितिनधी क  सु  केलेतर चांगली सु वात 
होऊ शकेल. बीपीएलसाठ  यांची नावे आहेत, यांना महारा  सरकारमाफत २ 
लाखांपयत कज देतात. याची अंमलबजावणी करावी. आप याकडे मा हती दे यासाठ  
लोक फार कमी आहेत. लोकांपयत बाबी पोहचत नाह त. जा तीत जा त िनयिमत 
क न याची अंमलबजावणी कशी करता येईल याकडे ल  ावे. पुणे महापािलकेने 
मागील ३ वषापासून सीएनजी क ांना कने शनसाठ  अनुदान दलेले आहे. येक 
र ावा याला .१२,०००/- अनुदान दलेले आहे. आजपयत ७,००० लोकांना अनुदान 
दलेले आहे. १२,००० लोकांना अनुदान दे याचे योजन आहे. मा.मंगलाताई, 
मा.आ पा बारणे असतील, यां याकडे र ावा यांनी मागणी केली आहे. यांना 
सीएनजीचे कने शन दले तर शहरातील दषण कमी हायला मदत होणार आहेू . 
र ावा यांसाठ  बजेटम ये तरतूद करावी अशी वनंती करते. बजेट अितशय चांगले 
आहे. 
 
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, अितशय चांगले बजेट आहे. आयु  साहेबांचे 
अिभनंदन करते. मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगतले, म हला बालक याण साठ  
१५% र कम खच झालेली आहे. ३ कोट  खच झालेल ेआहेत. या वष  ३२ कोट ंची 
तरतूद आहे. मतीमंद मुली, म हलांना एक हजाराची मदत करतो. अपंग मुलींना 
एक हजाराची मदत करतो. म हलांना दोन कोसस दले जात होत.े यावष  एकच 
कोसची सोय दली जाईल. यां यासाठ  सु ा तरतूद करावी. नवीन वाचनालय 
म यवत  ठकाणी करा असे सांिगतले आहे. जुनी वाचनालये अ यावत कर यात 
यावीत. वायसीएमम ये एमबीबीएस, एमएस कोस सु  कर यात येईल असे आयु  
साहेबांनी हटले आहे. याब ल यांचे अिभनंदन करत.े जलपण बाबत उपाययोजना 
कर याबाबत ल  ावे. शहरात कला ेम खूप आहे. आट गॅलर  सु  कर याची 
कायवाह  करावी.  
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मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, आज पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०१३-
१४ या अंदाजप कावर चचा करतोय. आयु  साहेब, महापौर साहेबांचे कौतुक 
करावेसे वाटत.े अितशय चांग या कारे बजेट मांडले आहे. परंतु आपण जर 
मा यिमक िश ण मंडळाचा कारभार पाह ला तर जाणवेल, ते गर ब, गरजू 
व ा यासाठ  आहे. तुम यामुळे इथ या प रसरातील आिथक मागास व ा याना 
िश ण िमळते. याचा रा त अिभमान िन तच मा या मनात आहे. याचे कौतुक 
करावे तेवढे थोडेच आहे. यासाठ  ३८ कोट  ३४ लाखांची तरतूद अंदाजप कात 
केलेली आहे. हा खच जतका वाढलातर ,  िश ण दे याचा तुमचा मानस असेल, 
आम या सवाची इ छा राह ल तर  वषानुवष पाहतो, पु तकांची कती वाईट, फाटक  
अव था आहे. २० लाखांची पु तके वाटतोय. ह  पु तके िमळत असताना 
साधारणतः ऑग टम ये िमळतात. दवाळ ची सु ट  लागते. पाने िनघायला 
लागतात. पर े या वेळ  मुलांकडे पु तक नसत.े स म अिधकार  असताना पंपर  
िचंचवडकरां या खूप मो या अपे ा आहेत. यावष  जूनम ये सग या गो ी 
आव यकते माणे िमळतील अशी िन त अपे ा करत.े पेपरम ये मोठमो या 
बात या येणार नाह त. पावसा यातला रेनकोट उ हा यात असे काह  होणार नाह  
याची िन त अपे ा य  करते. याबाबत साफसफाईचे ४.५ कोट ंचे टडर क न 
घेतो. सुर ेचे काम कोणाकडे दले आहे. पंपर  िचंचवड शहराला मा हत आहे. 
अ यंत नावाजले या बी ह जी सं थेला हे काम दलेले आहे. जेवढ  नावाने मोठ  
कंपनी तेवढ  कामात अितशय खोट  सं था आहे. या सं थे या करारना यात 
वाचले, मशीनर ने व छता अपे त आहे. वषातून एकदा सु ा                
मशीन चाललेली नाह . वषातून एकदा शाळा धुणे अपे त आहे. म हनोन म हने्  
पाणीच लागले नाह . दजदार िश ण िमळते का नाह . हा आप या कत याचा 
मह वाचा भाग ठरतो. बेकार वास येतो, ितथे मनपाची शाळा सापडेल असे िच  
पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये िनमाण झालेले आहे. मुतार  शेजार  पा याची टाक  
बांधली आहे. तु ह  आप या मुलांना पाणी यायला ाल का असे आप याला 
वतःला वचारावे. अशा घाणेर या ठकाणचे पाणी शाळेतील मुलांना यायला देतो. 

काय खच देतो. आणखी खच करायला हरकत नाह . कती दजदार सु वधा द या 
आहेत? मुखा या जगामधून कुठेतर  उ ा या भारताचे व ाथ  घडतात. वा तवात 
आपण यांना दजदार सु वधा द या पाह जेत. बी ह जीकडे कमचा-यांबाबत मागणी 
केली तर यां याकडे ७० ट के लोक साठ या पुढ ल आहेत. यां या िश णासाठ  
कोणतातर  िश क नेमावा लागेल. अिधकार  नेमावा लागेल. शाळांना भगदाड 
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पडलेले आहेत. बोळांची अव था अितशय खराब असते. डा बोिधनी आपला मान 
स मान आहे. स यातर  दोनच डा कार खेळतात. खेळाडू उभे रहावेत हणून 
शाळा उभी केली. यासाठ  दर वष  ३० लाख खच करतो. यां याब ल आ ेप नाह . 
ितथे साधारणतः ३०० वेश यावेत. आजपयत २२५ व ा यानी वेश घेतला 
आहे. मुलांना खा  पदाथ पुरवतो. येक व ा यावर म हना १०,००० खच करायची 
था आहे. रेिसडे शयल कूल नाह . व ाथ  सकाळ  ७ वा. येतो, सं याकाळ  

६.३० वा. घराकडे िनघतो. हा सगळा खच आपण करतो हे यो य आहे का. याकडे 
बारकाईने ल  ावे. मोरवाड  आय.ट .आय.म य,े कासारवाड  इथे िश ण देतो. 
१५ लाख तरतूद खच केलेली आहे. २०१२-१३ म ये यांना वचारले गेले, यात 
नेमके काय घेतले. मागासवग य व ा याना एमएससीआयट  कोसमधून संगणकाचे 
ाथिमक ान िमळावे. ह  योजना यांनी ५ व ा याम ये राबवली. ६ ेनस नेमले 

होते. वचारणा केली असता, आम याकडे साधारणतः २,००० लोकांनी यामधून 
िश णाचा लाभ घेत याचे सांिगतल.े तीन म ह यांत संगणकाचे कती ान 

िमळणार यावर वचार केला पाह जे. एक कडे हाच कोस अ यापक २ वष 
कालावधीत िशकवतो. हे ३ म ह यांत िशकवतात. नेमके काय करतो. िशकव याचा 
आव आणतो. यांच ेकौतुक करावेसे वाटत.े १० ठकाणी सटस क न ६ ऐवजी १२ 
ेनर करावेत. ६ ेनरवर ल खच कती होईल. १५ लाख कसे मंजूर केले कंवा दले 

याचा वचार आपण करावा. दो ह  आयट आय कासारवाड  व मोरवाड  इथे िमळून 
एकच ाचाय का नेमला आहे हे गूढ रह य उलगडले नाह . खचात काटछाट आहे 
का दसरा यो य एम लॉयी आप याकडे नाह  हा वचार आपण करावाु . पाट ल 
साहेब हणतात, मला पुरेसा वेळ देता येत नाह . काह  ठकाणी आप याला हवे 
तसे चांग या कारचे व ाथ  तयार होतील असे कुठेतर  घडत नाह  याचा वचार 
आपण केला पाह जे. पा याचा टँकरबाबत अ,ब,क,ड भागांबाबत अ यास कर याचा 
य  केला. यावेळ  आकडेवार  काढायला सु वात केली, यावेळ  अंदाजप कातून 

आकडे काढले. अ भागात २ लाख २६ हजारांची तरतूद आहे. ब भागासाठ  
पा या या टँकरसाठ  शू य तरतूद आहे. ब भागातील कुठेतर  टँकस         
असतील. ड भागात कती कती पट ंत टँकर दले पाह जेत. भूकबळ  हटले तर 
सोमािलया देशाची आठवण होत.े द काळ हटला तर राज थान तसे ड भाग ु
हटले तर ३०/२५ हजार ित टँकर या यव थेची तरतूद केलेली आहे. खरेतर 

मा हती घेतली, संपूण शहरात पा या या टा या ८५ असताना ड भागांत २७ 
पा या या टा या आहेत. नेमके काय गणगोत आहे याचा वचार करावा. 
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जलपण ची ह  अव था. १४ लाखांचे टडर काढले. पंपर  िचंचवड शहराला अपे ा 
आहे, नेमक  जलपण  कुठून आली. आज कती खच झाला. अिधकार  नमेला. 
यांना वचारले कती जलपण  काढली. नद त पाणी कुठे दसत नाह . सगळे हरवी 

जाळ  दसते. एका वषात सगळ  जलपण  िनघाली पाह जे. टडर काय घेतो. 
जलपण  पा याबरोबर वाहन जातेू . आपण सग या गो ींकडे गांिभयाने ल  ावे 
अशी अपे ा करते. 
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, अनेक नवीन सद यांना या बजेट संदभात 
एक उ सुकता आहे. आपण सुच वलेली कामे आ ण या बजेट संदभातील चचा 
याबाबत एक चांग या कारची उ सुकता आहे. या ठकाणी सभागृहात नवीन 
सभासद आहेत. परंतु य ात पाह ले तर जसे वष संपू लागले आहे सभागहृ ओस 
पडू लागले आहे. मु ा मांडताना खरेतर येक सभासदाने बजेटम ये भाग घेणे 
गरजेचे आहे. अनेक ये  नगरसेवकांनी चांग या कारे अ यास क न मु ा मांडला 
आहे. ामु याने मा.िसमा सावळे, मा.योगेश बहल, मा.आ पा बारणे यांनी चांग या 
प तीने इथे बोलले. नवीन सभासद हणून इथे ल  देणे गरजेचे आहे. मा.राहल ू
जाधव यांनी हट या माणे समा व  नवीन गावांना दलासा देणारे बजेट आहे. 

य ात पाह ले तर आक यांचा फुगवटा आहे. गेले १५ वषापासून या भागाचा 
वकास कती माणात खोळंबलेला आहे. सवाना चांग य़ा प तीने मा हत आहे.   
च-होलीपासून पुनावळे गावापयत सवात जा त आर णे इथे आहेत. ५% सु ा 
आर णे ता यात नाह त. आप या यं णेचा मह वाचा भाग समजला जातो. 
नगररचना वभागाची मता इथे ल ात येईल. १५ वषापूव  समा व  गावांचे 
या ठकाणचे आर ण मा या भागात जा तीत जा त १२५ व वध आर णांपैक  

५ आर णे ता यात आलेली आहेत. आिथक तरतूद नेमक  कुठे वापरणार आहोत. 
मोशीला मु य कचरा डेपो आहे. या ठकाणी ५०० मी.चा बफर झोन आहे. २००९ 
म ये शासनाने ड .पी. जाह र झा यावर बफर झोन ठेव यात आला. हा ताव 
शासनाकडे आजह  लं बत आहे. िनणय झालेला नाह . मागील वष  बजेटम ये या 
भागातील जनतेसाठ  बजेट ठेवले गेले. याचा एक पया सु ा वापरला गेला नाह . 
स मा.आयु ांनी प  मंजूर नंतर वकिसत े  अस यामुळे या भागाला 
वकासासाठ  ठेवलेली तरतूद मा य नाह  असे शासनाला सांिगतले. २००९ म ये 
ड .पी. जाह र झाला. यापूव  वकास आराख यात ५०० मी. बफर झोनम ये 
रेिसडे शयल भागात ५०० मी.चे आर ण ितथे आहे. असे असताना ितथे बफर 
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झोन टाकतो. एक कडे शासन र हवासी झोन मंजूर करते. ११ व वध कारची 
आर णे मंजूर करते. ितथेच बफर झोन टाकतात. काय ाची चूक आहे. हे 
नागर कांना भोगावे लागते आहे. अनेक इमारतींना परिमशन दलेली आहे. ितथे 
जवळजवळ ३,००० कुटंबे राहतातू . आजपयत नागर कांना एक सु ा सु वधा 
िमळालेली नाह . केवळ शासना या चुक मुळे एकह  सु वधा िमळालेली नाह . 
शासनाची चूक झालीतर  अिधकार  मा  बाजूला जातात. सवसामा य नागर क 

बळ  जातो, हे इथे पाह ले पाह जे. बजेटम ये को यावधींची तरतूद केलेली आहे. 
शासनाचा िनणय झालेला नाह . आपण आप या तरावर शासनाकडे लवकरात 
लवकर प यवहार करा. पूव  ५०० मी. बफर झोनम ये कचरा डंपींग केला जाऊन 
ठेव यात आला आहे. आज ितथे प र थीती आहे, कचरा वघटनाचा क प ितथे 
आहे. दगधीचा ास कमी झालेला आहेु . शासन मा यमातून ितथे मो या माणात 
पाठपुरावा करावा. लवकरात लवकर बफर झोन करावा. नागर क १५ वषापासून 
नागर  सु वधांपासून वंिचत आहेत. ख-या अथाने हे बजेट उपयोगात, वापरात 
आणले असेल. या ठकाणचा बफर झोन सुटला पाह जे. ५% आर णे ता यात 
आली आहेत. भूसंपादन या द घ व पाची आहे. ब-याच नगरसेवकांना मला 
वतःला भूसंपादन येची अ जबात मा हती नाह . वनंती करतो, अनेक 
वषयांसाठ  योगशाळा घेतो. भूसंपादन कसे होत.े लवकर कसे करावे अशी 
योगशाळा आपण करावी. भूसंपादन केले नाह तर शहराचा वकास होणार नाह . 

केवळ आकडेवार चा खेळ होईल. ३२ कोट ंचे मो या माणात बजेट पाहतो. जर 
आप याला खच करायचा असेल तर अनेक कारचा रेड झोन, बफर झोन असेल 
तर अनेक कारचे यायालयीन  असतील, या ठकाणी ते बजेट वापरता येणार 
नाह . भूसंपादनाकडे ल  ा. एक वषात कतीह  आर णे असली तर  ती 
ाधा याने ता यात घेणे अ यंत गरजेचे आहे. ट ड आर मा यमातून आर णातील 

र ते ता यात घेतो, यावेळ  य ात शेतकर  ट डआर घे याचा य  करतो. 
शेतक-याला ास होतो. सं हता प तीने या शेतक-याला ट ड आर उपल ध झाला 
पाह जे. सु वातीला मोजणी असेलतर ड य.ूबी.एम. चाजस शेतक-यांवर लावले 
जातात. एका बाजूला शहरा या वकासासाठ  जागा ायची, शेतक-याला वतःला 
भूिमह नां या याद त जावे लागते. दसर कडे ड यूु .बी.एम. चाजस भरावे लागतात. 
हे अ यंत अ यायकारक आहे. ट डआर या अ यंत लम प तीने कमी वेळात 
करावी. कमीतकमी ७ म ह यांत ट ड आर फाईल नगररचना वभागात फरत 
असत.े कोणताह  िनणय होत नाह . आपण या बाबींकडे ल  ावे. नगररचना 
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वभागाकडून नोट स पाठव यानंतर फ  वभागाची संमती घेऊन येक 
वभागातून भूसंपादन कर याचे सहकाय कर याची अ यंत गरज आहे. मला वाटते 
पयावरण संदभात अनेकांनी मु े उप थत केला. शडगेता नी जलपण चा वषय 
मांडला. खरोखरच हा या पद वषय झाला आहे. गेले ३ वषापासून जे टडर काढले 
गेले. य ात कामाला सु वात झाली यावेळ  मोठा पूर आला होता. जलपण  
वाहन गेलीू . सगळ  र कम ठेकेदारा या खशात गेली. हा कार ल ात आणून 
द यानंतर ठेकेदाराला का या याद त टाक यात आले. पु हा पु हा हाच कार 
घडतोय. य ात इं ायणी नद त काम सु  आहे. कामाची गती, ५%  सु ा काम 
झालेले नाह . येक वेळ  जलपण  वाहन जाईलू , ठेकेदारा या खशात पैसे जातील. 
९ लाखाचे टडर काढले. या कामासाठ  र कम कमी पडतेय, मग ठेकेदार पळून 
जातोय का अशी िभती वाटते आहे. य ात १० वषापासून काम सु  केलेले आहे. 
काम अ जबात दसत नाह . केवळ ५,००० चौ.मी. काम दसते आहे. एवढे काम 
करायला कती वेळ लागेल. पयावरण वभागच सापडलेला नाह . या वभागाचा 
अिधकार च खरेतर अनिभ  आहे असे समजते. यात सखोल चौकशी क न 
संबंिधतांवर कारवाई करावी अशी मागणी करतो. या मा यमातून अनेक गो ी 
उजेडात येणार आहेत. बीआरट  संदभात आम या भागात र ता सु  आहे. शाळेत 
ामु याने काह  र यांची प र थती पाहतोय काय आहे. िसमा सावळे ता नी 

सू म प तीने अ यासपूण प र थती मांडली आहे. सामा यपणे नागर कांना हे 
सात याने दसते आहे, ते मांडायचा य  करतोय. वारगेट-हडपसर बीआरट  र ता 
पूणपणे येथील र ता खोल आहे. नागर कांना र ता ॉस करताना जीव मुठ त 
घेऊन बस टॉपपयत जावे लागत.े दसरा र ता तुडंूब भरलेला आहेु . करायला जातो 
एक, होते दसरेचु . असा बीआरट चा आपण आ ह धरतो. द ली येथील हा ोजे ट 
र बादल केलेला आहे. यातील ुट  दर करणे अ यंत गरजेचे आहेू . अशा कारची 
वाहतूक गट इथे िनमाण क न घेणार यात शंका वाटत नाह . ामीण भागात 
समाधानकारक असेल तर फार मोठा आनंद िनमाण हावा असे बजेट नाह . ामीण 
भागातली प र थीती अ यंत गंभीर आहे. मो या माणात आर णे उपल ध क न 
दलीतर वकास होईल. रेड झोनसंदभात सव नगरसेवक जीव मुठ त घेऊन बसले 
आहेत. आपला वकास होणार का नाह . या ठकाणी कोणताह  िनणय घेतला जात 
नाह . यासंदभात लवकरात लवकर रेडझोन संदभात िनणय यावा अशी वनंती 
करतो. 
 



45 

मा.अजय सायकर – मा.महापौर साहेब, बजेटम ये घेतलेले आहे. पाईन रोडम ये 
दोन/तीन म ह यांपासून पाठपुरावा करतोय. प यवहार केला होता, तसा घेतला 
असता तर बरे झाले असते. उपसंचालक भदाणे मॅडम यांना सांिगतले, चार एकरचे 
दोन/तीन मोकळे लॉट आहेत. पंपर  िचंचवड महापािलके या नावलौ ककात भर 
पडेल. समाधानकारकपणे कंपनीचे मोठे काम होईल असे सांिगतले होत.े २४ तास 
पाणी करायचे हणतो. २/३ म ह यांपासून फॉलोअप करतोय. पाईन रोड भागात 
पा याची गळती मो या माणात आहे. नेवाळे व ती शाळा नंबर २८ आर णातील 
जागा अजून ता यात घेतलेली नाह . लहान लहान मुले शाळे या मंद रात  

बसलेली असतात. शाळा बांधली गेलीतर हा  माग  लागू शकेल.  
 
मा.अ नी िचंचवडे पाट ल – मा.महापौर साहेब,आज या अंदाजप कात वकास 
अंतगत म हलांसाठ  व वध योजनांसाठ  तरतूद केलेली आहे. िचंचवड गावात 
म हलांसाठ  अ यावत यायामशाळा हावी. पयटन वकासाला चालना दे यासाठ  
तरतूद केलेली आहे. िचंचवडमधील मोरया गोसावी मंद राचा प रसर पयटन वकास 
हणून घो षत करा. ितथे भा वक लोक भरपूर येत असतात, ते ितथे एकदातर  

टेकतात. मोरया गोसावी मंद रा या एकाच बाजूला नद पा ात को हापूर प तीचा 
बंधारा बांधला आहे. मागील महापािलका सभेम ये प  दे यात आले, ितथे बोट ंग 
चालू करावे. ितथे अजूनह  बोट ंग चालू नाह . बंधा-याचे काम क न बोट ंग चालू 
करावे. िचंचवड गावात चाफेकर शाळा आहे, याचे चर ऑड ट क न अ यावत 
इमार बांधायची तरतूद वापरली गेली नाह . कामाला सु वात केलेली नाह . िचंचवड 
गावातील मशानभूमीचा वषय लवकरात लवकर माग  लावावा. वेताळनगर 
पुनवसनाचा भाग, ितथ या लोकांना व ुत वषयक सु वधा, आरो य वषयक सु वधा 
पुरव या जात नाह त. जे हा फोन क  ते हा दखल घेतली जाते. िचंचवड गावात 
आर ण मांक २११ म ये यापार  क  वकिसत कर यात येणार आहे. 
महापािलकेने वतः करावे कंवा बीओट  त वावर बांधावे. ते अधवट अव थेत 
आहेत. जागेचा गैरवापर होतो आहे यात ल  घालावे.  
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मी प ह यांदा बजेट पाहते आहे. प हलेच वष 
आहे. काह   आहेत. अ ानापोट  येथे वचारते आहे. आपला वॉड मॉडेल वॉड 
हणून िलह ला आहे. तो एकच वॉड मॉडेल वॉड हणून करायचा, झोपडप ट  भाग 

जा तीत जा त डे हलप क न तो मॉडेल वॉड होऊ शकतो. पूण पंपर  िचंचवड 
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शहरच मॉडेल का होऊ शकत नाह . हा माझा अ ानी  आहे. दसरे असे बोलले ु
गेले, खासदार यापा-यांची बाजू घेतात. द लीत बसायचे तर ते ग लीतच 
दसतात. ते ग लीतले  सोडव यामुळेच द लीत गेले आहेत. प हले ग लीतले 

 नंतर द लीतले. मा.नारायण ब हरवाडे यांना अजूनह  समजले नसेल. आमचा 
जवळचा शेजार आहे. यांना समजले नसले तर  बाबर साहेबांपयत पोहचव याचे 
काम करते. मनापासून सांगावेसे वाटते आहे, पंपर  िचंचवड जा तीत जा त चांगले 
कसे होईल. बजेट या वषयावर बरेचजण बोलणार आहेत. नगरसेवकांना काम 
करायला ३ वषच िमळतात. नगरसेवकांना ३ वषात बजेट ह  तीन अ रेच 
समजतात. यानंतरच तु ह  बोलू शकाल. 
 
मा.संिगता भ डवे – मा.महापौर साहेब, रावेत न यान े डे हलप होते आहे. बरेच 
क प प हले आलेले आहेत. मा या वॉडात वरंगुळा क  नाह , बस टॉप नाह , 

पोह याचा तलाव, यायामशाळा, खेळाचे मैदान, बगीचा काह  नाह . ड.पी. र ता 
लवकरात लवकर कर याचा वचार करावी असी वनंती राह ल. माझा वॉड सु ा 
मॉडेल वॉड हावा अशी मा.आयु  साहेबांना वनंती करते.  
 
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, भारत देशात बहमान िमळवणार  आपली ु
महापािलका ह या नावलौक कात भर पडेल असे काम कर याची अपे ा आप या 
Dear आयु  साहेबांकडून आहे. Dear हा श द वापरायला लाग यापासून सगळे 
मला Dear हणायला लागले आहेत. पंपर  िचंचवड शहराला बे ट िसट  पुर कार 
िमळाला आहे. तां क अडचणींत अडकलेले Dear Park  होऊ शकत नाह  का. 
काय म आयु  आहेत. आम याकडे थोडे ल  ावे. नामदार अ जतदादा हणतात, 
हा  माग  लावला पाह ज.े तुम याकडे सात याने पाठपुरावा कर यासाठ  य  
करणार. खरोखर काय म अिधकार , Dear अिधकार  असताना मा या ीने 
Dear आहेत, संबंिधत अिधका-यांनी ६/७ वषापासून दाखवून दलेले आहे. तुकाराम 
महाराज टाळ घेऊन भंडा-यावर जे हा देह गावात आले होतेू . एकंदर त ३५० 
वषापूव ची गो  आहे. आज देह गाव रेड झोनम ये आहेू . एकंदर त तु ह  मदत 
करता, चांग या कारे सहकाय करता. हे काम करत असताना Dear Park सु ा 
आपण माग  लावावे अशी वनंती करतो. मानवा या शर रात र वा ह या 
मह वा या आहेत. तसे माझा भाग रेडझोनम ये असला तर  ितथे डे हलपमट 
जोरात चालू आहे. र ते कसे का होऊ ा. िचतळवाड त २४ मी.चा र ता लवकरात 
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लवकर वकिसत करावा अशी वनंती करतो. ड .पी. र ता वकिसत कर यासाठ  
डमाकशन मंजूर करा. र ता हाच अितशय मह वाचा भाग आहे. भ व यकाळात 
बाक  सु वधा न क  देऊ. खरेतर आ हाला वाळ त टाकले का काय कळत नाह . 
वषभरात काह च काम नाह . साधे डांबर सु ा नाह . काह तर  अ ानाने सांिगतले 
जात.े ठेकेदार कंवा बजेट या यासाठ  नेमके काय कळत नाह . नेमके कशामुळे 
यात ल  घाला. ह जटसाठ  वेळ ा. मा या भागात गेले ४ वषापासून एक 
अितशय संुदर शाळा आहे. तु ह  ह जट केलीतर िनदशनास येईल. दोन/तीन वेळा 
बोललो. वॉडात ह जटसाठ  वेळ ा. वॉडातली खर  प र थती व  आहे. मागील 
वष  ह जट झाली होती. रेड झोन अस यामुळे जवळपास सग यांना शा ती कर 
लावून कारण नसताना भूदड भरावा लागतोय. वेगळा माग काढ असे आपण ू
आ ासन दले पाह जे. यावर कुठेतर  शासन बसवा. रेड झोन अस यामुळे सगळ  
घरे अनिधकृतम येच पडतात. पूव ची पारंपार क घरे/इमारती यां यावर सु ा शा ती 
कर बसवला आहे. कृपया या गो ींम ये ल  घालावे.  माग  लावावा. मा या 
वॉडात ल  घालावे अशी वनंती करतो. 
 
मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, या संपूण बजेटम ये अ यास करत 
असताना मला जाणवले, जी आ मकता आहे. प ह यांदा मनात आले, या प तीने 
डसीजन घेतला, वाईट केले. आ मकतेने धोरण राब वले. थािनक ने यां या 
गुंडिगर मुळे तुमची आ मकता बोथट झाली का काय असे मला वाटायला लागले 
आहे. बजेट या १५/२० दवस दररोज सकाळ  पाहतोय. पंपळे िनलखसाठ  
असले या तरतूद  काढनू  टाक या आहेत. एवढे मोठे िनवेदन अ जतदादांना दले. 
सवानी दले. या िनवदनाचा काह च उपयोग झाला नाह . िनवेदन देऊन सु ा 
बजेटम ये तरतूद होत नसेल तर, दमबाजी देऊन बजेटम ये तरतूद होत असेल तर 
या बजेटचा मी िनषेध करतोय. या या काह  उ लेखनीय दोन/चार गो ी असतील, 
प हले अ+ब+क पूण बजेट िमळवून पाह ले तर जा तीत जा त .२०२४.१३,९४,४०० 
जमे या बाजुला. महसुली व भांडवली खच २०,२१,७५,६७१०० होईल. िश लक 
बाजूला .०२,३८,२७,३००/- या ठकाणी दाखवले आहेत. आ थापना खच याचा सु ा 
आवजून उ लेख केला पाह जे. तो फ  ४४० कोट  ७५ लाख आहे. यात सहा या 
वेतन आयोगाची र कम अिधक केलीतर याचे टोटल ट केवार  २२.८८% येत.े 
आऊट सोिसगची ट केवार  अिधक केलीतर ६६ कोट  ८७ लाख, ३.४७ हणजे 
२६.३५% एवढा आ थापना खच करतोय. २८% खच हायला पाह ज.े या या 
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आतम ये खच करतोय. ह  सु ा उ लेखनीय बाब आहे. ितसरे हणजे ेड रेट ंग, 
बाजारातील आपली पत ए+ एए+ अशी पतमापन आप याला िमळाले आहे. कोठेह  
जगा या बाजारपेठेत गेलोतर  कज कंवा अनुदान या ठकाणी िमळणार आहे. चवथे 
– करसंकलन व बांधकाम परवानगी वभागाला जे टागट दले आहे. करसंकलन 
वभागाला २०१२-१३ म ये १७० कोट ंच ेटागट दले होते. यांनी १९६ कोट  हणजे 
२६ कोट  जा त गोळा केलेले आहेत. ब ड ंग परिमशन – १६५ कोट ंचे टागट 
असताना २०९ कोट  िमळवले आहेत. दो ह  वभागांनी चांग या प तीने काम 
केलेले आहे. याचा या ठकाणी मु ाम उ लेख करावासा वाटतो. वै क य वभाग – 
एमएमबीबीएम नंतरचे िश ण सु  करतोय. एमड एमएसचा कोस सु  करतोय हे 
अिभमाना पद आहे. तु ह  डॉ टर अस यामुळे ताबडतोब कायवाह  केलेली आहे. 
उ लेखनीय बाब आहे. पाणीपुरवठा- काडा णालीचा उपयोग क न पंपर  
िचंचवडम ये कुठे कती पाणीपुरवठा झाला आहे ते समजत.े हे ताबडतोब केले गेले 
आहे ह  सु ा चांगली बाब आहे. बीआरट एस रोडसाठ  १४३ कोट  ७० लाखांची 
तरतूद केलेली आहे. दापोड  ते िनगड  जाणारा  र ता १४ला सु  करणार असे 
बजेट या पु तकात सांिगतले आहे. औंध-रावेत र ता माच १४ला सु  करणार हे 
अितशय खा ीपूवक सांिगतले होत.े याब ल शासनाचे अिभनंदन करतो. मे ो 
क प – हा क प द ली मे ो रेल कॉप रेशनने तयार केलेला आहे. कोणीतर  

सभासदाने वचार यानंतर याला सांिगतले, या क पात पंपर  िचंचवडचे नाव 
नाह . पुणे- पंपर  िचंचवड मे ो ोजे ट असे नाव दलेतर िन तच शहराचे नाव 
द लीपयत पोहोचेल हा सु ा वचार करावा. प ह या ट यात ३१ क.मी. लांबीचा 
प ला तयार करतोय. वारगेट ते पंपर -िचंचवड असा १६ क.मी.चा रनवे यात ७ 
क.मी. पंपर  िचंचवडम ये येतो आहे. पूण ोजे टसाठ  ६,००० कोट ंची तरतूद 
आहे. पंपर  िचंचवडसाठ  १४२४ कोट  खच येतो आहे. १०% कॉ युशन बिघतले 
तर १४ कोट  २४ लाख पैक  आ ा आपण ५ कोट  तरतूद केलेली आहे. २८ 
जानेवार  २०१३ला सांिगतल,े क  शासनाला रा य शासनाने पूण ताव सबिमट 
केला आहे. आपण फॉलोअप केला. िन त आप या काळात मे ो रे वेचे काम सु  
होईल. या चांग या गो ींचे अिभनंदन इथे करतोय. यात काह  ुट  आहेत, यांचा 
उ लेख इथे करतोय. जेणेक न पुढ ल बजेटम ये ुट  राह या नाह  पाह जेत. ७ 
म ह यांत २%  शा ती हणून चाज करतोय. २% माणे १२X२=२४% याज 
लावतोय. वा षक याज सु ा १२% धरतो. तु ह  बीलावर २४% चाज करताय याचा 
तु ह  वचार केला पाह जे. हा या पद वाटत,े आप या वेबसाईटला आधुिनक व प 
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करताय. ते म ह याला अपडेट केले पाह ज.े वेगळे काय करणार. वेबसाईट येक 
म ह याला अपडेट झाली पाह जे हे मह वाचे आहे. बील वाटप आदेश – आप याच 
कमचा-याला बील वाटप करायला दले आहेत. कामा या वेळेत बील वाटप करणार 
असाल तर काम करायला सांगायचे याचे पर ण करा. कामा या वेळेत आपले 
कमचार  बील वाटप करत आहेत हा मु ा िनदशनास आणून ावयाचा आहे. रोड 
वीपर- महापािलके या एकूण रोडची लांबी २०२० क.मी. आहे. यात ४५० क.मी. 

चे रोड वीपरने लीन करतो. ितथलीच धूळ काढतो व आजूबाजू या घरांवर 
टाकतो ते हा डो याला कोणाला पुढचे काय दसत नाह . २/४ अ सीडंट झाले 
आहेत. याचा उपयोग झाला आहे का? शौचालय युनीट बांध यासाठ  ३ कोट ंची 
तरतूद आहे. हे युनीट झोपडप ट त बांधा. चांग या व तीत कशाला बांधता. 
यां याकडे खरोखर शौचालय करायला जागा असेल तर या माणसाला कंप सर  

करा नाह तर टॅ सम ये ट केवार  वाढवा कंवा शौचालय कर यासाठ  अनुदान देत 
होते तसे अनुदान देता येते का याचा सु ा वचार करा. संपूण बजेटचे पु तक 
पाहताना सोलरचा कुठेह  वापर नाह . याचा दवे वापरताना वीजबचत होईल. 
पयावरणावर बराच खच करतोय. िन त याचा फायदा नंतर या बजेटम ये होईल. 
अिधकार  व कमचार  वगाना घरे बांध यासाठ  २० लाख कज देतात. यात झोपड  
सु ा िमळत नाह . पंपर  िचंचवडम ये अिधकार  घर घेऊ शकत नाहततर कामगार 
कसे घेणार? यांची मयादा ५० लाखापयत वाढवली पाह ज.े या मयादेचे पॅनल 
जाह र करावी अशी वनंती आहे. ाऊंड ंग ब ड ंग रेट ंग िस ट म – २५०० 
चौ.मीटर े ासाठ  याला सामा य करात ५ कंवा १०% सूट देणार. मोठे घर, 
संकुल असेल तर देणा-या या करात सूट दली जाणार आहे. २०७० ते ८९ 
फूटांपयत ीड करतील याचा सु ा आपण वचार करावा. ह  सु ा माझी 
या ठकाणी वनंती आहे. वायसीएमचा भार कमी कर यासाठ  तालेरा, जजामाता या 

णालयांचे स मीकरण करणार आहोत. आ खी ब ड ंग ५,००० वे. फूटांची 
आहे, ितथे सु ा दवाखाना वाढवता आलातर याचा सु ा आपण वचार करावा. 
उ ान – यात काय ना व य आहे. मा. दलीप बंड साहेब असताना पूण रोडवर 
हरवळ दसत होती. आज जकडे नजर टाकतो ितकडे हरवळ सुकली आहे. 
उ ान या अिधका-यांनी बारामतीला जिमन घेतली आहे. इथे हजेर  लावायची, ितथे 
पाणी मारायला जायच.े मला, उ ान कमचा-यांनी पाट ला बोलवले होत.े मी सु ा 
या अिधका-या या पाट ला गेलो होतो. २/४ िम  घेतले. काय सेट केला होता तो 

पाह ला. सगळा सेट अितशय उ म केला होता. या माणसाने पाट  सु ा चांगली 



50 

केली होती. यानंतर आ ह  परत आलो. येक वेळ  गाडन करताना फोन 
करायचा. पंपळे िनलखम ये गाडन का करत नाह . ५/६ म हने इथे हजेर  
लावायची. बारामतीला जायच.े मला जर  पाट  दली तर  या अिधका-याला बदलून 
टाका. उ ानांची इतक  बेकार अव था आहे, याब ल त ार क  नये हणून पाट  
दली हे नंतर मा या ल ात आले. पीएमपीएम या कामासाठ  ३८ कोट ंची तरतूद 
आहे. पंपळे िनलखला बस टिमन सचे आर ण आहे. येक सभागृहात हे 
आप या िनदशनास आणून दले आहे. दसरेच ऐकलेु . बस टिमन ससाठ  जागा 
रझव ठेवतोय. टँड ंग चेअरमन असताना बस टिमन सचे टडर िनघाले यावेळ  
अडचणी आ या. पैसा न हता नंतर आला. धोरण ठर वले. पीएमपीएमएलने करायचे 
तर यां याकडे पैसा न हता. आज ितथे झोपडप ट  झाली आहे. कोणी डे हलप 
करायच.े तु ह  सु ा पु हा वचार करा. अजूनह  यां याकडे पैसा येणार नाह . 
यांचे बस टिमन स आपण वतः डे हलप करावे अशी वनंती आहे. बंद पाईप 

लाईन पाणीपुरव यासाठ  तरतूद २९३ कोट  ४ लाख आहे. ह  सग यांची जबाबदार  
आहे. लोक ितिनधी यांचीसु ा आहे. बंद पाईप लाईनमधून शहराला पाणी आणणार 
होते. यासाठ  मोचा गेला. अनेक गैरसमज िनमाण केले गेले. इकडे एक बोलायचे, 
ितकडे एक बोलायचे. आज संपूण काम बंद पडले आहे. शेतक-यांचा बळ  गेला. या 
योजनेसाठ  २९३ कोट  मोजायला लागले आहेत. सवसामा य मनु याची यथा-कथा   

मांडावी लागते आहे. आप या ने यांना समजून सांगू क , ह  बंद पाईप लाईन कशी 
सु  करता येईल याचा ाधा याने वचार झाला पाह ज.े िश णावर खच करतोय. 
१०५ कोट  २८ लाखांपैक  पंपर  िचंचवड ६२ कोट  ५४ लाख खच करतेय. महारा  
सरकार ४२ कोट  ७४ लाख खच करतेय. महारा  शासना या चव या व  
आयोगाचे वृ  सांिगतले आहे. जो काह  िश ण कर गोळा करतोय. सन २०११-१२ 
म ये ३०,८१,३९,०००/- गोळा केला. यापैक  २ ट के महापािलकेला िमळतात. २ 
ट के ऐवजी १० ट के अनुदान िमळाले पाह जे असे सूचवले आहे. ह  अितशय 
चांगली गो  आहे. चांगला पयाय मांडला आहे. या माणे िश ण मंडळाला महारा  
शासनाकडून १२ ट के अनुदान देतो, ते सु ा िमळाले नाह . याची सु ा मयादा ५० 
ट के वाढवावी ह  सु ा चांगली मागणी केलेली आहे. हे सगळे असताना दसर कडे ु
इ कम बजेट वाढवायचा य  करतोय. व ाथ  कमी झालेतर  याला जबाबदार 
कोण. शाळांम ये व ाथ  कशा प तीने वाढले पाह जेत. शासन पूण वष पर ा घेत 
नाह . कशा प तीने घेत या गे या पाह जेत. आप या शाळांची थती कशा 
प तीने सुधारली पाह जे. याकडे ल  क त करावे. ई-लिनगसाठ  ५० लाखांची 



51 

तरतूद केलेली आहे. यासाठ  एका शाळेसाठ  ५ लाख खच येतो. २ कोट ंपयत ह  
तरतूद वाढवावी. ई-लिनग या मा यमातून िश ण दलेतर िन तच फायदा होईल. 
आपली मुले हशार होतीलु . यात ितळमा  शंका नाह . जकातीला पयाय हणून 
एलबीट  सु  कर याचे शासक य धोरण आहे. जकातीमधून मागील वष  १३०० 
कोट ंचे टागट असताना १०५० कोट  जमले. एलबीट चे टागट १२३० कोट  धरले तर  
ते िमळतीलच याची गॅरंट  नाह . अिन तता आहे. एलबीट या मा यमातून कर 
वाढवतोय. िनवासी करांची ट केवार  वाढवतोय. ॉपट  टॅ स वाढवतोय. बांधकाम 
परवानगीम ये कर वाढवतोय. जथे खर  आव यकता आहे ितथे टॅ स वाढवला 
पाह जे. भूिम आ ण जंदगी वभागात वाढला पाह जे. २०१३-१४ म ये ३ कोट  
अपे त असताना ३८,२५,०००/- िमळाले होत.े जोपयत २०० कोट ंचे २५० कोट  
टॅ स िमळणार नाह , तोपयत ख-या अथाने शासन अिधकार  काम करत आहेत 
असे मला वाटत नाह . एवढा टॅ स ितथे िमळणार आहे. अनिधकृत बांधकामांची 
थती सुधारली पाह जे. ह  गो  साधली पाह जे. यासाठ  टॅ स लावला पाह जे. 

होड ग बोडवर ल टॅ स – एका बोड या ठकाणी ८ बोड र यावर उभे राहतात 
याचे कॅ युलेशन केले पाह जे. हे सु ा चांग या प तीने िनयोजन केले पाह जे. 

हॉकस झोन केले पाह जेत. यामुळे टॅ स वाढेल. भाजी मंडई, आधुिनक प ती या 
यायामशाळा सु  के या पाह जेत. वाचनालय,े अनेक क प मा यमातून टॅ स 
वाढलातर  यावर खच सु दा केले पाह ज.े  ामा णकपणे टॅ स भरतात, यां या 
मनगटावर अजून बोजा टाकायचा हे बरे नाह . पयटन वकास आराख यात 
.४५,२७,००,०००/- तरतूद केलेली आहे. आंतररा ीय यातीचे आ कटे ट 

पी.के.दास यां या मदतीने डझाईन तयार केले आहे. यात १६ थळे वकिसत 
करणार आहोत. ४५ कोट  १६ थळांवर खच केलेतर  पयटन थळे होणार नाह त. 
थािनक पॅचेस डे हलप के यासारखे होईल. प हले हे काम केले पाह ज.े नद  कडेने 

र ता डे हलप केला पाह ज.े अ व झशन केले पाह जे. कने ट ह ट  अितशय 
मह वाची आहे. दसरे हणजे शहरातून जेव या न ा वाहत जातातु . पवना, मुळा 
नद चे पाणी थम अडवून गतीने पाईपलाईन टाकली पाह जे. एखा ा ने याने 
सांिगतले, मा या वॉडातले पयटन थळ डे हलप करा. ये याजा यासाठ  र ता मग 
िन तपणे नद कडेचा र ता नंतर केला नाह  पाह जे याकडे ल  क त करा. 
नगररचनासाठ  केलेली तरतूद कमी पडणार आहे. जेवढे मागाल तेवढ  तरतूद दली 
पाह जे. िश ण मंडळावर जेवढा खच करता येईल, तेवढा केला पाह जे. उ ा तयार 
होणारे मूल पंपर  िचंचवडचा सूचक असेल. हणून नगररचनाम ये तेवढ  तरतूद 
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लागेल. या वभागात गेलोतर बसायला जागा नाह . सवअर नाह त. यांची हणावी 
तेवढ  साथ नाह . वभाग मुखांकडे दोन भागांचा चाज आहे. यामुळे या पूण 
वेळ काम क  शकत नाह त. ितथे पूणवेळ स म अिधकार  पाह ज.े ामा णकपणे 
काम करतो या यावर मोठा भार. बाक  वाट बघतात, कोण येतोय. कधी झोिनंग 
करायला देतोय. मला पैसे कसे िमळतील. १५/२० वषात आर णे पडून आहेत. 
३५,०००/- पगार देतो. फ  पंपर  िनगड चे आर ण ता यात यायच.े कुठे ॉ लेम 
आहे. फाईल अडली तर  आपले अिधकार  एकदाह  फरकत नाह त. स या 
कोणासाठ  करणे अडून आहेत. प ाला साधे उ र नाह . अशी नगररचनाची 
प र थती आहे. यात आपण ल  घालावे अशी वनंती आहे. मा.आर.एस.कुमार 
यांनी सांगीतले, आप या मनपात पैसे गोळा क न डपॉ जट कर यासाठ  
महापािलका आहे. डपॉ जट ठेव यानंतर कती याज िमळत.े केवळ ५४ कोट ंवर २ 
कोट  याज िमळेल. जा तीत जा त १० ट के िमळतात. ोजे ट कॉ टम ये 
दरवष  २० ट के वाढतात. एवढे मोठे नुकसान आहे. नुसते डपॉ जट ठेवू नका. 

येक पैसा ोजे टवर खच झाला पाह जे याचे िनयोजन आपण करावे. बजेट 
आ ह  चाळले. २० ट के ने यांनी ८० ते ७० ट के बजेट पळवले आहे. ८० ट के 
नगरसेवकां या वा याला फ  ३० ट के बजेट आले आहे. मोठमोठे ोजे ट जुना 
नगरसेवक यांचा वचक, दमबाजी क न या या ठकाणी करतो. या ठकाणी 
गरज आहे ितथे मोठे ोजे ट नाह त. आ ा जागा ता यात आहेत. मो या 
बजेटब ल मा. शांत िशतोळे यांचा  होता. यावर सांिगतले, 50 ट के जागा 
ता यात असेल तर बजेटम ये तरतूद करतो. पंपळे िनलखम ये 100 ट के जागा 
ता यात आहे. तर पण तरतूद नाह . अशा प तीने शहराचे िनयोजन होणार नाह . 
जथे गरज आहे, ितथे पैसा खच केला पाह जे. शहराचे समान िनयोजन झाले 
पाह जे. सभागृहाची परंपरा आहे. अ यास करावा लागेल. ते अ यास करतील. 
अ यास क न ाच य  दगड मारायला सु वात करतील. येकाला वाटते हे 
करावे, ते करावे. काह तर  ना व य िनमाण करावे. यांची सु वातीची ए  
िसंघमसारखी असते. थािनक लोक याचे िचंगम क न टाकतात. हे आयु  वेगळे 
आहेत. हरनामिसंग हे आयु  होते, ते एकटे पळत होते. इतका यांचा चालायचा 
पीड होता. दलीप बंड या माणसाने एवढे मोठे काम केले. थािनक लोकांचा 
वरोध असताना जागोजागची अित मणे काढन टाकलीू . संपूण पंपर  िचंचवड 
हरवेगार केले. कोण याह  लहान मुलाला वचारले तर तो सांगतो. हरनामिसंग व 
दसरे आयु  दलीप बंड यांनी ु 20 वषात 41 मी. र ता 61 मी. करावा हणून 



53 

ठराव केला तर  तो र ता होऊ देत न हते. या माणसाने कोणाचेह  ऐकले नाह . 
मंगलाताई महापौर असताना सु ा यांची ब ड ंग काढली. आज र ता मोठा केला 
आहे. आज डे कनला गेलोतर कुठ याह  नगरसेवकाला ऐकायला िमळते क , तुमचे 
पंपर  िचंचवडचे र ते कती सुंदर झाले आहेत. पु याला जाणारा पंपर  
िचंचवडम ये आला होता. मा या भागात शाह ख खान या िमसेसनी लॅट घेतला 
आहे. िसंघम सारखे चला, तुमचे िचंगम क  नका एवढे सांगतो.  
 
मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, खोलात न जाता मत य  केले आहे. या 
वष  या सभागृहात नवीन आले या नगरसेवकांची सं या मो या माणात आहे. हे 
ल ात घेता हे बजेट नेमके काय, कसे काय या वषयी आज सकाळ  12.00 वा. 
बैठक लावली. अनेक नगरसेवकांनी नाराजी य  केली. नेमक  चचा करायची आहे 
का नाह  अशी धा अव था आहे. 4/8 दवस अगोदर चचा करता आली असती 
तर  नवीन लोकांना काह तर  घेता आले असत.े मा. ीरंग बारणे याच वषयी कठोर 
होते. या या पुढ ल काळात नवीन नगरसेवकांबाबतीत काळजी घेणे गरजेचे आहे. 
दोन हजार कोट ंचे बजेटम ये शहरातील सवसामा य नागर क कुठे आहे. क कर  
कामगार नेमका कुठे आहे. याचे उ र शोधून सापडत नाह . सावजिनक 
आरो यासारखा वषय या शहरात जेवढा मोठा आहे, या या अनुषंगाने 
एमआयड सीतील लहान उ ोजक, यात काम करणारे लाखो कामगारांसाठ  
वायसीएम सारखे मोठे हॉ पीटल आहे. यात इतर हॉ पीट स डे हलप करायचे ्
ठरवले आहे. सवसामा य कामगारांसाठ  एमआयड सीत चांग या, आधुिनक सु वधा 
देणे गरजेचे आहे. असंघट त कामगार, मो या इंड जमधील कामगार यांचा वचार 
करणे गरजेचे आहे. शहराचा वकास करताना आिथक आकडेवार त जाणार नाह . 
मा. वलास नांदगुडे खूप छान बोलले आहेत. शहरा या पयटन, सां कृितक, शै णक 
वकासासाठ  पाहणे गरजेचे आहे. इ ेहाससारखा पयटक त  नेमला आहे, याचा 
अहवाल सभागृहापुढे यावा. मा.शांताराम भालेकर हणाले या माणे डअर पाक 
आकार याची गरज आहे. तो संपूण प टा िचंचवड, च-होलीपासून ोत उपल ध 
आहे. पयटना या ीने गांिभयाने पहावे. िचंचवड इथे ऐितहािसक राजवट आहे. 
राजघरा यांकडे याची खाजगी मालक  आहे. सांगवी इथे िशवसृ ीत पांतर केलेले 
आहे. शासना या मदतीने हणा, महापािलके या पदािधका-यांना घेऊन हणा, 
ऐितहािसक जागृतीचे काम करता येईल. मोरवाड  इथे पेशवे काळातील जुने तळे 
आहे. पाणी यव थेत पयटनासाठ  याचा उपयोग करता येईल का. ितथे नवीन 
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काह  करता येणार नाह . मूळ ोत नसताना करतो. पये खच करावे लागले तर 
याचे ऐितहािसक मह व जात.े करताना याला आधुिनकतेची जोड देऊन 

आप याला पेशवाई काळातील पयटन क  हणून प रसर वकिसत करता येईल. 
च-होलीचा प रसर अितशय संुदर आहे. ड गरद-यांनी वेढलेला प रसर आहे. हा 
प रसर पयटनासाठ  िसले ट करता येईल. कै.रामकृ ण मोरे यांनी सफार  पाक 
योजना सांिगतली होती. तो वषय पुढे झाला नाह . ए ककडे जागा नाह  हणून 
ओरडतो. पण िन तपणे इथे करायला वाव आहे. सां कृितक बाबतीत म यवत  
वाचनालयासारखी योजना आहे. म यंतर  सां कृितक चळवळ ची बैठक घेतली होती. 
िन तपणे शहरा या वकासाचे गाणे गातो आहोत. हणून काह ह  करायचे. 
पंपर म ये, िचंचवडम ये असे कर याऐवजी शहर याप तीने वकिसत होते आहे, 
या ीन े केवळ म यवत  न करता हणून सव ठकाणी असे के या पाह जेत. 

चार भागांत अ,ब,क व ड म ये येक ठकाणी पंपळे गुरव, च-होली असे चार 
दशांना एक असे केले पाह जेत. सां कृितक चळवळ, ना य चळवळ, वाचनालय 
चळवळ या ीने वचार केला पाह ज.े म यंतर  एका म हला भिगनीने सांिगतले, 
तुमचाच वॉड मॉडेल वॉड कसा, मॉडेल वॉड करताना चार ठकाणी करा. नवीन 
समा व  भागात नद  पिलकडे चार भागांत अशा प तीने तरतूद क न या- या 
भागांत करायला वाव आहे. ते करावे ह  खरेतर चांगली क पना आहे. जलपण  या 
वषयावर ल  वेधून घेऊ इ छतो क , मुळा, मुठा, इं ायणी नद , हा वषय नेमका 
काय आहे. केवळ ठेकेदार नेमून याने जलपण  काढन टाकून याचे मूळ कुठून ू       
येते. पु यात एन.सी.एल.ची लॅब आहे. इ ट युट आहे. येक ठकाणी रसच 
सटर आहे. ितथ या शा ांना कॉल क न यांना या येत सहभागी क न 
या. ते काढ याऐवजी याचा उगम होणार नाह  याचा या शा ांना संपक साधून 
यांना काम दले व चांग या प तीने नवीन संशोधन होईल. याचा पंपर  िचंचवड 

शहराला उपयोग झा यािशवाय राहणार नाह . मनपा िनधासाठ  2 कोट ंची तरतूद 
ठेवतो. वाढ या महागाईत ह  तरतूद कमी आहे. मला आठवते आहे, महापािलके या 
सु वातीपासून ह  तरतूद या या िनिधतून देतो आहोत.  श टेसाठ  
.5,000/- 15 वषापासून ह च र कम देतो आहोत. सवसामा य णाला वरवर या 

तपास यांसाठ  40,000 लागतात. या 2 कोट  रकमेत 25,000 वाढवले पण 2 
कोट ंऐवजी 10 कोट  तरतूद केलीतर ख-या अथाने याला याय दला, दलासा 
दला असा याचा अथ होईल. मे ो क प याची कूटिनती झाली. या मानाने 
खूप आहे. आपला वाटा फ  7 क.मी.चा आहे. कमान प ह या ट यात 
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पु यासाठ  31 क.मी. ठेवले आहेत. कमान पंपर  ऐवजी िनगड पयत जा यासाठ  
संयु  य  कर याची गरज आहे. मोशी इथे ामीण आरो य क  आहे. ज हा 
प रषद काळातील हे आरो य क  काढन ितथे चांगले सुस ज हॉ पीटल बांधायला ू
कोप आहे, या ीकोणातून अथसंक पात तरतूद करता आलीतर ती ज र 

करावी. आ ा एक भगीनीने सांिगतले या मताशी मी सहमत आहे. म हला 
बालक याण – अजूनह  िशवण लासवर चालवायचे का. संगणकाचाह  उपयोग 
म हलांना करता आला पाह जे. िशवण लास कवा मशीनसाठ  असलेले अनुदान 
चालू ठेवावे. लॅपटॉप, क यूटर खरेद ची यव था करता आलीतर भर व तरतूद 
करावी. क यूटस उपल ध क न देता येतील असे पा हले पाह जे. हे वष आदरणीय 
कै. यशवंतराव च हाण यांचे ज मशता द   वष आहे. यांची दर ीमुळेू , 
कै.आ णासाहेब मगर यां या य ांमुळे हे शहर उभे राह ल.े यां या य ामुळे हे 
शहर हणून नावा पास आले. औ ोिगकरण झाले, याचा या िनिम ाने अिभमान 
ठेवला पाह जे. यांचे िच  वा तव नाह  याची खंत वाटते. सुधारणा करता येईल. 
कै.यशवंतराव च हाण यांना णाम करतो. पडले यांना यांनी आधार दला हणून 
णाम करत आलोतर तो कृत तेचा भाग हणून राह ल. योगायोगाने एका 

कारखा याचे गेटटगेदर झालेू . याचे डायरे टर यांचे व छतेसंदभात उदाहरण 
ावयाचे आहे. दरवष  पु याम ये बालगंधव कंवा टळक मारक मंद र इथे यांचा 

काय म असतो. मा या भागात भोसर म ये अंकुश लांडगे सभागृह आहे ितथे 
ऑड टोर अमम ये गेटटगेदर करायचे सुचवलेु . ितथे यांचे गेटटगेदर झालेु . यांना 
बोलवून घेतले ते हा ितथे इतक  अ व छता होती क  यांनी लोक आणून व छता 
क न घेतली. ितथे कोणाचे ल  आहे? तेथे ठेकेदार ठेवला आहे. याचा काय म 
यानेच व छता करायची असे असेलतर लाखो पये खच क न आप या लोकांना 

पु याम ये काय म ठेवावे लागतात. आप या ठेकेदारांवर व छतेसाठ  कोणाचे 
कं ोल नाह . ओ हरऑल पा हलेतर व छता कशा प तीने हायला पाह जे. हे पैसे 
कुठे जातील ते पा हले पा हजे. म हला बालक याण अंतगत म हलां या िश णावर 
खच करतो. याच प तीने म हलां या वसंर णासाठ  यांना िश ण देता येईल 
का. क सीडरेशन  मनपाने बंधनकारक यावे या प तीने तरतूद करता आली 
पाह जे. मा.धनंजय आ हाट यांनी सांिगतल,े ामीण भागात आर ण नाह  हणून 
वकास नाह  हणून योजना नाह त हणून अंतगत ह  घाण झाली. हा संपूण प टा 
केला तर  अनेक वष याच कारणासाठ  वकास होत नाह . यावष  एखादे वष पाहन ू
आर णांवर भर देऊन जा तीत जा त आर णे कशी ता यात येतील यासाठ  
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तेवढ  तरतूद करत असालतर तेवढ  करावी. अिधकािधक आर णे ता यात यावीत. 
पुढे जाऊन मनपाचा पैसा संपला हणून या भागात वकास संपला आहे अशी वेळ 
येऊ नय.े अिधकािधक ल  घालून आर णे ता यात यावी लागतात. गावाचे 
शहर करण करताना अंधानुकरण करताना गावाचे गावपण जपले जाव.े 
अंदाजप कात नवीन भागात अिधक ल  वेधून अिधक बजेट वापरले जावे. पयटन, 
सां कृितक, शै णक व सवसामा य कामगारांना दलासा दे यासाठ  बजेट वापरावे 
एवढ च सूचना करतो.  
 
मा.िनतीन लांडग े – मा.महापौर साहेब, आर णा ारे भोसर चा बराच मोठा ए रया 
सव नं. 430, 431, 438 मोठा प रसर ता यात असताना आर णे वकिसत 
करताना तरतूद झालेली नाह . भाग बैठक त णालयाब ल चचा केली. बरेच धुण े

मांडले. वायसीएमवर ल ताण कमी करावा. णालय वकिसत कर यासाठ  मा या 
प रसरात एक एकर जागेत णालयाचे आर ण आहे. ते वकिसत कर यासाठ  
तरतूद कर यासाठ  ल  ावे. वॉड सटरसाठ  एक जागा आहे. ह  जागा वकिसत 
कर यासाठ  सु ा या अंदाजप कात तरतूद करणे गरजेचे आहे.  
 
मा. वमल जगताप – मा.महापौर साहेब, सन 2013-14 चे अंदाजप क आहे. आपण 
शाळेतील मुलांसाठ  पोषक आहार देतो, तो मुलांकडून सगळा टाक यात येतो. 
मुलांना यायचे जेवण बंडल पा यासारखे, कु ी जेवून जातात. मी वतः य  
जागेवर जाऊन पाहणी केलेली आहे. शाळेत या मुलांनादेखील चांगला पोषक आहार 
िमळाला पाह जे.  
 
मा.अतुल िशतोळे – मा.महापौर साहेब, सांगवी पुरता वचार करायचा तर सव 
नं.59 म ये गाडनसाठ  50 लाखांची तरतूद झाली तशीच टाक  बांध यासाठ  50 
लाखांची तरतूद झाली आहे. पोह या या तलावासाठ  40 लाखांची तरतूद झाली 
आहे याब ल सांगवीकरां या वतीने आपले आभार मानतो व ह  कामे लवकरात 
लवकर हावीत अशी वनंती करतो.  
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, ह  चचा होत असताना येक सभासद 
वेगवेग या कारे आपले मत मांडतोय. कोणी अिभनंदन करतोय, कोणी िनषेध 
करतोय. मा या भागात एकच तरतूद केलेली आहे याब ल समाधान आहे. 
अिधक तरतूद केली असती तर अिधक आनंद झाला असता. मा.उ हास शे ट  
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यांनी वषय सांिगतला, शहरात िसट  सटरचा चांगला क प होतो आहे. मी 
यां या मताशी सहमत आहे. अशी आर णे वकिसत झाली पाह जेत. आर णे 
वकिसत होत असताना सभागृहा या िनदशनास कोण आणून देऊ इ छतो. पूव  
या जागांसाठ  वेगळे आर ण होते ते बदलून िसट  सटरचे आर ण आणले आहे. 
यासाठ  सूचना हरकतींम ये मी सु ा जिमनीचा मूळ मालक हणून सूचना हरकत 
दलेली होती. यावर अजून काह च झालेले नाह . आम या सूचनांचा िन त वचार 
केला जावा. याच माणे सव सद यां या भागांत जा तीत जा त कामे होतील. 
याच वषात भागाचा चेहरामोहरा बदलेल असे दसते आहे. साह जकच आहे, 

येकाला वाटते मा या भागाचे िच  बदलले पाह जे. मागील वषाचे बजेट उशीरा 
आले मग नवीन सूचना देता आ या नाह त. काम करत िनवडून आलोतर  एक वष 
वाया गेलेले आहे. नवीन वषात बजेट सादर केले. आयु  साहेबांनी शासनावर 
चांग या कारे कं ोल ठेव याचा य  केलेला आहे. िन त गो  ल ात येत.े 
अंदाजे िमळवून उ प नाचा अंदाज क न केलेली तरतूद उ प न कमी झालेतर 
तरतूद चे काय. मी सवाचे ल  वेधू इ छतो क , ¾ वषापूव  सवानी ऐकले होत,े 
वॅटचा कायदा आला तर जकात बंद होणार आहे सग यांना मा हती होत.े यातून 
पैसे िमळतील का, धा मनः थतीत लोक होते. यासाठ  पयायी साधने असतील 
का असा वचार सु  झाला. जकात बंद झाली नाह . वॅट अ त वात आला, याला 
सुधा न एलबीट  कायदा 1 ए लपासून लागू होतो हे. यावेळ  एलबीट  येतो आहे, 
यातून पैसे कमी िमळाले तर  वॅट मा यमातून पैसा गोळा करत होतो तो 

शासनाकडे मागावा असा ठराव करावा. ह काचा पैसा शासनाकडून यावा. एलबीट  
+ वॅट असेलतर आपला वकास शंभर ट के झा यािशवाय राहणार नाह .     
 
मा.संपत पवार – मा.महापौर साहेब, थेरगाव सव न.ं9 महापािलके या ता यात 
आहे. ितथे नागर कांसाठ  उ ान नाह . खेळ यासाठ  पाक नाह . यामुळे कचरा 
टाक यात येतो. सव न.ं9ला कंपाऊंड करावे. परंतू वॉड ािधकरणात येतो आहे 
हणून ितथे आजपयत काह च सुधारणा झाले या नाह त. कोणतेह  आर ण नाह . 

सव न.ं9 म ये उ ान व हॉ पीटल करावे. पा या या टा या आहेत. आम या 
नागर कांना प यासाठ  पाणी नाह . थेरगावात 12/13 टा या असूनसु ा पाणी 
नस यामुळे नागर कांचे हाल होतात. पावसा यात ेनेज फूल होत,े चोक-अप होते. 
पाणी जा यासाठ  माग नाह . बोअर 40/50 फूट खोल असून सु ा यात ेनेजचे 
पाणी जाते. नळ कने शनम ये ेनेजचे पाणी जाते याची दखल यावी.  
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, 2 वषापासून आ ह  नवीन नगरसेवक 
आहोत. बजेट खूप संुदर केलेले आहे. याचे इ लमटेशन कोण या प तीने केले 
गेरे, काय झाले हे नंतर पुढ ल वष  समजणार आहे. एकंदर त ल ात आले आहे. 
ये  नागर कांसाठ  कोणतीह  तरतूद केलेली नाह . लहान मुलांसाठ  इत या 

योजना सांिगत या हो या. खेळाडंूसाठ  योजनेसाठ  20 लाख तरतूद केली आहे. 
कमीत कमी चार ते साडेचार लाख मुले व वध खेळ खेळतात, यां यासाठ  फ  
20 लाख तरतूद बरोबर नाह . मा या वॉडाम ये कमी तरतूद आहे. लहान मुले 
समाजाचा बॅकबोन आहेत. यां या आरो याकडे ल  देणे िततकेच मह वाचे आहे. 
ये  नागर कांसाठ  वरंगुळा क  िनिमती, चार भागांतून एकतर  बालउ ानाची 

िनिमती हावी. म हला बालक याण कडून अनेक व वध अनुदान योजना असतात. 
शहरातील 6,000 िनराधार म हलांसाठ  योजना आहेत. बाक  शाळांत वेगवेग या 
योजना कोणतीह  अट  शत  न लावता काया वत केले या आहेत. माझी महापौर 
साहेब, आयु  साहेबांना वनंती आहे, या प तीने िनराधार म हलांसाठ  योजना 
आहेत, याच माणे शहरात अनेक िनराधार नागर क दांप य आहेत, यां यासाठ  
योजना लागू करावी. अितशय उ म गो  होईल. बजेटमधील 2 ट के िनधी 
पीएमपीएलसाठ  वापरतात, यां याकडून वॉडामधील सव रोडव न बस उपल ध 
आहेत का हे सु ा पाहणे अितशय गरजेची गो  आहे. या छो याछो या गो ींकडे 
ल  ावे. तरच आम या मते खरे बजेट खूप सुंदर होईल असे वाटते.  
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सव सभागृह नेत,े गेले 4/5 तास 
अंदाजप कावर चचा चालू आहे. या ठकाणी महापौर साहेब व आयु  साहेब यांचे ब-
याच लोकांनी अिभनंदन केलेले आहे. या ठकाणी अंदाजप क सादर केलेले आहे. 
यासंदभात ब-याचशा लोकांनी अिभनंदन केलेले आहे. यात मी देखील सहभागी 
आहे. या ठकाणी सवाना वाटत,े शहरात अनुसूिचत जमातीचे 3 नगरसेवक आहेत. 
इथे पंपर  िचंचवड शहराम ये अनुसूिचत जमाजाची लोकसं या 30 ते 40 
हजारापयत आहे. तर देखील अनुसूिचत जमातीसाठ  अंदाजप क पाह लेतर 
कोण याह  कारची तरतूद झरो भोपळा आहे. याची आयु  साहेबांनी दखल 
यावी. शहरात सव करावा. याची तरतूद कशी करावी याचे िन त धोरण ठरवून 

करणे गरजेचे आहे. पुणे महापािलकेत संत ाने र हॉ पीटल अनुसूिचत जमाती या 
व ा या या व ाजनासाठ  आहे. परंतू इथे असे अनुसूिचत जमातीसाठ  कोणतेह  
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हॉ पीटल अ त वात नाह . या ठकाणी ामु याने अनेक गो ी बोलाय या 
झा यातर  वषभर काम करत असताना शासन मा यमातून अनुकंपा या केसेस, 
िश ण मंडळ, आरो य वभागाचे  असतील, वॉडातील ांसंदभात संपक 
साधला असतानादेखील 8 ते 10 म हने पड ंग असतात. अनुकंपा या केसेसे आहेत, 
यासु ा अशा मा यमातून अनुसूिचत जमातीवर अ याय होतो का असा न 

िनमाण होतो. दोन िश कां या केसेस पड ंग आहेत. यांचे कुटंब र यावर आले ू
आहे. हे िनदशनास आणून दले आहे, याची दखल शासनाने घेतली नाह . आपण 
एक स म आयु  आहात. आपण यात ाधा याने ल  घालावे. कुटंब र यावर ु
आले आहेत. यांना शहरात कुठेतर  अनुकंपा त वावर घेऊन दोन/ चार जागा बघून 
यां या प र थीतीत सुधारणा होईल अशी आशा य  करतो. क भागातील वॉड 
.56 म ये वषभर सव न.ं94 म ये शेवंताबाई ाथिमक शाळेचे आर ण झाले. 

मुले िशकतात. बसायला जागा नाह . वारंवार भाग कायालय, िश ण मंडळात 
संपक साधला तर  दखल घेतली नाह . 1994 पासून जागा ता यात हे. आर ण 
आहे. तर  वकिसत होत नाह . मुले िश णापासून वंिचत होत आहेत. 
िश णासंदभात बराच वेळ चचा झाली होती. मा.आयु  साहेबांना वनंती करतो क , 
िश ण मंडळाचे 105 कोट ंचे बजेट दलेले आहे. मला वाटते मुलांना बसायला जागा 
नाह , बजेटम ये यासाठ  तरतूद नाह . या ठकाणी तरतूद वळवलीतर या ठकाणी 
संुदर इमारत उभी केलीतर ितथे अनेक व ाथ  डॉ टर, वक ल होतील. याचे ेय 
पंपर  िचंचवड महापािलकेला िमळेल. या ठकाणी बीआरट एस संदभात ख-या अथाने 
चांग या प तीने सहकाय केलेले आहे. मा या पर सरात बीआरट एस र ता जातो. 
55 लोकांवर कारवाई झाली. लोक बेघर झाल.े यांना मोबदला मा  िमळ यासाठ  
नगररचना वभागाकडे रोज या रोज हेलपाटे मारतोय. आप याला कळकळ ची 
वनंती आहे, शहरात यांची दसर  ॉपट  नाहु . यांची घरे उ व त केली. 
पािलकेचा र याचे काम झाले. घरकुल योजनेतून यांना लवकरात लवकर घर 
ता यात ावे अशी वनंती करतो.    
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, या ठकाणी थायी समीती या वतीने व 
शासना या वतीने सभागृहात सन 2013-14 चे बजेट सादर कर यात आले 
यानुसार यावष  जेएनएनयूआरएम व आप या मनपाचे िमळून एकूण बजेट सादर 

कर यात आले आहे. जवळपास 3248.14 कोट  एवढे मागील काळात या 
महापािलकेत बजेट सादर होत असताना दोन तीन वषापूव  वॉडात एखा ाने काम 
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सूचवले तर  लगेच नगरसेवकाचे काम होत होत.े परंतू बदल या काळा माणे 
या ठकाणी कामाची गरज ल ात घेता य ात काम करताना बजेट या हेडम ये 
तरतूद असेलतर तरतूद माणे काम करावे अशी सुधारणा मागील तीन चार 
वषापासून झाली. ख-या अथाने नगरसेवकाला काम करताना अडचणी िनमाण 
झा या. हे बजेट सादर होत असताना मागील वषाचा वचार केला तर मागे 
मा.संजय काटे यांनी उ लेख केला, िनवडणूका झा यानंतर खूप अपे ा ठेवून इथे 
आलो. नवीन नगरसेवकां या खूप अपे ा हो या. िनवडणूक त लोकांना आ ासने 
दली होती. मा या भागात हे काम क . मागील वष  सभागृहात चार आयु  
आले. आपण चवथे आयु  आहात. काह  काळ िश णाम ये गे यामुळे 
नागर कांना तुम याकडून जी अपे त कामे आहेत, ती कामे वषभरात होऊ शकली 
नाह त. या ठकाणी बराच काळ आहोत. शासन व एकूण महापािलकेवर चांग या 
कारचा वचक बसला आहे. पंपर  िचंचवड शहराचे चांग या प तीने डे हलपमट   

झाले हे. मुख मु ा जाणवतो क , तु ह  िश त लावताय, चांगले काम करताय. 
कुठेतर  सु वात होत चालली आहे. अिधका-यांचे मोरल, काम कर याची 
मानिसकता ख ची होत चालली आहे. तु हाला सपोट आहे. िश त लावताना 
कुठेतर  तुम याबरोबर काम करणा-या अिधका-यांची मानिसकता ख ची होत 
चालली आहे. अिधका-यांची नकारा मक भूिमका पहायला िमळते आहे. 
यां याकडून सांिगतले जात,े हे काम असे िनयमांत होऊ शकत नाह . बर च कामे 

अमुक अमुक िनयमा माणे काम करता येत नाह . नागर कांची आम याकडून, 
शासनाकडून अपे ा आहे. िनयमांत बसून काम करत असाल तर याकडे           

अिधका-यांची सकारा मक ी पाह जे. शंभर ट के सगळे अिधकार  कमचार  वाईट 
नाह त. न क च बाहे न आलेले अिधकार  सु ा चांगले काम करतात. हे बजेट 
सादर करत असताना आम यापुढे आकडेवार  मांडली आहे. य ात बजेट खच 
कर याबाबत य  करावा लागेल, पहावे लागले. टडर ोिसजर कशी शॉट करत 
असाल तर ती एवढ  लद  असत.े यामुळे सुचवलेले काम वाढत.े वकऑडर 
िमळायला सहा म हने आठ म हने लागतात. या कारचे हे बजेट लॅ स झाले 
नाह तर पुढ ल वषात हे काम जात.े आ ह  नगरसेवक झा यापासून वाटते, आम या 
वॉडात एक वषात वकास झाला पाह जे. एक वषात पूण वकास होणार नाह . पाच 
वषात ट याट याने भागाचा वकास झाला पाह जे. िनयोजनब  काम असले 
पाह जे ह च आमची सु ा मानिसकता आहे. पंपर  िचंचवड शहर तीन वभागांत 
वभागलेले आहे. नद  पलीकड ल भाग, पवना नद चा भागा, मंुबई-पुणे रोड 
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पलीकड ल, अिलकड ल प रसरासाठ  तीन ट यांम ये वभागणी करावी लागले. 
वेगवेग या कॅटेगर तील लोक, नद  पलीकडेला खूप मोठा भाग वकिसत होतो आहे. 
मधला भाग चांग या प तीने वकिसत झाला पाह जे. आम या ामीण प टा इथे 
पुढ ल काळात काम करणे गरजेचे आहे. वशेषतः ामीण भागात पंपर  िचंचवड 
शहर समा व  होत असताना असावेत का नसावेत, कायदा होतो, आंदोलने होतात. 
मा.द ा साने असतील, यांचा गाव महापािलकेत समा व  कर यासाठ  वरोध 
अस यामुळे ५ वषात ितथे कोणतेह  काम होऊ शकले नाह . च-होली, दघी, मोशी, 
डुडुळवाड  गाव इथे हणावा तसा वकास ७/८ वषात वकास झाला नाह . आपण 
चांगला िनणय घेतला आहे. नवीन गावांत जा तीचा िनधी उपल ध क न दे याचे 
काम केलेले आहे. य ात याची अंमलबजावणी झाली पाह जे. वशेषतः मुलभूत 
सु वधांचे कामकाज या प रसरात अिधक सु वधा िनमाण करा या लागतील. 
भ व यात, आम या सग या वनंती यांचे भागा या वतीने आ ासन दलेले आहे. 
आगामी काळात आर णे वकिसत क न ामीण भागात आर णे ता यात आलेली 
नाह त, या ीकोणातून य  झाला पाह जे. नगररचना वभागाला भूसंपादनासाठ  
तरतूद दलेली आहे. अनेक आर णे ता यात येत आहेत. या ीकोणातून य  
केले पाह जेत. नागर कांची मागणी आहे. नगरसेवकांची मागणी आहे. ायोर ट  
िल ट ाधा याने घेतली पाह जे. खरेतर ह  िल ट नसावी. जागा ता यात येत 
असताना आिथक नुकसान होत असेल तर कंवा संबंिधत जागा मालक/            
मनु य आर णाची जागा ता यात देत असतो. नगरसेवका या मागणी माणे 
कमान एक वॉड एक गाडन वकिसत झाली पाह जे. याप तीने आमचा य  
आहे. सकारा मक भूिमका घेऊन ६४ भागांत कमान २ आर णे दरवष  वकिसत 
झाली पाह जेत. नागर कांसाठ  खुले झाले पाह जेत. नागर कांसाठ  चांग या 
कार या सु वधा झा या पाह जेत. पयटनासाठ  वशेष ल  दे याचे ठरवले. 

क स टंट चांग या य  अपॉ ट के या. अनेकजण परदेशात जात असतात. 
भारतात अनेक शहरे आहेत. पयटना या ीकोणातून य  केले जातात. 
भ व यकाळात या ीकोणातून तुमचा य  आहे तो िन तपणे जा त ल  ावे. 
अिधक चांग या प तीने पंपर  िचंचवड शहराचा नावलौ कक वाढावा. खर  
व तु थती आहे. मा. वलास नांदगुडे यांनी सांिगतले, पंपर  िचंचवड शहराचा खूप 
चांगला वकास झाला आहे. पु यातील लोक सांगतात. यासाठ  आम या ने यांनी, 
स ाधार  प ाने चांगली भूिमका घेतली हणून शहराला बे ट िसट  अवॉड िमळाले. 
यात सग यांचे फार मोठे योगदान आहे. पंपर  िचंचवड शहर हे बे ट िसट  हणून 
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जगापुढे आले. आणखी चांगले कसे होईल. पयटना या ीकोणातून जगातील लोक, 
देशातील लोक इथे आले पाह जेत. साय स पाक सु  केले. महापािलकेकडून खूप 
चांगले काम सं हालय होणार आहे. िसट  सटर क प हाती घेतला आहे. यावषात 
ते हावे. जेणेक न पंपर  िचंचवड शहरातील नावलौ ककात भर पडेल असे चांगले 
काम उभे राह शकतेू . या िनिम ाने बजेट पा हलेतर जकात हाच उ प नाचा मु य 
ोत आहे. करसंकलन, बांधकाम परवाना, पाणीपुरवठा हे सु ा उ प नाचे ोत 

आहेत. बजेटम ये जकातीचे उ प न अपे त धरलतेर  एलबीट  सु  होणार. 
शासना या गाईडलाई स आहेत. यासाठ  शहरात जो काह  ओरडा होतो आहे. 
यािनिम ाने शासन व आम या सवापुढे आ हान राहणार हे. हा कायदा करत 
असताना शहरातील यापा-यांची मानिसकता होता कामा नय.े अ याय होता कामा 
नय,े भावना होता कामा नये. एलबीट मुळे अ याय होतो आहे. हा कायदा सुटसुट त 
हावा. चो-या करायची श यता नसावी. मंुढे साहेब व यांची टम काम करतील. 
एलबीट चा कायदा चांग या प तीने कायदा करतील असा व ास आहे. आपण 
याची चांग या प तीने अंमलबजावणी करावी. करसंकलनमधून अितशय मो या 
माणात उ प न वाढ शकतेू . अनेक िमळकतींची न दणी केली नाह . शासनाची 

भूिमका आहे. या यामुळे शहरातील अनिधकृत बांधकामे वाढणार आहेत. 
भ व यकाळात बांधकामे अिधकृत हो या या ीकोणातून य  करावा लागणार 
आहे. तुमची व शासनाची भूिमका अितशय मह वाची असणार आहे. सामा य 
मनु याला अिधकृत घर बांधताना कती अडचणी येतात. यूएलसी कायदा र  झाला. 
अनेक सद यांना मोजणी करताना अडचणी येतात. यूएलसीची एनओसी आणावी 
लागते. एन.ए.साठ  फाईल गे यानंतर यूएलसी आणायला जावे लागते. सवसामा य 
मनु य घडत नाह . भ व यात अिधकृत बांधकामे कर यासाठ  िनयमांत बदल करावे 
लागतली. हे महापािलका तरावर ल काम नाह . येक महापािलकेने अशी भूिमका 
घेतलीतर शासनाला वनंती केलीतर. पुणे व पंपर  िचंचवड म ये १० क.मी. चे 
मॉडेल केले. कोणतीह  मोजणी न करता, पॉ ट आऊट न करता जे हा पैसे पे ड 
क न िमळणार. सवसामा य मनु य अिधकृत घर बांधू शकतो अशा कारची 
योजना पंपर  िचंचवडम ये आणता आलीतर सवसामा य मनु याला अिधकृत घर 
बांधायला ो साहन दले तर ब ड ंग परिमशन वभागाचे देखील उ प न वाढेल. 
अिधका-याचे घर बांधत असताना एखा ा कॉलनीत वतःचा लॅट असतो हे सांगत 
असतात. सव िनयम पाळून घर बांधून अिधकार  सांगतात, तुम या कॉलनीत १५ 
ते २० फूटांचा रोड जी लांबी गृह त धरतो, ४० फूटांचा र ता पाह जे. एका बाजूला 
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अनिधकृत बांधकाम क न ावयाचे नाह , यांची मानिसकता असताना तु ह  
सांगायच,े तुमचा लॅन पास होऊ शकत नाह . याबाबत पुरावा ावा लागेल. िन त 
िनणय यावा लागेल. तो मनु य आ या कॉलनीला सांगू शकत नाह . २० फूटांचा 
रोड असतो. अशा प र थतीत तो आप याकडे येतो. यावेळ  ब ड ंग परिमशन 
वभागाला यो य ती मा हती दली पाह जे. सहकायाची भूिमका ठेवली पाह जे. या 
ीकोणातून सकारा मक भूिमका ठेवली पाह जे. अिधकृत घरे बांधतात, यांना 

मा हती असेल. यावेळ  बांधकाम केले जायच,े १०% बा कनीसाठ  ो ह जन 
स या केले या आहेत. शहरात अनेक बांधकामे होणार आहेत. मागील आयु ांनी 
परिमशन दलेली होती. आ ा या आयु ांनी भूिमका घेतली आहे क , वाढ व 
बांधकामे झाले असेलतर दंड भ न क लशन होऊ शकते. अशा कारचे कोणतेह  
बांधकाम क लशन देणार नाह त. माझी वनंती आहे, अशा कारची भूिमका घेऊ 
नका. सग या आयु ांनी सकारा मक भूिमका घेऊन क लशन दलेले आहे. दंड 
मा यमातून चांगले उ प न िमळाले आहे. या मा यमातून याची अंमलबजावणी 
करावी. अशा कारचे बंधन घातले तर हजारो बांधकामांना क लशन िमळू 
शकणार नाह . या ीकोणातून वचार करावा. ब डंग परिमशन वभाग मोठे 
उ प न देणारा वभाग राहणार आहे. या कोणातून मोठे उ प न िमळू शकते. 
बीआरट बाबतीत १० ते १२ र यांचा लॅन पास करताना कोणी आप याकडे येत 
नाह त. सभागृहाकडून जी काह  चूक ची मा यता दली गेली, चुक या प तीने 
िमयम लावायची भूिमका घेतली. कोणताह  मनु य र यासाठ  ब ड ंग परिमशन 

मागू शकत नाह . शासनाकडून ठराव मागवला, ठरावात द ती केलीु . या 
ीकोणातून ब ड ंग परिमशन थांबले या आहेत. या ीकोणातून सकारा मक 
ीकोणातून शासन तरावर य  क न जे काह  स म ये चजेस करायचे् , 

पा कग िमयम अट  यासाठ  आगामी काळात य  केले पाह जेत. ॉपट  
डे हलप केली. खाजगी सं थांकडून य ात अपे त उ प न िमळत नाह . पाक ग 
सव केलातर िन तपणे या मा यमातून खूप चांग या कारचे उ प न िमळू 
शकत.े पाणीपुरव याबाबत शंभर ट के अजूनह  अिधकृत कने श स नाह त. 
अजूनह  शंभर ट के बलाला खरे बजेट िमळत नाह . दर दोन वषानी २० हजार/२५ 
हजार/ ३० हजार बील िमळते. सव नगरसेवकांना उ ा काम आहे. २५ ते ३० 
हजारा या बीला या तरतूद चे अिधका-यांना रोजचे काम आहे. ६४ भागांतून लोक 
जात असतात. या गो ीकडे बारकाईने ल  ा. इथे अनेक त ार  आहेत. कुटंबात ू
४ ते ६ माणसे असतात. २५ ते ३० हजाराचे बील असत.े अनेक अडचणी येतात. 
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िनणय झाले आहेत. येक माणसाला शंभर ट के बील खचाचे कसे बजेट िमळेल, 
सव कने श स कशा अिधकृत होतील. अनेक गो ींनी उ प न वाढवत असाल तर 
पुणे महापािलके माणे बंद पाईप योजनेला फार मोठा वरोध झा यामुळे ती सु  
क  शकलो नाह . यात शासन व लोक ितनीधी यां या सकारा मक भूिमकेतून 
काम केलेतर बंद पाईप योजना माग  लागू शकले असे वाटते. वाढती लोकसं या 
असताना बंद पाईप योजने या मा यमातून खूप चांग या कारे पाणी िमळू शकत.े 
भा ा चे य  कागदावर काम आहे. आ हाला मा हत नाह . भामा आ केड चे 
पाणी ऑलरेड  शहराला दे याचे ठरले आहे. तरतूद कागदावरच राह शकतेू . 
भ व यात, आपले पाणी वाप  शकतो. फार मोठा  आहे. शहर झपा याने वाढते 
आहे. एक वषभरात १०० ते २०० एमएलट  पाणी घे याची योजना, खरेतर याची 

य ात अंमलबजावणी आण यासाठ  शासन तरावर पाठपुरावा करावा लागेल. 
आपण सवाना बरोबर व ासात घेऊन लवकरात लवकर यात ल  घालावे. आ ा 
पा याचा जो पुरवठा केला जातो. शहरात आज सु ा मो या माणात ओरड होते 
आहे. यात िनयोजनाचा अभाव आहे. याचमुळे पंपर  िचंचवड शहरात आज पाणी 
असून सु ा मो या माणात ओरड होत.े वशेषतः से टर नं.२३ म ये लडकत यांची 
नेमणूक केलेली आहे. ितथे अितशय मह वा या ठकाणी ए झ युट ह नेमले 
आहेत. दोन डे युट  इं जिनअर दले आहेत. काय प तीने कामे क  शकतो. एक 
म हला डे युट  इं जिनअर हे. एक अपंग डे युट  इं जिनअर आहे. कसा काय 
पाणीपुरवठा यव थत देऊ शकतो. मा.आर.एस.कुमार ितथे गेले होत.े मा या 
भागात असा असा ॉ लेम आहे. मा याकडे एक अपंग व एक म हला डे युट  

इं जिनअर आहे. अपंग य  साईटवर जाऊ शकत नाह . अशा कारे चांगले काम 
करणा-या अिधका-यांची मानिसकता ख ची करतो. शासनाने यात ल  घातले 
पाह जे. चांगला अिधकार  दला नाह तर पाणीपुरवठा व किळत झा यािशवाय 
राहणार नाह . फ  शंभर पये दे यासाठ  व ुत डपाटमटला शासनाने वष दोन 
वष लावली. हे द यामुळे अधा/एक तास लाईट जायची. अ या शहराचा 
पाणीपुरवठा व कळ त हायचा. पाणीपुरव यासार या मह वा या वषयात 
शासनाकडून दल  झालेु . पंपर  िचंचवड शहरात चांग या कारचा पाणीपुरवठा 

कसा होईल या ीकोणातून य  करणे गरजेचे आहे. आम या प रसरात ड .पी. 
लॅनची जा तीत जा त अंमलबजावणी कशी होईल, र यांची आर णे कशी 
वकिसत होतील. को यावधी पये खच क न आर णे वकिसत झाली नाह त. 
कोण याह  कारची िस युर ट  नसत.े आपली न याने वकिसत आर णे नाह त. 
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जागेचा धंदा चालतो. नगरसेवकांना ल  घालावे लागत.े अशा कारचे महापािलकेचे 
धोरण घेतले गेले पाह जे. यात आपण ल  घालावे. को यावधी पये खच क न 
आर णे वकिसत करतो. यासाठ  दखल या. करायला कोणा माणूस नसतो. 
सगळ  आर णे वकिसत झाली तर िस युर ट  अपॉ ट करावेत. चांग या सु वधा 
िनमाण करा यात. या वषभरात तु ह  चांगले काम कराल. नागर कां या अपे ा पूण 
करा यात अशी वनंती या िनिम ाने करतो.  
 
मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, बजेटवर भरपूर चचा झालेली आहे. तो 
खच झाला पाह जे. अनेक जणांनी उ लेख केलेला आहे. खचाची अपे ा आहे. 
मागील वषासारखी िश लक नाह  राह ली पाह जे. भागात सु ा तेवढ  तरतूद खच 
झालेली नाह . आव यक या नागर  सु वधांब ल बोलतो. र ता,पाणी, लाईट या 
मुलभूत गरजा आहे. यासाठ  थम हा खच केला पाह जे. मोठमोठे क प होणार 
आहेत. नागर कांचे हाल आहेत. पाणी, लाईट, ेनेजची एवढ  प र थीती आहे. 
अ रशः पावसा यात घरात पाणी तुंबून मुलांना घेऊन बाहेर उभे रहावे लागत.े 
पावसा यात दगडू पाट ल नगर नद या कडेने आहे. पा याचा पूणपणे िनचरा होत 
न हता. ब-याचशा घरांत पाणी जाऊन मुलांना घेऊन थांबावे लागले. या- या 
प रसरात ेनेजची अडचण दर केली गेली पाह जेू . आप या प रसरात चार ते पाच 
पोल आहेत. एमएसईबीने तीन/चार पोल काढ यामुळे धाकधुक आहे. समोर या 
ब ड ंगला अ ॉस आहे, व ा याला शॉक बसला. जवीत हानी होऊ नये हणून 
तरतूद केली आहे का नाह . काह  असले तर  एखा ाचा जीव न जाता अंडर ाऊंड 
केबिलंग केले पाह जे. थेरगाव बोट लबम ये बोट पलट  झा यानंतर जलपण त 
अडकली. तो मुलगा हशार हणून बोट तून बाहेर आलाु . याला आधार नसतातर 
याचे सु ा ाण गेले असत.े जलपण  काढन टाक याब ल बर च चचा केलेली ू

आहे. मा.अ ण बो-हाडे यांनी सांिगतले, ह चा बमोड कसा होईल हे पाह ले पाह जे. 
र याचे िनयोजन केले पाह जे. जागा सु ा िसले ट केली तर सु ा काह  झाले 
नाह . काळेवाड  पुलापासून नद  कडेने र ता हावा. आर णे सु ा बर चशी चचा 
झाली आहे. कुठली कुठली आर णे ता यात घेतली. एका भागात कती आर णे 
असावीत. शाळा,हॉ पीटल, रंग रे वे. सव नंबर मधून रोड केला असला तर  
आर ण असले तर  कती करणार हे सु ा बोलायचे आहे. थेरगाव बोट लब इथे 
अनेक ुट  आहेत. आपण न क च ह जट ावी.  
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मा.रमा ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, दापोड  इथे सवात जा त आर णे आहेत. 
िभंत बांधलेली आहे. येणारे जाणारे बघतात. यांना वाटते गाडन आहे. गाड  
थांबवतात, ितथे यांना कच-याचे, दगडांचे ढ ग दसतात. २००४ पासून फॉलोअप 
करतोय. अजूनह  जागा ता यात नाह . शासनाकडे आहे. आयु  साहेबांना मा हती 
आहे. फाईल घेतली आहे. आमचा आ ह आहे, ितथे आग लागेल. माझी न  
वनंती आहे, या यावर ल जागा ता यात घेऊन, गाडन ता यात घेऊन मी िनवडून 
आले. मा या चारात लहान मुले-मुली होती. ती मला हणाली, रमाताई तु ह  
िनवडून आ यानंतर आप या दापोड  गावात झोपडप ट  भागात आ हाला 
खेळ यासाठ  गाडन बांधा. ितथे गाडनचे काम करा माझी न  वनंती आहे. आपण 
ताबडतोब हे काम हातात घेतले पाह जे. अजून दसु-या गो ी सांगत.े झोपडप ट  
हटव यात यावी. कालच दोन क लोक आलेले होते. झोपडप ट  तयार हो याचे 
मटे रअल घेऊन आले आहेत. मा या वॉडात देखील उ ान ा. मी नाराज नाह , 
हरकत नाह . आपण खूप बझी आहात. आप याला वेळ नाह . आ ा झोपडप ट  
तयार आहे. उ ा या उ ा काढन टाकाू . दोन क आले. माझे समोरच ऑफ स आहे. 
चो-यामा-या करतात. गुंडिगर  चालली आहे. मला वाटते यात आपण ल  ावे. 
गाडन करावी, फाईल केलेली आहे. यात ल  ावे. आर णे भरपूर आहेत. 
ता यात आहेत. ितथे िभंत बांधलेली आहे. एवढे वाटते, ताबडतोब जागा यावी. 
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब,सकाळम ये वाचले. नवो दत नगरसेवकांसाठ  
मागदशनाबरोबरच एक वष झाले िनवडून आलो. 14 म हने झाले तर  आ ह  
नवो दतच. आमचा नवो दतपणा तुम यामुळे गेलेला नाह . मागील वष  आ पा 
बारणे यांनी सांिगतले क , एक वष वाया गेलेले आहे. आ ह  मागणी केली आहे. 
आपण 1के खाली बजेट या. शासना या द रंगाईमुळे, यां या पुढाकारामुळे बजेट 
घेतले नाह . ते समोर आणल,े याम ये लाखो उपाययोजनांम ये या कामासाठ  
िनधी उपल ध आहे. तेवढेच काम झाले. याबाहेरचे काम करता आले नाह . 
लोकांना आ ासने दली गेली. पंपर  िचंचवड हे गत शहर आहे. सग यांचा 
वचार आहे. या िन वदेचे असलेले काम काढावे. महापािलकेत ते सु  कर यासाठ  
नाह . बजेटम ये तरतूद कर यासाठ  याची न द कर यासाठ  एक वष लागले आहे. 
द.२८ फे ुवार  २०१२ ला माझे प  आहे. आम या भागात ह  कामे आप या 
बजेटम ये यावीत. याला आपण शासनाने केराची टोपली दाखवली. मा या 
सार या अनेक नगरसेवकांचे हेच झालेले आहे. यामुळे आपण िनवडून येत नाह त. 
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बाबरताई आपण बजेट पाह लेले आहे. बजेटचे पु तक आप याला पूव च िमळाले 
आहे. थमच ५ वषात िनवडून आले, याला प हलेच िमळाले आहे. यांचा वारसा 
थायी सिमतीत काह  नगरसेवकांनी घेतला आहे. एलबीट  येणार व जकात जाणार, 

जकात जाणार व एलबीट  येणार यामुळे आधी तुमचे बजेट आयु ांनी प  
करायला हवे होते का. बीपीएमसी या िनयमांत बजेट लॉक नाह . आपण लॉक 
केलेले आहे. यातून आ ह  आम याकडून सांगावयाचे आहे. जे आयु  सांगतील, 
तेवढेच काम करायच,े तेवढेच पैसे उपल ध क न दल,े तेव याच अंदाजात काम 
बसवायचे आहे. मी चेअरमन असताना १०० कोट ंसाठ  उपसूचना द या गे या 
हो या. पुढ ल वषाम ये जकातीचे उ प न वाढेल. या अपे ेवर बजेट वाढवले आहे. 
उपसूचना घेणार आहेत तर  के या आहेत. बजेट कोणी लॉक केले. ठरा वक गो ी 
द या. काल वचार केला. भयगंड िनमाण केलेला आहे. आपली एलबीट  कमी 
असेल हणून आधीचे १०० कोट  कमीच दाखवले होते. एलबीट  हा जकातीसारखा 
नसेल तर जाह रपणे आप या लोकांनी अिधक प र म ामा णकपणे घेतले. याचा 
वसा सवानी चालवला. तोच वसा पुढे चालवला. नवी मंुबई यांना फायदा झाला 
आहे. भयगंड तयार केलेला आहे. िभतीयु  वातावरण तयार केलेले आहे. यामुळे 
एलबीट मुळे कमी उ प न िमळाले. या िभतीपोट  ने यांनी कामे कमीतकमी 
करायची आहेत. १ कोट  लागतात ितथे २५ लाखांची तरतूद करायला लावली आहे. 
५ कोट  काढले यात ५ लाखांचे हेड ओपन केलेले आहे. थायी सिमतीची मंजूर  
झाली. यांची कृपा झाली. काम सु  करता येईल. एस.आर.ए. झोपडप ट  वसाहती        
शहरात आप याला आहे, अशा कारचा वचार केलेला आहे. मला वाटते ह  घोषणा 
आप याला देखील फलदायी ठरणार आहे. आ ा तर  ह  घोषणा हवेत वरते आहे. 
जेजे क प संथ गतीने चालले आहेत. वेताळनगर झोपडप ट  क प. पंपर  
िचंचवडम ये सवात आधी वेताळनगर झोपडप ट  उठव यासाठ  ३३०० गाळे से टर 
२२ कमवर बांधले गेले होत.े ते हापासून वेताळनगर कम य  अंदाजप कात 
न दली गेली नाह . आ ा बांधतो. ह  कम आ ा चालली. एक ब ड ंग, एक वषात 
नवी क प राब वणार आहोत. याआधीचे क प सु  आहेत, ते कसे         
पूण होतील याकडे ल  दले पाह जे. एसआरए कमब ल आधी जाह र केलेले 
आहे का? वजयनगर झोपडप ट त आपण या दवशी आलात. लोक खूप पुढे 
आलेले नाह त. एसआरएम ये सगळे वाट बघत आहेत. एसआरए खाली काह  क  
शकत नाह  मग आपण काह च ह त ेप करत नाह . रे वेकडेची झोपडप ट  
आप याकडे तरतूद नाह . आप याला ह  नाह . आप यासाठ  यांचे बजेट मंजूर 
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होत नाह तर  वकास कामे करावी लागतात. पाणी ावे लागते. तु ह  वचार 
करताना फ  पंपर  िचंचवडचा करतो. पूण देशाचा वचार करत असताना असे 
आ ाजर  य  केलेतर , सं या वाढ केलीतर  आप यावर बोजा वाढणार आहे. 
यामुळे बजेट वाढत.े कमी कसे होईल या ीने पाऊले उचलता आली तर ते 

पहावे. हे आपले नागर क आहेत हे ल ात यावे. वायसीएमम ये एम.एस. व 
एम.ड . कोस सु  केलेले आहेत. अनामत र कम हातोहात परत िमळत नाह . 
क येक लाखो पये वायसीएम म ये जमा आहेत. कोस संपला तर  र कम एट 
केली गेलेली नाह . कती जमा याची न द करावी तशी त ार केलेली आहे. 
िनयोजन हटले आहे. शौचालय ेउपल ध क न ावीत. आप या या व छतागृह 
योजनेत िनधी उपल ध झालेला नाह . अ भागात खच ५८ कोट , ब भागात १५२ 
कोट , क भागात २३६ कोट  व ड भागात ३३० कोट  िनधी िलह लेला आहे. 
बजेटम ये िनधी उपल ध नाह . िनवेदन व बजेट याचा ताळमेळ लावायला हवा. ब-
याच जणांनी सांिगतले, व छतागृहे पुरवली पाह जेत. कोणी कती मागणी केलीतर  
छो या र यासाठ  श य होणार नाह . झोपडप ट , मॉ स,् भाजीमंडई, बाजार अशा 
ठकाणी उपल ध क न दलेतर यो य होईल. ले स लाव यानंतर आपण आदेश 
देतो. याची अंमलबजावणी अशा कारे करावी. यापूव सु ा आपण लोक काढत 
होतो. ले ससाठ  तरतूद करतो आहोत. कोणा या तर  फाय ा या कमानी 
पाड यावर अंदाजप कात ह  तरतूद का ठेवली आहे. बारकाईने पाह ले आहे का. 
अशी तरतूद असेलतर बारकाईने पाह ले नाह  असा याचा अथ होतो. 
डांबर करणासाठ  पैसे कमी पडत आहेत. रोडसाठ  नाह . पंडालांसाठ  मु ाम ठेवले 
आहेत. ले समुळे शहर बकाल होत असेलतर हे यो य आहे का नाह  याचा वचार 
करावा. सव मंडळांसाठ  ५० लाख तरतूद ठेवलेली आहे. ई-लिनग एक वषात कती 
खच येतो. क यूटर तर  आिध या. येक वगात नसेल तर शाळेत एका 
वगासाठ  कमान १० कं यूटस पाह जेत. १/२ तास कं यूटरसाठ  जातील. ५० 
लाखांची तरतूद १/२ कोट ंपयत वाढायला पाह जे. भूसंपादनासाठ  ११० कोट  ७ 
लाखांची तरतूद ठेवली आहे. तरतूद मा  खच  होत नाह . लोकांना पैसे ायची वेळ 
येत नाह . वकास कामे कधी होतील. लोकांनी आर त जागा द यातर कामे 
होतील. द यातर  यांना पैसे िमळाले पाह जेत. ट ड आर िमळाला आहे. जर  
कायदे झाले, जिमन फोडलीतर  हे सगळे करायची मोठ  ोिसजर आहे. ासदायक 
आहे, आ ह  मदत केलीतर लोक हणतात, काह तर  उ ोग सु  केला. काह तर  
कामे होत असताना झार तले शु ाचाय येथे येतात, कामे होत नाह त. ऐकावे जनाचे 
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करावे मनाचे. आपण िनणय घेत असताना कायदा करावा. यायालयाचे आदेश 
पाळावेत. आपण काह  उ र यायालयात िलहन दले का याचा अ यास करावाू . 
मगच िनणय ावा. से टर न.ं२३ माणे उभारलेले पडले आहे. कानीकपाळ  
ओरडतात. मा या भागात चार झोपडप या आहेत. हजारो पाईप कमोड ट  
नसलेले आहेत, ते आधी बंद करा. २४ तास कसे पाणी देणार? येक वेळ  मी 
सांगत असत.े आधी पा याची गळती बंद करा. एव या मो या माणात आहे 
याचा आपण वचार क  शकत नाह . यानंतरह  काडा िस ट म ग लीत उतरली 

नाह . तेव यासाठ  इतके को यावधी पये खच केला. हेिलयम िस ट म,                
†òŒÃÖêÃÖ  एखादे वष  िलकेज असेलतर नंतर आप याला कळवले होते. कुठेतर  
िलकेज आहे, तेवढ  खोदावे लागणार आहे. तीन बाय चारचा ख डा लागणार आहे. 
एवढ  मोठ  तरतूद ठेवली आहे. काडा िस ट ममुळे टाक  भरली नसेलतर 
एसएमएस पाठवावेत. चांगले आहे पा याची टाक  जा त भरणार नाह . रा ी १२.०० 
वा. एक म हला मा याकडे आली. पाणी १०.०० वा. येणार नाह . अजून आले नाह . 
झोपडप ट त रा ी १०.०० वा. पाणी जात.े या म हलांना धु याभां याची कामे क न 
यांचे अवयव िशथील होतात. काडा िस ट ममुळे को यावधी पये खच करतो. 
याचा काय उपयोग आहे. ितथे सु ा कोड लावला पाह जे. सीसीट ह  कॅमेरे 

लावणार आहोत. वेळत पाणी कसे िमळेल याची गावात िमट ंग या नंतर काडा 
िस ट म लावा. पयटन वकासाचे व न नगर त आहे. आपले बरेचसे वभाग 
स य आहेत. चांगले काम करत आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
अिधकार  चांगले काम करतात हणूनच आप याला एवढा मोठा पुर कार िमळाला 
आहे. १५ लाखांची तरतूद केलेली आहे. १९८५ या नॉमस माणे ् ५ क.मी.ला एक 
या माणे अ नशामक दलाची आव यकता आहे. आप याकडे एव या मो या 
प रसरासाठ  फ  एकच अ नशामक दल आहे. कधी फोन केलातर आला नाह  
असे होत नाह . एखा ा असतोच. वाहनचालक टाफ कमी आहे. तेथे फ च ७ पदे 
आहेत, २९ मंजूर आहेत. शहरात १२ र पे या आहेत. कोणी रोडवर गेलातर,         
अपघाताम ये गेलातर र  कमी असते. पदे वाढवली पा हजेत. ाय हर पदे  व रत 
भरणे आव यक आहेत. शहरात उंचउंच इमारती झा या आहेत. लोकसं या मो या 
माणात वाढली आहे. रावेत, वाकड, मोशी, िचंचवड गाव या ठकाणी वतं पणे 

अ नशामक यं णा राबवली पाह जे. यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. इतक  
कमी यं णा असून सु ा ते कुठेह  पडलेले नाह त. पयटन वकास व मं दराकडे २ 
मोठे ोजे ट वाढत आहेत. २/३ नवीन ोजे ट नवीन टाकले आहेत. मागील 
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वष चे बजेट पु तक घेतलेतर येक ठकाणी आक या ऐवजी शू य िल हला आहे. 
आप याला िनदान या माणे बजेटम ये असं या तरतूद  असा यात हणजे 
आप यावर जसा भरोसा आहे, तसे आपले बजेट भरोसे होईल. तसे काम भरोसे 
होईल. जसा बे टिसट  हणुन पुर कार िमळाला आहे तसा भरोसा शहर हणून 
पुर कार िमळेल.  
 
मा.िनलेश बारणे – मा.महापौर साहेब, मॉडेल वॉड ठरा वक भागात केला आहे. 
मा या भागांत थेरगावम ये मशानभूमी नाह . मशानभूमीचे काम होत नाह . 
औंध ते रावेत बीआरट चे काम होत नाह. पंपर  िचंचवड शहराम ये हंजवड  म ये 
८ लाख लोकव ती आहे. एक ते द ड क.मी. पयत ॅ फक असत.े तेथे र ते 
करावेत. र ते नाह त आ ण चौकात व छतागृह सु ा नाह . नद पा ात गवत, गाळ 
व खूप कचरा आहे. ते काढ याचे काम करणे खूप आव यक आहे. सव शाळांमधील 
जे संगणक आहेत ते बंद आहेत. थेरगाव वभागात पा या या टा या आहेत. परंतु 
एक तास सु ा पाणी येत नाह . अंदाजप कात द या माणे मा या वॉडमधील कामे 
होत नाह त. ती सव आव यक कामे करावी ह  वनतंी.  
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, येकजण काम करत असतो. 
गे यावष  गे या आयु ांनी सांिगतले, जीवनाव यक व तू एलबीट मुळे उपाय योजून 
खिनज पदाथ पे ोल, डझेल सारखे खिनज पदाथ असतील ते जीवनाव यक यात 
मोडतात. आ हाला पंपाब ल संप करायचा अिधकार नाह . खिनज पदाथात सूट 
दलीतर  या ठकाणी गळती धरलीतर  एक पया जनतेला कमी िमळू शकतो. द ड 
ते दोन पया रेट कमी आहे. कदािचत आप या लोकांवर अ याय होणार नाह . 
पे ोल व त िमळू शकते. सो यावर एक ट का जकात लावली. काय करतो, 
म हलांचा  आहे, या ठकाणी देह रोडला सोने खरेद  केलीतर एक पया कमी ू
पडतो. तसेच हा  पे ोल, डझेल यांचा आहे. खिनज पदाथाना सूट देणे काळाची 
गरज आहे. सव नगरसेवकांनी सूचना मांडली. पे ोल, डझेलसाठ  सूट देणार. पंपर  
िचंचवड शहरा या नागर कांना व त दरात पे ोल िमळेल. अंदाजप कात चांग या 
सूचना मांड या. आयु ांना ध यवाद दले होत.े नगरसेवक नसेल तर ितथे 
आयु ांनी या ठकाणी २ कोट  सँ शन केलेले आहेत. परत एकदा सगळे 
अंदाजप क बनवताना इतके तास वाया गेलेले आहेत. पुढ ल वष  अंदाजप क 
बनवताना सॉ टवेअर बैठक या. ए से ट करा. ते जे युइन असेलतर यावर 
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कारवाई करा हा पठाणता नी चांगला मु ा मांडला. ओटा कम बनवली. 
झोपडप ट तून जी लोकं गेली, बां लादेशी ितथे घुसले आहेत. झोप या परत 
ठेव या. येक वष  झोप या बांधून देणार असाल तर ितथे दापोड या रमाता नी 
सांिगतले. झोपडप ट वर कं ोल गरजेचा आहे. िश णासाठ  फंड असलातर  तो खच 
कर यासाठ  फंड असणे गरजेचे आहे. झोपडप या िनवारण झालेतर  ख-या अथाने 
याचे िनयोजन होणार नाह . परत एकदा अंदाजप कासाठ  अपे ा य  करतो. 

 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब,जवळजवळ सगळे मु े क हर झालेले आहेत. 
तु ह  मला बोलायला संधी दली. आयु ांनी जो दहा कलमी काय म जाह र केलेला 
आहे. याब ल थमतः अिभनंदन करते. जी योजना केलेली आहे. याची 
अंमलबजावणी करत असताना तु हाला लोकांची आव यकता आहे यात सु ा 
आपण तयार  काय-काय केलेली आहे. नगरसेवकांना सु ा कळवावे. ब-याचशा 
योजना आहेत, या स मा.नगरसेवकांना समजत नाह त. दसरे वशेु ष मह वाचे, 
पंपर  िचंचवड शहराची पयटन नगर  हणून आप या मा यमातून न याने ओळख 
होणार आहे. कलासागरम ये ी.कट आले होते. वकास आराखडा दाखवला. 
ऑटो ल टरम य े िमट ंग घेतली. पी.के.दास यांनी वकास आरखडा तयार केला. 
आधीच सगळे ठरले आहे. नंतर सद यांना मा हती दली. मा.बो-हाडे यांनी 
सांिगतले, या सूचना आप याला प ह यांदा ा  झा या असता, यावेळ  110 
नगरसेवकांशी संपक साधला असता िन त यात न क च बदल झाला अस याचे 
यां याकडून हटले जात.े ठरा वक ठकाणी मॉडेल वॉड क  असे न करता ितथे 
सु ा योजना राबवली गेली पाह ज.े चांग या भागावर सु ा अ याय होतो आहे. 
आमचे मािगल वष वाया गेले आहे ते वष लॉक ंग बजेट झालेले होत.े काह  करायचे 
हटले तर  हातपाय हलवायला जागा नाह . एवढ  चचा क न सु ा ह  चचा 

िन फळ ठरणार आहे. पयायाने वकास आराख यात काह  नवीन गो ी समा व  
करता आ यातर चजेस करता आले तर अितशय कौतुका पद काम करायचे ठरले 
आहे. वॉड तरावर नागर  सु वधा क  सु  कर याआधी येक नगरसेवकाला तु ह  
आधी मा हत क न दले गेलेले आहे. याब ल दमत नाहु . भागात काह  बले 
िमळकत कर भर यासाठ  जावे लागते. ऑनलाईन क यूटरव न भ  शकत नाह . 
सग यांना आपआप या वॉड सु वधा उपल ध होणार आहेत. अ यंत तू य उप म 
आहे. याचबरोबर बाक  बजेट उंटाव न शे या हाकतो असे आहे. जु या बजेटची 
पारंपार कता पाळत आलेले आहे. मा. दलीप बंड यां या काळापासून सु  झालेला 
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ोजे ट आजपयत पूण होऊ शकला नाह . यावेळ  अ यंत मोठा क प झा यामुळे 
आम या मनपा या ितजोर वर एवढा ताण पडला. एवढा व ह सा प नास 
ट यांपे ा जा त र कम एवढा मोठा असताना एवढ  मोठ  र कम भरावी लागली. 
महापािलका संपूण कज घे या या प र थीतीत गेली होती. पुढ ल वष  मा.आिशष 
शमा आले नसते तर, सवानी यांच ेआभार मानले पा हजेत. यांनी जे काटकसर चे 
धोरण राब वले ते हा महापािलका अ यंत वाईट प र थीतीत होती. मा.शमा यांनी 
महापािलकेला तरले. बजेट लॉक ंग केले होते. यां या धोरणामुळे                   
बाजारात आपली पत पडली होती ती वाढली. आपण आ यानंतर आप याला 
समज यातच एक वष वाया गेलेले आहे. अजूनह  आ ह  तु हाला समजलो असे 
आ हाला अजूनह  वाटत नाह . अजूनह  आप या वषयी एवढे सांगू शकत नाह . 
आपण एक अ यासू य म व आहात. नांदेडचे ज हािधकार  असताना आपण जे 
शासक य काम केले यासाठ  मु यमं यां या ह ते आपला स कार झालेला आहे. 

हे आ ह  आमचे भा य समजतो. आपण जी कायप ती अवलंबली आहे याची 
आ हाला सवय न हती, नाह . अिधका-यांना सवय न हती. करकचून ेक जोरात 
लाव यामुळे अ सीडंट झालेला आहे. वभागवार बैठक त आ ह  असतोच, आ हाला 
कोणी काह  सांगत न हते. आपण जो काय म आखला आहे. वभागवार बैठक 
घेत यानंतर आपण लॅिनंग केलेले आहे. टड आर याला आ ाच हात लावला आहे. 
आपला हेतू प  सु ा आहे. नागर कांशी संबंिधत वषय नाह , जो उशीरा 
हाताळलेला आहे. जनतेशी संबंिधत वषयांना आधी ाधा य दलेले आहे. 
एलबीट संदभात वावगे ठरणार नाह . लोकांनी ठरवले आहे. मुहत बिघतला आहेू . 
कायालय बिघतले आहे. पण नवर चाच प ा नाह . एलबीट  हणजे न क  काय 
आहे. नवर चा चेहरा पदर वर क न बिघतला तर  याचे चेक ंग सु दा हायला 
नको. व-हाड तयार आहे. यां या माग या न क  काय ते कळत नाह . महासंघ 
कोटात जायला तयार आहे. शंभर ट के यापार  वगाने शहर बंद केले. पु यात 
सु ा बंद केले होते. िन त एलबीट  काह  कार आहे का. जेणेक न वरोध होतो 
आहे. जाचक अट /िनयम असले पा हजेत. जकातीम ये चोर  होते आहे हे थांबवायचे 
काम उ म शासक हणून मंुढे साहेबांनी केले. उ प न वाढवले. एलबीट बाबत 
चोर  नाह  पण दरोडा पडू शकतो असे हटले जातेय. अिधकार , नगरसेवक आहेत. 
रंग आहे. यात नगरसेवक अस याचे कारण नाह . हाय ोफाईल चोर  राह ल. 
जेणेक न तो बील दाखवणार नाह . दरवष  जकातकर लागू शकतो, याची सूची 
बनवतो. कुठ या कुठ या गो ींना कती एलबीट  आहे, याला व प देणार आहोत 
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का. याचे ित दन .275/- उ प न आहे अशा लोकांना सु ा एलबीट  लागू 
पडणार आहे. र यावर ल च पल िशवणा-या पासून टप-यांचा सु ा यात समावेश 
असतो. यां याकडे शॉप अ ट लायस स आहे, यां यावर एलबीट  लागू होणार 
आहे. मंुढे साहेब हणतात, उ प न कमी होणार नाह  उलट वाढणार आहे. सं म 
आहे. नगरसेवकांना एलबीट  हणजे काय हे सांगायला पाह जे आहे. नगरसेवकांना 
प ा नाह . आ हाला काह  सांगता येत नाह . जोपयत िच  प  होत नाह , 
तोपयत एलबीट  लागू कर यासाठ  तयार होऊ नय.े आपण शासनाचे सेवक आहात. 
मु यमं यांनी दलेला आदेश आप याला िशरसावं  आहे. पण आ ह  येिथल 
नागर कांचे सेवक आहोत. जथे नागर कांना ास होतो आहे, ितथे वॅट भर यासाठ  
पु यात 75 हजार यापा-यांची न द आहे. तार ख आ यानंतर रा ं दवस काम 
करतात यावेळ  हा भरला जातो. एलबीट साठ  पाच ते सहा लाख लोकांपयत 
र ज ेशन हायला पाह जे. रेट सारखा बिघतला तेवढ  यं णा आहे का. तेवढे 
स म लोक आहेत का. उ ा महासंघाला जर टे िमळाला तर थोड यात जकात 
नाह , एलबीट  सु ा नाह . 1200 कोट  िमळाले ते बजेट या 70 ट के आहेत. 59 
ट के बिघतले ते जेएनएनयुआरएम मुळे महापािलके या ितजोर तील पैसा टाकावा 
लागला. आ ा प र थती आहे जेएनएनयूआरएमचा ह सा फ ड डपॉ झटसाठ  
ठेवणारा आहोत. जु या क पात बंद पाईप योजना यात आपण या वषात ह  
योजना केली नाह तर आप याला आलेले क  सरकारचे अनुदान परत ावे लागणार 
आहे. या योजनेला सग या नागर कांचे ितिनधी हणून आमचा िन तपणे 
पा ठंबा आहे. मयत शेतक-यांबाबत ठराव केला होता. मा.अ जत पवार यांनी, 
मु यमं यांनी श द दला होता, मयत शेतक-यांचे कुटं बय नागर क इथे दो ह कडून ू
तु हाला काम करायचे असेल तर वरोध मोडायचा असेल तर महापािलकेत कती 
वेळा भरती झाली यावेळ  या लोकांसाठ  काह  क  शकत नाह . काम तर करायचे 
नाह . कुठेह  कॉ माईज करायचे नाह . आज को यावधी पये जा त खच झालेला 
आहे. िमळकत कर याचे बील पास होते. तु ह  या कोणाला जबाबदार नाह . 
यासाठ  काह  उपाययोजना सूचवत असूतर  तु ह  यात िलड घतेले पाह जे. तसे 

होताना दसत नाह . स लागारांबाबतीत मा.िसमाता नी सांिगतले. अजून अ यास 
क न बजेटवर सूचना दलेली आहे. येकजण तुम याशी फॉलोअप म ये आहे. 
वेळोवेळ  नगरसेवकां या सूचना ल ात घेत या अस यातर काह  पुढे येणा-या 
अडचणी िन तपणे येणार नाह त आज िन मे क प बंद करतात. जर ऐकले 
असत.े चुक या गो ी हणून कोटाने टे दलेला आहे. यावेळ  आ ह  बंड 
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साहेबांना सांगत होतो. एक पया नाममा  दराने घेतला आहे. ओरडून ओरडून 
सांिगतले होते. ािधकरणाने आप याला धान सूचने माणे परिमशन दलेली आहे. 
आप याला गरज नाह . ािधकरणाने आप याला कं लशनसाठ  अडवले. लोकांचा 
काय दोष. लोकांनी तुम याकडे घरकुल मािगतले आहे. द ड लाखांची घोषणा बंड 
साहेबांकडून व नातील घरकुल अशी योजना केलेली होती. व न इतके वाईट 
असेल असे वाटले न हत.े द ड लाखांव न 4 लाखांपयत घराची कंमत गेलेली आहे. 
हे क न लोकांनी दरवष  50 हजार भरायचे ठरले आहे. लोकांनी कज काढन ू 50 
हजार भरले आहेत. आज यांची अव था काय आहे. आज 12 हजार घरे यांना 
देऊ शकतो का. ािधकरणा या बॉड वर तु ह  सु ा आहात. िसट  इं जिनअर आहेत 
ितथे या गो ी का मांडत नाह त.  तु ह  यांना सांगून  सोडवले पाह जेत. जथे 
फाईट करायची गरज आहे, ितथे आपण कमी पडतोय. शहराचे नेतृ व करणारे कुठे 
आहेत. यांना आमचा खरोखर  आहे, बंद पाईपसारखी योजना राजक य 
चुक या गो ींमुळे बंद पडली आहे. मावळचा  सोडवणे अवघड नाह . या 
लोकांना नोकर त यायचे आहे यांना नगरसेवका या िशफारशीने येत नाह त. 
संपूण महारा ातील लोक इथे अज क न येतात. िसले ट होतात. यांचा वचार 
मग कोणी करायचा नाह . तु हाला हत कळते आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेचा 
यात  सु ा न हता. होड ग हटवायला कोटाने सांिगतले आहे. यायालयाने 

समान भावनेने केले पाह ज.े येक गो ीचा स मान ठेव यासाठ  यायालयात 
जायला पा हजे का यावर सु ा वचार केला पाह जे. अशा कार या गो ी 
सामोपचार क न सोडव या पाह जेत. करणे अपे त आहेत ती सोडवली पाह जेत. 
गु ा यां या काळात चुक ची कामे करत होत.े यावेळ  चुक ची कामे करणा-याला 
थांबवायची आमची ताकद होती. र यावर आ ह  जायचे, कोटात आ ह  जायच.े 
उ ाटन करायचे काम यांनी राजरोसपणे करायच.े मलई खायचे काम यांनी करायचे. 
पीएमपीएलला 3 वष पैसे ायच े ठरले होत.े आजह  सं था र ज टड नाह  असे 
कळत.े र ज टड का होत नाह  कळत नाह . कामगारांवर अ याय होतो. आमचे 
लोक बाजू मांड यासाठ  काम पार पाडतात. आजपयत आम याकडून १०० कोट  
गेले आहेत. पीसीएमट  सांभाळता येत नाह . कामगार लोक आहेत हणून 
खाजगीकरण करायला मंजूर  दली. जसे खाजगीकरण झाले ितथे वेगळाच आदेश 
दले आहेत. उ ा जी.बी.त वषय आहे. पैसे आधीच देऊन झाले आहेत. उ ा हा 
वषय आलेला आहे. देवून पैसे जमा झाले आहेत. जी.बी.ला काह च हॅ यू ठेवली 
नाह . कंपनाचे आर ण आहे. यांना पैसे लागतात तर यांना आर णे डे हलप 
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करायला सांगा. यांना या मा यमातून पैसे िमळू शकतात. आपण कती दवस 
पैसे ायचे आहेत. पवना बेट बंधारा – साठ  १ कोट ंची तरतूद आहे. टेट 
ग हनमट या वन टाईम परवानगीची गरज लागत नाह . िसमाताई कोटात का 
जातात. यं णा आहे हणून या जातात. हे कुठेतर  चुकते आहे. जो चांगले काम 
करतो, या या पाठ मागे सगळे लागतात. शासनाने चांगली सुधारणा करत 
आणली आहे. तुम या बंग यातील सफाई कामगारह  बदलाल                
असे कोणाला वाटत न हत.े साधारणतः इथपासून तु ह  सु वात केली आहे. 
अिधकार , नगरसेवक सगळे सारखे नाह त. तु ह  चांगले आहात. तर  चांगला 
वागणारा कोणताह  अिधकार  नगरसेवकांसाठ  दोन िमिनटां यावर देखील जा त 
बोलत नाह . आप या कृपेने नगरसेवकांना अिधका-यांशी बोलायला काह  राह ले 
नाह . सगळ  कामे पारदशकपणे चालली आहेत. वाईट गो  नाह . ेझटेशनम ये 
सांिगतले होते, पा या या ७४% त ार  नगरसेवकांमाफत येतात. १९% डायरे ट 
त ार  येतात. डायरे ट शासन अ ट ह होणार असेल तर कोठेह  अडवलेले नाह . 
तशा प तीने कामे हायला पाह जेत. नुसतीच पु तकात नको. काय म स सेस 
करताय. तुम या मनांत काह  नाह . दसु-या बाजूची क पना नाह . अनिधकृत 
बांधकामाव न तुमचा आमचा वाद झाला, ह  गो  ल ात घेतली. सग यांना पटवून 
दे यात यश वी झालात. कसे झाले तु ह  काय केले पाह जे. जाणीवपूवक हटले, 
िसंघमचे िचंगम हायला नको. आमची इ छा आहे, आहे तसा रझ टमधील बदल 
यो य नाह . सगळ कडे बघताना तुमची कृपा ी एकसारखी ठेवा. एकाच 
फूटप ट वर मापू नका. आ ा तसे होते आहे. मॉडेल वॉड या गो ीचा अ यास करा. 
तु हाला पण समजेल. स ाधार  प ात काम करत असताना उपयु  याच बाजंूना 
नेमके यावे लागते. हणजे बाक  ठकाणी अ जबात दल  हाु वे यो य नाह . 
रेडझोन या वषयात डअर पाकसाठ  आय.ट . क ाला परिमशन दलेली आहे. देवी 
इ ट युशनची मोठ  इमारत आहे. परिमशन दलेली आहे. फार मोठे बांधकाम 
करणार नाह . रेडझोनम ये येते. सफार  पाकचा लॅन करणार आहेत. रेडझोनम ये 
येते ितथे बघायचेच नाह  असे नाह . ितथे उ ा बॉ ब फोट झालातर युअर ट  देऊ 
शकत नाह . खरेतर महापािलकेसमोर बॉ ब फोट होणार नाह  का. से टर २२ 
मधले क प यामुळे अडकले आहेत. पुनवसन होणार हणून १० वष कामच केले 
नाह . पुनवसन करायचे रा हले, या लोकांचे हाल होत आहेत. झोप यात      
नाह  आ ण घरात सु ा नाह , या ठकाणी ह जटला बोलवतेय. तु ह  ितथे का 
येत नाह  हे कळत नाह . तु ह  सकाळ  ९ ते रा ी ९ काम करताय. मा हती 
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िमळतेय. तुम या येक हालचालीवर आमचे सु ा बार क ल  आहे. कोण हे 
तु हाला सु ा मा हती आहे. तु ह  काम करताय. नगरसेवकांना सु ा लोकांनी 
कामासाठ  िनवडून दलेले आहे. आ ह  अपे ा करतोय, आम या वॉडात आयु  
ह जटला आले पाह जेत. काय माला आले पाह जेत. यासाठ  वेळ ठेवला. एक 
दवसांत दोन/तीन वॉड होतील. एक भाग एक वॉड आहे. वशेष सांगायचे हणजे 
खरेतर मनपाला बे ट िसट  हणून,आयएसओ हणून ाईज िमळाले आहे. चांगली 
कामे झाले हणून िमळाले आहे. दसरा ॉ बाक  आहेु . काह  ठकाणी काम झाले 
आहे. याचेच ेझटेशन केलेले आहे. यमुनानगरम ये मा या वॉडात २४X७ ची 
यं णा मनपाने राबवली आहे. दोन वषापासून ी.लडकत व यांचा टाफ यांना 
मा.शमा साहेब यांनी ो सा हत केलेले होते. मागील वष  जेवढे पाणी लागत होत,े 
यापे ा कमी पाणी लागते आहे. ोजे ट स सेस होतो असे सांगायला आनंद 

वाटतो. म हला बालक याण संदभात आ ा सांिगतले देखील. आ या महारा ात 
कुठे नाह  इतके महापौर सद य असताना आ ह  लॅिनंग केले होते. यात मितमंद 
मुलीला मदत कर याची योजना असेल, एका मुलीवर ऑपरेशन केले असले, मुलगी 
द क घेतली असले, बाळंत वडा योजना असेल, आपण याचे सादर करण कर यात 
फे युअर आहात. कती अज आले. िनयम/अट  इत या जाचक ठेव यात. अज 
येऊ शकत नाह . िनयमांत/अट ंत करायचे काम शासनाचे आहे. िनगे ट ह िथंक ंग 
आले. अज आले नाह त. शासनाबाबतीत यव थत िन वदापूण योजना आ या 
नाह त. याच- याच योजना येतात. याचे आऊटपुट काह  नाह . तुमचा ट का, 
बजेट कोड, महासंघ याबाबतीत पूण िनगेट ह भावना आहे. काह  गो ी घेत या 
आहेत, या या खोलात गेले पाह ज.े कोणी घेत या, कशामुळे घेत या, या या 
खोलात गेले पाह जे. यासाठ  उपाययोजना करायचे काम आपण जे करतो ते 
चुक चे आहे. चुक सुधारा. आप याला काम आहे. याकडे ल  दले पाह जे. कोट ंचे 
बजेट, कमकडे ल  दले पाह ज.े मागील वष  म हला बालक याण मा यमातून 
पसनॅिलट  डे हलपमट कोसस घेतले गेले. काय चालले आहे. फ  सभागृह या 
ना याने स ाधार  नगरसेवकांना कोससचे िनमं ण दले. म हला बालक याण मधून 
याचे बील पे झालेले आहे. जसे आपण आप या खचाने जयपूरला गेले या हो या. 
यात भेदभाव झाला नाह  पाह जे. सग यांना समा व  क न घेतले पाह जे. याच 
ाला डे हलप करायची गरज नाह . नवीन नगरसेवकांना गरज आहे. या ठकाणी 

सु ा भेदभाव केला गेला. एक बजेट मांडले. शंभर ट के बजेट खच  झाले पाह जे. 
याकडे वशेष ल  ा. ३० ते ४०% बजेट लॅ स झालेले आहे. िमळकत करात 



77 

खरेतर चांगली सुधारणा झाली आहे. एलबीट चे काय होणार मा हत नाह . याचे 
उ प न कती दवस राहणार. िमळकत कर, बांधकाम परवाना, पाणीप ट , भूिम 
आ ण जंदगी मधून िमळणारे उ प न काय राहणार आहे. नवीन बांधकामांची 
न दणी थांबवली आहे. अिधकृत न द ंमधून रे हे यू िमळतो आहे. शासना या 
आदेशा माणे जे काह  होईल. आपण आपले उ प न का थांबवले आहे. उगाचच 
आसपास नाह  तसे नाह , िश त लावली पाह जे. ज ी या नोटासा लावतोय. 
वसंगती दसतेय. ब ड ंग परिमशनमधून जा त रे हे यू िमळतोय. तसे 
िसमाता कडून सांिगतले गेले. अिधकृत अनिधकृत वेगळे हेड केलेतर िन ती 
राह ल. २०१२ पयत न द  के या. पाणीप ट  बलाशी मॅच केलेतर  कळेल. 
राह ले या न द  अिधकृत का अनिधकृत ते कळेल. सगळे ऑनलाईन आहे. उपल ध 
आहे. ितथे पूण कोप आहे. ितथे ल  देत नाह . वेळ घालवतोय. समानीकरणात 
वसंगती आहे. रेट ंग वाढवायची गरज आहे. िमळकत करात आ ह  सूचना देतोय. 
यात ल  दले पाह जे. ब ड ंग परिमशनबाबतीत ७० मी. उंची या ब ड ंगला 
परवानगी देणार आहात. स ा कोणा या आहेत. एकमेकांशी कोऑ डनेशन आहे. ७० 
मी.ची िशड  घेतली. ७० मी. व न ५४ मी.वर जाता येते. यासाठ  परत नवीन 
५४ मीटर या िशडया खरेद  क न या यायचे का. यासार या बार कसार क गो ी 
आहेत. जसे सांिगतले गेले, आज बजेट आहे. तीन दवसांपूव  पु तक आल.े नवीन 
नगरसेवकांसाठ  कसरतीचा वषय आहे. महापािलकेत आ यापासून बजेट हणजे 
काय इथपासून सु वात झाली. आप याकडून सद यां या सूचनांचा वचार केला 
गेला पाह जे अशी वनंती करते. आ ण थांबत.े  
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, खरोखर आज आप या महापािलकेत 
हजार चे, कोट ंचे आकडे तु ह  आ ह  ऐकतोय. यापैक  जवळपास २ हजार कोट  
व १२०० कोट  जेएनएनयूआरएमचे असे िमळून एकूण ३२०० कोट ंचे बजेट आपण 
सादर केलेले आहे. याच बजेटवर चचा करत आहोत. य  जमाखचाचा तपिशल 
पा हला तर एकूण जमा २०२४,१३,९४,४००/- खचापोट  २०२१,७५,६७,१००/- 
जवळपास िशलक चे बजेट सभागृहासमोर सादर केलेले आहे. आयु  साहेबांना एक 
सूचनावजा वनंती आहे. आपण येऊन ११ म ह यांचा कालावधी उलटन चालला ू
आहे. आप या शेजार  असलेली परंतू मोठा वरचा दजा असलेली महापािलका पुणे 
महापािलका या माणे यां याकडे बजेट तयार केले जाते या माणेच मंजुर  दली 
जात.े लोकिनयु  पदािधकार , शासन, संबंिधत अिधकार  यां याबरोबर य  
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नागर कांचा सहभाग घेऊन बजेटची मूळ आखणी केली जात.े स मानिनयांकडून 
ऐकले असेल चार दवसांअगोदर आ हाला पु तक िमळाले कंवा पु तक िमळाले 
नाह . सभागृहात आ यानंतर पु तक बघायला िमळाले. पदािधकार , सवप ीय 
मुखांना बरोबर घेऊन बजेटची आखणी केलीतर  तु हाला हणावे तसे यश 

आ यािशवाय राहणार नाह . आप याला देखील वाईट, आ ेपाह गो ी यात दसून 
आले या आहेत. थोड यात तुम यासमोर मांडणार आहे ते सव करत असताना कमी 
वेळात सद यांसमोर आलेले असले तर  शहरात अनेक  न याने तयार झालेले 
आहेत. बर चशा सद यांनी बजेट यव थत वाचले असेल. शासनाची मनातून 
इ छा नसताना हेड तयार करावे लागले. अित मण कारवाईसाठ  येक भागात 
बजेट ठेवले आहे. का ट ंग आवडले नाह , वाचताना वाईट वाटले. करदा या लोकांचे 
पैसे खच करायच.े कुठेना कुठेतर  को यावधी पयां या बजेटसाठ  तरतूद 
वाढवतोय. याला मा यता देतोय. याच माणे चांग या कामासाठ  बजेट ठेव यात 
आलेले आहे. छो याछो या गो ी आहेत. उदा.साफसफाईसाठ  दंडा मक शु क 
करतोय. याचे जमेचे बजेट १५ लाख. साफसफाईसाठ  २० ट के आपण         
देतोय. याची दंडा मक र कम जवळपास तेवढ च आहे. जेवढे जमेचे बजेट, तेवढेच 
ब साचे सु ा बजेट आहे. ब सासाठ च दंड करतो का असा  
मा यासार या या मनात आ यािशवाय राहत नाह . आज पंपर  िचंचवड शहरात 
आप या प रसरात जा त कामे हावीत. आप या प रसरात मा या भागात ती 
हावीत असे येक सद याला वाटत असते. हे बजेट बारकाईने बघत असताना 
कमी जा त फायदा या या वतः या गतीत दसत असतो. हे सव होत असताना 
िनयम क न गरज नसताना होत असतात. अनेक गो ी शहरा या ीने तेव याच 
मह वा या आहेत. एकदा सांिगतले, पी.के.दास यांनी आराखडा बनवला, आयु ांना 
आवडला. काह  द या हा यातु , सुधारणा हा यात असे वाटते. मा या प रसरात 
उ ान का घेतले नाह . अनेक शंका येऊ शकतात. आपण केलेली तरतूद कमी 
जा त माणात असून याचा उ लेख दसतो आहे. आप याकडे अनेक वेळा त ार 
केली, वनंती केली, सूचना केली. बजेट या पु तकात िशवसृ ीचा फोटो दलेला 
आहे. याबाबत अनेक वेळा त ार केली. इथे सामा जक ांवर उ ा िनणय होऊ 
नय.े कोण याह  कारची अडचण िनमाण होऊ नये याची जाणीव होऊ नय े हणून 
काम करताय. काय ाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कर याचा य  करताय. 
अितशय चांग या प तीने उदयान झालेले आहे. खूप संुदर, आकषक               
झाले आहे. माझे चार कायकत ितथे रोज असतात. चुक ची दघटना होऊ नयेु . 
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महारा  हा फुले, आंबेडकर यांचा महारा  आहे. छ पती िशवाजी महाराजां या 
महारा  सुधारायला इथे अनेक वाईट घटना घड या आहेत. या शहरात अशा 
कार या घटना होऊ नयेत. वाईट कार या घटना घडतात, याचे पडसाद दसर कडे ु

होऊ नयेत. यासाठ  मनापासून त ार  के या आहेत. या करत असताना िन वदा 
या देखील पूण काळ पुरवा. परंतू फोनवर एसएमएस पयत कशा कारे संकिलत 

करता येईल. याबाबत िनयम केला आहे. अनेक गो ी देत असताना साह जकच 
आहे जे करतो ते चुक चे करत नाह  ते बीनचुक असत.े याचा वाईट प रणाम 
साह जकच तुम या आम यावर आहे. जेवढ  मोठ  खुच  तेवढ च जबाबदार  मोठ  
असत.े हे जो या खुच वर बसतो याला मा हत असते. चांगले हावे ते 
डो यासमोर ठेवून िनणय घे याचा य  करत असतो. याला मा यता देणे या 

ीकोणातून यासंदभात य शील असतात. शहरात अनेक चांग या वाईट गो ी 
आहेत. इथे ब-याच गो ींचा वचार केलेला आहे. एसआरए, बीएसयुपी, ईड यूएस, 
एसड एस आर णांबाबतीत असेल, कमी उ प न गटातील लोकांसाठ  उ च उ प न 
गटातील लोकांकडून टॅ स पेएबल नागर कांकडून खाल या तरापासून वर या 
तरावर ल येक घटक वचारात घेऊन हे झालेले आहे. एलबीट  लागू होत 

असताना याचे द प रणाम शहराु वर होतील. हणून कमचार  महासंघाने रट 
पट शन दाखल केलेले आहे. याचे चांगले वाईट प रणाम शहरावर होणार आहेत. 
शहरावर एलबीट  लागू झाली याचे प रणाम उ ा एकंदर चांगले होतील कंवा वाईट 
होतील. कधीना कधीतर  सामोरे जावे लागणार आहे. शहराला कर लागू कर यासाठ  
सूचना आदेश द या असतील तर  न क च लागू करावा लागेल. म हनाभरात 
दसणार आहे. कोण याह  प र थतीत शहरातील नागर क यामुळे त होऊ नयेत. 
आज यां या खचॉत भर पडू नय.े यांना ताण आ यासारखे वाट नयेू . असे 
मा यता देणा-या येक राजक य सद याला वाटणे साह जकच आहे. एलबीट  
म ये कमचा-यांना चरायचे कुरण होणार आहे. जकातबाबतीत अनेक बदनाम 
नगरसेवकांचा अिधका-यांचा सहभाग असतो असे हणतात. यानंतर स पे ड 
कर यासाठ  तु हाला लाईन लागणार आहे. एलबीट वर कं ोल ठेवता येऊ शकेल 
असे ठोस मानाने वाटत नाह . यां याशी चचा के यानंतर आ हाला असे वाटत 
नाह . कमचा-यांना अिधका-यांना अिधकार िमळाले आहेत. तुमचे घराचा दरवाजा 
ठोठाव यासारखे अिधकार िमळणार आहेत. शॉप अ टचे उदाहरण आहे. सांगवी, 
थेरगाव असेल, ेिनंगचा बझनेस असतो. घरात या प यावर शॉप अ ट असतो. 
घर ठोठवायला जावे लागेल. कती गैरकृ य होईल. मनपाचे कती उ प न कमी 
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होईल. याचा अंदाज आखू शकणार नाह . नािशक इथे ३०% वसूली झाली असली 
तर  ती जा त अस याची श यता सांगता येणार नाह . अशा कारचे सो या 
गो ींवर िनयं ण कसे ठेवला येईल. पारपदशकपणा ठेवता येईल. जकात ना यावर 
कॅमेरे लावू शकतो. एलबीट म ये येक घरावर कॅमेरा कसा लावणार. शंभर ट के 
कं ोल अवघड आहे. इले ॉिनक मा यमातून वापरा. २,००० कोट ंम ये चालू वषाचे 
आिथक िनयं ण डळमळते दसत असले तार  कमान ७० ते ८० के वकास 
शु क असेल तर बांधकाम परवानगीकडून उ प न िमळत असेल तर उ प न 
हणून पैसा िमळणार आहे. ह  सु वधा असलीतर  खचाची दसर  बाजू तेवढ  स म ु

झाली आहे का हे प र ण पाहणे गरजेचे आहे. कामे चालू आहेत. ख-या अथाने 
याची कंट यूट  राहणार आहे का. अ जतदादांनी बैठक घेतली. तु ह  वतः 

सांिगतले, २८ ते २९% मागील बजेट एवढा कोण या बजेटला, ३०% बजेटवर खच 
होतो आहे. तुमचे बजेट वर ल ८०% खच पडला आहे. नागर कांचा पैसा तसाच 
ठेव यासाठ  दलेला नाह . १०% याजाने पैसे िमळत असतील. २०% आजचा खच  

गृह त आहे. या कामात असणार  टटेट ह वाढ व र कम २०% आहे. १०% याज 
िमळून काय केले. १००%  कामातील भाग स मपणे दसतो असे मा या 
सार याला वाटत नाह . काम करत असताना सव गो ींचे लॅिनंग करायचा य  
करा. तु ह  कले टर पदापासून आयु  हणून इथे जू झालात. आज वेग या 
दजा या पदावर काम करत असताना कमी वषात जा त वकास झालेली ह  
महापािलका आहे. हणून वेग या नजरेने पाहतोय. तुमचा वेगळा असा ठसा 
उमटवता येईल. हणून वारंवार घेत असले या वभागवार बैठक त काय ाची 
काटेकोर अंमलबजावणी ठेवताना नकारा मक असलेले िनणय असतील तर िनणय 
होणार. शहरात अनेक चांग या गो ी करणे आव यक आहे. केवळ अित मण 
कारवाई उ च यायालयाने आदेशाचे पालन करताना आपण कुठेतर  चुकता कामा 
नय.े नागर कां या जीवाशी खेळू नय.े काय ाची अंमलबजावणी करताना दसु-या 
बाजूला महापािलका एक सेवा देणार  सं था आहे. आपण एक उ प नाची यं णा 
हणून काम करत नाह . शासनाचे एक अंग आहे. सेवा देणे या सं थेचे थम 

कत य आहे. लाईट, पाणी, आरो य सु वधा या सु वधा देत असताना ाधा याने 
मुलभूत सु वधांकडे ल  देणे गरजेचे आहे. एखा ा घरासाठ  इमारतीवर कारवाई 
करणे आव यक आहे. आज यां या सु वधा खंड त कराय या का. आम या 
प रसरातील घटना सांगतो, ५ मी.चा रोड अडला आहे. म ये १० गुं याचंा लॉट 
आहे. यापे ा जा त भूखंडवा याला परिमशन देणार का. अनेक  आहेत. 
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आप याकडे ोजे ट नाह  हणून अनिधकृत बांधकामांची न दणी केली आहे. 
बांधकाम परिमशनसाठ  आ यानंतर तु ह  परिमशन देऊ शकणार नाह . गुणव ेचे 
उदाहरण देतो, आजूबाजु या अनिधकृत इमारती पाड या. य ात जायला र ता 
नाह . याला परिमशन पाह जे. तु ह  देऊ शकत नाह . महापािलका हणून वाय  
अिधकारांचा वापर करणे आपले कत य आहे. रेड झोनम ये असताना सव 
कागदप ांची पूतता असेल तर तु हाला परिमशन दली गेली पाह जे. तुम याकडे 
ोजे ट नाह . हणजे अनिधकृत बांधकामांना पा ठंबा आहे. यांना कुठ यातर  

िनयमांत बसवा. कुठेतर  यांना संर ण देऊन कामे झाली पाह जेत. हे सु ा 
महापािलका ह त अिधकृत बंगलेवाले  जे काह  पोजल असेल या माणे झाले 
पाह जे. अशा कार या लाखो अडचणी आहेत. उ ा या काळात तुम यासमोर येणार 
आहेत. नागर क अनिधकृत बांधकामे करत नाह त. य  प र थती आहे. 
या यासारखेच साह जकच आहे. आ हाला ास कमी झाला आहे. हे सगळे होत 
असताना िनयम ठोस व पात दला गेला पाह जे. हे सव बीपीएमसी अ ट नुसार 
शासनाने अिधकार दान केले पाह जेत. आयु  हणून तु हाला अिधकार आहेत. 
तुम या ड शिनंग पैशातून तु ह  वापरत नाह . तु हाला काय ानुसार दलेले 
आहेत. अिधकार  कोणी वापरत नाह त. सग यां या  सूचना आहेत. चांग या 
गो ींसाठ , चांग या कामांसाठ   वापरत असतो. आम यासार या नगरसेवकांना 
१००% सांगायची गरज नाह . ड कशिनंग पॉवर नाह त. करण सादर केलेतर ते 
यो य अस यािशवाय ते अिधकारांचा वापर करतील असे मला कंवा संबंिधत 
वभागाला वाटत नाह . शासनाने काय ाने पॉवर दले या आहेत. आ ह  सांगून 
तु ह  वापरता हा भाग नाह . तु ह  हे अिधकार वापरायला पाह जेत. शहरातील 
एखा ा  ड शन पॉवरम ये मोडणार असेल तर तु ह  ती वापरायला पाह जे. 
१०% वाढ व बांधकामे आ ा झाली मग या लोकांचे पैसे परत करणार का. या 
महापािलकेने १०/१५ वषात को यावधी पये घेतले आहेत. आप याकडे अनेक लोक 
पैसे भर यासाठ  तयार आहेत. क लशन देणार. ए ककडे महापािलकेत १ 
एफ.एस.आय. वापर याचा िनयम राह ल, ते करत असताना १९९७ म ये त कािलन 
आयु ांनी परिमशन दली. अंमलबजावणी करणारे आयु  असतीलतर तो िनणय 
सभागृहाचा आहे. एवढे पुढे १ ए लपासून लागू करा. १०%  वाढ व बांधकाम असून 
करण मंजूर क न यायचे नाह . थम अधवट करणांना कं लशन देणे तुमचे 

आमचे काम आहे. तुमचे आमचे नागर क आहेत. अपाटमट असली तर  कं लशन 
घेत नसतील तर आम यासार यांकडे येतात. लं बंग नाह  केले, ेनेज लाईन 
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िनयमा माणे केली नाह , कं लशन दले तर १००% त ार येणार. या गो ी या 
बाबतीत वापर क न, ठोस िनणय घेऊन न क  मु य वषात अपे त आहे. 
दोन/तीन वषात महापािलकेत बरेचशे िनयम आपण बघत नाह . पुणे महापािलकेने 
डे हलपमट लॅन, ट ड आर बाबत ताव सादर केला. याची ड .सी. लम ये 
ो हजन नाह . यांनी पयाय शोधला. शासनाने ताव वखंड त केला. 

ट ड आरबाबत यांनी िमअम आकारतो तो आकारावा. तो आका न प रसराचा, 
लोकांचा वकास करावा. िमयम येईल तो वकसकाला भरावा लागेल, तो या- या 
वभागांत वग करावा. ड .सी. ल २.४.६ ड सीआर क  शकतो, का करत नाह . 
आप याला यां याकडे बघायला वा तव नजरेने पाहता येत नाह . २,००० कोट ंचे 
बजेट दले. तर सु ा कवळे, मोशी, दघी, मामुड  या नवीन गावांत हजार कोट ंचा 
िनधी दला तो कमीच पडला. ताथवडे चा ड .पी. मंजुर साठ  ठेवला. ितथली 
आर णे र ता पाह ला. १,००० लागतील. च-होलीचे ८,००० ते ८ १/२ हजार वर ल 
े  आहे. १२५ ते १५० आर णे, ९० मी. ३० मी. चा र ता खाजगी लोकांकडून 
वकिसत होत असेल, महापािलकेचा पैसा खच होणार नसेलतर ड .सी. लम ये 
ो हजन पाह जे. अशा कारची मा यता िमळाली पाह जे. डे हलप होत नाह , 

सु वधा द या जातात. े नेजची सु वधा दली जाते. आप याकडे कधी अनिधकृत 
अिधकृत बांधकामे दसतात का. मऊ डांबराचे र ते आता आपण का घेतात. 
ए झ युट ह इं जिनअर कांबळे यांनी अितशय चांगले काम केले. यां या मागे 
लागून लागून मॉडेल वॉड तयार केले. ६ लाखांचे काम झाले. आजपयत डांबराचा 
एक प टा सु ा टाकला नाह . िनयोजनब  काम केले. २००७ ला दसु-या वॉडातून 
िनवडून आलात. वॉड बाहेर पा ह यानंतर ५ मी.चा र ता आहे. कांबळे साहेबां या 
यो य मागदशनामुळे, यो य साथीमुळे हे क  शकलो. क स टंट घेतला. सग या 
लोकांनी आ हाला गाठले. र या या दो ह  बाजूला डांबर टाकले. ७/८ वषात एक 
पया सु ा खच केलेला नाह . कोण या गो ीचे िनयोजन केले. याबाबतीत 

िनयोजन होणे बजेटम ये अपे त आहे. टाऊन लॅिनगचे ए टमेट ा. उ ानचे 
ए टमेट असू ा. नागरव ती असू ा. जनसंपक असू ा. ड लेअर केल,ेजा त 
माणात कने ट ह ट  क . सीएफसीकडून हेडऑफ सम ये इंटरनेट न हत.े जथे 

अडचण हे ितथे २४X७ इंटरनेट पाह जे. ितथे डाटा केबल पाह जे. वायफाय पाह जे. 
चांग या योजना डो यासमोर ठेवून शहर संुदर करायचे आहे. काह  अडचणी आहेत. 
टे नकल अडचणी असतात. कुठेतर  अडचण येत.े य  िन वदेत अडचण आहे. 
यांनी यांनी यां या यां या नजरेने समोर मांडायचा य  केलेला आहे. म हला 
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बालक याण वभाग – अनेक वषात बरेच नगरसेवक म हला व बालक याण 
वभागाकडून दे यात येणा-या िश णामुळे िनवडून येतात. गेले वषभर काह च 
कामे केलेली नाह त. म हला बालक याण वभागात अ खल भारतीय सं थेला 
िश ण दे याचे काम आहे. इत या चुक या अट  कराय या क  म हला आ या 

नाह  पाह जेत. ५% तरतूद बजेटम ये करतो. जडर बजेट खच  होत नाह . येक 
अंदाजप काम ये खच होत नाह . शासनाने दले या गाईडलाईननुसार खेळांसाठ  
५% अमाऊंट ठेवणे बंधनकारक आहे. डांगणे असतील तर खेळाडू तयार होतील. 
खूप मोठा उप म काढणे यो य नाह . िनधी दला पाह जे. इ ा चरचे ए टमेट 
ा. सु वधा अस या पाह जेत. अनेक कारे कामे कर यासारखी आहेत. अनुभव 

हो यासारखा आहे. टे नकल अडचणी असतील. िनणय ब कूल होत नसतील तर, 
य ात तुम यापयत पोहचत नसेल तर यामुळे ब-याच गो ी राहन जातातू . 

पंपळे सौदागरचा ४५ मी. चा र ता, कासारवाड चा उ डाणपूल खाली उतर यानंतर 
हंजवड ला जाणारा र ता. म ह याला कमान २/३ नागर क मृ यूमुखी पडतात. 
जवळकर ता ची भावजय इथे अ सडटम ये गेली. ी.नाना काटे यांनी कती वेळा 
त ार केली. ितथे लाईट लावायचे सौज य दाखवत नाह त. शंभर बळ  द यानंतर 
करणार का. येक र याला ५०/५० बळ  द यानंतर सु वधा करणार नाह . 
यात काह  अडचणी असतील तर तु ह  जे हापासून महापािलकेचा पदभार 
वकारला मग चांगली वाईट कामे कर यासाठ  आमचा अिधकार  घाबरतो. याचा 

रझ ट मा  कोण याह  कारचा दसत नाह  असी ठोस खंत हे. अिधका-यांम ये 
मा  धा तीच,े िभतीचे वातावरण कुठेतर  दर कर याचा य  ू करावा अशी वनंती 
करतो. बोल यासारखे खूप आहे. तु ह  दलेली सूचना लाखो देतील. येक 
य ची जो नगरसेवक सांगेल याची यो य ती सूचना िलहन घेतायू . हणजे हे 
बजेट शंभर ट के रझ ट ओ रएंटेड बजेट हणायला हरकत नाह . वकास कामे 
सुधार याची उपसूचना आहे. यात आिथक तरतूद  पाह जेत. या कर यासाठ  
वनंती केलेली आहे. कोण याह  प र थतीत पाह ले. कोणतीह  सूचना आ ेपाह 
नसावी. येका या बाबतीत सम वय राह ल. भ व यात आप याकडून याचा 
सम वय होऊ ा.  
 
मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, या ठकाणी सव सद यांनी नमूद केले. 
अंदाजप कावर चचा करत असताना येकाने आपआपले मत कट केले. आपला 
अिधक वेळ न घेता या ठकाणी सूचना करणार आहे. शासनाकडून यावेळ  
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अथसंक प सादर केला यानुसार अंितम मा या िमळून या कामांचा कालावधी २ 
म हने असला पाह ज.े जानेवार या प ह या आठव यात बजेट सादर झाले पाह जे 
असे मला वाटत.े लॉक ंग बजेटबाबत पठाणता नी सांिगतल,े यासंदभात मागदशन 
केले. यासाठ  सूचना कर यासाठ  काय ाचा काह  आधार आहे का, याची देखील 
मा हती आप या मा यमातून दली गेली आहे. बीपीएमसी अ टम ये तशी न द 
आहे का. एकंदर त िन वदा या न राब वता वतं  िन वदा या देखील 
राबवणार. वतं  िन वदा राबव यासाठ  वनंती करतो. अथसंक पावर सवसाधारण 
श दांत उपसूचना वकारणार आहोत का. सुधार त अथसंक पाची तशी न द घेणार 
का. यासाठ  िनयम/अट  प ती काय आहेत. याची सभागृहातून मा हती दली 
गेली पाह जे. अंदाजप का या एखा ा वकास कामाची ठरवलेली या कशी 
ठर वतात याची तातड ने मा हती दली गेली पाह जे. एकाच वेळ  संपूण 
अथसंक पाला मा यता मागू नये. नगरसेवकांनी चचा क न कामाचा ाधा य म 
ठरवावा. दरवेळ  वतं  मा यता यावी अशी वनंती करतो. जेएनएनयूआरएम 
अंतगत िनधी कज व पात िमळावा याची क पना सभागृहात दली गेली पाह जे. 
कजाची परतफेड या कशी असेल याची मा हती दली गेली पाह जे. वशेष 
योजना हणून सु वधा िनधींची तरतूद कर यात येत.े योजना पूण कर या या 
कालावधीत दल  केले जातेु . योजनेचा खच आिथक फाय ाचा आहे. सामा य 
नागर कांनी कर पाने भरले या पैशांचा वापर होतो. छो या तरतूद ंचा वकास 
कामावर प रणाम होतो आहे. मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.महेश लांडगे येकाकडून 
सूचना वकारणार. हजन २००५ अंतगत काम क न संर ण खा या या 
जिमनीवर काढायचे काम हजन २००५ – १ ए ल नंतर सद यांनी वाचले या 
सूचनांमधील काम असेल तर नवीन हेड ओपन करता येईल का. आ ाच करावे 
लागेल हा सं म दूर करावा. हा अथसंक प आधी या ठकाणी मांडलेला आहे. 
अ,ब,क व ड भागातील व ुत वा ह या कायम व पी उभारा यात, तशी तरतूद 
करावी अशी वनंती करतो. ी-पु षांसाट  सावजिनक जागी चाफेकर चौक, 
पीसीएमट  भोसर  चौक, काळेवाड  फाटा, डांगे चौक, नवी सांगवी चौक इथे 
शौचालये उभारावीत. वतं पणे सावजिनक मंद र व शौचालये उभी करावीत अशी 
वनंती करतो. होड ग मा यमातून शहरात जे अिधकृत, अनिधकृत आहेत. य  
यावर १० ट के कर वाढवणार आहे. इतर यात फ  १० ट के वाढणार आहेत, हे 

आप या ता यात घेतले. मनपा या मा यमातनू होड गची पूणपणे यव था केलीतर 
िन तपणे या माफत चांगला महसूल िमळेल अशी आशा य़  करतो. आप याला 
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यवसाय करता येत नसेलतर दसु-याला नेमून ठेकेदार  प तीने हे देऊ शकतो. या 
मताशी मी ठाम आहे. एलबीट मधून डझेल, पे ोल वगळ यात यावे. जेणेक न 
जीवनाव यक व तूंचे दर कमी होतील. पंपर  िचंचवड मधील नागर कांना दलासा 
िमळेल. जो कर आपण लावला यात मोठे अनुदान दले तर ते कर भरतील अशी 
वनंती करतो. कमचार  व अिधकार  यांना २० लाखांपयत घर घे यासाठ  शासक य 
याज दराने तरतूद केलेली आहे. पंपर  िचंचवड या उ ोग नगर त, कामगार 
नगर त महापािलके या मा यमातून फ  घरकुल योजना राबवावी. आऊट 
सोिसगम ये काम करणारे कामगार, कंपनी मालक व संबंिधत ठेकेदार अशा 
कामगारांना अशा सग यांना घरकुल योजनेत महापािलके या मा यमातून योजना 
राब वली तर िन तपणे इथे राहत असलेला कामगार वग, घरकाम करणा-या 
म हलांना मोठा दलासा िमळेल. कमचार , अिधकार  यांना २० लाखांची तरतूद 
केलेली आहे. म हला कामगार भिगनींचा या मा यमातून वचार हावा. यातून 
पंपर  िचंचवड मनपा या ितजोर त भरपूर महसूल ा  होईल. या ीकोणातून 
वचार हावा. द. ८/८/१२ रोजी प  दले होत.े शहराची लोकसं या १८ लाख 
आहे. मोरवाड , कासारवाड  आय.ट .आय. साठ  ४ ते ५ हजार अज ा  झाले 
आहेत. फ  ४३८ जागा उपल ध असतात. कासारवाड  आय.ट .आय. म ये १३६ 
जणांना वेश दला जातो. द.८/८/१२ रोजी िनवेदन दलेले आहे. आय.ट .आय 
इथे भेट दली. चचा करताना जाणवले, अपुरा िश णाचा तां क टाफ जागा 
अपुर  अस यामुळे ब-याचशा कामगार मुलांना, दबळ घटकां या मुलांना समा व  ु
क न घेऊ शकत नाह . याचा वचार करावा अशी वनंती करतो. अथसंक पा या 
मा यमातून या सूचना दले या आहेत. स मा.सद यांनी या ठकाणी बर च काह  
बजेटवर चचा केलेली आहे. जे हापासून आपण पंपर  िचंचवडची सु े वकारलेली 
आहेत, पंपर  िचंचवड मनपाचा वेगळा चेहरा तयार केलेला आहे. चांग या प तीने 
कामाचा ठसा उमटवला आहे. चांग या कार या लोकांकडून या मा यमातून ा  
होईल. याबाबत शंका नाह . आप याबरोबर आ ह  सगळे आहोत. सगळे सभागृह 
आप याबरोबर आहे. मह वा या बाबींवर िन त या सूचना केले या आहेत याचा 
िन त वचार होईल अशी अपे ा बोलतो. महापौरांनी बोलायची संधी दली व 
वॉिनग दली हणून थोड यात बोलून थांबतो.  
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, या सभागृहाचे रेकॉड आहे. साडे नऊ तास 
सभागृह चालले होत.े याचे रेकॉड मोडा. स या 8 तास झाले. मा.महापौर मॅडमना 
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ध यवाद दले पाह जेत. हे अंदाजप क सादर होत असताना या सभागृहात िनराशेचे 
वातावरण आहे. सभागृहात जवळपास 35 जणांनी अंदाजप कावर मते य  केली 
आहेत. उप थतांची सं या 32 राह ली आहे. जवळपाल 3248 कोट  14 लाख 
पयांचे अंदाजप क थायी सिमतीचे अ य  इथे नाह त, यांनी सादर केल.े ते 

आयु ांनी तयार केलेले आहे. अ य ांनी तयार केलेले नाह . शासनाने बजेट तयार 
क न आप यापुढे सादर केले आहे. आपण याला मंजूर  देणार आहोत. गेले अनेक 
वषाचा या सभागृहातील माझा वतःचा अनुभव आहे, बजेट आयु ांनी ठेवलेले 
असत.े या ीकोणातून संपूण बजेट झा यानंतर जवळपास 1382 पानांचे बजेट 
आहे. याची सगळ  पाने चाळली आहेत. अितशय चांग या कारचे बजेट केले. 
मा.नांदगुडे यांनी सांिगत या माणे जर एखा ा भागाला झुकते माप दले ते देखील 
मा य करावे लागेल. काह  भागात बजेटमधील सवािधक तरतूद ठेवली आहे. तरतूद 
वाढवत असताना आपण ामु याने ामीण भागावर भर दलेला आहे. माझा याला 
वरोध नाह  परंतू या ामीण भागात भर दला, ितथे करातून येणा-या उ प नाची 
यव था का होत नाह . आपण जर यापूव च ामीण भागात पाणीपुरवठा, 
ेनेजसाठ  योजना राब व या. तर  जा त पैसा ामीण भागातून करातून येणारे 
उ प न 37 कोट  भागापैक  आज शासना या िनणयानुसार 22 कोट  माफ केलेले 
आहेत. 50 कोट ंवर पाणी सोडले पाह ज.े रा य शासनाकडून कुठेतर  आ हाला ते 
माफ होईल, या सं माव थेत नागर क हा पैसा भरत नाह त. आपण डॉ टर 
असलात तर  याबाबत अितशय चांग या कारचे अंदाजप क केले, याब ल 
ध यवाद देतो. सगळे अंदाजप क होत असताना आप याला पु तक वाट यानंतर 
ल ात येत,े ना व यपूण उप म दलेला आहे. मा या ीकोणातून ना व यापूण 
उप म कोणताह  नाह . १० कलमी काय म हा एकमेव ना व यपूण उप म 
वाटतोय. जेणेक न भ व यात तपासणी पथक थापन केलेले आहे. १ कोट ंचे ब ीस 
दलेले आहे. हे ो साहन आहे. ब ीस ठेवले हणून अिधकार  काम करतील ह  
व तु थती आहे. तेवढ  मानिसकता या महापािलकेतील काम करणारे, शासनातील 
अिधकार  कंवा कमचा-यांची नाह . कामाची सफाई नाह . हे ट न लागायला बराच 
कालावधी जावा लागले. आपली कसरत होणार आहे. आप या कसरतीतून कोणाचा 
बळ  जाऊ नये हे ामु याने सांगतो. आ ह  इतक  वष जी हाव केली, जी पळापळ 
केली, इथून पुढे आ ा मा  आप या अिधका-यांची काम करताना िन तपणे 
पळापळ होणार आहे. पयटन वकास आराखडा राब वत असताना तरतूद केली. 
याम ये सूचना करायची आहे. पयटन वकास आराखडा राब वताना पयटनावर भर 
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देतोय. हे नगर पयटन नगर हावे. शहराबाहेर ल, शहरातील नागर क आक षत  
हावेत. तरतूद कमी केली. कोण या भागात केली. यात जायचे नाह . यात 
सात याने अनेक अंदाजप कांत सांिगतल.े अनेक पयटन थळे आहेत. दगा टेकडु , 
बड हॅली, भोसली सहल क , केजुदेवी बोट लब, सांगवीतील िशवसृ ी, साय स 
पाक असेल नागर कांना पाह यासारखी शहरात कती थळे आहेत. शहरात राहणा-
या नागर कांना देखील या थळांची क पना नाह . गेले अनेक अंदाजप क सभेत 
चचा करत असताना सांिगतले होते, शहरात ामु याने या पयटन थळांना भेट  
दे यासाठ  एक पंपर -िचंचवड दशन बस चालू करावी. यामुळे नागर क ह  
पयटन थळे पाहतील. अंदाजप कावर बोलत असताना काह  बजेटम ये ेक 
लावला आहे. खचालादेखील ेक लावला पाह जे. महापािलके या ितजोर तून येणारा 
कराचा पैसा नागर कां या हतासाठ  आहे. क पावर खच झाला पाह जे. उ प नाचे 
ोत आहेत. जकात जाऊन एलबीट  येईल. आकाशिच ह परवाना आहे. 

अ नशामक परवाना वभागाकडून हॉटेलवर होड ग लावत असतील. िश ण िनधी, 
वृ कर, बांधकाम वभागात झडा लाव यासाठ  बांधकाम यावसाियक जमा करतात. 
वषाकाठ  ३ ते साडेतीन कोट  जमा होतात. कोणताह  बांधकाम यावसाियकाक जे 
जवळपास १४ कोट  वग क न घेतले आहेत. २२ कोट  र कम जमा करतो. 
उ प नाचे ोत पाह ले आहेत. महापािलकेचे उ प न कती २८ फे ुवार  २०१३ 
पयत जकात उ प न जवळपास १०५८ कोट  जमा झालेले आहेत. एका वषात १२०० 
कोट  जमा होतील. य ात १२०० कोट  जमा आहेत का नाह  याची ३१ माच 
पयत शंका आहे. एलबीट  मा यमातून दाखवले गेले असेलतर काह  माणात १४०० 
कोट ंपयत उ प न जाणार आहे. हणून शहरातील यवसायीक कतीह  छोटा असेल 
मोठा असेल, एलबीट  लागू करत असताना आपण कराबाबतीत धोरणा मक िनणय 
यायला पाह जे. ११०० कोट ंचे उ प न जकातीपासून िमळते आहे. पुढे जाऊन १४०० 

कोट ंपयत जाणार असेल तर छो या-छो या यावसाियकांवर अ याय करतो. हणून 
याबाबत मुंढे साहेब असतील, िनयमावली तयार केली असेलतर यात बारकाईने 
वचार केला पाह ज.े जुलमाचा कर ामु याने भरता कामा नय.े वॅट लागू 
के यानंतर जकात बंद झाली पाह जे. तो रा य सरकारचा िनणय आहे. यांनी 
जकात बंद केली. यापा-यांना कर भरायला लावला तर आप याला उ प न िमळेल. 
महापािलकेचे ोत करत असताना ामु याने यापा-यांवर याचा प रणाम होऊ 
नय.े सवसामा य माणसावर प रणाम होणार आहे. यात एलबीट त पैसे भरावे 
लागतील. तर तेवढ  र कम या मालावर, कंपनीवर वाढवणार. आज बांधकाम 
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यावसाियकांना १% लॅट या कंमतीवर १% भरणार. यां या खशातून भरणार 
नाह . सग या वचारातून लागू करताना ुट  राह नयेू . हा ामु यान े
करसंकलनबाबतीत जवळपास २५० कोट  अपे त धरले आहेत. सभागृहात 
सद यांनी सांिगतले आहे, ६,००० िमळकती ३१ माच पूव चे रेकॉड आहे. 
महापािलकेत तसे नमूद केलेले आहे. या िमळकती न दवून घेत यानंतर 
महापािलकेचा येणारा पैसा, २० कोट  मनपा या ितजोर त पडणार आहेत. याची 
न द करावी लागणार आहे. आ ा न दणी क न घेतली तर  ३१ माच पूव चे मनपाला 
उ प न िमळणार आहे. उ प न कमी पडू नये हाच हेतू आहे. कर पाने 
महापािलके या ितजोर त जमा झालेला बराचसा पैसा वष सहा म ह यांत घालवून 
दलेला आहे. िमळकत कर भर यानंतर २% करतो. दंड भरतो. जेणेक न िमळकत 
करात आपण वाढ केलीतर  मागील मा ह यांत उ प न वाढणार आहे. म यंतर या 
कालावधीत आपण शहरात सु े हाती घेत यानंतर रा य सरकार या िनदशां माणे 
बांधकामे पाडली. ती पाडली मा  आज शहरात जवळपास २०,००० िमळकती आहेत. 
एखा ा नागर काची िमळकत आहे, तो खाली राहतो व वर तीन/तीन मजले वाढवले 
तर याची न द राहत नाह  अशा जवळपास १०,००० िमळकती आहेत. लाईटबील, 
पाणी खाली राहणारे वापरतात. हेच वर राहणारे नागर क याला वेगळे िनकष काय 
नाह त. जवळपास २५ ते ३० कोट  उ प न वाढेल. आपण शहरात आ यानंतर 
बांधकामे पाडायला सु वात केली. आयु  घरफोड  करणारे आयु  अशी शहरात 
आपली ओळख झाली आहे. एक शेर आहे, उमर गुजर जाती है, एक एक घर बनाने 
म तुमको देर नह ं लगती, ब तीयाँ उजाडनेम ।।  २० ते ३०% बांधकामे पाडत 
असताना राजक य ेषापोट  पाडली आहेत. कोणीह  सांिगतले, विश  प ा या 
ने यांनी सांिगतले ते पाडा हणून आपण कारवाई केलेली आहे. आप या शहरातील 
माणूस ओळखतो. पुढा-यांना जाणतो. तुम याशी ओळख झाली या अंदाजप का या 
मा यमातून. एवढा सगळा कारभार करत असताना अितशय गितमान, योगशील 
अंदाजप क हणावे लागत.े कोणताह  हेतू नाह . आपण जो शासक य कारभार 
करता याब ल मनात बलकूल शंका नाह . चुक या प तीने फड ंग क न एखा ाचे 
नुकसान करायचे काम तर आपण करत नाह  ना याची खा ी पटवून या. ब ड ंग 
परिमशन वभागाचे उ प न २०१३-१४ साठ  २५० कोट  ९८ लाख अपे त धरले 
आहे. बांधकाम वभागाचे उ प न येथे आहे. याबरोबरच याला लागू असणारे 
उ प न अ नशामक वभागाचा नाहरकत दाखला घेतो. अनेक नागर क २० ते २२ 
कोट  भरतात. ३ ते ४ कोट  उ ानासाठ  भरतात. पुढ ल वष  जर  लॅक असलातर  



89 

२८० कोट ंवर जाणार आहे. शहरात मो या माणात बांधकामे चालू आहेत. 
मोठमो या इमारती आहेत. बांधकामांना नागर  सु वधा दे यासाठ  कमी पडतो. 
ेनेज यव था रा त झा या पाह जेत. कच-याची मुळात वाट लागली पाह जे. 
व छता साफसफाई झाली पाह जे. याबाबत कमी पडतोय. या ीकोणातून 

िनदशनास आणून देतो. ७ कोट  १६ लाख उ प न दाखवले आहे. परिमशन देत 
असताना या शहराला व प ू व प ा  होऊ नये. ब-याच माणात शहरा या 
दशनी भागात फलक लावतात. व प प देऊ नयेू . आम यासारखा इतर वॉडात 
चांगले ले स लाव यासाठ  रतसर परिमशन ा. जेणेक न जागा िन त करा. 
भाग कायालयाकडून परिमशन घेत यानंतर उ प न वाढेल. पंपर  िचंचवड शहरात 

नाव नसले तर  अनिधकृत फलक, ले स य ात काढायची मो हम करा. भाग 
कायालयांकडून मो हम चालू आहे. यांचे कोणी वाली नाह , यांचे ले स काढले 
आहेत. यां याकडे वरदह त आहे, यांचे काढले नाह त. यात भेदभाव होता कामा 
नय.े यात आप याकडून समान पातळ व न याय िमळावा ह च अपे ा य  
करतो. अ नशामक वभागाकडून मो या माणावर नागर  सु वधा क ाकडून पैसा 
जमा होतो. ५४ मी. या िशड साठ  ८ कोट  ७५ लाख, वाहन खरेद साठ  १३ लाख 
७५ हजार. जे वाहन घेणार याची तपासणी क न घेतले गेले पाह जे. मागील 
कालावधीत काह  वाहने व यं साम ी घेताना ते दजदार न हते. याची नंतर 
तपासणी करावी लागली. भ व यात असा कार क  नय.े जेणेक न शहरा या 
भ व या या ीकोणातून वाहन व याची मता तपासून दजदार सा ह य 
घे यासंदभात आपण य  करावेत. पाणीपुरव याबाबतीत चचा झाली. बंद पाईप 
योजनेबाबत चचा झाली. मीदेखली अनेक वेळा बंद पाईप योजनेबाबत चचा केली. 
शासनाने चुक या प तीने योजना राब वली हे नाकारता येणार नाह . आपण 

यासाठ  २९३ कोट  ४१ लाख तरतूद केली. याची िन वदा िनघाली, ती २०.१८% 
अबो ह दराची आहे. ३९.८ ट के दराची िन वदा काढली. संबंिधत ठेकेदाराला ५० 
कोट  अड हा स दले. २५ कोट  ठेकेदाराकडे आहेत. ते वळते क न घेतले. या 
साठ चा अपे त खच ३४० कोट  झाला आहे. पाणी उपसा योजनेसाठ  बराच खच 
केला. भूसंपादनासाठ  २ कोट , गेटवेल बांध यासाठ  २०० कोट  लागणार आहे. ६०० 
कोट ं या जवळपास जाणार आहे. रा य शासनाने म यंतर  सिमती नेमली. जी 
िस युएशन सांिगतली. दो ह  बाजंूवर बांधावे. आज रावेतला जल उपसा क ावर 
जाऊन बघा. सगळे ेनेजचे पाणी, मैला यात जातो. ते साफ करा. ऊशाला क ाला 
बांधायला सु वात करा. पाणी उचलावे लागणार आहे. शहराला पाणीपुरवठा होतो तो 
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ामु याने शु  िमळत असला तर  ते अशु च आहे. प र थती नाजुक आहे. १८ 
लाख लोकांवर प रणाम होणार आहे. जवीता या ीकोणातून धो याचे होणार 
आहे. ेनेजचे पाणी यात िमसळताना दसते. पाणी उपसा क न सु ा यावर 
को यावधी पये खच करतो. आपण भेट दली. गेटवेल बांधायला कोणाचीच 
अडचण नाह . ६ क.मी.ची लाईन टाकताना शेतक-यांशी चचा केली तर 
सामोपचाराने होईल. काय ा माणे िमटणार नाह . यासाठ  कुठेतर  आप याकडून 
बीलातून पुढे गेले पाह जे. जोपयत बंद पाईप योजनेत बळ  गेलेले आहेत, 
िन तपणे मी देखील या लोकांना सहकाया या भूिमकेखाली शहरा या ीकोणातून 
हा  िमटला गेला पाह जे. सामोपचाराने िमटले पाह ज,े भांडून नाह . बंद पाईप 
योजना कर यासाठ  पोिलस यं णा लावून कती जणांचे बळ  घेणार. यावेळ  
पोिलस यं णा न हती का. ३ लोकांचा बळ  गेलेला पोिलस यं णेवर पोिलसी धाकाने 
असे कृ य क न हा  िमट यासारखा नाह . सामोपचाराने एक  क न 
िमट यासारखे आहे. सामोपचाराने िनणय घेतला तर शंभर ट के  सुटेल. 
पाणीपुरवठा वभागाकडून खच करतो. ामु याने अपे त उ प न धरतो. ५८ कोट  
५२ लाख वाढतात. गेले वषाची व  काढलीतर चालू वष  कती जमा झाले. २० 
कोट ंपे ा जा त जमा झाले नाह त. करसंकलनची बले दली जातात. पाणी उपकर 
जमा करतो. २२ कोट  ८० लाख जमा करतो. यात पाणी उपकर २ कोट  ५ लाख 
जमा आहेत. या शहरात शंभर ट के नागर क पाणी प ट  भरतात का. चो न 
कने शन घेत असतील तर, दसु-या या नळाव न घेत असालतर शंभर ट के या 
शहरात जेव या िमळकती आहेत, याचे पाणी कने शन शोधून वसूली केलीतर 
आयु ांनी म यंतर  बैठक घेतली होती. ५ ते १० कोट ंची वाढ होणार आहे. 
महापािलका आयु  ड गीकर असताना शहरात अनिधकृत न द  कने श स शोधले 
होते. यावेळ  ५ कोट  उ प न िमळवले होत.े शोध मोह म केलीतर ामु याने सव 
कने श स शोधली तर  उ प नात वाढ होईल. शहरात समान पाणीवाटप होत नाह . 
विश  भागात पाणीपुरवठा जा त केला जातो. अिधकार  से टर २३ म ये बसतो. 
या यावर आरोप होतो. काह  भागात पाणी पुरवठा केला जात नाह . थेरगाव, 

काळेवाड , वाकड हा भाग असेल तर ितथे आजदेखील लोलोवल माणे पाणीपुरवठा 
होतो. विश  भागात जा त दाबाने पाणीपुरवठा केला जातो. काडा िस ट म काह  
नाह . येक मनु य ानी झाला पा हजे. याची गंभीर दखल या. येक मनु य 
सवसामा य करदा याला समान याय िमळावा. पाणी वाटप समान िमळावे. हा या 
गो ींमागील हेतू आहे. पाणीपुरव याबाबत अनेक वेळा कायशाळा घेत या. 
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नागर कांनी िन तपणे त ार  के य़ा पाह जेत. व तीकडे पाणी िमळते का नाह , 
याची खबर सारखी घेतली पाह जे. जु या लाईनवर याला लाग ू क न याचे 
सव ण केले पाह जे. ते बदलायचे िश ट करायचे काम केले आहे. 
जेएनएनयूआरएम योजनेअंतगत पाणीपुरवठा लाईन बदली करा यात. मागणी केली 
आहे. आम या अिधका-यांनी लाईन पुढे टाकत असतील तर हे सु ा आपण 
तपासले पाह जे. िन वदा काढ यासाठ  लाईन टाकणे गरजेचे नाह . याचे सव ण 
केले पाह जे. कोण या ठकाणी आव यकता आहे, ते रेकॉडवर घेतले पाह जे. 
संबंिधत वभाग मुखांनी ठराव केला. यासंदभात सांिगतले पाह जे. आज पाणी 
उचलेले जात.े या शहरात पाणी उचलत असताना माणशी माण भरपूर आहे. वाटप 
यव थत होत नाह . बोअरवेल घेत या आहेत. याचे सु ा सव ण केले पाह जे. 
पा याचे ोत कमी झाले नाह  पाह जेत. भूगभातील पाणी कमी झाले. संपूण 
मानवजातीवर गंभीर प रणाम होणार आहे. अनेक सोसाय यांम ये बोअरवेल आहे. 
र ते धु यासाठ  याचा वापर करतो. जनमानसांत जागृती केली पाह जे. 
महारा ातील काह  भाग द काळाने होरपळतोयु . बोअरवेलचे पाणी र ता धु यासाठ  
वापरतोय. जो मनपाचा सव ानी आहे, याचा चाज आकारला गलेातर, मनपाला 
उ प न होईल. रा य शासनाने ब-याचशा गावात खाजगी बोअरवेल प या या 
पा यासाठ  वापरतात. पाणी संपायची, द काळ पडायची वाट बघायची काु . रा य 
शासनाचा डाटा जेणेक न कमी करा. पंपर  िचंचवड मनपाला आदेश यायची एकंदर 

या क न खाजगी गो ी वापरतो का हे पाहन यावर कारवाई करावीू . या 
ीकोणातून य  करावेत. या अंदाजप कात ामु याने थाप य वभागावर खच 

करतो. नागर सु वधा जा त िमळा या पाह जेत. पाणीपुरवठा योजनेत २४ कोट  ११ 
लाख थाप य वभागावर ठेवले आहेत. अंदाजप कात तरतूद ठेवत असताना कामे 
चांग या वािलट ची हावीत. कामात हलगज पणा होऊ नये हे पाह ले पाह जे. 
बीआरट  रोड औंध-रावेत रोड १५ वषाम ये याला वरोध केला होता. १५ वषात 
खरेद  होणार नाह  असे करायचे. ४५ कोट  खच के यानंतर ४ वषात या यावर 
बीआरट त र ता चालू आहे. कोणा या खशातून पैसा गेला. बंड यां या खशातून 
पैसा गेला नाह . सभागृहाने मा यता दली, यां या खशातून पैसा गेला नाह . मी 
वरोध केला होता. या र यावरच डांबर करण होते आहे. चुक या धोरणामुळे 
अनेक आयु  येऊन गेले. अनेक सद य, सभागृहात आयु  सांगत असताना 
टे नकल नॉलेज नसेल तर- या यापे ा अनुभव जा त आहे. महापािलके या 
थापनेपासून सभागृहात मा.आर.एस.कुमार, मा.योगेश बहल ये  सद य आहेत. 
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जेणेक न अंदाजप कावर बोलत असताना अितशय चांग या कारची भावीपणे 
भाषणे केली. सद यां या सूचना वचारात घेत या तर भ व यात आिथक फटका 
बसणार नाह . आपण सु ा कोण या कारचे िनयोजन करत असताना या 
जागे या या ा सु ा के या पाह जेत. भ व यात तु ह  गे यानंतर, आयु  
बदल यानंतर जी चुक ची कामे तु ह  केली होती ती पुढ ल आयु ांनी केली नाह  
पाह जेत. चुक चा खच झाला असेलतर तो देखील खच आप या रेकॉडवर ठेवला 
पाह जे. आज सभागृहात ेड सेपरेटरचा उ लेख केला. ामु याने जो कर भरतो तो 
ॅफ क िस नलला उभा राहतो. १९९७ च े मॉडेल शोधून पहा यावेळ च           
दले होते. उ डाणपूल हायला पा हजे होता. िनगड  ते फुगेवाड  असा हायला 
पाह जे होता. ेड सेपरेटर मधून मे ो क प जाणार नाह . भ व यात लॅिनंग केले 
असले तर  शहरात ॅ फक जाम होते. परवा एक फोर हलर ेड सेपरेटरम ये 
पलट  झाली. नाह तर कोण याह  शहरात नसेल एवढे सुस ज र ते शहरात झाले 
आहेत. सगळे होत असताना चुक या प तीने कामे झाली. ती मा  होऊ नयेत. 
ेड सेपरेटरचे काम कतीतर  वष थांबले आहे. पे ह ंग लॉकवर ामु याने भाग 

कायालयावर तरतूद आपण पा हली पाह जे. पे ह ंग लॉक कती वािलट चा आहे. 
गुणव ा तपासली पाह जे. ८ कोट  ५१ लाख याबाबत रोड ा सपोट सुधार यासाठ  
नद लगत या नद  पा ात बांधून र ता केला. पुणे महापािलकेने या माणे नद  
पा ालगत केले. भ व यात ॅफ क े ात गेलो. ामु याने नद  प रसरात हायिसंथ 
थांबत.े रंगरोडबाबत ६० ते ६५ जागा िमळा या. ३० ते ३५% जागा िमळा या. 
शहरातील रंगरोड िमळालातर शहरातील मुख र ता होईल. ७६ लाखांची तरतूद 
ठेवली आहे. पाक गसाठ  मो या माणात लॉट नाह त. काह  भागातनू क गेला, 
लोकांचे अपघात होतात. याबाबत यो य तो िनणय ता काळ यावा. लवकरात 
लवकर  माग   लावावा लागणार आहे. ामु याने वै क य वभागावर मो या 
माणावर खच करतो. वाय.सी.एम.सारखे णालय, इतर वभागीय णालये 

आपण डॉ टर आहात, या े ातील माह ती आहे. खच टाळता येईल. वै क य 
ितपूत साठ  6 कोट  75 लाख तरतूद ठेवलेली आहे. ह  तरतूद कुठेतर  कमी 

होईल का या ीकोणातून पाह ले पाह जे. याबाबत याआधी मो या माणावर चचा 
झाली. वै क य ितपूत ची बले तपासणी क न नाहक खच होतो. या यावर 
देखील आळा घालावा. उपकरण खचासाठ  15 कोट  8 लाख, वायसीएम या 
उपकरण खचासाट  2 कोट  15 लाख, अशी 17 ½ कोट ंची खरेद  केली होती. हे 
सगळे करत असताना आपण िन तपणे आप या कारक द त िनयं ण आणले आहे. 
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परंतू गुणव ा तपासणी क न कं ोल आणला आहे. आप या कालावधीत ठरा वक 
पैसे भरले आहेत. आपण गे यानंतर काय. जवळपास कती कोट  तरतुद 
इ ट युट उभी कर यासाट  लागणार. येक आयु  महापािलकेत आ यानंतर 
या या नजरेने महापािलका पाहत असतो. तु ह  गे यानंतर एखादा इं जिनअर 

आयु  येईल, तो हणेल हे केलेले काम चुक चे केलेले आहे. याबाबत आपण करत 
असताना भ व यात क प बंद पडू नयेत. पैसा मोजप ट त खच करावा, जेणेक न 
भ व यात कमतरता राहता कामा नये. महापािलकेला कायम हा पांढरा ह ी वाट ू
नय.े मशानभूमीसाठ  १ कोट  ८ लाख तरतूद केली आहे. महापािलकां या 
मशानभूमींना एकदा भेट ा. रा य शासनाने हगणदार मु  गाव कर याचा संक प 

केला आहे. बर चशी खेडेगावे हगणदार मु  झाली आहेत. शहरात याची गरज आहे. 
मशानभूमीत जा काय अव था आहे. काळेवाड  मशानभूमीत गे यावर नरकात 

गे यासारखे वाटत.े सं याकाळ  ६ नंतर भाटनगर या मशानभूमीत जा, अंगावरचा 
वास जात नाह . रखवालासाठ  १ कोट  ६० लाख तरतूद ठेवतो. एक माणूस नेमलेला 
असतो. आरो य कमचा-यांकडून मशानभूमी साफ क न घेतो. काम न करता 
नाहक पैसे जातात. यावर िनयं ण पाह जे. यात सुधारणा होईल असे वाटत नाह . 
यावर िनयं ण ठेव यासाठ , य चा नाश होतो. या या मानिसकतेच े नाक 
दाबायचे काम क  नका. माणसाला जाळायला गे यावर याला नरकात पाठव याची 
यव था महापािलका करत.े प रसर व छ ठेव यासाठ  काम केले पाह ज.े सगळे 
चबर अंडर ाऊंड ेनेज झालेले आहेत. येणा-या-जाणा-या नागर काला याला सोडून 
जावे लागते. नद पा ालगत अंडर ाऊंड ेनेज चबर तपासणी केली. आजदेखील 
शौचालये २०० mlt पाणी पुरव याची पूतता होत नाह . ठेकेदाराचे भले होते. नद ला 
घाणीचे, ना याचे व प आले आहे. म छरांचे रा य झाले आहे. म छर चाव याने 
बेजार झाले आहेत. नाह तर अिधका-यांनी म छरावर उपाययोजना कर याचे बजेट 
दले पाह ज.े यासाठ  तरतूद केली पाह जे. दवाखा यावर ल खच कमी होईल. 
सु वधा देत असताना शाळेतील नागर कांचे आरो य पहा. पवना, मुळा, इं ायणी 
नद  खराब करायचे काम पंपर  िचंचवडने केले आहे. २४० mlt पाणी ट केलेले 
आहे. बजेटम ये तरतूद केलेली आहे. यावर िनयं ण राखायला वेगळ  यं णा ठेवा. 
तुम यापयत जे काह  होईल,तुम या काळात होईल. एकदा वाटते दाखवणारा, सफाई 
लावणारा माणूस चांगला असेलतर, आरो य चांगले ठेवायचे असेलतर ेनेज लाईन 
जा त कालावधी या झाले या आहेत. राहणा-या नागर कांची सं या वाढलेली आहे. 
यावेळ  कमी आहे, १०-१५ वषापूव  ेनेज लाईनचे काम पाहत आहोत. अनेक 
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ठेकेदार खूप मोठे झाले आहेत. आ हाला काम िमळावे हणून ४/५ तास बसतो. ४ 
लाखांसाठ  आहे. आ ा ४/५ कोट ंचे काम करतात. चबर बांधले. मनपाची परिमशन 
घेतली नाह . याला ला टर अजूनह  केलेले नाह . गाळ साठलेला आहे. साफ 
करताना अनेक खोलीवर लाईन झालेली आहे. वारंवार नागरव तीकडे त ार  येतात. 
लाईन बांध यासंदभात काळजीपूवक पुढ ल म ह यात िन वदा या झाली पाह जे. 
नाह तर डांबर करणाची िन वदा या झाली पाह जे. प हले या- या भागात 
त ार  आहेत. वा त वक जु या लाई स आहेत. चबर या वारंवार त ार  येतात. 
गटार चे पाणी िमळते. नागर कां या वेळोवेळ  त ार  येतात. या तपासून कामे 
करावीत. नागर कांना चांग या सु वधा द यातर िन तपणे भ व यात 
पा यासंदभातील नागर कां या त ार  वाढणार नाह त. नद पा ालगत केले या 
सग या ेनेज लाईन फोड याचे काम जाणीवपूवक केले जाते. त ार  कमी होतील. 
नद पा  अितशय चांग या कारचे होईल. जेणेक न आरो यावर शहरात यां क 
प तीने कामे करताना ११ कोट  खच करतो. या गो ीला वरोध नाह . या 
नागर कांसाठ  खच करतो, या य ंसाठ  खच करतो, तुम यापयत त ार घेऊन 
येत नाह त. यांना समाधान िमळाले पाह ज.े सभागृहात सद य येत नाह त. ह  
उदािसनता आहे. बजेट ३२४८ कोट ंचे आहे. ३/४ कोट  खच क न सद य इथे 
आलेले आहेत. िनवडणूका सो या राह ले य़ा नाह त. याला कामाशी मतलब आहे. 
ह  कामे करतो का नाह  नाह तर दसरा आहेु . मा.आर.एस.कुमार साहेबांनी 
सांिगत या माणे अिधका-याची फारफारतर बदली करतो. एका वभागाकडून दसु-या 
वभागांत जाऊ शकतो. जाताना एखाद  वसूली आणून चांगली टोटल घेऊ शकतो. 
याबाबत गांिभयाने घेतले पाह जे. भाग कायालये व मु य कायालय आरो यावर 
मोठा खच करतात. नद  साफसफाई, गटर यव थापन, टॉयलेट शौचालय 
खरेद साठ  खच करतो. अंदाजप कात ३ कोट ंची तरतूद दाखवली. शहरात 
भाग तरावर टॉयलेट आहेत. यांची अव था पहा. यांची िनगा राखली जाते का. 

काय माचा ठकाणा लावला. ३/४ दवस पडून राहते. िनगा राखली जात नाह . 
मुले खेळतात ते टायरमधील हवा सोडायचे काम करतात. जागेत सावजिनक मुता-
या उ या के या पाह जेत. आरो य वभागात सांिगतले होत.े शौचालयाबाबत या 
शहरात ४२६२ शौचालयांची गरज आहे. २७३१ शौचालये आहेत, यांची अव था काय 
आहे. ती वरचेवर साफ केली जातात का. यांची िनगा राखली जाते का. यांचा 
वास हजारो फुटांवर येतो आहे. महापािलके या इमारतीतून आत घुसताना पु या या 
आयु ांना वास आला. यांना याचा छडा घेतला, मुतार त घुतले. हे आयु ांचे काम 
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आहे का. हे क न घेणे अिधका-यांचे काम आहे. आयु  वतः काम करायला 
लागले. नागर कांनी साफ करावे अशी अव था का होत.े हणून सगळे कर भरत 
असताना ाथिमक िश ण, आरो य ह  महापािलकेचे ाथिमक कत य आहे. यांनी 
केले पा हजे, यांची जबाबदार  आहे. सवासह त साफसफाईवर ४ कोट  ५० लाख 
तरतूद ठेवली आहे. शाळेबाबत कोण याह  सद यांना वचारले. या शौचालयांची काय 
प र थती आहे. इत या वषात त ार क न यात सुधारणा का होत नाह . यात 
सुधारणा झाली नाह . ामु याने शहरात पु षांकर ता व यांकर ता मुता-या 
कर याचे काम वापरायला पाणी मायनर सोयी नसतील तर या करा. पा याची 
सोय शंभर ट के मुता-यांत पाह जे. २०० mlt पाणी ट होत असताना मैल 
शु करण क ातून पाणी ट होते. चांगले पाणी वापरायचे नसेलतर मैलाशु करण 
क ातून ट झालेले पाणी वापरलेतर न क  मुता-या व छ राहतील. आप या 
कारक द त शहर हगणदार मु  हावे. हे काम मा  कोणताह  आयु  करत नाह . 
झोपडप ट  प रसर असेलतर या ठकाणी सगळे वधीला बसतात. रा य शासन 
एखादे गाव हगणदार  मु  करत असेल तर असे शहरात सु ा होऊ शकत.े तु हाला 
ध यवाद देतो. एखादा संडासला बसला तर याला उठवाल का. शासक य वगाने 
लोकांना ो साहन दे याचे काम केले आहे. आमचा देखील हाच हेतू आहे. ह  
संक पना १० वषापूव  केली असती तर झाले असते. शासनाने तु हाला सांिगतले, 
तुमचा नाईलाज झाला. अशी भूिमका ठेव यानंतर शहरातील अनिधकृत बांधकामे 
थांबली. कोणीह  यापुढे र यावर वधीसाठ  बसणार नाह . आरो य वभागाकडून 
सांगताना कारवाई केली पाह जे. पुढ ल अंदाजप कात परत बोलणार आहे. अशा 
कारे घेतले तर याचा पंचनामा देखील सभागृहात करणार आहे. व ुत वभागाचे 

बीलासाठ  मो या माणावर खच करतो. यात कुठेतर  काटछाट क न का ी लावून 
उजा बचत करणा-या ट लाईटसाठ  ८ कोट  ५५ लाख तरतूद दाखवली. एव या 
उजा बचती ट लाईटसाठ  अशा कारचे योग केलेले आहेत. यापासून काय 
िन प न झाले. उजा बचत हणून ट लाईटचे पॅन स ् ई ५-२० ठकठाक 
करतात. आ ह  फोन केला तर हणतात, गाड  नाह . ठेकेदाराला डो यासमोर ठेवून 
उजाबचत करायचे काम केले नाह  पाह जे. व ुत बीलाबाबत गांिभयाने घेतले 
पाह जे. अनाव यक सु वधा आहेत या थांबव या गे या पाह जेत. हायमा क 
लाईटसाठ  २ कोट  ६० लाख असून पाणी जा त माणात शु  कर यासाठ  खच 
होतो. केिमकलवर खच होतो. जल उपसासाठ  ११ कोट  २६ लाख खच झाला. 
व ुतसाठ  नवीन तरतूद केली. साय स पाक इथे तारांगण करणार आहोत. 
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प ने यांनी सूचना के या. शहरात तारांगण कर याशी मी सहमत आहे. मी १९९९ 
साली मा. थायी सिमतीचा अ य  होतो. अंदाजप काम ये ७ कोट  तरतूद 
तारांगणसाठ  ठेवली होती. िन वदा या १० कोट ंची केली आहे. जमन कंपनीने 
वार य दाखवले होत.े वकऑडर सु ा दली होती. अंदाजप काची िमट ंग होती. 
थायी सिमती अ य  ीरंग बारणे यां या कारक द त हे काम झाले नाह  पाह जे 
हणून यावेळचे सद य योगेश बहल, ल मण जगताप, शाम वा हेकर यांनी होड 

उठवली. मी यावेळ  सांिगतल,े पुढे कोण थायी सिमतीचा अ य  होईल, या या 
कारक द त काम करा. कारक द त १२ वषापूव  हे काम झाले नाह . आज या 
कंपनीचे रेट डबल,ितबल झाले असतील. आ ा व वध योजनांवर खच करतो. 
यापे ा हा साय स पाक तारांगण वर खच होईल. १ लाख तरतूद केलेली आहे. 

मंगलाता ची संक पना आहे. हा खच हावा, जेणेक न आप या शहराची 
ना व यपूण ओळख हावी. जेणेक न पु याम ये राहणारे नागर क या शहराकडे 
वेग या ीकोणातून पाहतील. चांग या सु वधा िमळतात. शहरात पयटन थळे 
वकिसत हावीत या ीकोणातून देखील तरतूद केली पाह जे. या वषयाला 
सद यांनी हात घातला आहे. या वषया या अनुषंगाने बोलणार नाह . संगणकावर 
ामु याने भर दलेला आहे. वाय-फायसाठ  तरतूद ठेवलेली आहे. िश ण 

मंडळाबाबत जो खच करतो. क यूटर चालू थतीत नाह त. ते वापरात आणावेत, 
चालू थतीत करावेत. या अंदाजप कात अित मणावर मो या माणात तरतूद 
केली आहे. ए ककडे अित मणाचे िनमूलन करतोय, दसर कडे शहरात भरचौकात ु
हातगा या लावतात. हे अित मण होते. या हॉटेल यावसाियकांनी र यावर 
बांधकाम केले, वाढवले आहे याबाबत कठोर िनणय घेणार का नाह . लॅन सँ शन 
के यानंतर शॉप अिधक बांध यामुळे वाहतुक ला ास होतो आहे. ितथे कठोर 
िनणय यायला पाह जे. हे सगळे करत असताना कोणती सुर ा यव था आहे. 
यावर जवळपास २३ कोट  खच होतो आहे. १४ कोट  खच क न ठेकेदारांना नेमले 

जात.े सुर ा यव थेसाठ  एजबार झालेले नेमले जातात. गर ब माणसाला नोकर  
िमळावी हणून संबंिधत ठेकेदार यांना नेमतात. पण या माणात ते काम करत 
नाह त. याबाबत गांिभयाने गो ी घेत या पाह जेत. विमंग टँकसाठ  तरतूद केलेली 
आहे. ब-याचशा माणात या ठकाणी सु वधा आहे. यासाठ  देखील यान दले 
पाह जे. टट वेल ू – मोरया मंद र ते िमिलटर  ह पयत दो ह  ठकाण या बंधा-यांत 
ब-याच माणात पा याचे दषण वाढले आहेू . न क  जो फरक जाणवला, घरकुल 
योजनेत झोपडप ट  पुनवसनाबाबत खच झाला. मुदत उलटन गेलेली आहेू . चुक चे 



97 

काम केले. सद य कोटात गेले. असे करत असताना मगर टेड यमवर योजनांसाठ  
जागा दली. खेळाचे डांगण हणून दल.े इमारत होत असताना या ठकाणी ीन 
बे ट आहे. यलो बे ट न हता. शासना या डो यात धूळफेक केली. आ ा 
अ णासाहेब मगर टेड यमवर भ व यात योजना राब व या या ीकोणातून 
िसमा बंत बांधावी, याबाबत ल  दले पाह जे. घरकुल योजनेत घरांचा ताबा ायचा 
राह ला आहे. ािधकरणाने मागणी केलेली आहे. चुक या प तीने पायंडा पाडून 
काम करतो. काह  सूचना करणार आहे. याबाबत गांिभयाने यावे. र या या 
कडेला, सावजिनक ठकाणी भाजीमंडई चालत,े गा या लाव या जातात हे 
राजरोसपणे चालू आहे. सावजिनक ठकाणी पा कग केलेतर महापािलकेला अपे त 
उ प न िमळेल. नागर क अिधकृतपणे गा या लावतील. शहरात जवळपास ९ ते १० 
हजार गा या लावतात. र या या दो ह  बाजूला र यावर हातगा या उ या 
के यातर .५०० ते हजार पयांपयत िमळतील. म हना .२००/- घेतले तर  २० 
कोट  उ प न या सग यांतून िमळेल. गर बाला जागा िमळेल. गंुड ास देणार 
नाह त. वसूली होणार नाह . सवसामा य नागर कांना जग य़ासाठ  जागा िमळेल. 
सावजिनक ठकाणी शौचालये बसवून दंड वसूल करावा. महापािलके या शाळां या 
आजूबाजूला हातगा या व टप-यांना बंद  घाला. व ा याना गुट यासारखे उ े जत 
पदाथ दे याचे काम होते आहे. शहरात पंपर  िचंचवड दशन बस चालू करावी. 
व ा यासाठ  मोफत असावे. शहरात अनेक मंगल कायालय,े हॉटे स अनेक आहेत् . 
अशा ठकाणी अ नाची नासाड  होत.े पा याचा द पयोग होतोु . या ठकाणी 
हॉटेलमधील पाट  अ न ेनेजम ये टाकायचे काम करतात. यामुळे दगधी येतेु , 
याबाबत गांिभयाने ल  घालावे. मंगल कायालये, हॉटे स इथे पा याचा द पयोग् ु , 
अ नाची नासाड  होत असेल तर यावर दंड आकार यात यावा. कायालय,े हॉटे स ्
इथे पाक गची यव था नसेल तर ितथे सु ा दंड आका न यातून उ प न 
िमळवाले. नागर कांची सु ा सोय होते. या ीकोणातून पहावे. िमळकत कर १००% 
वसूल करावा. बालेवाड  टेड यमला आपण पाणी देतो ते बंद करावे. पुणे शहराकडून 
यांना पाणी दे यात यावे. पा याचे समान वाटप करावे. पंपर  िचंचवडची 

महापािलका झाली यावेळ  शहराची लोकसं या ७४,००० होती. आ ा १८ लाख 
झाली आहे. पुढे जाऊन कसे होईल याबाबत आराखडा, ितकृती असावी. जेणेक न 
व ा याना, नवीन रहायला आले या नागर कांना ितकृती पाहता येईल. काह  
ब डर, यावसाियकांना चौकांचे सुशोिभकरण, ड हायडरचे सुशोिभकरण करायला 
सु ा दले होत.े पण यांची िनगा राहत नाह . जर कोणी वे छेने प रसराचे 
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सुशोिभकरण करत असेलतर यावर िनणय यावा. या अंदाजप कापासून आपण 
महापािलके या आयु ा पदावर आहात तोपयत काय म िन त करावा. पवना, 
इं ायणी, मुळा या न ा हायिसंथमु  करा यात. २ वषात या मनपा े ातून 
वाहणा-या न ा गटारगंगा होणार  या यासारखी खंत नाह . मोबाईल टॉवसवर चाज 
करावा. प रपूण सु वधा होईल. पारंपार क उजवर भर दयावा. अंदाजप क करत 
असताना बारकाईने वचार करत असताना भ व यात मा.आर.एस.कुमार यांनी 
सांिगत या माणे ५०% खच होतो. िन वदा या करतो यावर बंधन घातले 
पाह जे. वकऑडर दे यासाठ  याचे टाईन ओपन केले पाह जे. या ीकोणातून य  
केले पाह जेत. िन त एकदा सग यांना, उप थतांना ध यवाद देतो. महापौर, 
आयु  सग यांचे ध यवाद देतो.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सन २०१३-१४ या 
अंदाजप कावर सगळे चचा करत आहोत. इतके सगळे बोल यानंतर खरेतर 
कोणाला उ साह नाह  असे होत नाह . येकाला येका या वॉडाची काळजी आहे. 
पंपर  िचंचवडची काळजी आहे. हणूनच या अंदाजप कावर बोल यासाठ  
सग यांनी सहभाग घेतला आहे. असे वाटते थायी सिमतीम ये बजेट द यानंतर, 
पूव ची था वेगळ  होती. पूव  अशी न हती. थायी सिमतीम ये बजेट मंजूर 
करायच.े ३५० कोट ंचे बजेट असताना सभागृहात होते. यावेळ  सग या 
नगरसेवकांना व ासात घेऊन थायी सिमतीम ये सूचना ायची तरतूद काय 
पाह जे. नगरसेवक फार खूष असायचे. आ ा प र थीती वेगळ  वाटते. काय झाले 
अशा मा यमातून बजेट तयार करताना इतके पाणी भरताना खचा या तासासाठ च 
कसरत होते का हा  आहे. येक वभागाकडून बजेट असायच.े इतके पानांचे           
बजेट तयार करताना कौतुक कर यासारखी गो  आहे. यावर दवसभर कामे 
करायची आहेत. इतके सद य बोलले आहेत. या याब ल मी मुळात बोलणार 
नाह . सगळे हशाु र आहेत. पैसे खच क न हे सगळे िनवडून आलेले आहेत. ह  सु ा 
मता असावी लागत.े एव या मो या बजेटम ये प ह यांदा म हला अस यामुळे 

प नेते असतील तर म हलां या बजेटवर बोललो. ३२ कोट  म हला 
बालक याणसाठ  दलेले असेलतर म हला बालक याण हणून खूप चांग या योजना 
द या गे या पाह जेत. येक वष  बोलणार ४ भागांत वकशॉपसाठ  सु वधा 
के या पाह जेत. इतके चांगले कोसस देतो. खरेतर ॅ ट कली वकशॉप बनवले 
आहेत का. आकुड  इथे मागील आयु ांनी वकशॉप बोलवला तशी प र थती ितथे 
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िनमाण झाली नाह . म हलांसाठ  ३२ कोट  ी. ीिनवास पाट ल आयु  असताना            
डपॉ झट ठेवले होते. परंतू पैसा पुरवला जातो आहे. या योजनेसाठ  मॅप दे यासाठ  
यांना वाटत होत,े पुढ ल आयु  ते करतील कोणी नाह . व वध योजना यासाठ  

सांगणार,  काल १,००० चे कोटेशन, यासाठ  नवी भाजी मंडई, कराणा मालाचे 
कोटेशन घेताना यासाठ  .५००/- घालवायच.े प ह यांदा ह  योजना दसली. 
आपली िनणय मता आहे का नाह  हा  िनमाण होतो. म ह याला .५००/- 
देणार. कोणीह  गरजवंत तोच फॉम भरणार. कती वेळा हेलपाटे मारावे लागतात.  
ह  प र थीत मनपाला मा हत आहे. ते न करता तु ह  ६ हजारांची योजना आणावी. 
िशलाई मशीन कोस कती वष करायचा आ ण ायचा. यापुढे चांग या प तीचे 
उप म राब वले गेले पाह जेत. यासाठ  वकशॉप पाह जेत. टे को सं था ह यावर 
पेमे ट िमळते. चांगली तरतूद क न वकशॉप करता येतील. म हलांना ेिनंग दया. 
म हलांकडून व तू बनवायला सु वात खूप चांग या प तीने व तू तयार के य़ाचे 
समाधान लाभेल. म हलांसाठ  िनगड  पासून दापोड  पयत टॉयलेट नाह . डायबेट स 
पेशंट असेल तर अशा प र थीतीत म हलांसाठ  एक, पु षांसाठ  एक असले पाह जे. 
सग या गो ी नगरसेवकांना सूचवाय या मग अिधका-यांनी कराय या. पुणे           
ितथे एवढा टॅ स आहे. आप याकडे का नाह . आप याकडे चांगले टॉयलेट नाह त. 
लोक र यात कुठून जाणार. हा प हला  आहे. ह  योजना अिधका-यांनी केली 
नाह  का. कती वष चचा केली पाह ज.े कती वेळा सांिगतले पाह जे. फोर हलर 
चे ेिनंग ा. हे प  दले. तुम याकडून प  आले बरोबर आहे. अशी अंमलबजावणी 
आण यासाठ  सूचना केली. बजेट संपले. कुठून सूचना केली. कोणाला ऑडर केली. 
कोणाला िमळाली. म हलांना स म रतीने चार चाक  गा या चाल व या पाह जेत. 
महारा ातील पंपर  िचचंवड ह  प हली महापािलका आहे. म हलांसाठ  चांग या 
प तीने योजना वापरतो. बजेट मांडताना अनुदाना वषयी काय ग धळ चालला आहे 
कळत नाह . नागर कां या पैशांतून अनुदान देतो. २/४ म हलांना टोटल र कम 
जाईल परंतू हे दे यासाठ  इतक  ओढाताण आता चालली आहे. कती वेळा या 
गो ींसाठ  बोलावे लागणार आहे. कती योजना पड ंग आहेत. ७०० कोट  डपॉ झट 
असेल तर हजार कोट ंचा उ ोग होईल. सग या नगरसेवकांना व ासात घेऊन 
योजना बंद के या पाह जेत. इथून पुढे म हला बालक याण योजनेत खूप मो या 
माणात द ती केली पाह जेु .  २५ लाखांची मिशनर  आहे. बचतगट स म 

आहेत. तु ह  हे करा. महापािलके या मा यमातून बचत गटांसाठ  उप म राब वले 
गेले पाह जेत. ते राब वले तर  म हलां या मुखातून प लिसट  होते. आमचे किम र 
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चांगले आहेत असेच हणणार. आ ह  सु ा हणणार. याप तीनचे याची 
अंमलबजावणी केली पाह जे. अिधका-यांना आधीच थंड  भ न आली आहे. मागील 
वेळ  सांिगतले होत,े र पे ट असावा, धाक नसावा. धाक लावायचाच असेल तर 
माग आहेत. परंतू कं ोल राहत नाह . महापािलकेची आिथक प र थीती खूप चांगली 
आहे. व ास ठेवला नाह तर कती व ासाने सव राहतील ह  शंका येत नाह . २/३ 
म ह यांत बद या होतात. इतका ॉ लेम का होतो याचा वचार केला पाह जे. 
बालक याण वषयी सांिगतले होते. म हलांचे माण या वषयी हणायला भूषणावह 
गो  नाह . वयंपाक करताना म हला जळाली तर ित यावर काय उपचार होतो का 
ितला पु याम ये घेऊन जावे लागत.े पंपर  िचंचवडम ये बन हॉ टल झालेच 
पा हजे. किमशनर डॉ टर आहेत यांचेकडून अपे ा आहे. कशासाठ  ास वाटतो. 
हाट नींग सटर तयार करताना ास वाटला नाह . कॅ सरचे हॉ पटल आपलेकडे 
आहे. बजेटम ये तरतूद आहे. लोबल वॉिमगमुळे कॅ सरचे माण कती तर  वाढले 
आहे. बलाला तपासणीसाठ  ण पाठवावे लागतात. दषणामुळे कॅ सरचे माणे ु
वाढले अस यामूळे कॅ सर हॉ पटल हायला पा हजे.  आय हॉ पटल हायला 
पा हजे. लाय स लब यांची २० कोट ची जागा दयायला तयार आहेत. यांचे 

तावाला उ र दले का?  ितथे मोठ  आय बँक करा. उलट तुमचेवर ज ीची 
नोट स करणेत येत आहे असे यांना उ र पाठ वले. एवढे मोठे पंपर  िचंचवड शहर 
असताना एवढे मोठे बजेट असताना तीन मोठ  हॉ पटल बांधू शकत  नाह .  
वाय.सी.एम. सारखे ३५० बेडसचे हॉ पटल चाल व याचे मोरे सरांनी धाडस केले. 
सगळयांना यांची आठवण येत.े तु ह  एम.ड .एम.एस. कोसस चालू कर याबददल 
वरोध नाह . म हला बाल क याण या तरतूद मधून पैसे या.   कोसस चालू करावे 
तशी मानिसकता तयार नाह . याचा पण ास होतो. िश ण मंडळाकडून १० वी 
या मुलांना या यानमाला देऊन काह  होणार नाह . इतक   लहान मुले आहेत 
यांना बॅकस, मॅ स, साय स अशा कारचे िश ण दले तर आप या मुलांची 

उ नती होणार नाह  का ह तां र सुधार पधा घे यासाठ  य  केले पा हजे. 
यासाठ  योजना राब वतोय का हे बिघतले पा हजे. एखादा ेस कमी या. फाटके 
घात याने काह  फरक पडत नाह . महापािलके या शाळा असताना सु दा खूप 
चांगले िश ण िमळेल. मॅ स, साय समधून नासाचे िश ण मुलांना िमळेल. आपली 
मुले चांग या प दतीने िशकतील. आपले नांव काढतील. भाजीमंडईम ये ेलर क 
उभे कर यासाठ  पा कग ठेवा. ा झीट कॅ प लागतात त हा पा कगची यव था 
क  शकत नाह .  सद य समोर आहेत. एक वषासाठ  कॉ ॅ ट घेतले कती वष 
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झाली. पा कगमधून लाखो पये कम वतात. लोक र यावर भाजी मंडई मांडतात. 
अजंठानगर या लॉटवर ॉ झीट कॅ प टाकला आहे. ब ड ंगम ये म ट टोरेज 
पा कग हायला पा हजे. गद या ठकाणी म ट टोरेज पा कग हायला पा हजे. पे 

ड पाक करा. रोज गाड  लावणारे भाजी व े ते फळवाले यांचेकडून पैसे घेत नाह . 
या या भागातील नाग रकांकडून पैसे घेतात. हे बोलायचे धा र  आ ह  करतो. 

यासाठ  काम केले पा हजे. हॉकर झोन या पॉिलसीची जोपयत अंमलबजावणी होत 
नाह  तोपयत यांनी फुकट येऊ यवसाय करायचा व आपण यांचेकडे बघत 
राहायचे. यात कुठे तर  तरतूद केली तर चांग या प दतीने योजना राब वली तर 
उ प नाचा ोत वाढणार आहे. मॉडेल वॉड, मॉडेल वॉड मला वाटत ेका क  नय.े 
माणसाचे वचार चांगले असले पा हजे. २४ बाय ७ चा ोजे ट राब वत आहोत. ९० 
सद य असले तर एकानेह  सांिगतले नाह  मा या इथे चालू पा हजे असे समजू 
नका कोणतीह  गो  बंद कर याची पण ह मत राखतो. यां या वॉडमधील 
नगरसेवक र यावर टपर  टाकू देत नाह . मग सोसायट या हदद त टाका. माझे 
वॉडात सगळया गो ी आहेत ितथे मॉडेल वॉड करणे सोपे जाणार आहे. एखादया 
ोजे ट वषयी आ हाला दले या तारखांना तो झाला नाह  तर यावर बोलणे ह  

आ पांची सं कृती आहे. माझेकडे झाले नाह  तुम याकडे झाले ह  वकृती आहे. दोन 
सद यांम ये कती तफावत आहे. सं कृती आ ण वकृती. व ुत या योजनांम ये 
बिघतले पा हजे. सोलर सबसीड  दली गेली पा हज.े एक ब ब बंद तर दसरा ब ब ु
चालू असे असत.े येक किमशनर आला क , वेगवेगळया योजना असतात.मागेल 
याला पाणी ह  योजना चालू केली होती. तु ह  आलात तु ह  सु वधा बंद करणार, 

आ ण समोर या लोकांनी तुम या होम ये हो िमळवायचा. लाईट दली नाह  तर  
चालेल. तो अंधारात बसेल पाणी प यािशवाय माणूस ग प बसणार नाह . मागेल 
याला पाणी दले पा हज.े गावे समा व  झा यापासून एखादयाने यांचे घर 

बांधलेले असेल याचा डाटा आपलेकडे असेल तर यांनी आपलेकडे पा यासाठ  
कने शन मािगतले तर याला ते दले पा हजे. येणा-या काळात या गो ीसाठ  
आपण िनयोजन केले पा हजे. पुढे अमे रकेतून आला िसट  मॉडेल सारखे आपलेकडे 
असावे असे मला वाटत होत.े प ह यांदा यावर ल  क त कराल. बाहेर ल 
कं म ये गेलो क  िसट  मॉडेल दाखवतात. आपलेकडे असे काह  दाखवत नाह . हे 
मनावर घेतले पा हजे. कोण याह  नगरसेवकाला डोळयासमोर ठेवू नये. दादांनी 
आ हाला असे कधी िशक वले नाह . शहरात काय काय करतो कुठे कुठे कोण या 
गो ी आहेत हे िच  डोळयासमोर असले पा हजे. नुसते वॉडसाठ  बजेट नको या 
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ीकोनातून य  केले पा हजे. पुव या आयु ांनी जे  नाग रकांना बजेटम ये 
सहभागी क न घेतले होत.े १० हजारांचे ब स दले होते. यावेळ  ये  
नाग रकांसाठ  काह  तरतूद केली गेलेली नाह . कधी कधी वाईट प र थती असते. 
माणूस आयु यात खूप काह  करत असतो. यांना कोणी नाह  अशा लोकांसाठ  
योजना अंमलात आणली पा हजे. पु षांसाठ  व यांसाठ  तरतूद केली पा हजे. 
खूप लोक असे आहेत क , यांचेकडे घराचा टॅ स भरणेसाठ  पैसे नाह त यांना 
मदत केली पा हजे. पयटन वकासाला चालना दे यासाठ  ३४ कोट ची तरतूद केली 
आहे.  अहवाल तयार कर त असताना या वषयी वचारले तर २००९-२०१० चा 
अहवाल झाला नाह  व सन २०११- २०१२ चाह   अहवाल नाह . व ुत, थाप य 
वभागाचाह  समावेश असु दया. पयावरणाची एफ.ड . ज  झाली आहे. कती वेळा 
बोलायचे आ ण वताला दखी क नु  यायच.े येक वभागाला जबाबदार धरले 
पा हजे. येक वभागाचा अहवाल तयार केला पा हजे. यावष  केला नाह  तर  तो 
पुढ ल वष  केला पा हजे. काम केले, टडर िनघाले सव झाले अशातला भाग नाह .                                                                  
उ ान वभागासाठ  फ  2.5 कोट  दलेले आहेत. यातून काय होणार. मोठमोठ  
उ ाने असली तर  आई एकाची, बेट  एकाची. उ ानाचा नकाशाच बदलून जातो. पूल 
जुना, फट ंग नवीन, खालचा कलर वेगळा, वरचा कलर वेगळा. सूचना के यानंतर 
नेमके उलटेच करतात अशी सगळ कडे चचा चालू आहे. तु हाला सांगायचे का नाह  
हा प हला  आहे. उ ान वभागाला जबाबदार  ा. तु ह  यांचे सगळे डपाटमट 
हेड काढन टाकलेतर  चांग या प तीू ने पाह जे तशी कामे क  शकतो. काम क न 
घे याची हंमत आहे. सात ते आठ म ह यांसाठ  मा या भागातील ए झ युट ह 
इं जिनअर बदलल.े स यद साहेब आले ते आठ म ह यांत रटायड होणार आहेत. 
यां याकडून काम कसे क न यायच.े मा.जाधव या नगरसेवकांनी सांिगतले, इंगळे 

साहेबांना समजून सांगावे लागले, वष गेल.े स यद साहेबांना सांगायचे तर ते 
हणाले, मला ास देऊ नका. मला सहा म हने कसेबसे काढायचे आहेत. अिधका-

यांबाबत ह  प र थती नसायला पाह जे. वा त वक र या बद या झा या पाह जेत. 
पु यातील सारसबागेम ये गेलो तर सवसामा य कुटंब पावभाजी खाईलू , यूस 
घेईल. ितथे बसायचे सवाचे ठकाण आहे. ितथे गेलोतर खायला िमळणारच. भ -
श  चौकातील सग या गा या उचलून ने या. काय अवघड प र थती आहे. 
झोपडप ट तील मुले दादािगर  करतात. येकाकडून पैसे घेतात. यापे ा आपण 
शाळा बांधलेली चांगली. पंपर  िचंचवड मधील एकतर  गाडन सांगा, जथे 
सवसामा य कुटंबातील मनु य पावभाजी घेऊ शकतोू , यूस पऊ शकतो. साय स 
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पाक असेल,ऑटो ल टर असेल, ेडसेपरेटर असेल, या प तीने काम करत 
असताना खूप क  घेतले असले तर  खो घालायला कती िमिनटे लागतात. दधुात 
िमठाचा एक खडा टाकला तर सगळे दध नासतेू . काह  लोकांना असेच वाटते. 
चांग या कामासाठ  या ोजे टसाठ  खरोखरच खूप ास झालेला आहे. खूप क  
घेतले आहेत. एलबीट  सु  झालीतर आप याला शासनाकडून पैसे कमी आलेतर 
आपण काय करणार आहोत. बाक  इ कम सोसस वाढवले पाह जेत. 
वा त वक र या चांगले चाल वले पाह जेत. फुटपाथ पाक गसाठ  वापरतात, तेथे पैसे 
घेतले पाह जेत. फॉरेनम ये गा या लाव यासाठ  पाचशे पये घेतात. ते पगारातून 
वसूल होतात. आप याकडे कोण कुठेह  गा या लावतो. तु ह  तुमची ॉपट  
वापरता. तुमचा ह क आहे. अशा प तीने आपली कामे चालतात. अशा कतीतर  
महापािलकां या ॉपट ज आहेत् . लोक वापरतात. यातून आपले उ प न बुडत.े 
बोल यासारखे खूप काह  आहे. खूप चांग या प तीने िनयोजन के यानंतर उ प न 
वाढणार आहे. दहा कलमी काय म केलातर कोणाची तपासणी करायची. अिधका-
यांनी अिधका-यांची तपासणी करायची. कशाशी करायची. मा हती बरोबर खूप                
हे आपले कत यच आहे. हे आपण करायला पाह जे. आपली मता नाह  का 
बांधायला िनघालात? जकातीची गाड  गे यानंतर पकडली तर  इ सेनट ह िमळत 
होता. गा या न क  जकात ना यांवर का पकड या जात नाह त. तसे इथे होणार 
आहे. कायालय सुधारणे येक अिधका-याचे कामच आहे. तु ह  योजना आखली. 
करोडो पयांचे ब ीस आहे. ायला काह  नाह . कत ये आहेत. आपले घर व छ, 
संुदर ठेवायला तु ह च ब ीस घेतले. तु ह  घर छान करायला पाह जे. यामुळे 
सग या गो ी िशकव या जाणार आहेत. कशाला तपासणी पथक, सग या बात या 
िलक होतात. तुम या ऑफ सम ये तपासणी पथकातील कॉड कुठे जाणार हे 
सांगायला जा त वेळ लागणार नाह . कौतुक केले पाह जे. दहा कलमी काय म 
आपले कत यच आहे. मा यमातून सेवा उपल ध क न ायला पाह जे. वतःला 
वचारावे. जे दलेले आहे ते नागर कांना दले पाह जे. या गो ी आपण का करत 
नाह . करोडो पये पेमे ट देणार. अिधका-यांनी काह  केलेले नाह . ह  प र थती 
तशीच आहे. सगळे बजेटम ये सहभागी झालेले आहेत. सग यांबरोबरच तुमची सु ा 
तारेवरची कसरत होणार आहे. महापािलका सभेत काह  गो ी होतात.  काह  गो ी 
होत नाह त. बजेट या पु तकात शू य तरतूद झाली आहे. आ ह  उपसूचना 
द यानंतर द ती होणार नाहु . यांचे काम झालेले नाह , यांना पेमे ट करायचे 
नाह . उपसूचना सु ा वाया जाणार आहेत. सग यांचे मनापासून आभार मानत.े 
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मा याकडून कोणी दखावले गेले असेलतर वाईट वाटन घेऊ नयेु ू . सभागृह 
सांभाळताना, पंपर  िचंचवड शहराची कामे करत असताना कोणाला दखाव याचा ु
माझा उ े य न हता. तु हाला बजेटवर खूप चांगले काम करावे लागले अशी अपे ा 
य  करते.  

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, िन साह , ना व याचा लवलेश नसणारा 
अथसंक प हणालातर  चुक चे होणार नाह . सवसामा यां या अपे ा भंग करणारा, 
नॉनपरफॉिमग हटला तर  चालेल. कारण सन २०१२-२०१३ म ये साधारणतः 
भांडवली खचासाठ  ७४५ कोट  ५३ लाख अपे त ध न ६४५ कोट  खच केले.  
मूळ ७४१ कोट  होते. दनांक २८/२/२०१३ पयतची र कम घेतली तर फ  
३३५.७३ लाख खच क  शकलो. ३३२ कोट  खच क  शकलो असतो. फार तर 
२०० कोट ची र कम अिच ह क  शकतो असे वाटत नाह . सन २०१० – ११ चा 
भांडवली आलेख पा हला तर शमा  साहेब असताना ३२१ कोट  खच केले. यावष  
फ  ३३२ कोट  आजपयत खच झालेला आहे. अशा प र थतीत खरेतर ७६९ कोट  
७२ लाख इतके बजेट आहे. या मानाने डबल पे ा जा त खच महसुलीवर केलेला 
आहे. भांडवलीवर खच केलेला नाह . ह  आपली अकाय मता मा य केली पा हजे. 
दसु-या बाजूला, उ प ना या बाजूला, जमे या बाजूला बांधकाम परवानगी 
वभागाकडून ५९-३० ट के इतके उ प न अपे त धरले आहेत. करसंकलन 
वभागाकडून १२.३५ ट के अपे त धरले आहेत. जकात बंद होणार आहे. ब ड ंग 
परिमशनची काय अव था आहे इथे ल  दयावे. जेएनएनयुआरएमसाठ  २०२४ कोट  
इतके बजेट टाकत असताना ९४४ कोट  महसुली खच, ९११ कोट  भांडवली खच 
धरला आहे. हे ९४४ कोट  खच करताना ख-या अथाने शहरातील नाग रकांचे सपने 
सुहाने कर यासाठ  कोण या गतीन ेबघावे लागेल. मुळात ट मला व ासात यावे 
लागेल. आयु  तु ह  ड शन पॉवर वापरत नाह , एमआरट पी ट माणे 
दले या पॉवर वापरत नसाल तर आम या अिधका-यांत आ ण रे ह यू या 
अिधका-यांत कृपा क न तफावत क  नका. तु हाला रे ह यू अिधका-यांवर जा त 
व ास आहे. आम या अिधका-यांवर व ास रा हला नाह . येक अिधकार  
एकमेकांकडे संशयाने पाहात असेल तर महापािलकेचे कामकाज कसे चालणार? 
आजपयत आम या व तांनी ह  महापािलका चालवली आहे हे वस न चालणार 
नाह . आम या अिधका-यांची मता कमी असू शकत.े पण अनुभव ल ात या. 
आम या अिधका-यांनी इतक  वष ामा णकपणे काम केलेले आहे. गु ा साहेब, बंड 
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साहेब, शमा साहेब यां यासारखे उ म दजाचे आयु  या महापािलकेला लाभले. बंड 
साहेबांनी चांगले िनणय घेतल.े हणून यांचे नाव घेतो आहोत. तु ह  या 
डिस लीनम ये अडकवून घेतले आहे. एचओड ंची िमट ंग १५ दवसांतून एकदा 
हायला पाह जे. आठव यातून दोन/तीन तास िमट ंग चालते. यानंतर काय 
करतात. कधी फोन केला तर एचओड  हणतात, मी अम या िमट ंगम ये आहे. 
तीन/तीन तास िमट ंग चालत.े नेम या कशाला िमट ंग घेतात. िमट ंग हॉल या 
बाहेर पडणारा अिधकार  िन साह  असतो. याचे हावभाव बदललेले असतात. अशा 
िमट ं ज ्घेऊ नका. घेणार असाल तर काम कर याचा पण मं  ा. २८ माच पयत 
३३२ कोट  खच क  शकलो आहोत. भांडवली खचाचे काय करणार. ७०० कोट ं या 
ठेवी बँकेत ठेव या. भांडवली खचातून पैसे वाचवल.े तु ह  २०० कोट ंव न आज 
९०० कोट ंपयत या ठेवी बँकेत ठेव या आहेत. हे पैसे बँकेत ठेव यासाठ  नाह त. 
सव ग णते बसवताना सु वधा द या पाह जेत. आपली आिथक थती आ ातर  
चांगली आहे. एलबीट  करत असताना याला सु ा वरोध होतो. हे करत असताना  
प हला उ ोजक जगवा. आप या पॉिलसी माणे शहरातील ६०% इमारतींचे काय 
होणार ह  िभती ल ात घेऊन सूट वजा करावी लागणार आहे. १ वे. मी. ला 
टड आर पाने वेगळा मोबदला ा. लॅन क न िमळतो, WBM क  िमळते. जागा 
ता यात येते. प ह यांदा या पाने पैसे हातात िमळतात. ती ब ड ंग बनत.े 
डे हलपमट चाजस िमळतात. १ वे. मी. ब ड ंग या पात १ चटई े  
िनदशांकातून पैसे िमळतात. अशा कारे एक चटई े  िनदशांकातून तीनदा पैसे 
िमळतात. मी शहरा या वकासासाठ  काम करतो. इथे काह  गो ी बोलू ा. २३ मे 
पासून आजतागायत २ जानेवार  रोजी ट ड आरची प हली िमट ंग घेतली. ट ड आर 
िमट ंग २ जानेवार ला घेत यानंतर नवीन नवीन कॉ ॅ टर यात होते. र ज टड 
साठे खत चालणार नाह  असे सांिगतले. यावेळ  िसिनअर वक ल पाठवून दले. 
यांनी याचा अज घेतला नाह . २ म ह यांपासून या करणाचा पाठपुरावा 

झा यावर पॅनेल ठेवले. २ जानेवार  रोजी आयु  िनणय घेतात. महापािलकेची 
सिमती िनणय घेत.े मनपात खूप किम या आहेत. यात आयु  असतात, रे हे यू 
ऑफ सस असतात, िसट  इं जिनअर यात आहेत. तर देखील ५/५ लॉजला एक 
अिधकार  िनणय घेतात. पॅनेलकडे जातात. २ जानेवार  पासून १९ माचपयत फाईल 
आ यानंतर कसा कारभार चालणार, कशी डे हलपमट होणार, कोण डे हलपमट 
करणार. शेतक-याने गुंतवणूक केली तर  तो एक वषापासून फरतोय. फे ुवार म ये 
फाईल आली तर  अजून लअर झालेली नाह . शमा साहेब ेिनंगला गेले. तु ह  
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आलात, े िनंगला गेलात. दर म ह याला ट ड आरची िमट ंग घेऊ असे सांिगतले 
होते. तु हाला लॅ ड पॅनल, रे हे य ूपॅनल आहे. बाक  फाईल फरत बस या. रमाक 
वतःहन बघून याू . फाईल गेली. पटकन लअर झाली असे होते का? मला 

सांगा, पॅनलम ये यांना घेतले यांना कालमयादा नाह  का? तुम याकडे 
मा.ल मण जगताप चचा क न गेल.े तु ह  मा य केले नाह . ड यू.बी.एम. चा 
चाज .७० ते ९०/- केला. ए झ युट ह इं जिनअर यांना प ातून सांिगतले, 
आ हाला क  ा. यानंतर आम या स मा. ब डरने, ठेकेदाराने २५ दवसांत रोड 
डे हलप क न दला. याचे फ  .५५/- झाले. तु हाला जमत नाह . तुमची 
फाईल अजून लअर होत नाह . याचे कारण काय ते तु ह  सांगू शकाल का? 
तुम याकडे गेलेली फाईल तु ह  कुठेतर  पाह ली असेल, डसकस केले असेल. 
ड पीआर एमआरट पीम ये ो हजन आहे का? तुम यासार या हशार आयु ांनी           ु
फाई स फेकून द या हो या. फाईल घेऊन गेलोतर आवाज नाह , सांगून जावे 
लागते. इतका डसी लीन केलातर ९४४ कोट  खच क  शकणार नाह . बेकायदेशीर 
कामे क  नका. बेकायदेशीर बांधकामाला वरोध केला हणून आ ह  तुमचे 
अिभनंदन केले. तुम यामुळे शहराला िश त लागली. तु ह  इथे नांदेड पॅटन 
आणला. सवाम ये पधा करताय. We appreciate it.  या काह  दरंगाईने होते 
आहे. Time is more important. Time is more precious.  आप याकडे या 
गो ींकडे ल  देत असताना बीआरट एस रोड, यू लाईन, रेड लाईन, रेड झोनचा 
ॉ लेम आहे. यात काम करताना तुम याकडून अपे ा आहेत. िन त तु ह  

करताय, केलेले नाह . बीआरट एसची परिमशन देत असताना सभागृहाकडून 
शासनाकडून चूक झाली तर लू लाईन रॅ ट फाय नाह  केले तर हे शहर पु हा 
बकाल होत राहणार आहे. कती दवस थ वाया घालवणार आहोत. You should 

ractify all those things. टाऊन लॅिनंगम य े पु याचे डायरे टर बसतात. 
आप याला सु वधा आहे. एक प  चुक चे दले तर या प ाव न शासनाला 
वचारतोय. शासन उ र देत नाह . बेकायदेशीर काम केले असे हणालो तर  
तु हाला वाईट वाटत.े स माणे अ ट करत नाह् . तु ह  डस शन पॉवर 
वापरत नाह . तुम याकडे कधी पसनल काम घेऊन आलेलो नाह . जे करणार ते 
शहरा या ीकोणातून करणार आहे. डे हलपमट सुधार यासाठ  तुम याकडे, रा य 
शासनाकडे पाठपुरावा क न या सव गो ींकडे बारकाईने ल  देणे गरजेचे आहे. 
म यंतर  ीन ब ड ंग क से ट कशी करता येईल, कसे एनकरेज करता येईल हे 
पहावे. आप यासमोर म ट टोअरेज पाक ग व मेकॅनाईज पा कग या दोन वषयी 
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तु ह  मदत करा. आपण काय पाप करतो का?  मेकॅनाईज पा कग करणार होतो. 
ते वतः जा त पैसे खच करणार होत.े पेस सोडणार होते. तुमचे रोडचे कंज शन 
कमी करणार होते. How we gone. एफ.एस.आय. वाढवून देताय का? We are 

doing nothing. स मा.सद यांनी हट या माणे तुमचे काम आहे. बघून या. 
मेकॅनाई ड पा कग कधी झाले. ीकर असताना ी तेच करा. डे हलपमटचा 
ट ड आर कधी िमळेल. चोर आहोत का? डे हलपमट कर यासाठ  ब डर चोर आहेत 
अशा धूत ीने बघून कामे होणार नाह त. पु यातील ब डर इथे इन हे ट क  
पाहतो आहे. पु या या कामकाजावर नाराज आहेत. ते हणतात, आपली 
महापािलका चांगली आहे. मघाशी िसमाता नी क स टंटचा वषय काढला. कती 
पैसे घालवतात. ते तपास याची वेळ आलेली नाह . यासाठ  पैसे खच करतोय. 
यापे ा मह वा या टमट ला टकडे ल  देणे गरजेचे आहे. लोकांकडून पैसे 

रोखीने घेतात, कामे करत नाह त. खाजगी ठेकेदाराने टडर घेतले होत.े तो सु ा 
िन वळ पैसे यायचे काम करतोय. मा या वॉडात सगळे सांगतात, तुमचे इंटनल 
काम आहे. सरळ सरळ पैसे डमा ड करतात. यावर िन त िनयं ण ठेवावे ह  
वनंती करतो. जीएमएस (ग हन ग मॉिनटर ंग िस ट म) – याम ये १०० गुण झाले 
क  अिधका-यावर खातेिनहाय चौकशी लावणार. अ ेिशएबल गो ी आहेत. अिधका-
याचे मनोबळ खचणार नाह  हे पाह ले पाह जे. आयु  आमचे आहेत असे वाटले 
पाह जे. वाघा या पंज-यात बस य़ासारखे वाटले नाह  पाह जे. हे हे काम आहे. हे 
काम क न याचा फडबॅक ताबडतोब ा, या प तीचे वातावरण आप याकडून 
िनमाण हावे अशी अपे ा आहे. जीएमएस केले तसे ड यूएमएस हणजे वॉड 
मॉिनटर ंग िस ट म ठेवली तर ख-या अथाने ह  िस ट म वापरायची असेल तर, ह  
यं णा लावायची असेलतर, टडर वेळेवर िनघावीत. नवीन गावांम ये खरोखरच 
सुधारणा करायची असेलतर बजेटला परिमशन िमळाली तर  इ श स देऊन 
टाका. एक लाख, २० लाख तयार ठेवा. जथे ८० ट यांपे ा जा त जागा ता यात 
आहेत, ितथले टडर ताबडतोब काढावेत. ते बघायचे कारण नाह . अमुक ठकाणी 
लोकव ती नाह  हणून ितथे करायचे नाह  असे न करता, जथे जागा ता यात 
आले या आहेत, ितथे रोड करा, ट लाईटस करा् . यांचे पैसे वाढले आहेत, 
ड यू.बी.एम.चे पैसे वाढले आहेत. रोड झाला, इ ा टर डे हलप झालेतर ितथे 
लोक रहायला जातील. शहर बकाल दसणार नाह . याअनुषंगाने करणे गरजेचे आहे. 
बाक  इतर सव मा यवरांनी ब-याचशा सूचना केले या आहेत. आऊट सोिसग करणे 
गरजेचे आहे. बजेट मांड यासाठ  एक  आलोतर बचत गट, म हला मंडळ 



108 

यां याबरोबर ११ म ह यांचा करारनामा क न पैसे खच करायचे यां यावर बंधन 
टाकावे. मानधन व पात ावे. आऊट सोिसग करायची जबाबदार  यां यावरच 
ठेवावी. आपले स युलर असले तर  आपले वॉचमन थ ब मारतात आ ण िनघून 
जातात. हा वायफळ खच कमी करता येईल. ये  नागर कांब ल सांिगतले आहे. 
वधवांबाबत ल  घातले पाह जे. शासक य नॉमस माणे ् ३ ट के बजेट ठेवले आहे. 
मा.चं कांता सोनकांबळे यांनी चांग या सूचना के या आहेत. बँकेत पैसे ठेव यापे ा 
ते खच क न कायम व पी डोनर क  शकलो तर तुम यासाठ  भूषणावह होईल. 
घर  बसून इ कम देत असाल तर मितमंदां या काय माला, यां या यथा आपण 
समजून घेत या पाह जेत. आप यासार या ीमंत सं थेने म हला, अपंगांसाठ  
िन त भर व तरतूद क न सवाना मदत करावी. अशा कारची सूचना सभे या 
अनुषंगाने क  इ छतो. एमआरट पी ल, एचओड  फाई स कमीत कमी कशा ्
फर या जातील हे पहावे. नुसतेच अ शन, अ शन असे हायला नको.  

टाईम िलिमट पाह जे. एका ठेकेदाराला या ठकाणी काम केले. साईट उपल ध 
क न दली नाह तर money along without interest limitation ा. यासाठ  जा त 
वेळ का घेतो आहोत. एखाद  फाईल इिनिशएट आहे. मा जन आहे. नाव लावून 
घेतले आहे. आपला िलगल फल बघतो. आपण आयु  हणून असता, िसट  
इं जिनअर असतात. १५ दवसांत मंजूर  ा. १५ दवसांपे ा जा त लागू देऊ नयेत. 
ब ड ंग लॅ ड, रोड लॅ ड आप याला वतः या बाबतीत ल  घालावे लागेल.  

 
मा.महापौर – अंदाजप कावर ल ताव मांडणेत यावा.   
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ खालील माणे मांडतो. 

 

       वषय मांक – १ 
दनांक – १९.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 
संदभ:-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/६/का व/२९६/२०१३ द.२५/०२/२०१३    
        २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .३०३६, दनांक ०८/०३/२०१३ 
 

मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे 
सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
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क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे 
अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  

 अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
अ. . तपिशल सन २०१२-१३ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१३-१४ चा 

अंदाज र. . 
अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 

२००३,९१,८८,२०० 
 

२०२४,१३,९४,४०० 
२) एकूण खच १९०६,०९,८८,२०० २०२१,७५,६७,१०० 

३) अखेरची िश लक ९७,८२,००,००० २,३८,२७,३०० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 

२६५४,४१,९३,६८३ 

 

२१९७,५६,०६,६८३ 

२) भाग-३ एकूण खच २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 
 

क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 

१०६५,४०,४४,९१२ 

 

१२६३,००,८४,९१२ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 

५५३,९९,५५,४९६ 
 

१२५२,०८,७२,००० 

३) अखेरची िश लक ५११,४०,८९,४१६ १०,९२,१२,९१२ 

 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माण ेकमी 
अिधक कर यात येत आहे.  

सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क 
अ. .   अंदाजप क य      कामाचे नांव  वाढ/घट 

१) पान . ५४८ 
अ. . १५ 

िसट  स हल स कर ता 
सी.सी.ट . ह . उभारणे. 

र. . २,००,००,०००/- 
(घट) 

२) पान . ५१२ 
अ. . १२३ 

च होली भाग .७ अंतगत 
भागातील िनयो जत र यावर 
काश यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
(वाढ) 

३) पान . ५१२ 
अ. . १२४ 

मोशी भाग .६ अंतगत 
िनयो जत र यावर काश 
यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
(वाढ) 

४) पान . ५०७ 
अ. . ७० 

दघी वभागाअंतगत थाप य 
वभागामाफत न यान े वकिसत 
झाले या र यावर दवाब ीची 
यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
(वाढ) 

५) पान . ५१२ 
अ. . १२६ 

देहू आळंद  मु य र यालगत 
ड .पी. र यावर पोल बसवून 
LED फ टंग बस वणे 

र. . ५०,००,०००/- 
(वाढ) 



110 

६) पान . १९२ 
अ. . ७ 

पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधीतून  शहरासाठ  २४X७  
पाणी पुरवठा कर या या 
स व तर क प अहवाल तयार 
करणे व इतर अनुषंिगक 
कामा या  तरतूद तून 

र. . ८,००,००,०००/- 
(घट) 

७) पान . १९२ 
अ. . ११ 

जेएनएनयूआरएम अंतगत 
ताथवडे येथे २४X७ पाणीपुरवठा  
करणे. (न वन काम) अ. .११ 

र. . ८,००,००,०००/-  (वाढ) 

 
 वर ल माणे मा.आयु  यांचे सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात खच बाजुचे 
अंदाजात र. . १०,००,००,०००/- अिधक व र. . १०,००,००,०००/- कमी करणेत येत आहेत.  
 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य 
सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. 
अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे पुढ ल माणे तयार करणेत 
येत असुन यास अंितम वकृती देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
अ. . तपिशल सन २०१२-१३ चे सुधार त 

अंदाजप क 
सन २०१३-१४ चा 

अंदाज र. . 
अ) १) एकूण जमा २००३,९१,८८,२०० २०२४,१३,९४,४०० 
   २) एकूण खच १९०६,०९,८८,२०० २०२१,७५,६७,१०० 
   ३) अखेरची िश लक ९७,८२,००,००० २,३८,२७,३०० 

ब)  १) भाग-३ एकूण जमा २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

   २) भाग-३ एकूण खच २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

क) १) जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

१०६५,४०,४४,९१२ १२६३,००,८४,९१२ 

   २) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

५५३,९९,५५,४९६ १२५२,०८,७२,००० 

   ३) अखेरची िश लक ५११,४०,८९,४१६ १०,९२,१२,९१२ 

 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे फेरबदलाची सूचना 
मांडतो -     
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 लेखािशष हजन २००५ पान ११ अ. .८ सेवा वा हनीचे थलांतर करणे 
स लागार फ  व ुत खच जलिन सारण खच व अनुषंिगक कामे करणे तरतूद 
र. .१३५ कोट  ८ लाख केली आहे. या कामा या तरतूद मधून लेखािशष थाप य 
वषयक कामे करणे पान . १४१ अ. .९५ भाग .९ संभाजीनगर शाहनगर ू
येथील ब हरवाडे डांगणावर े क गॅलर साठ  लोखंड  शेड करणे तरतूद १५ 
लाखाऐवजी ३० लाख पये करणे व लेखािशष के.एस.बी. चौक उ डाण पूलासाठ  
पान . १६ अ. . १० ला ५० लाखाऐवजी ५ कोट  दश व यात यावी. 
 लेखािशष भूसंपादन िनधी पान . ४५० व ४५१ अ. .३ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) तरतूद र. .११० कोट  ७ लाख या लेखािशषाव न भाग .९ 
संभाजीगर एम.आय.ड .सी. जी लॉक संभाजीनगर आर ण . १३४ म ये 
कन हेशन सटर व कायालय बांधणे या कामाचे सन २०१३-२०१४ मूळ 
अंदाजप कात समावेश क न सदर कामास र.र..१ कोट ंची तरतूद करणेत यावी.  

१) लेखािशष मनपा पर सरात पोह याचे तलाव बांधणे पान कर्. १७ 
अ. . ६/३ या पानावर ल वॉ. .२४ (न वन . .२९) इं ायणीनगर से.न.१ महारा  
कॉलनी शेजार  मोकळा भूखंड .३ म ये पोह याचा तलाव बांधणे या कामासाठ  
र. .१ कोट ची तरतूद केलेली आहे. या तरतूद मधून ९० लाख कमी क न लेखािशष 
मु यालय न वन कामे पान . १२३ अ. . ६  भाग .९ संभाजीनगर येिथल 
वाचनालय, अ यािसका बांधण,े सुशोिभकरण करणे या कामासाठ  २५ लाख तरतूद 
असून या कामावर र. . ९० लाख वग करणेत यावी. एकुण तरतूद १ कोट  ४० 
लाख सन २०१३-२०१४ चे मुळ अंदाजप कात कर यात यावी.  

२) लेखािशष न वन कामे पान . ३१ अ. .६ मिधल ित पती चौक ते 
व े र चौक व गवळ माथा ते पाईनरोड व पर सरातील र याचे डांबर करण 
करणे या कामासाठ  १ कोट  पये तरतूद कर यात आली आहे. या तरतूद मधून 
५० लाख कमी क न लेखािशष मु यालय न वन कामे पान . १२१ अ. . २९ 
भाग .९ संभाजीनगर एम.आय.ड .सी. जी लॉक संभाजीनगर मिधल मोक या 

जागा आर ण .६० म ये पोह याचा तलाव बांधणे या कामातील लोर ंग,टाई स 
बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  ७० लाख तरतूद आहे. या 
कामावर ५० लाख वग करणेत यावेत. एकुण तरतुद १ कोट  २० लाख सन २०१३-
२०१४ चे मुळ अंदाजप कात कर यात यावी.  

लेखािशष भूसंपादन िनधी पान . ४५० व ४५१ अ. .३ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) तरतूद र. .११० कोट  ७ लाख या लेखािशषाव न भाग . ३९ ब 
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संत तुकारामनगर येिथल आर ण .५३ म ये आर त जागेवर बहउ ेशीय ु
इमारत बांधणे अथवा commercial center या कामाचे सन २०१३-२०१४ मूळ 
अंदाजप कात समावेश क न सदर कामास र. .१ कोट ची तरतूद करणेत यावी.  

भाग .१६ (आकुड  गावठाण) मधील जय गणेश ह जन येथील शुभ ी 
रेसीडे सी शेजार  असणा-या २ R (आय.२.आर.) या अनुषंगाने महापािलके या 
ता यात २ एकर जागा आलेली आहे. या जागेवर उ ान वकसीत कर यासाठ  
र. .१,००,००,०००/- (र. .एक कोट ) पयत तरतूद कर यात यावी. भाग . ६३ 
(कासारवाड ) येथे सन २०१३-१४ या अंदाजप कात थाप य वभागा या 
कामांम ये काह  तरतुद  होणे आव यक आहेत या पुढ ल माणे - 
१) भाग .६३ म ये स रताकंुज मागील प रसराम ये पे ह ंग लॉक व 
थाप य वषयक कामे करणे या लेखािशषकाऐवजी शा ीनगर भाजी मंडई 

या ठकाणी ी व पु षांसाठ  वतं  व छतागृह तसेच मांस व  कर यासाठ  
वतं  छोटे गाळे उभारणे तसेच िसमािभंतीची उंची वाढवणे हे लेखािशषक िनमाण 

क न सदर ल पान .२८४ अ. .९२ वर ल तरतूद र कम . दहा लाख वग 
करावी.  

२) भाग .६३ म ये िशतळादेवी  मंद रासमोर ल करकोळ द ती व पे ह ंग ु
लॉकस कामे करणे या लेखािशषकाऐवजी सदर तरतुद भाग .६३ या ठकाणी सव 
सावजिनक व छतागृहे दमजली करणे या लेखािशषकावर र कम ु .१५,००,०००/- 
पान .२८१ अ. .६१ ‘क’ भाग थाप य वग करणे.  

३) भाग .६३ म ये संभाजी चौक ते िशवाजी चौक प रसरात गटर द ती व ु
थाप य वषयक कामे करणे या लेखािशषकाऐवजी सदर र कम .१५,००,००० 

तरतूद जलतरण तलाव प रसराम ये ‘बॅडिमंटन हॉल उभारणे’ या नवीन 
लेखािशषकावर क भाग थाप य या ठकाणी वग करावी. (पान .३१८ अ. .३४)  

भाग .६३ (कासारवाड ) येथे सन २०१३-१४ या अंदाजप कात थाप य 
वभागा या कामांम ये काह  तरतुद होणे आव यक आहे या खालील माणे – 

१) भाग .६३ माने िनवास व े तजवळ ल प रसरात करकोळ द तीची ु
कामे करणे या लेखािशषकाऐवजी सदर पान .३०२ अ. .६३ वर ल र कम वीस 
लाख . तरतुद जलतरण तलाव प रसरात म हला व पु षांसाठ  नवीन 
यायामशाळा उभारणे या नावाने लेखािशषक तयार क न ‘क’ भाग थाप य 
यां याकडे नवीन लेखािशषक िनमाण क न वग करण.े  
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२) भाग ६३ म ये गुली ताननगर तसेच केशवनगर प रसरात पे ह गं लॉक व 
थाप य वषयक कामे करणे या लेखािशषकाऐवजी सदर पान . २८४ अ. .९२ 

वर ल र कम . पंधरा लाख तरतुद मु लीम दफनभूमीम ये ईदगाह मैदान तसेच 
िमनार उभारणे या कामासाठ  नवीन लेखािशषक िनमाण क न ‘क’ भाग थाप य 
यां याकडे वग करण.े  

सन २०१३-१४ अंदाजप कातील पान . अनु. . स याची तरतूद, वाढ 
करावयाची तरतूद व घट करावयाची तरतूद सह उपसुचना वकार यात यावी व 
अंदाजप काम ये सोबत जोडले या ३ प कामधील तरतूद समा व  कर यात 
या यात. 

 
अ. 
. 

लेखािशष सन १३-१४ 
अंदाजप क 

पा. . 

अनु. 
. 

स याची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

घट 
करावयाची 

र. . 

एकूण 

१ मोरया गणपती मंद र 
प रसर व चापेकर 
मारक 

पा. .४७४ 
पु तक 

.३ 

८ ६०,००,०००/
- 

४०,००,०००/-  १,००,००.०००/
- 

२ िचंचवड येथे आर ण 
.२११ येथे यापार  

क  वकसीत करणे. 

पा. .१८ 
पु तक 

.३ 

७ २५,००,०००/- ७५,००,०००/-  १,००,००,०००/
- 

३ िचंचवड . .६४ म ये 
भाजीमंडईचे प े बदलणे 
व इतर थाप य 
वषयकअनु.कामे करणे. 

पा. .१५५ 
पु तक 

.३ 

३ ३,००,०००/- ७,००,०००/-  १०,००,०००/- 

४ वॉ. .६४ नद  काठ  
घाट बांधणे. 

पा. .१५४ 
पु तक 

.३ 

४ २,००,०००/- १८,००,०००/-  २०,००,०००/- 

५ . .२२ वॉड .६४ 
िचंचवड म ये घाटाचे 
व तार करण करणे. 

पा. .१५४ 
पु तक 

.३ 

५ ६,००,०००/- १९,००,०००/-  २५,००,०००/- 

६ . .२२ वॉ. .६४ 
िचंचवड मधील चापेकर 
चौकातील जुनी इमारत 
पाडन नवीन शाळा ू
इमारत बांधणे. 

पा. .८६३ 
पु तक 

.३ 

२९ ५०,००,०००/- ५०,००,०००/-  १,००,००,०००/
- 

७ िचंचवड येथील पावती 
उ ानाचे नुतनीकरण 
करणे व करकोळ कामे 
करणे (उ ानातील 

पा. .४५२ 
पु तक 

.३ 

१ ३,६०,०००/- १६,४०,०००/-  २०,००,०००/- 
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व वध द ती कामे व ु
रंगकाम करणे) 

८ िचंचवड येथील 
आ. .२२२ येथे कंपाऊंड 
वॉल व उ ान 
वकासाची कामे करणे. 

पा. .४६४ 
पु तक 

.३ 

१०० ७,००,०००/- १३,००,०००/-  २०,००,०००/- 

९ पवनानगर येथील 
बॅडिमंटन हॉल शेजार ल 
जागेत वरंगुळा क  
उभारणे. 

पा. .४६६ 
पु तक 

.३ 

१२७ ९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१० िचंचवड येथील पावती 
उ ानात नैसिगक या 
सुशोिभकरण करणे व 
महारा ातील साधु-
संतांची व संत 
सा ह याती मा हती 
कट करणारे युर स 

उभारणे. 

पा. .४७० 
पु तक 

.३ 

१७२ ९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 

११ िचंचवड येथील आ. . 
२२५ येथे िसमािभंत, 

जॉिगंग ॅक, यान क , 
उ ान वकसीत करणे. 

पा. .४७० 
पु तक 

.३ 

१७३ ९,००,०००/- २१,००,०००/-  ३०,००,०००/- 

१२ िचंचवड येथील आ. . 
२२२ येथील उ ानात 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

पा. .४७० 
पु तक 

.३ 

१७५ ९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१३ िचंचवड येथील िस हर 
गाडन उ ानाम ये 
सुशोिभकरण यानक  
व कमान उभारणे. 

पा. .४७० 
पु तक 

.३ 

१७६ ९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१४ िचंचवड . .२२ म ये 
ठक ठकाणी र या या 
हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे 

पा. .१८१ 
पु तक 

.३ 

८९ ६०,००,०००/
- 

२०,००,०००/-  ८०,००,०००/- 

१५ . .२२, वॉड .६४ 
िचंचवड गावठाणम ये 
टॉमवॉटर गटर करणे 

व पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

पा. .१८५ 
पु तक 

.३ 

१९ ३,००,०००/- ७,००,०००/-  १०,००,०००/- 

१६ . . २२ म ये 
ठक ठकाणी यावर ल 

पा. .१७३ 
पु तक 

८७ ५,००,०००/- ५,००,०००/-  १०,००,०००/- 
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चेस ॉसकट ख डे व 
खड मु म बीबीएम 
प तीने बुज वणे. 

.३ 

१४ . .२२, िचंचवड येथे 
अ यावत डांगण 
उभारणे. 

नवीन काम   २५,००,०००/-  २५,००,०००/- 

१५ . .२२, िचंचवड येथे 
अ यावत पधा प र ा 
क रता अ यािसका 
उभारणे. 

नवीन काम   २०,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१६ . .२२, िचंचवड येथे 
अ यावत आट गॅलर  
उभारणे. 

नवीन काम   २०,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१७ िचंचवड येथील . .२२ 
मधील मु य र ते सेवा 
वा ह या दो ह  बाजूस 
थलांतर त क न 
वकसीत करणे.  

नवीन काम   १,००,००,०००/-  १,००,००,०००/
- 

१८ िचंचवड पवना नद  
वर ल को हापुर 
प ती य बंधा-याची 
डागडजीु , नुतनीकरण व 
सुशोिभकरण करणे व 
पवना नद वर बंधारा ते 
थेरगांव पुल दर यान 
बोट ंग सु  करणे व 
याक रता जे टंग 
वकसीत करणे.  

नवीन काम   १,००,००,०००/-  १,००,००,०००/
- 

    एकूण - ६,००,००,०००/
- 

  

 
अ. 
. 

लेखािशष सन १३-१४ 
अंदाजप क 

पा. . 

अनु. 
. 

स याची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
र. . 

घट करावयाची 
र. . 

एकूण 

१ ---- १७४ (पु. .२) १०-१ -- -- २५,००,०००/- २५,००,०००/- 
२ ---- १०६ (पु. .२) १४ -- -- १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
३ ---- १०६ (पु. .२) १२ -- -- १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
४ ---- १०६ (पु. .२) १७   ५,००,०००/- ५,००,०००/- 
५ ---- १०८ (पु. .२) ६   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
६ ---- ११२ (पु. .२) ८   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
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७ ---- ८६ (पु. .२) १९   ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- 
८ ---- ८४ (पु. .२) ४   ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- 
९ ---- ७८ (पु. .२) ५   ४५,००,०००/- ४५,००,०००/- 
१० ---- २५२ (पु. .२) २६   १,००,००,०००/- १,००,००,०००/- 
११ ---- २१८ (पु. .२) १८   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
१२ ---- २१४ (पु. .२) १७   १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
१३ ---- २०८ (पु. .२) १७   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
१४ ---- २०४ (पु. .२) ८   १५,००,०००/- १५,००,०००/- 
१५ ---- २०४ (पु. .२) ५   १५,००,०००/- १५,००,०००/- 
१६ ---- २०२ (पु. .२) ३७   १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
१७ ---- २०० (पु. .२) १९   १५,००,०००/- १५,००,०००/- 
१८ ---- १९८ (पु. .२) ८   ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
१९ ---- १९८ (पु. .२) ९   ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
२० ---- २०० (पु. .२) २४   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
२१ ---- २०० (पु. .२) ३५   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
     एकूण- ६,००,००,०००/-  

 

१) थाप य वशेष योजना पान . १३ वर अ. .१चा ६ वर नवीन उपलेखािशष 
तयार करणे. कामाचे नाव-पांढरकर चाळ ओ यावर ल रे वे पूलाखालून (मोर तुन) 
र ता वकिसत करणे यासाठ  पान . ३३ अ. .१४ चा ७ वर ल वशेष 
तरतुद मधुन ५,००,००० (५ लाख) वग करणे. 
२) वशेष योजना पान .१६ अ. .३ म ये मांक ११वर न वन उपलेखािशष 
तयार करणे कामाचे नाव भाग .२१ म ये राधा बळवंत दळवी माग येथील पुल 
(C.D.work) करणेसाठ  र कम पये १० लाख ह  र कम पान . ३३ अ. .१४ चा 
७ मधून वग करणे. 
३) थाप य वशेष योजना पान . १४ वर अ. .१ म ये मांक ११ वर न वन 
उपलेखािशष तयार करणे. कामाचे नाव िचंचवड येथील आर ण . २०१ या 
जागेवर हॉकस झोन व बस टॉप वकिसत करण.े या उपलेखािशषासाठ  वशेष 
योजना पान नं. ३३ अ. .१४ चा मांक ७ मधून र कम पये ५ लाख वग 
करणे.  

४) पान . १९४ अ. .९ उव रत वॉड .६२ म ये डांबर करण करणे या 
उपलेखािशषासाठ  पान . २१३ अ. . ६० या कामातील िनधीतून ५ लाख वग 
करणे. 
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५) वशेष योजना पान न.ं ५१ अ. .२४ म ये .८ नवीन उपलेखािशष तयार 
करणे. कामाचे नाव आर ण . २७५ येथे ाथिमक शाळा बांधणेसाठ  पान . 
५२ अ. . २४ चा .६ मधून र कम पये २५ लाख वग करणे. 

दापोड  भाग .६२ मधील वकास कामे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कात 
तरतूद  वग (कमी) करणेचा तपशील - 

 
भाग 
मांक 

कामाचे नांव पान . अ. . र कम पये 

६२ दापोड  आर ण .३/५ खेळाचे 
मैदान वकिसत करणे. 

२४८ ३९ १ लाख 

६२ दापोड  आर ण .३/१ आई 
उ ान या ठकाणी वॉटर बॉड  
तयार करणे तसेच या ठकाणी 
वास याचे ितक हणून व वध 
िश पे बस व यात यावी. 

४६४ १०९ १ लाख 

६३ दापोड  येथे १० ल  िलटर 
पा याची टाक  बांधणेत यावी. 
याचा वापर . .६१,६२,६४ या 

ित ह  भागासाठ  होणार आहे. 

७०५ २१ १ लाख 

६२ दापोड  डॉ.आंबेडकर पुतळा ते रे वे 
उ डाणपूल या ठकाणी ट 
लाईटचे नुतनीकरण करणे. 

६३५ १२ १० हजार 

 

पं.िचं. मनपा या २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कात खालील माणे वाढ व 
तरतुद िमळणेस वनंती आहे. 
१) भाग .१८ कवळे येथील मामुड  प रसरात पवना नद काठ  मशानभुमीत 
शेड व इतर कामासाठ  वाढ व तरतुद करावी – .२५,००,०००/- (पंचवीस लाख . 
फ ) 
२) भाग .१८ कवळे येथील कवळे गावठाणातील पवना नद काठचा घाट 
वाढलून सुशोिभकरणास वाढ व तरतुद करावी. .१०,००,०००/- (दहा लाख . फ ) 
३) भाग .१८ कवळे येथे वकासनगर भागात समाजमं दरासाठ  वाढ व 
तरतूद करावी. .२५,००,०००/- ( .पंचवीस लाख) 

पंपर  वाघेरे येथील मैलापाणी संप व पंप हाऊस ड .पी. र याम ये येत 
अस याने थलांतर करणेस व यासाठ  सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये र. .५० 
ल  एवढ  तरतूद कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
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. .६३ संभाजी चौक ते िशवाजी चौक व िशवाजी चौक प रसरात गटर 
द ती व थाप य वषयक कामे करणे ु . . ३४ पान . ३१८ या लेखािशषक र  
क न . .६३ मधील जलतरण तलाव प रसराम ये बॅडिमंटन हॉल बांधणे याकामी 
तरतूद र. .१५,००,०००/-. सदर लेखािशषावर ‘क’ भाग थाप यम ये 
अंदाजप कात वग करणे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे JNNURM अंतगत नािशक फाटा वाकड 
क पासाठ  सन २०१२-२०१३ चे सुधा रत अंदाजप कात पान मांक १७१ वर 

भांडवली खच ३५.८६ कोट  म ये ४ कोट ने वाढ कर यात यावी व अखेरची 
िश लक र. .५.०० कोट  मधून ४ कोट  कमी करणेत यावेत. याअनुषंगाने सन 
२०१३-२०१४ या अंदाजप कात आरंिभक िश लक र. .४ कोट ने कमी कर यात 
यावी व इतर क पासाठ चा खच ४ कोट ने कमी कर यात यावा.  

पंपर  िचंचवड महापािलकेचे डा धोरण न याने तयार होत असून या 
अनुषंगाने व शासन िनणय . जीईएन/१०९८/ करण९८/न व२४ मं ालय, मंुबई 
३२ द. ९ माच १९९८ नुसार महानगरपािलकांना दरवष  एकुण वा षक खचापैक  
५% खच करणेबाबत नमूद आहे. सबब महापािलकेचे एकुण वा षक खचापैक  ५% 
खच “ डा वषयक सुधारणा” असे वतं  लेखािशष िनमाण क न 
र. .५००००००००/- इतक  तरतूद कर यात यावी.  

लेखािशष हजन २००५ पान ११ अ. .८ सेवा वा हनीचे थलांतर करणे 
स लागार फ  व ुत खच जलिन सारण खच व अनुषंिगक कामे करणे तरतूद 
र. .१३५ कोट  ८ लाख केली आहे. या कामा या रा हले या िश क तरतुद मधून 
लेखािशष मंुबई पुणे महामागावर दापोड  येथे सबवे बांधणेसाठ  र. .१ कोट  
दश व यात यावी.  

 भाग .५६ वैदव तीू , सुदशननगर, जवळकरनगर, क पत  इ टेट या 
प रसराम ये १२ ते १३ हजार लोकसं या आहे. परंतू या ठकाणी एकह  पा याची 
टाक  नाह . तर  या ठकाणी १५ ते २० दशल  िलटर मतेची टाक  हावी. 

पंपर  िचंचवड मनपा या अंदाजप क सन २०१३-१४ म ये व शहरातील 
व वध वकासकामांम ये खालील कामाचा समावेश क न याक रता यो य आिथक 
तरतूद कर यात यावी. तसेच खालील माणे यो य तो बदल करणेत येवून या 
कामांचा समावेश अंदाजप क सन २०१३-१४ म ये कर यात येवून संबंधीत 
वभागा ारे कामे हावीत. यासाठ  खालील उपसुचना वीकार यात यावी व सव 
कामास शासक य मा यता दे यात येवून कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  
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हावी. सदर कामांकर ता प रिश  अ मधील तरतूद नुसार अंदाजप कात बदल 
हणजेच वाढ-घट हावी व संबंिधत कामे हावीत. 

 
अ. . कामाचे व प सन २०१३-१४ 

अंदाजप कातील 
आव यक तरतुद 

वभाग तरतुद वग करणेचे 
काम 

    पान . अ. . 
१ पंपळे सौदागर येथे ४५ मी. 

र यावर गो वंद गाडन चौक येथे 
ेडसेपरेटर करणे. 

२५ लाख थाप य वशेष 
योजना 

१२ २४ 

२ पंपळे सौदागर येथे हॉटेल िशवार 
गाडन येथे ेडसेपरेटर करणे कंवा 
सुर त वाहतूक यव था करणे. 
 

२५ लाख थाप य वशेष 
योजना 

१२ २४ 

३ भाग .१६ (आकुड  गावठाण) 
शुभ ी रेिसडे सी येथील २ एकर 
जागेम ये उ ान वकिसत करणे. 

२५ लाख उ ान थाप य -- -- 

४ भाग .२८ मासुळकर कॉलनी 
येथील आ ट फिशयल लायमीबंग 
वॉलचे नुतनीकरण करणे. 

२५ लाख डा -- -- 

५ स.नं.६ सांगवी येथे उ ानात उव रत 
व वध वकासाची कामे करण.े 

मुळा ५० लाख  
+ 

२५ लाख 

थाप य उ ान ४९ ६ 

६ . .११ सांगवी येथे मुळा नद काठ  
पायसर ीज ते राजीव गांधी 
ीजपयत तटर क िभंत बांधणे. 

मुळा २० लाख  
+ 

८० लाख 

थाप य वशेष 
योजना 

३१ १४ 

७ . .५१ मधुबन व . .६० म ये 
मुळा नद कडेने तटर क िभंत 
बांधणे. 

४० लाख थाप य ४१५ १० 

८ सांगवी येथील स.नं.६ मधील मैला 
शु करण क पाचे मिशनर ंचे 
नुतनीकरण व क प नुतनीकरणाचे 
अनुषंिगक कामे करणे. 

७० लाख अिभयां क  पयावरण ४१५ ८ 

९ . .५८ नवी सांगवी येथील 
बॅडिमंटन हॉल प रसरास कंपाऊंड 
वॉल बांधणे. 

५ लाख थाप य ३०२ ६९ 

१० . .५८ नवी सांगवी येथील 
बॅडिमंटन हॉलमधील द ती व ु
व वध कामे करणे. 

१० लाख थाप य ३०२ ७० 

११ सांगवी येथे मशानभूमीम ये 
सीएनजी कंवा गॅसदा हनी बस वणे. 

४० लाख प अंदाजप क २१२ ५३ 
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१२ . .५९ मधुबन येथे र यांवर 
व वध ठकाणी र ता ओलांडणी पथ 
तयार करणे. 

५ लाख थाप य़ ४८ १३७ 

१३ . .५८,५९,६० या ड भागांतगत 
वभागात व वध रोड फिनचर 
बस वणे. 

१५ लाख थाप य़ ३९२ २ 

१४ . .५८ मधील दश या वधी 
घाटाचे नुतनीकरण व सुशोिभकरण 
करणे. 

२० लाख प अंदाजप क २१३ ६५ 

१५ वॉड .५७,५८ पंपळेगुरवचे 
र यांची यां क  प तीने 
साफसफाई करणे. 

१५ लाख आरो य  १७ १ 

१६ वॉड .५९,६० सांगवीतील र यांची 
यां क  प तीने साफसफाई करणे. 

१५ लाख आरो य ३१ १४ 

१७ . .५७ पंपळेगुरव मशानभूमी 
व तार करणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

१५ लाख प अंदाजप क ३८५ १२ 

१८ वॉड . ५९,६० सांगवी मधील 
र यांना थम ला टचे प टे मारणे 
व त सम कामे करणे. 

५ लाख थाप य  ४८ १३७ 

१९ . .५६,५७,५८,५९,६० या सांगवी 
वभागात दशादशक नामफलक व 
व वध सुधारणा करणे. 

५ लाख थाप य ४६९ १६२ 

२० . .५६,५७,५८,५९,६० म ये 
रोडफिनचर करणे, बचेस लावणे व 
इतर कामे करणे. 

५ लाख थाप य ७६१ १३ 

२१ . .५६,५७,५८,५९,६० म ये रोड 
फिनचर करणे. 

५ लाख थाप य ७६१ १४ 

२२ . .५९,६० सांगवी व ५७,५८ 
पंपळे गुरव येथे व वध ठकाणी 
पाणी टंचाई पाहता रेन हाव ट ंग 
करणे. 

५ लाख थाप य ३८५ १४ 

२३ . .४७ काळेवाड  म ये 
पवनानद चे कड ल १८ मीटर र ता 
वकिसत करणे. 

५ लाख थाप य ३८५ १३ 

२४ . .४७ काळेवाड  म ये 
पवनानद चे कड ल १८ मीटर र ता 
वकिसत करणे. 

५ लाख थाप य ३६ ३० 

    ८८७ ०९ 
 

प रिश  ‘अ’ 
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अंदाजप क ३ मधील तरतूद कमी करावयाची कामे 

पान . अन.ु . र कम 

१२ २४ ५० लाख 

४९ ६ ५० लाख 

३१ १४ ५० लाख 

३६ ३० १५ लाख 

८८७ ९ १० लाख 

४१५ १० १० लाख 

४१५ ८ २० लाख 

३९२ २ ५ लाख 

३८५ १२ १० लाख 

३८५ १३ १० लाख 

४२५ १६ ५ लाख 

४२५ १७ ३ लाख 

४२५ १८ ३ लाख 

४२५ १९ ३ लाख 

७६१ १३ २५ लाख 

७६१ १४ ५ लाख 

४६९ १६२ २० लाख 

३०२ ६७ २.५ लाख 

३०२ ६९ ३ लाख 

३०२ ७० ५ लाख 

२१२ ५३ २ लाख 

२१३ ६५ ५ लाख 

अंदाजप कातील (३) तरतूद कमी करावयाची काम े

पान . अन.ु . र कम 

१७ १ २० लाख 

४८ १३७ १५० लाख  

(१ कोट  ५० लाख) 
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१) भाग .५६ (पान .४१५, लेखािशष पुल व क प मु यालय, नवीन 
कामे, अन.ु .३) वैदव ती येथे मनपा आर ण ू . ३५७ अ बेघरांसाठ  घरेसाठ  
िसमािभंत बांधणे व आर ण वकसीत करणे. या कामाव न २०१३-१४ ची तरतूद 
र. .२५,००,०००/- यापैक  र. .१५ लाख कमी क न व २) भाग . ५६ (पान 
.८८३ मधील .२ णालय, सुतीगृह, औषधालय, मु यालय नवीन काम,े 

अन.ु .५) येथील आर ण . ३४६ दवाखाना वकसीत करणे या कामाव न सन 
१३-१४ ची तरतूद र. .२५,००,०००/- यापैक  र. .१५,००,०००/- र कम कमी क न 
(अन.ु .१ व २) यातून र कम कमी क न सदर र. .३०,००,०००/- भाग . ५६ 
वैदव ती येथे मु नपा आर ण .३५५, पान .४१५, अ. . ४ मुलांचे खेळांचे 
मैदानास िसमािभंत बांधणे व आर ण वकसीत करणे या कामासाठ  वाढ व यात 
यावी. सदर कामासाठ  स या २५,००,०००/- पये आहे व अिधक ३०,००,०००/-ह  
र कम आप या १३-१४ या लेखािशषकात यावे. हणजे एकूण तरतूद 
५५,००,०००/- . कर यात यावी.  

 काळेवाड  येथील भाग .४७ नढेनगरमधील पवना नद या बाजूने 
असले या १८ मी. ड .पी. र ता वकिसत करणेसाठ  तरतूद कर यात यावी.  

 सन २०१३-१४ या सुधा रत अंदाजप कांत चालू असले या कामाक रता 
तरतुद अपुर  पडत अस याने याम ये खालील माणे वग करण करणेस वनंती 
आहे.  
 
अ. . कामाचे नाव लेखािशषावर ल 

पान ./अ. . 
वाढ घट सन २०१२-

२०१३ ची 
तरतुद 

सन २०१३-
१४ मधील 
लागणार  
आव यक 
तरतुद 

१) वाकड वभागातील न याने 
तयार होणा-या र यांवर 
दवाब ीची यव था करणे. 

५१४/१४ --- ३,४०,०००/- १३,००,०००/- ९.६०,०००/- 

२) ड भाग अंतगत वाकड 
रहाटणी उप वभाग अंतगत 
येणा-या टलाईटची 
देखभाल द ती व नुतनीकरण ु
करणे. 

५३९/७ १,३०,०००/- --- १७,००,०००/- १८,३०,०००/- 

३) ड भागातील वाकड वभागांत 
शहर  गर ब व तीत र ता 
ं द करणात येणारे उ चदाब 

८९७/४ ३०,०००/- --- ४,५०,०००/- ४,८०,०००/- 
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/लघुदाब पोल, तारा व 
भुिमगत केबलचे फ डर पीलर 
हल वणे. 

४) भाग .४९, मधील 
दवाब ीची देखभाल द ती ु
वषयक कामे करणे. 

६६२/६० १,८०,०००/- --- २०,०००/- २,००,०००/- 

 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.िनतीन लांडगे – मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे फेरबदलाची सूचना मांडतो -  

१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३-१४ चे मुळ 
अंदाजप कात खालील माणे तरतूद िमळणेस वनंती आहे. 
अ.
. 

कामाचे नांव वॉड 
. 

लेखािशष सन 
२०१३-१४ 
चा मुळ 
अंदाज 

सन 
२०१२-१३ 

ची 
आव यक 
तरतूद 

वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

अंदाजप कात न याने समा व  करावयाची कामे 

१ भाग .३ िचखली येथील देह आळंद  ू
र यापासून ( हसोबा मं दर) इं ायणी 
नद पयत नाला बांधणे.( बजेट पा.नं.६६, 
अ. .२९ ) 

३ नाला 
ेिनंग 

२५००००० ५०००००० २५००००० - 

२ भाग .३ िचखलीमधील िचखली 
चौकाम ये सुशोिभकरण क न संत 
तुकाराम महाराज यांचे िश प उभारणे. 
.( बजेट पा.नं.१३७ अ. .४६ ) 

३ थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

१०००००० १००००००० ९०००००० - 

३ भाग .३ िचखली मधील मोरेव ती 
येथील सोसायट  र यांना हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे. .( बजेट 
पा.नं.९४, अ. .१५० ) 

३ डांबर  
र ते 

२५००००० १००००००० ७५००००० - 

४ भाग .३ िचखली येथे व ुतवाह नी 
उभारणेसाठ  थाप य वषयक कामे 
करणे.  

३ मशान-
भूमी 

- ५०००००० ५०००००० - 

५ भाग .३ िचखली आर ण .१/९९ 
या शाळेसाठ  आर त असले या 
जागेवर शाळा इमारत बांधणे. ( बजेट 
पा.नं.८५२, अ. .१३ ) 

३ ाथिमक 
व द यम ु
िश ण 

८५००००० ३००००००० २१५००००० - 

                                     एकूण - १४५००००० ६००००००० ४५५०००००  
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२) भोसर  गांवठाण भाग .३५ या ठकाणी पुणे-नािशक महामागाशेजार  
लोकव ती असून सदर ठकाणी ५० मी. अंतरावर भैरवनाथ हाय कूल / 
महा व ालय आहे.  सदर ठकाणी व ाथ  व नाग रकांना र ता ओलांडणे हे कायम 
धोकादायक होते.  तर  सदर तरतूद ठकाणी रसता पार करणेकामी “ फुट ओ हर 
पाथ ” उभारणेची िशफारस करणेत यावी ह  वनंती. सदर कामासाठ  र कम 
.५०,००,०००/- तरतूद करणेत यावी. सदर तरतूद पान .४५० व ४५१ वर ल 

अ. .३ भूसंपादन या लेखािशषकाव न वग कर यात यावी. सदरची ५० लाख . 
तरतुद ह  भूसंपादन िनधी या लेखािशषकातून कमी क न  थाप य क भाग 
मु यालय यांचेकडे सदर ल  “ फुट ओ हर पाथ ” या कामाक रता हेड तयार क न 
सदर तरतूद सन २०१३-१४ या अंदाजप कात  करावी. ३) अ) भाग .७   च-
होली येथील तापक रव ती – ताजणेमळा येथील ना याचे बांधकाम करणे – ५०.०० 
लाख, ब) भाग .७ च-होली येथील वकास आराखडयातील र यावर ताजणेमळा 
येथील सी.ड .वक ं द करण करणे व काळ िभंत येथे सी.ड .वक बांधणे – ७५ 
लाख., क) भाग .७ चो वसावाड  येथील वकास आराखडयातील र ते खड करण 
करणे – ५०.०० लाख.  
 भाग .२ वेणीनगर मधील अंदाजप क-३ सन २०१३-१४ मधील पान . 
७८ वर ल अनु मांक ४४ मधील उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव “ भाग .२ 
मधील वकास आराख यानुसार ता यात आले या व येणा-या ड .पी. र ते 
खड करण करणे ” कामाची अंदाजप क य र कम . १,००,००,०००/- (अ र  . 
एक कोट ) ची तरतूद केलेली आहे. यामधून वजावट क न खालील कामासाठ  
तरतूद वग करावी. नवीन कामे समा व  करणे. १) भाग . २ वेणीनगर चे 
अंतगत तळवडे मु य र यापासून ते धनगर बुआ मं दर (गणेशनगर) कडे जाणा-
या ना याचे बांधणी िसमट काँ ट करण प तीने करणेसाठ  .१०,००,०००/- 
( .दहा लाख) ची तरतूद वग करावी. २) भाग .२ वेणीनगर व शरदनगर 
(पा याचे टा याजवळ ल) सीमा ह वर िसमािभंत बांधणेसाठ  .१०,००,०००/- 
( .दहा लाख फ ) ची तरतूद वग करावी.  
१. मासुळकर कॉलनीतील . .२८ येिथल आर ण .८५ मधील आर त 
जागेम ये बहउ ेशीय इमारत बांध यासाठ  महानगरपािलके या भूसंपादनातूनु  जमा 
होणा-या रकमेतून एक केट  रकमेची तरतूद वग कर यात यावी. पान .        
अ. .        लेखािशष 
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२. आर ण . १०२,१०३,१०४,१०५,१०६,१०७,१०८ मिधल आर त जागा 
वकिसत करणेकामी स या साठ लाखाची तरतूद आहे. परंतु ६० लाखाची परंतु 
सदर मो या जागेत ह  र कम पुरेशी नस याने ६० लाखाऐवजी १ कोट  कर यात 
यावी. सदर र कम महसूल रकमेतून वग कर यात यावी.  

लेखािशष भूसंपादन िनधी पान .४५० व ४५१ अ. .३ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) या लेखािशषाव न कमी क न भाग .३६ लांडेवाड  मधील 
शांतीनगर लॉट .३७ म ये मोक या जागेत भाजी मंडई कर ता गाळे वकिसत 
करणे या कामासाठ  २५ लाख वग करणेत यावेत. सदर तरतूद क थाप य 
वभागात वग क न न वन लेखािशष िनमाण २०१३-१४ क रता करावा.  

भाग .२ वेणीनगर मधील अंदाजप क-३ सन २०१३-१४ मधील पान . 
७८ वर ल अनु मांक ४४ मधील उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव “ भाग .२ 
मधील वकास आराख यानुसार ता यात आले या व येणा-या ड .पी. र ते 
खड करण करणे ” कामाची अंदाजप क य र कम . १,००,००,०००/- (अ र  . 
एक कोट ) ची तरतूद केलेली आहे. यामधून वजावट क न खालील कामासाठ  
तरतूद वग करावी. नवीन कामे समा व  करणे. १) भाग . २ वेणीनगर चे 
अंतगत हे ेवाड ,ता हाणेव ती, वेणीनगर,सहयोगनगर मधील व ुत वा हनी 
खोदाईमुळे िनमाण झाले या र यामधील चरांचे खड मु मीकरण ( चेस) करणे व 
बी.बी.एम. करणेसाठ  .१०,००,०००/- ( .दहा लाख) ची तरतूद वग करावी. २) 
भाग .२ वेणीनगरमधील र यांचे पॅचवकसाठ  .१०,००,०००/- ( .दहा लाख 

फ ) ची तरतूद वग करावी.  
भाग .४ कृ णानगर मधील अंदाजप क-३ सन २०१३-१४ मधील पान 

.१३९ वर ल अनु मांक ६६ मधील उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव “ भाग .४ 
कृ णानगर से.न.ं१८ व २० मधील मनपाचे ता यात आले या मोक या जागांचे 
सपाट करण करणे व जागा वकिसत करणे ” कामाची अंदाजप क य र कम . 
२५,००,०००/- (अ र  . पंचवीस लाख) ची तरतूद केलेली आहे. यामधून वजावट 
क न खालील कामासाठ  तरतूद वग करावी. नवीन कामे समा व  करणे. १) भाग 
.४ कृ णानगर से टर न.ं२० मधील रायरे र मं दर प रसर सुशोिभकरण (िस ह ल 

व स) क न वकिसत करणेसाठ  .७,००,०००/- ( .सात लाख फ ) ची तरतूद 
वग करावी. 

 
मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे फेरबदलाची सूचना मांडतो- 
१) ’अ’ थाप य मु यालय “ थाप य वषयक कामे करणे ” या लेखािशषावर ल 
(पान . १३९ अ. . ७० व ७१)  या कामांना र. . १०,००,०००/- येक  
तरतूद कर यात आलेली आहे. सदर तरतूद पुरेशी नस याने या कामांसाठ  

येक  र. . २५,००,०००/- ची वाढ क न र. . ३५,००,०००/- येक  अशी 
द ती कर यात यावीु . २) ’अ’ भाग डांबर  र ते या लेखािशषामधील पान 
मांक ९९ अ. . २०४ या कामासाठ  र. . २०,००,०००/- तरतूद कर यात 

आलेली आहे. याऐवजी र. . ३०,००,०००- ची वाढ क न सदर कामासाठ  
र. .५०,००,०००/- एवढ  तरतूद कर यात यावी. ३) ’अ भाग’ “ थाप य 
वषयक कामे करणे ” या लेखािशषामधील पान मांक १३८ अ. . ५६ या 
कामासाठ  र. . २५,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली आहे. याम ये र. . 
२५,००,०००- ची वाढ क न सदर कामासाठ  र. .५०,००,०००/- एवढ  तरतूद 
कर यात यावी. ४) अिभयां क  पयावरण वभाग पान .४७८ अ. .३५ या 
कामासाठ  र. . २०,००,०००/- तरतूद कर यात आली आहे. याऐवजी र. . 
३०,००,०००/- ची वाढ क न सदर कामासाठ  र. .५०,००,०००/- एवढ  तरतूद 
कर यात यावी. १) वशेष योजना   वशेष योजना या लेखािशषावर खालील 
नमूद कामांना केलेली तरतूद  पुरेशी नस याने सदर कामांना यांचे समोर नमूद 
केलेली तरतूद कर यात यावी.  

२) भुयार  गटरयोजना व मु य कायालय   सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन 
२०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कातील पान मांक ७४८ अ. . ३९ चे कामास 
सुधा रत तरतूद र. .३०,००,०००/- व सन २०१३-१४ ची मूळ तरतूद 
र. .३०,००,०००/- ऐवजी र. . ३०,००,०००/- ने वाढ र. .६०,००,०००/- तरतूद 
कर यात यावी.    

अ. . पान मांक  य  

तरतूद 
उप सुचने ारे 

करावयाची तरतूद 
१ पा. . ३९/अ. .५५  ० ५०००००० 

२ पा. . ४१/अ. .७४      ० ५०००००० 

३ पा. . ४२/अ. .८८  ० ५०००००० 
४ पा. . ४३/अ. .९० २५२३००० २००००००० 
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          वशेष योजनेम ये भाग . ८ व ानगर येथे खाण 
सुशोिभकरणासाठ  २ कोट  . ची तरतूद जकात/ L.B.T. या वाढ व 
उ प नातून कर यात यावी.     

         या प ासोबत उपसुचना जोडत असताना सन २०-१३-१४ 
अंदाजप कातील पान . अन.ु . स याची तरतूद, वाढ करावयाची तरतूद व घट 
करावयाची तरतूद  सह उपसुचना वकार यात यावी व अंदाजप काम ये सोबत 
जोडले या ३ प कामधील तरतूद  समा व  कर यात या यात, ह  न  वनंती. 

 लेखािशष सन १३-१४ 

अंदाजप क 

पा. . 

अनु
 

स याची तरतूद वाढ करावयाची 
र. . 

घट 

करावया
ची र. . 

एकूण 

१ मोरया गणपती मंद र प रसर व 

चापेकर मारक 

पा. .४७४ 

पु तक .३ 

८ ६०,००,०००/- ४०,००,००००/-  १,००,००,०००/- 

२ िचंचवड येथे आर ण .२११ येते 

यापार  क  वकसीत करणे. 
पा. .१८ पु तक 

.३ 

७ २५,००,०००/- ७५,००,०००/-  १,००,००,०००/- 

३ िचंचवड . .६४ म ये 

भाजीमंडई चे प  ेबदलणे व इतर 

थाप य वषयक अनु.कामे 
करणे. 

पा. .१५५ 

पु तक .३ 
३ ३,००,०००/- ७,००,०००/-  १०,००,०००/- 

 

४ वॉ. .६४ नद  काठ  घाट बांधणे पा. .१५४पु त
क .३ 

४ २,००,०००/- १८,००,०००/-  २०,००,०००/- 

५ . .२२ वॉड .६४ िचंचवड 

म ये घाटाच े व तार करण 

करणे 

पा. .१५४पु त
क .३ 

५ ६,००,०००/- १९,००,०००/-  २५,००,०००/- 

६ . .२२ वॉड .६४ िचंचवड 

मधील चाफेकर चौकातील जुना 
इमारत पाडनू  नवीन शाळा 
इमारत बांधणे 

पा. .८६३ 

पु तक .३ 
२९ ५०,००,०००/ ५०,००,०००/-  १,००,००,०००/- 

७ िचंचवड येथील पावती उ ानाचे 

नुतनीकरण करणे (उ ानातील 

व वध द ती कामे व ु
रंगकाम करणे) 

पा. .४५२ 

पु तक .३ 
१ ३,६०,०००/- १६,४०,०००/-  २०,००,०००/- 

८ िचंचवड येथील आ. . २२२ येथे 

कंपाऊंड वॉल व उ ान वकासाची 
कामे करणे 

पा. .४६४पु त
क .३ 

१०० ७,००,०००/- १३,००,०००/-  २०,००,०००/- 

९ पवनानगर येथील बॅडिमंटन हॉल 

शेजार ल जागेत वरंगुळा क  

उभारणे. 

पा. .४६६ 

पु तक .३ 

१२७ ९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१० िचंचवड येथील पावती उ ानात 

नैसिगक या सुशोिभकरण 

पा. .४७० 

पु तक .३ 

१७२ ९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 
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करणे व महारा ातील साधु-
संताची व संत सा ह याची 
मा हती कट करणारे युर स 
उभारणे. 
 

११ िचंचवड येथील आ. . २२५ येथे 

िसमािभंत, जॉिगंग टॅक यान 
क , उ ान वकसीत करणे 
 

पा. .४७०पु त
क .३ 

१७३ ९,००,०००/- २१,००,०००/-  ३०,००,०००/- 

१२ िचंचवड येथील आ. .२२२ 

येथील उ ानात थाप य 

वषयक कामे करणे 

पा. .४७०पु त
क .३ 

१७
५ 

९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१३ िचंचवड येथील िस हर गाडन 

उ ानाम ये सुशोिभकरण 

यानक  व कमान उभारणे 

पा. .४७० 

पु तक .३ 

१७६ ९,००,०००/- ११,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१४ िचंचवड . . २२ म य े

ठक ठकाणी र या या 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे. 

पा. .१८१ 
पु तक .३ 

८९ ६०,००,०००/- २०,००,०००/-  ८०,००,०००/- 

१५ . .२२ वॉड .६४ िचंचवड 

गावठाण म ये टॉमवॉटर गटर 

करणे व पे ह ंग लॉक बस वणे 

पा. .१८५पु त
क .३ 

१९ ३,००,०००/- ७,००,०००/-  १०,००,०००/- 

१६ . .२२म य े ठक ठकाणी 
र यावर ल चेस ॉसकट खडडे 

व खड  मु म बीबीएम 
प दतीने बुज वणे 

पा. .१७३पु त
क .३ 

८७ ५,००,०००/- ५,००,०००/-  १०,००,०००/- 

१७ . .२२िचंचवड येथे अ यावत 

डांगण उभारण 
नवीन काम   २५,००,०००/-  २५,००,०००/- 

१८ . .२२िचंचवड येथे अ ावत 

पधा प र ा क रता अ यािसका 
उभारणे 

नवीन काम   २०,००,०००/-  २०,००,०००/- 

१९ . .२२िचंचवड येथे अ यावत 

आट गॅलर  उभारण.े 
नवीन काम   २०,००,०००/-  २०,००,०००/- 

२० िचंचवड येथील . .२२ मधील 

मु य र ते सेवा वा ह या दो ह  

बाजूस थलांतर त क न 
वकसीत करण.े 

नवीन काम   १,००,००,०००/-  १,००,००,०००/- 

२१ िचंचवड पवना नद  वर ल 

को हापूर प दती या बंधा-याची 
डागडजीु , नुतनीकरण व 
सुशोिभकरण करणे व पवना 
नद वर बंधारा ते थेरगांव पुल 

नवीन काम   १,००,००,०००/-  १,००,००,०००/- 
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दर यान बोट ंग सु  करणे व 
याक रता जे ट वकसीत 

करणे 
    एकूण ६,००,००,०००/-   

 

 

 
अ  लेखािशष सन १३-१४ 

अंदाजप क पा. . 
अ. . स याची 

तरतूद र.  

वाढ 

करावया
ची र.  

घट करावयाची 
र.  

एकूण 

१ ---- १७४(पु. .२) १०-१   २५,००,०००/- २५,००,०००/- 
२ ---- १०६(पु. .२) १४   १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
३ ---- १०६(पु. .२) १२   १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
४ ---- १०६(पु. .२) १७   ५,००,०००/- ५,००,०००/- 
५ ---- १०८(पु. .२) ६   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
६ ---- ११२(पु. .२) ८   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
७ ---- ८६(पु. .२) १९   ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- 
८ ---- ८४(पु. .२) ४   ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- 
९ ---- ७८(पु. .२) ५   ४५,००,०००/- ४५,००,०००/- 
१० ---- २५२(पु. .२) २६   १,००,००,०००/ १,००,००,०००/- 
११ ---- २१८(पु. .२) १८   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
१२ ---- २१४(पु. .२) १७   १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
१३ ---- २०८(पु. .२) १७   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
१४ ---- २०४(पु. .२) ८   १५,००,०००/- १५,००,०००/- 
१५ ---- २०४(पु. .२) ५   १५,००,०००/- १५,००,०००/- 
१६ ---- २०२(पु. .२) ३७   १०,००,०००/- १०,००,०००/- 
१७ ---- २००(पु. .२) १९   १५,००,०००/- १५,००,०००/- 
१८ ---- १९८(पु. .२) ८   ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
१९ ---- १९८(पु. .२) ९   ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
२० ---- २००(पु. .२) २४   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
२१ ---- २००(पु. .२) ३५   २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
                                           एकूण ६,००,००,०००/  

५)  भाग मांक ४९ स.नं.९ म ये बापूजीबुवानगर, नखातेनगर या 
प रसराम ये लोकसं या १० ते १२ हजार असून या ठकाणी ये  नाग रक व 
लहान मुले, नाग रक बंधू भिगनीना गाडन उपल ध नाह  तर  वर ल भागातील 
लोकसं येचा वचार क न गाडन व खेळ याचे पाक कर यात यावे. यासाठ  
र. . १,००,००,०००/- (अ र  र.  एक कोट  फ ) ची तरतूद कर यात यावी.६)  
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भाग मांक १३ (िनगड  गावठाण) येथे पुणे मंुबई र ता (मा ती मं दराजवळ) 
या ठकाणी पादचार  भूयार  माग कर यासाठ  अंदाजे र. .५० ल , १ ए ल 
पासून सु  होणा-या न वन एल.बी.ट .उ प नातून वग करावे. पान .१५४ 
अ. .२ भाग .१९ अजून ३,००,०००/- पयांची र कम वाढ करावी. पान 
.१५४ अ. .१ म ये तरतूद केली नाह  या ठकाणी ५,००,०००/- र. .ची 

तरतूद वाढ करावी. वर ल तरतूद ची वाढ कर त असतांना जकात / एल.बी.ट . 
या वाढ व उ प नातून वग कर यात यावे. ७) पान .३४१ अ. .१ वर 
२०,००,०००/- तरतूद करणेत यावी.  पान .३५१ अ. .९ वर ३० लाख, पान 
.३८८ दगड  फरशी व फुटपाथ मु यालय न वन हेड िनमाण क न थेरगांव 
भाग .५१ येथे काँ ट पे ह ंगचे फुटपाथ करणे या लेखािशषकावर २० लाख 

तरतूद करणे. अंदाजप  २ महसुली जमा खच तपिशल पान .६६ अ. .१५ चा 
५ अित मण िनमुलन यव था खच ७० लाख वग करावे. ८) पान .२५२ 
अ. .८ ट .ड .आर. या मोबद यात आले या वकास आराखडयातील र ते 
वकसीत करणे मुळ तरतूद – ०, वाढ व – २ कोट , पान .२५९ अ. .१ नागे र 
नगर इं ायणीपाक कारपेट प दतीने डांबर करण करणे मुळ तरतुद – ०, वाढ व 
तरतूद – ८० लाख, पान .१७९ अ. . ६ बो-हाडेवाड  ािधकरण से टर ६ 
ठक ठकाणी फुटपाथ बन वणे मुळ तरतुद – २०,०००/- वाढ व तरतुद – ३० 
लाख, पान .३०२ अ. .७१ ल मीनगर आ हाटवाड  पे हंग लॉक बस वणे मुळ 
तरतुद – १५,०००/- वाढ व तरतुद – ३० लाख, पान .३१६ अ. .८ मोशी मनपा 
ता यात आले या ड .पी.र याचे ९) मोशी भाग .६ म ये खालील कामाकर ता 
आिथक तरतूद करणेबाबत – पान .२५२ अ. .८ वॉड .ट .ड .आर. या 
मोबद यात ता यात येणा-या वकास आराखडयातील र ते वकिसत करण.े  
आिथक तरतूद २ कोट , पान .२५९ अ. .१ नागे रनगर, इं ायणीपाक कारपेट 
प दतीने डांबर करण करणे तरतूद ५० लाख, पान .२७९ अ. .६ वॉड .९ 
मधील बो-हाडेवाड  ािधकरण से. .६ ठक ठकाणी फुटपाथ करणे – ३० लाख, 

पान .३०२ अ. .७१ ल मीनगर आ हाटवाड  व गावठाण म ये पे हंग लॉक 
बस वणे – ३० लाख, पान .३९२ अ. .१७९  मोशी मशानभूमी येथे करकोळ 
द ती तरतूद ु – २० लाख, पान .१३७ अ. . ६ मोशी मनपा ता यात आले या 
ड .पी.र याचे डांबर करण करणे तरतुद – १ कोट . १०) भाग .५ कुदळवाड  
जाधववाड  मधील खेळा या मैदानांना आर.सी.सी.िसमािभंत बांधणे व जॉिगंग 
ॅक करणे. अंदाजप क य र कम १५,००,०००/- मुळ अंदाज र. .७,५०,०००/- 
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या वषयाला अनुस न उपसुचना वका न या कामासाठ  ४०,००,०००/- पये 
तरतूद करावी., पान .७८ अ. .४३ भाग .५ से.न.ं१६ व से.न.ं१३ गाडनचा 
र ता खड मु माचा करणे तरतुद २०,००,०००/- असुन ती र कम ४०,००,०००/- 
पये करावी, पान .७१ अ. .३८ जाधववाड , कुदळवाड  भागातील मु य 

र याचे कडेने गटस करणे तरतुद र. .३०,००,०००/- असून ती ५०,००,०००/- 
करावी. 
 
मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, आपण मंगलाता चे रेकॉड मोडले आहे. 
आपले कौतुक करावे तेवढे कमी आहे.  

मा.महापौर – फेरबदला या सूचनांची ा ता तपासणी करणेसाठ  सभा शु वार 
२२ माच २०१३ रोजी दपार  ु २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 

 
            (मो हनीताई वलास लांडे) 

    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - ४११०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

वशषे महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
( दनांक १९.३.२०१३ ची तहकूब सभा) 

 

दनांक – २२.०३.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०१३ची द.२२.०३.२०१३ ची 
तहकूब वशेष मा.महापािलका सभा शु वार द.२२.०३.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ट  

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
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२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ट  

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२७. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.भ डवे संिगता राज  

३६. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३८. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३९. मा.शमीम पठाण 

४०. मा.†òड.संद प गुलाब िचंचवडे 

४१. मा.अपणा िनलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४४. मा. साद शे ट  

४५. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४६. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४७. मा.शेख अ लम शैकत 

४८. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४९. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 



134 

५१. मा.म डगेर  वषा वलास 

५२. सौ.गवळ  सुिनता (ताई) पांडूरंग 

५३. मा.सुपे आशा र वं  

५४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५५. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१. मा.सावळे िसमा र वं  

६२. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६४. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६५. मा.मा.कदम सदगु  महादेव 

६६. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६७. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

६८. मा.आसवाणी स वता धनराज 

६९. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७०. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 

७१. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७२. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७४. मा.पाडाळे िनता वलास 

७५. मा.तापक र अिनता म छं  

७६. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७७. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७८. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७९. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८१. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  
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८२. मा.बारणे माया संतोष 

८३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८५. मा.कलाटे वाती मयुर  

८६. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८७. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८८. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

८९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९०. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९२. मा.जगताप राज  गणपत  

९३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९४. मा.जगताप नवनाथ द  ु

९५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९६. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

९७. मा.जम सोनाली पोपट 

९८. मा. शांत िशतोळे 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

१००. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०२. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५. मा.संजय केशवराव काटे 

१०६. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०७. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

     यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा. काश कदम-अित.आयु , मा.पवार, 
मा.कारच,ेमा.कुलकण ,मा.टेकाळे,मा.दरुगुडे–सहा.आयु ,मा.चाकणकर- .नगरसिचव, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.काची, मा.च हाण, 
मा.तुपे-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.गायकवाड- . आरो य वै . 
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अिधकार ,मा.भदाण-ेउपसंचालक(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.ढगे, मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.शरद जाधव,मा.िशक,मा.क पले,मा.थोरात,मा.साळवी, 
मा.पठाण,मा.बरशे ट ,मा.लडकत,मा. परजादे,मा.दांगट-काय.अिभयंता,मा.भोसले- शा. 
अिधकार ,िश णमंडळ,मा.कांबळे- .िश णािधकार (मा य.),मा.गायकवाड-जनसंपक 
अिधकार , मा.पाट ल- ाचाय,आयटआय मोरवाड  हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

----------- 
मा.महापौर:- उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, 
प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत 
आहे. 
 
मा. भार  नगरसिचव – मा. थायी सिमतीने अंितम वीकृतीकर ता सादर केले या 
अंदाजप कामधील तरतूद म ये फेरबदल करावया या या सूचना मांड यात आ या 
या िनयम तरतूद माणे वृ प ात वशेष घोषणा देऊन िस द कर यात आ या 

तसेच यांची ा ता/अ ा ता याबाबतचा अिभ ाय घे याक रता मा.मु यलेखापाल 
यांचेकडे पाठ वणेत आ या हो या.  
 
(मा. .नगरसिचव यांनी ाहय/अ ाहय सूचनांचे वाचन केले.) 
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, ा पैक  1) भाग .9 संभाजीनगरम ये 
अ यािसका बांधण.े 2) . .9 संभाजीनगर मोक या जागेत पोह याचा तलाव 
बांधणे पान . 341 – कैलास नगरम ये द ती करणेु , . .51 पान .381, या 
सूचना वकार या नाह त. यांची याद  केलेली आहे. या यित र  इतर या ा  
सूचना आहेत, या वकार या आहेत. (याद तील अ. .५,६,७,८,१०९,११०,१११, 
११२,११३ व ११४ वकार या नाह त.) 
 
मा.द ा सान े – मा.महापौर साहेब, या सूचना द या, या मा य अमा य 
कर या या पाठ मागचे िनकष सांगावेत. कोणाला डो यासमोर ठेवून मा य केले या 
आहेत हे सांगावे.  
 
मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, मोशी, नागे र नगर या ािमण भागाक रता 
तरतूद दलेली नाह  का ते कळू ा.  
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मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, आम या मा.वषा म डगेर  यां या वॉडातील 
तरतूद व े र चौक, पाईन रोड या तरतूद तील ५० लाखांची तरतूद कमी क न 
पान .१२१ . . १ संजयनगर मोक या जागेतील आर णात पोह याचा तलाव 
कर या या अनुषंगाने काम कर यासाठ  ७० लाखांची तरतूद केली आहे. यासाठ  
५० लाख वग कर यात यावेत अशी सूचना केलीतर मा.वषा मड गेर  यां या 
भागासाठ  तरतूद िश लक राहत नाह . भोसले साहेब, तरतूद चा, वग कर याचा 

अिधकार असताना अशावेळ  एखा ा वॉडात झरो तरतूद ठेवणार आहात का? 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, दो ह  दले या आहेत. आज चचा करता 
येणार नाह . 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, वाबळे यांनी जी सूचना केली ती यांनी 
माघार  घे यात यावी असे ते हणतात. अशा प तीने सभा चालवणार आहात का? 
आ हाला बजेट काढन घेता येते हे दाखव यासाठ  हे केले होतेू . मला या यावर 
चचा करायची नाह . वाबळकडे बघून हे केले आहे.  
 
मा.भोसले (मु यलेखापाल) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आप या या 
सूचना ा  झा या, या सूचना मा य कंवा अमा य करताना वाढ व कंवा नवीन 
तरतूद  घेत या. या पूणतः अमा य केले या आहेत, यात सोस वाढवता येत 
न हता उपलेखािशष दलेले आहेत. या अमा य केले या आहेत, यात एकाम येह  
उपलेखािशष नस यामुळे ८४ कामे पूणतः अमा य केलेली आहेत.  
 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, भोसले साहेबांनी िनकष सांिगत या माणे 
मा या भागासाठ  उपलेखािशष दलेला नस यामुळे सूचना अ ा  केले या आहेत. 
ए ककडे मा या वॉडातील िनधी काढन दसर कडे वग केलेला आहेू ु . पान .२४८, 
दापोड  गावातील आर ण .३१५ साठ या तरतूद चे वग करण केलेले आहे. ती 
अ ा  का सांगीतली नाह .  
 
मा.भोसले (मु यलेखापाल) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, अशा कोण याह  
सूचना अ ा  केले या नाह त. अमुक कोणती सूचना ते सांिगतले तर बरे होईल. 
दापोड  आर ण .३१५ वकिसत करणे कोण या लेखािशषाव न वग करायचे हे 
नमूद केलेले नाह .  
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मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, पूणपणे िलह लेले नाह . .२४८ चा िनधी कुठे 
वग करायचे हे सु ा दलेले पाह ज.े मी अित र  िनधी मागत नाह .  
 
मा.भोसले (मु यलेखापाल) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मा.नगरसिचव 
यां याकडून या सूचना ा  झा या आहेत, या माणे केलेले आहे. नगरसिचव 
वभागाकडून ा  झाले या सूचनांम ये हटले आहे, दापोड  भागाची तरतूद वग 
कर याचा तपशील एवढाच ा  झाला आहे. काम करायचे का हे लेखािशषावर 
दलेले नाह .  

 
मा.महापौर- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच ेअंदाजप क फेरफार क न अंितम र या 
वीकृत केलेचे जा हर कर त आहे.  

 

ठराव मांक -२६१     वषय मांक – १ 
दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 

संदभ:-  १) मा.महापािलका आयु  यांच े .लेखा/६/का व/२९६/२०१३ द.२५/०२/२०१३    
        २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .३०३६, दनांक ०८/०३/२०१३ 
 

मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे 
सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे 

अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  

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

अ. . तपिशल सन २०१२-१३ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१३-१४ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 

२००३,९१,८८,२०० 
 

२०२४,१३,९४,४०० 
२) एकूण खच १९०६,०९,८८,२०० २०२१,७५,६७,१०० 

३) अखेरची िश लक ९७,८२,००,००० २,३८,२७,३०० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 

२६५४,४१,९३,६८३ 

 

२१९७,५६,०६,६८३ 

२) भाग-३ एकूण खच २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 
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क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 

१०६५,४०,४४,९१२ 

 

१२६३,००,८४,९१२ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 

५५३,९९,५५,४९६ 

 
१२५२,०८,७२,००० 

३) अखेरची िश लक ५११,४०,८९,४१६ १०,९२,१२,९१२ 

 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडनू  आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी अिधक 
कर यात येत आहे.  

सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क 
अ. .   अंदाजप क य      कामाचे नांव  वाढ/घट 
१) पान . ५४८ 

अ. . १५ 
िसट  स हल स कर ता 
सी.सी.ट . ह . उभारणे. 

र. . २,००,००,०००/- 
     (घट) 

२) पान . ५१२ 
अ. . १२३ 

च होली भाग .७ अंतगत 
भागातील िनयो जत र यावर 
काश यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
       (वाढ) 

३) पान . ५१२ 
अ. . १२४ 

मोशी भाग .६ अंतगत 
िनयो जत र यावर काश 
यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
       (वाढ) 

४) पान . ५०७ 
अ. . ७० 

दघी वभागाअंतगत थाप य 
वभागामाफत न यान े वकिसत 
झाले या र यावर दवाब ीची 
यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
       (वाढ) 

५) पान . ५१२ 
अ. . १२६ 

देहू आळंद  मु य र यालगत 
ड .पी. र यावर पोल बसवून 
LED फ टंग बस वणे 

र. . ५०,००,०००/- 
        (वाढ) 

६) पान . १९२ 
अ. . ७ 

पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधीतून  शहरासाठ  २४X७  
पाणी पुरवठा कर या या 
स व तर क प अहवाल तयार 
करणे व इतर अनुषंिगक 
कामा या  तरतूद तून 

र. . ८,००,००,०००/- 
 (घट) 

 
७) 

 
पान . १९२ 
अ. . ११ 

               
जेएनएनयूआरएम अंतगत 
ताथवडे येथे २४X७ पाणीपुरवठा  
करणे.  
(न वन काम) अ. .११ 

 
र. . ८,००,००,०००/-  (वाढ) 

 
 वर ल माणे मा.आयु  यांचे सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात खच बाजुचे 
अंदाजात र. . १०,००,००,०००/- अिधक व र. . १०,००,००,०००/- कमी करणेत येत आहेत.  
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 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य 
सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. 
अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे पुढ ल माणे तयार करणेत 
येत असुन यास अंितम वकृती देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

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

अ. . तपिशल सन २०१२-१३ चे सुधार त 
अंदाजप क 

सन २०१३-१४ चा 
अंदाज र. . 

अ) १) एकूण जमा २००३,९१,८८,२०० २०२४,१३,९४,४०० 
   २) एकूण खच १९०६,०९,८८,२०० २०२१,७५,६७,१०० 
   ३) अखेरची िश लक ९७,८२,००,००० २,३८,२७,३०० 

ब)  १) भाग-३ एकूण जमा २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

   २) भाग-३ एकूण खच २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

क) १) जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

१०६५,४०,४४,९१२ १२६३,००,८४,९१२ 

   २) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

५५३,९९,५५,४९६ १२५२,०८,७२,००० 

   ३) अखेरची िश लक ५११,४०,८९,४१६ १०,९२,१२,९१२ 
 

 वर ल माणेचे थायी सिमतीचे अंदाजप क “अ”, “क” व “प” वचारात घेऊन 
याम ये बदल घडवून आण यासंबंधी या ा  सूचनांपैक  तावकाने वीकारले या सूचना वचारात 

घेऊन पुढ ल माणे कमी / अिधक करणेत येत आहे.  
 

अ. . लेखािशष र कम वग केले या कामाचे नाव पान. ./ 

अ. . 

वाढ केलेली 
र कम 

घट केलेली 
र कम 

१ थाप य वषयक कामे 

करणे 

भाग  .9  संभाजीनगर  येथील  शाहनगरु   

मधील  ब हरवडे  डागण  वर  े क  

गॅलर साठ   लोखंड   शेड  बांधणे  मूळ  तरतूद  
15,00,000/- 

१४१/९५ 1500000  

२ थाप य मु यालय 

 ( वशेष योजना ) 
ह जन-2005  (सेवावा हनीचे  थलांतर  करणे,  

स लागार  फ ,  व ुत  खच,  जलिन:सारण  खच  

व  अनुषंिगक  कामे  करणे)  मूळ  तरतूद  
135,08,00,000/- 

११/८  1500000 

३ थाप य मु यालय     

( वशेष योजना ) 
के.एस.बी.  चौकात  उ डाणपुल  बांधणे  मूळ  

तरतूद  50,00,000/- 
१६/१० 50000000  
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४ थाप य मु यालय     

( वशेष योजना ) 
ह जन-2005  (सेवावा हनीचे  थलांतर  करणे,  

स लागार  फ ,  व ुत  खच,  जलिन:सारण  खच  

व  अनुषंिगक  कामे  करणे)  मूळ  तरतूद  
135,08,00,000/- 

११/८  50000000 

५ इमारत व सा कंृ ितक 

क  

भाग  .9  संभाजीनगर  येथील  वाचनालय  

अ यािसका  बांधणे  सुशोिभकरण  करणे  मूळ  

तरतूद  25,00,000/- 

१२३/६ 9000000  

६ थाप य वषयक कामे 

करणे 

वॉड  .24  (न वन  . .29)  इं ायणीनगर  
स.न.1  महारा   कॉलनीशेजार   मोकळा  भुखंड  

.3  म ये  पोह याचे  तलाव  बांधणे  मूळ  

तरतूद  1,00,00,000/- 

१७/३  9000000 

७ इमारत योजना भाग  .9  संभाजीनगर  एम.आय.ड .सी.  जी  
लॉक  संभाजीनगर  मोकळया  जागा  आर ण  

.60  म ये  पोह याचा  तलाव  बांधणे  या  
कामातील  लोअ रग  टाई स  बस वणे  व  

अनुशंिगक  कामे  करणे  मूळ  तरतूद  70,00,000/- 

१२१/२९ 5000000  

८ थाप य मु यालय     

( वशेष योजना ) 
भाग  .  29  मधील  ित पती  चौक  ते  
व ेवर  चौक  व  गवळ   माथा  ते  पाईन  रोड,  
प रसरातील  र याचे  डांबर करण  करणे  मूळ  

तरतूद  1,00,00,000/- 

३१/११  5000000 

९  भाग  .9  संभाजीनगर  येथील  

एम.आय.ड .सी.जी  लॉक  आर ण  .134  म ये  

क हेशन  सटर  कायालय  बांधणे 

नवीन काम 10000000  

१० भुसंपादन िनधी भुसंपादन  िनधी  नगररचना  मूळ  तरतूद  
110,07,00000 

४५०-४५१/३  10000000 

११  भाग  .39  ब  संततुकारामनगर  येथील  

आर ण  .53  म ये  आर त  जागेवर  
बहउ ेिशयु   इमारत  बांधणे  अथवा  कमिशयल  

सटर  बांधणे 

नवीन काम 10000000  

१२ भुसंपादन िनधी भुसंपादन  िनधी  नगररचना  मूळ  तरतूद  
110,07,00000 

४५०-४५१/३  10000000 

१३  आकुड   गावठाण  जयगणेश  हजन  येथील  

शुभ ी  रेिसडे सी  शेजार   असणा-या  2  
आर. या  अनुषंगाने  महापािलके या  ता यात  

दोन  एकर  जागा  ता यात  आलेली  आहे.  या  
जागेवर  उ ान  वकिसत  करणे 

नवीन काम 10000000  

१४ भुसंपादन िनधी भुसंपादन  िनधी  नगररचना  मूळ  तरतूद  
110,07,00000 

४५०-४५१/३  10000000 

१५ थाप य वषयक 

योजना 
पाढांरकरचाळ  ओढयावर ल  रे वे  पुलाखालुन  

(मोर तुन)  र ता  वकिसत  करणे 

13/1 (6) 500000  

१६ थाप य वषयक 

योजना 
डॉ.  आंबेडकर  चौक,  अ हंसा  चौक,  भोईरनगर  
चौकम ये  वाहतुक  सुधारणा  वषयक  कामे  

33/14(7)  500000 
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करणे 

१७ थाप य वषयक 

योजना 
भाग  .  21  म ये  राधा  बळवंत  दळवी  माग  

येिथल  पुल  (C.D.Work)  करणे 

16/3 (11) 1000000  

१८ थाप य वषयक 

योजना 
डॉ.  आंबेडकर  चौक,  अ हंसा  चौक,  भोईरनगर  
चौकम ये  वाहतुक  सुधारणा  वषयक  कामे  

करणे 

33/14 (7)  1000000 

१९ थाप य वषयक 

योजना 
िचंचवड  येिथल  आर ण  .  201  या  जागेवर  
हॉकस  झोन  व  बस टॉप  वकिसत  करणे 

14/2 (11) 500000  

२० थाप य वषयक 

योजना 
डॉ.  आंबेडकर  चौक,  अ हंसा  चौक,  भोईरनगर  
चौकम ये  वाहतुक  सुधारणा  वषयक  कामे  

करणे 

33/14 (7)  500000 

२१ थाप य वषयक 

योजना 
वॉड  .  62  म ये  डांबर करण  करणे 
 

194/9 500000  

२२ थाप य वषयक 

योजना 
सोपानराव  भोईर  पुतळा  येथे  कमान  व  

सुशोिभकरण  करणे 

213/60  500000 

२३ थाप य वषयक 

योजना 
आर ण  .  275  येथे  ाथिमक  शाळा  बांधणे 52/24 (8) 2500000  

२४ थाप य वषयक 

योजना 
पं.िच.म.न.पा  प रसरात  कला  डा  सभागृह  
बांधणे 

52/24(6)  2500000 

२५ इमारत व सा कंृ ितक 

क  

भाग  .63  जलतरण  तलाव  प रसराम ये  

बॅडिम टन  हॉल  बांधणे 

418/7 750000  

२६ थाप य क  भाग भाग  .63  संभाजी  चौक  ते  िशवाजी  चौक  

व  िशवाजी  चौक  प रसरात  गटर  द तीु   व  

थाप य  वषयक  कामे  करणे 

318(34)  750000 

२७  BRTS  नािशक  फाटा-वाकड  रोड पु तक .1-
171 

40000000  

२८  BRTS  नािशक  फाटा-वाकड  रोड  सन  12-13  ची  
अखेरची  िश लक  4/-  कोट ने  कमी  व  सन  

13-14  म ये  आरंिभची  िश लक  4/-  कोट ने  

कमी  व  इतर  क प  खच  4/-  कोट ने  कमी 

पु तक .1-
171 

 40000000 

२९ थाप य वषयक 

योजना 
पंपळे  सौदागर  येथे  45   मी.  र यावर  ग वंद  
गाडन  येथे  ेट  से ेटर  करणे 

48/145 2500000  

३० थाप य वषयक 

योजना 
शाळा  मैदाने  आ ण  डा  संकुल  उभारण े व  

द तीु  

12/24  2500000 

३१ थाप य वषयक 

योजना 
पंपळे  सौदागर  येथे  45   मी.  र यावर  हॉटेल  

िशवार  गाडन  येथे  ेट  परेटर  करणे  कंवा  
सुर त  वाहतूक  यव था  करणे 

48/146 2500000  

३२ थाप य वषयक 

योजना 
शाळा  मैदाने  आ ण  डा  संकुल  उभारण े व  

द तीु  

12/24  2500000 
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३३ थाप य उ ान स.न.6  सांगवी  येथे  उ ानात  उवर त  व वध  

वकासाची  कामे  करणे 

462/72 5000000  

३४ थाप य वषयक 

योजना 
वाय.सी.एम. णालय  येथे  पद यु र  पदवी  
अ यास  मासाठ   आव यक  कामे  करणे 

49/16(6)  5000000 

३५ थाप य वषयक 

योजना 
. .11  स.न.6  सांगवी  येथे  मुळा  नद काठ   

पायसर  ीज  ते  राजीव  गांधी  ीज  पयत  

तटर क  िभंत  बाधणे 

17/5 (1) 3500000  

३६ थाप य वषयक 

योजना 
रोड  पे हमट  मॅनेजमेट  िस ट म  नुसार  12  मी.  
आतील  व  12  मी. वर ल  र ते  वकिसत  करणे 

31/14  3500000 

३७ थाप य वषयक 

योजना 
भाग  .  51  मधूबन  व  भाग  .60  म ये  मुळा  नद   

कडेने  तटर क  िभंत  बांधणे 

1000000  

३८ थाप य ड  भाग भाग  .59  सांगवी  करसंकलन  वभाग  

कायालयातंगत  फिनचरची  कामे  करणे 

415/10  1000000 

३९  सांगवी  येथील  स.न.6  मधील  मैलाशु करण  क पाचे  

मिशनर चे  नुतनीकरण  व  क प  नुतनीकरण  करणे 

2000000  

४० थाप य ड  भाग भाग  .59  जूनी  सांगवी  येथील  जलतरण  

तलावाचे  खोली  कमी  करणे  व  इतर  थाप य  

वषयक  सुधारणा  करणे 

415/8  2000000 

४१ इमारत व सा कंृ ितक 

क  

भाग  .58  नवी  सांगवी  येथील  बॅडिम टन  

हॉल  प रसरात  कंपाऊंड  वॉल  बांधणे 

418/8 300000  

४२ थाप य क  भाग भाग  .35  व  63  मधील  अित मण  

कायवाह   कामी  मिशनर   पुर वणे 

302/69  300000 

४३ इमारत व सा कंृ ितक 

क  

भाग  .58  नवी  सांगवी  येथील  बॅडिम टन  

हॉलमधील  द तीु   व  व वध  कामे  करणे 

418/9 500000  

४४ थाप य क  भाग भाग  .6  मोशी  मधील  अनािधकृत  

बांधकामांवर  कायवाह   कर यासाठ   यं   सा गी  
पुर वणे 

302/70  500000 

४५  सांगवी  येथे  मशानभुमी  म ये  सी.एन.जी.  कंवा  गॅस  

वा हनी  बस वणे 

200000  

४६ थाप य ब  भाग भाग  .  18  कवळे  मामुड   येथील  

अनिधकृत  बांधकाम  पाड याकामी  मिशनर   

पुर वणे 

212/53  200000 

४७  भाग  .  59  मधुबन  येथे  र यावर  व वध  ठकाणी  
र ता  ओलांडणी  पथ  तयार  करणे 

500000  

४८ थाप य वषयक 

योजना 
मनपा  प रसरात  बस  टिमनल  /  ा सफर  
टेशन  वकिसत  करणे 

48/137  500000 

४९ इमारत व सा कंृ ितक 

क  

भाग  .58,59,60  ड  भागांतगत  वभागात  व वध  रोड  
फिनचर  बस वणे 

500000  

५० थाप य ड  भाग भाग  .59  िश क  सोसायट   येथे  अंतगत  392/2  500000 
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ग ली  बोळात  रबर  मो ड  लॉक  बस वणे 

५१ प अंदाजप क मशान 

भिम 

भाग  .58  मधील  दश या  वधी  घाटाचे  

नुतनीकरण  व  सुशोिभकरण  करणे. 

885/19 500000  

५२ थाप य ब  भाग िचंचवड  भाग  .22,23,24,  म ये  अित मण  

वरोधी  कायवाह साठ   े न  जेसीबी  भाडेत वावर  
पुर वणे 

213/65  500000 

५३ आरो य वभाग वॉड  .  57  व  58  पंपळे  गुरव  र याची  यां क   प दतीने  

साफसफाई  करणे 

1500000  

५४ थाप य वषयक 

योजना 
भाग  .  11  सांगवी  येथील  मुळा  नद   काठ   

पायसर  ीज  ते  राजीव  गांधी  ीज  पयत  

तटर क  िभंत  बाधणे 

17/1  1500000 

५५ आरो य वभाग वॉड  .  59  व  60  सांगवीतील  र याची  यां क   प दतीने  

साफसफाई  करणे 

1500000  

५६ थाप य वषयक 

योजना 
रोड  पे हमट  मॅनेजमेट  िस ट म  नुसार  12  मी.  
आतील  व  12  मी.वर ल  र ते  वकिसत  करणे 

31/14  1500000 

५७ प अंदाजप क ड . .57  पंपळे  गुरव  मशानभुमी  व तार  
करणे  व  थाप य  वषयक  कामे  करणे 

885/14 1000000  

५८ थाप य ड  भाग भाग  .59  मधुबन  सोसायट   भागातील  

र या या  कडेने  पे हंग  लॉक  बस वणे  व  

थाप य  वषयक  कामे  करणे 

385/12  1000000 

५९ न वन वॉड . ५९,६० सांगवी मधील र यांना थम ला टचे प टे 
मारणे व त सम कामे करणे. 

500000  

६० थाप य वषयक 

योजना 
मनपा  प रसरात  बस  टिमनल  /  ा सफर  
टेशन  वकिसत  करणे 

48/137  500000 

६१ न वन . .५६,५७,५८,५९,६० या सांगवी वभागात दशादशक 

नामफलक व व वध सुधारणा करणे. 

500000  

६२ थाप य उ ान सांगवी  येथील  मधूबन  सोसायट   येथील  

आर ण  .316  स.नं.26  येथे  उ ान  वकिसत  

करणे 

469/162  500000 

६३ न वन . .५६,५७,५८,५९,६० म ये रोडफिनचर करणे, बचेस लावणे व 

इतर कामे करणे. 

2500000  

६४ भुयार  गटर ड भाग सांगवी  मैलाशु ् करण  क ाअंतगत  सांगवी  
मुळानगर  येथील  पंपहाऊसचे  मोक या  जागेत  

रटेिनंग  वॉल  व  िसमािभंत  बांधणे 

761/13  2500000 

६५ इमारत योजना . .५६,५७,५८,५९,६० म ये रोड फिनचर करणे. 500000  

६६ भुयार  गटर ड भाग सांगवी  मैलाशु ् करण  क ाअंतगत  सांगवी  
मुळानगर  येथील  पंपहाऊसाठ   वॉचमन  वाटर  
बांधणे 

761/14  500000 

६७  . .५९,६० सांगवी व ५७,५८ पंपळे गुरव येथे व वध ठकाणी 
पाणी टंचाई पाहता रेन हाव ट ंग करणे. 

500000  
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६८ थाप य ड  भाग . .59  गंगानगर,  ढोरेनगर  भागातील  अंतगत  

ग लीबोळात  रबर  मो डेड  कॉ ट  लॉक  

बस वणे 

385/14  500000 

६९  . .४७ काळेवाड  म ये पवनानद चे कड ल १८ मीटर र ता 
वकिसत करणे. 

500000  

७० थाप य ड  भाग . .59  मधुबन  सोसायट   अंतगत  ग लीबोळात  

रबर  मो डेड  लॉक  बस वणे 

385/13  500000 

७१  . .४७ काळेवाड  म ये पवनानद चे कड ल १८ मीटर र ता 
वकिसत करणे. 

500000  

७२ थाप य वषयक 

योजना 
दापोड   पुल  ते  िमलेिनयम  चौक  ते  पी.ड यु  

ड   कॉनर,  रहाटणी  फाटा  त े गाव  इतर  र ते  

व  वाहतुक  सुधारणा  वषयक  कामे  करणे 

36/30  500000 

७३  . .56  वैदव तीू   येथे  मनपा  आर ण  .355  मुलांचे  

खेळाचे  मैदानास  िसमािभंत  बांधणे  व  आर ण  वकिसत  

करणे 

1500000  

७४ थाप य ड  भाग . .56  वैदव तीू   येथे  मनपा  आर ण  .357  

(अ)  घरे  व  िसमािभंत  बांधणे 

415/3  1500000 

७५  . .56  वैदव तीू   येथे  मनपा  आर ण  .355  मुलांचे  

खेळाचे  मैदानास  िसमािभंत  बांधणे  व  आर ण  वकिसत  

करणे 

1500000  

७६ प अंदाजप क ड . .56  येथील  आर ण  .346  दवाखाना  
वकिसत  करणे 

883/5  1500000 

७७  ड भाग अंतगत येणा-या ट लाईटची 
देखभाल द ती व नुतनीकरण करणेु .  

539/7 130000  

७८  वाकड वभागातील न याने तयार होणा-या 
र यांवर दवाब ीची यव था करणे. मुळ 
तरतूद - 30,00,000/- 

514/14  130000 

७९  ड भागातील वाकड वभागात शहर  गर ब 
व तीत र ता ं द करणात येणारे 
उ चदाब/लघुदाब पोल,तारा व भुमीगत केबलचे 
फ डर पलर हल वणे.  

897/4 30000  

८०  वाकड वभागातील न याने तयार होणा-या 
र यांवर दवाब ीची यव था करणे मुळ 
ŸÖ ü̧ŸÖæ¤ü- 30,00,000/- 

514/14  30000 

८१  भाग .४९ मधील दवाब ीची देखभाल द ती ु
वषयक कामे करणे.  

662/60 180000  
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८२  वाकड वभागातील न याने तयार होणा-या 
र यांवर दवाब ीची यव था करणे मुळ 
ŸÖ ü̧ŸÖæ¤ü- 30,00,000/- 

514/14  180000 

८३  भाग  .  62  दापोड   आर ण  .  3/5   

खेळाचे  मैदान  वकिसत  करणे 

100000  

८४  भाग  .  62मधील फुगेवाड  मधील मशानभूमी 
जवळ ल रे वेलाईन खाली बोगदा तयार करणे व 

इतर        थाप य वषयक कामे करणे. 

248/39  100000 

८५ थाप य क  भाग भाग  .  62  दापोड   आर ण  .  3/1   

आई  उ ान  या  ठकाणी  वॉटर  बॉड    

तयार  करणे  तसेच  या ठकाणी  वास याचे   

ितक  हणून  व वध  िश पे  बस वणे 

100000  

८६ थाप य उ ान दापोड  स.नं.२७ येथील आई उ ानात िश प 

बस वणे 

464/109  100000 

८७  . .63  दापोड   येथे  10  ल   िल  पा याची  
टाक   बांधणेत  यावी. 

100000  

८८ भांडवली  क 

अंदाजप क 

जल े  .ड/१३ दापोड  येथे पा या या टाक चे 

आवारात ५ल  िल. मतेची संपवेल बांधणे 

705/21  100000 

८९  दापोड   डॉ.  बाबासाहेब  आंबेडकर  पुतळा  
ते  रे वे  उ डाणपुल  या  ठकाणी  ट   

लाईटचे  नुतनीकरण  करणे. 

10000  

९० व ुत क भाग कासारवाड  वभागाअंतगत मनपा या इमारत 

करसंकलन ऑ फस शाळा, दवाखाने इ. ठकाणी 
आव यकतेनुसार इन हटर बस वणे 

635/12  10000 

९१ ( ¯Öã»Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö ) ³ÖÖêÃÖ ü̧ß ÝÖÖÓ¾ÖšüÖÞÖ ¯ÖÏ.ÛÎú.35 µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¯ÖãÞÖê 
®ÖÖ¿ÖßÛú ´ÖÆüÖ´ÖÖÝÖÔ ¿Öê•ÖÖ ü̧ß ¸üÃŸÖÖ ¯ÖÖ ü̧ 
Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ±ãú™ü †Öê¾Æü¸ü ¯ÖÖ£Ö ˆ³ÖÖ ü̧ÞÖê. 

286/25 5000000  

९२ ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß 450 ¾Ö 
451 
 

 5000000 

९३ ÖÖ»ÖÖ ™ÒêüØÖÝÖ ¯ÖÏ.ÛÎú.7 “Ö·ÆÖê»Öß µÖê£Öß»Ö ŸÖÖ¯ÖÛúß ü̧ ¾ÖÃŸÖß- 
ŸÖÖ•ÖÞÖế ÖôûÖ µÖê£Öß»Ö ®ÖÖ»µÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö 
Ûú¸üÞÖê. 

249/47 5000000  

९४ ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß 450¾Ö 451  5000000 

९५ ÖÖ»ÖÖ ™ÒêüØÖÝÖ ¯ÖÏ.ÛÎú.7 “Ö·ÆÖê»Öß µÖê£Öß»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ 
†Ö ü̧ÖÜÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ü̧ÃŸµÖÖ¾Ö ü̧ ŸÖÖ•ÖÞÖế ÖôûÖ 
µÖê£Öß»Ö ÃÖß›üß ¾ÖÛÔú ¹Óý¤üßÛú ü̧ÞÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö 
ÛúÖôûß ³ÖàŸÖ µÖê£Öê ÃÖß›üß ¾ÖÛÔú ²ÖÖÓ¬ÖÞÖê.  

249/48 7500000  
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९६ ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß 450¾Ö 451  7500000 

९७ ÜÖ›üß ´Öã¹ý´ÖÖ“Öê ü̧ÃŸÖê ¯ÖÏ.ÛÎú.7 “ÖÖê¾ÖßÃÖÖ¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ 
†Ö ü̧ÖÜÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ü̧ÃŸÖê ÜÖ›üßÛú¸üÞÖ Ûú ü̧ÞÖê.  

257/64 † 5000000  

९८ ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß 450¾Ö 451  5000000 

९९ ‡´ÖÖ¸üŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÖÃÖãôûÛú¸ü ÛúÖò»Ö®Öß ´Ö¬Öß»Ö †Ö¸üõÖÞÖ ÛÎú. 85 
´Ö¬Öß»Ö †Ö ü̧õÖßŸÖ •ÖÖÝÖê¾Ö ü̧ ²ÖÆãüˆ§êü¿ÖßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÞÖê.  

203/39 † 10000000  

१०० ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß 450¾Ö 451  10000000 

१०१ ÖÖ»ÖÖ ™ÒêüØÖÝÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÛÎú.2 ×¡Ö¾ÖêÞÖß®ÖÝÖ ü̧ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ŸÖôû¾Ö›êü 
´ÖãÜµÖ ¸üÃŸÖÖ ŸÖê ¬Ö®ÖÝÖ¸ü ²Öã¾ÖÖ ´ÖÓ×¤ü ü̧ ®ÖÖ»µÖÖ“Öß  
²ÖÖÓ¬ÖÞÖß ×ÃÖ´Öë™üÛú ÛúÖÑÛÎúß™ü ¯Ö ü̈ŸÖß®Öê Ûú¸üÞÖê.  

249/49 1000000  

१०२  ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÛÎú.2 ´Ö¬Öß»Ö ®ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ 
¾Ö µÖêÞÖÖ·µÖÖ ›üß.¯Öß. ü̧ÃŸÖê ÜÖ›üß´Öã¹ý´Ö Ûú¸üÞÖê.  

78/44  1000000 

१०३ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú 
ÛúÖ´Öê 

¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÛÎú.2 ×¡Ö¾ÖêÞÖß®ÖÝÖ ü̧ ¾Ö ¿Ö ü̧¤ü ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÖÞÖß ™üÖÛúß•Ö¾Öôûß»Ö ×ÃÖ´ÖÖ Æü§üß¾Ö ü̧ ×ÃÖ´ÖÖ 
Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞÖê.  

142/103 
† 

1000000  

१०४  ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ 2 ´Ö¬Öß»Ö ®ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾Ö 
µÖêÞÖÖ·µÖÖ ›üß.¯Öß. ü̧ÃŸÖê ÜÖ›üß´Öã¹ý´Ö Ûú ü̧ÞÖê.  

78/44  1000000 

१०५ ³ÖÖ•Öß ´ÖÖÛìú™ü ¯ÖÏ.ÛÎú. 36 »ÖÖÓ›êü¾ÖÖ›üß ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖÖÓŸÖß®ÖÝÖ ü̧ 
¯»ÖÖò™ü ÛÎú.37 ´ÖÖêÛúóµÖÖ •ÖÖÝÖêŸÖ ³ÖÖ•Öß ´ÖÓ›ü‡Ô 
ÝÖÖôêû ×¾ÖÛúÃÖßŸÖ Ûú¸üÞÖê.  

243/2 2500000  

१०६ ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß ³ÖæÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ ×Ö¬Öß 450¾Ö 451  2500000 

१०७ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú�ú 
ÛúÖ´Öê 

¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÛÎú.4 ÛéúÂÞÖÖ®ÖÝÖ ü̧ ÃÖê.®ÖÓ.20 ´Ö¬Öß»Ö 
ü̧ÖµÖ ȩ̂üÀ¾Ö ü̧ ´ÖÓ¤üß ü̧ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ÃÖã¿ÖÖê³ÖßÛú¸üÞÖ 

Ûú¸üÞÖê.  

203/39 ²Ö 700000  

१०८  ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÛÎú.4 ÛéúÂÞÖÖ®ÖÝÖ ü̧ ÃÖê.®ÖÓ. 18 ¾Ö 20 
´Ö¬Öß»Ö ´Ö®Ö¯ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖêÛúóµÖÖ 
•ÖÖÝÖÖÓ“Öê ÃÖ¯ÖÖ™üßÛú ü̧ÞÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö •ÖÖÝÖÖ 
×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üÞÖê.  

139/66  700000 

१०९ सरफेस  गटस  भाग  

(चालू  काम) 

वाड  .82  मधील  कैलासनगर  प रसरात  

गटाराची  द तीु   करणे 

३३४/१ 2000000  

११० अित मण  िनमूलन  

यव था 
अित मण  िनमूलन  यव था पु तक . २ ६६/५ 2000000 
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१११ दगड   फरशी  फुथपाथ  

करणे 

दगड   फरशी  फुथपाथ  न वन  लेखािशष  -  

थेरगाव  भाग  . 51  येथे  कॅ◌ा ट  पे ह ंग  

फुथपाथ  करणे. 

३८८ 2000000  

११२ अित मण  िनमूलन  

यव था 
अित मण  िनमूलन  यव था पु तक . २ ६६/५ 2000000 

११३ खड   मु माचे  र ते  

मु यालय  (न वन  

कामे) 

थेरगाव  भाग  .  51  म ये  वकास  

आराखडयातील  ता यात  येणारे  र ते  वकिसत  

करणे. 

३५१/९ 3000000  

११४ अित मण  िनमूलन  

यव था 
अित मण  िनमूलन  यव था पु तक . २ ६६/५ 3000000 

   एकूण १९,७१,००,००० १९,७१,००,००० 

 
वर ल माणे थायी सिमतीचे सन २०१२-२०१३ चे सुधार त अंदाजप कात खच बाजूचे अंदाजात 

र. .४,०३,४०,०००/- अिधक व र. .४,०३,४०,०००/- कमी करणेत येत आहे तसेच सन २०१३-१४ चे 
मूळ अंदाजप कात खच बाजूचे अंदाजाम ये र. .१५,६७,६०,०००/- अिधक व र. .१५,६७,६०,०००/- 
कमी करणेत येत आहे. यानुसार थायी सिमतीचे सन २०१२-२०१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ चे 
मूळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच जेएनएनयूआरएम अंतगत महानगरपािलकेने नमूद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे अंदाजप क “प” पुढ ल माणे वकृत करणेत 

येत आहे. 
अंदाजप क “अ”, क”, “प” व जेएनएनयूआरएम अंदाजप क 

 
अ. . तपिशल सन २०१२-१३ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१३-१४ चा 

अंदाज र. . 
अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 

२००३,९१,८८,२०० 
 

२०२४,१३,९४,४०० 

२) एकूण खच १९०६,०९,८८,२०० २०२१,७५,६७,१०० 
३) अखेरची िश लक ९७,८२,००,००० २,३८,२७,३०० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 

२६५४,४१,९३,६८३ 
 

२१९७,५६,०६,६८३ 

२) भाग-३ एकूण खच २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 

१०६५,४०,४४,९१२ 
 

१२६३,००,८४,९१२ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 

५५३,९९,५५,४९६ 
 

१२५२,०८,७२,००० 

३) अखेरची िश लक ५११,४०,८९,४१६ १०,९२,१२,९१२ 

 

अनुकूल - ७६       ितकूल-० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

---------------- 
 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून ह  सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.   
 
   

                     (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/५१२/१३ 

दनांक – ३१/५/२०१३ 

        
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

कायवाह साठ  रवाना.   
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