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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर-४११ ०१८ 

मा. वशेष महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५६ 

सभावृ तांत 
दनांक – १६.३.२०१६                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा बुधवार 

द.१६.३.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 

स मा.सद य उपि थत होत.े  

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -    महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव      -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 



2 
 

१६.  मा.बाबर शारदा काश 

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८.  मा.उ हास शे ी  

१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०.  मा.पवार संगीता शाम 
२१.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२३.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२५.  मा.( चखल)े मराठे अि वनी अिजत 

२६.  मा.भारती फरांदे 

२७.  मा.आर.एस.कुमार 

२८.  मा.जावेद रमजान शेख 

२९.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.नेटके सुमन राज  

३५.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६.  मा.भ डवे सं गता राज  

३७.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३९.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 
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४०.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४२.  मा. ॲड . संद प गुलाब चंचवड े

४३.  मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४४.  मा.अपणा नलेश डोके 

४५.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४७.  मा.जय ी वसंत गावड े

४८.  मा. साद शे ी  

४९.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश 

५०.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५१.  मा.शेख अ लम शैकत 

५२.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५३.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५४.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५५.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५६.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

५८.  मा.सुपे आशा र वं  

५९.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६०.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६१.  मा.अिजत दामोदर ग हाण े

६२.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६३.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 
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६४.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६५.  मा. दा बाजीराव लांड े

६६.  मा. ॲड.  नतीन ाने वर लांडग े

६७.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६९.  मा.सावळे समा र वं  

७०.  मा.बनसोडे शकंुतला काशीनाथ 

७१.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७३.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७४.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७५.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७६.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७७.  मा.कैलास महादेव कदम 

७८.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७९.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

८०.  मा.टाक अ ण मदन 

८१.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

८२.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८३.  मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

८४.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८५.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८६.  मा.काळे वमल रमेश 

८७.  मा.पाडाळे नता वलास 
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८८.  मा. वनोद जयवंत नढे 
८९.  मा.तापक र अ नता मि छं    

९०.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९१.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९२.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९३.  मा.बारणे नलेश हरामण 

९४.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९५.  मा.बारणे माया संतोष 

९६.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९७.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९८.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९९.  मा.च धे आरती सुरेश 

१००. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०१.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०२.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०३.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०४.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०५.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०६.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०७.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०८.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०९.  मा. शांत शतोळे 

११०.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१११.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  
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११२.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११३.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११४.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११५.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११६.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११७.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११८.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११९.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२०.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२१.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य 

वै यक य अ धकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.पाट ल,मा.च हाण-सहशहर अ भयंता, 

मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, 

मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर-सहा.आयु त, मा.साळंुके-मु य उ यान अ ध क, 

मा.दुधेकर, मा.पठाण, मा.बरशे ी, मा.ग ू वार, मा.भोसले-कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-

कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

                              ----------- 

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

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, पी.ए.संगमा -  लोकसभेचे माजी अ य  व 

ये ठ नेत,े पी.के.नायर - रा य च पट सं हालयाचे माजी संचालक व ये ठ 

च पट अ यासक, दप रण पस े - पुणे मक प कार संघाचे माजी अ य  यांचे 

द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन आहे.   

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
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(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, माजी उपमु यमं ी छगन भुजबळ यांना भाजप 

सरकारने अ यायकारक, राजक य या हेतू पुर सर अटक के याबाबत नषेध हणून ह  

सभा गु वार दनांक १७/०३/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी.  

मा.मंदा कनी ठाकरे  - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, अंदाजप क 

सभे या सु वातीला ांजल  दे यात आल  आहे. सभेला कोण याह  कारचे गालबोट 

लागू नये. या ठकाणी काय याचे काम चालले आहे. या गो ट ची आ हाला, नागर कांना 

सु ा समज आहे. हे स माननीय सभागृ हाला सु ा मा हत आहे. हा काय या या 

अख यार तील वषय आहे. आप या अख यार तील वषय नाह . सभेम ये ांजल  

द यानंतर नषेध करणे यो य आहे का. इथ या राजकारणात हे म स क  नका. 

नषेध न ि वकारता फ त ांजल  घे यात यावी. अ यथा आ हाला आप या कृतीचा 

इथे नषेध करावा लागेल.  

मा.बाबासाहेब धुमाळ - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, 

मा.सुरेश कलमाडी साहेबांना अटक केल  होती ते हा असा नषेध का केला नाह त.  

मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, तु ह  इथे 

नषेध क न उपोषण करणार आहात का, का जेवण, अ न-पाणी सोडून देणार आहात 

का. काय याचे काम चालले आहे. हा आपला वषय नाह . हे चुक चे आहे.  

मा.महापौर -  सव स मा.सद यां या संमतीने ह  सभा गु वार दनांक १७/०३/२०१६ 

रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 

                                          (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 

  महापौर  

                                        पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                               पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर-४११ ०१८ 

मा. वशेष महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५६ 

सभावृ तांत 
( दनांक १६.३.२०१६ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 

दनांक – १७.३.२०१६                   वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची बुधवार दनांक १६.३.२०१६ची तहकूब 

मा. वशेष महापा लका सभा गु वार द.१७.३.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. 

महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत 

करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -    महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव      -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५.  मा.काळजे नतीन ताप 
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१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ी  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४. मा.तानाजी व ल खाडे 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३३. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३४. मा.राजू मसाळ  

३५. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३६. मा.नेटके सुमन राज  

३७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३८. मा.भ डवे सं गता राज  

३९. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

४०. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

४१. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

४२. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४३. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४४. मा. ॲड .  संद प गुलाब चंचवड े

४५. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  
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४६. मा.अपणा नलेश डोके 

४७. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४८. मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४९. मा. साद शे ी  

५०. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश 

५१. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५२. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५३. मा.शेख अ लम शैकत 

५४. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५५. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५६. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५७. मा.म डगेर  वषा वलास 

५८. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५९. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

६०. मा.सुपे आशा र वं  

६१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६२. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६३. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 

६४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६५. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 

६६. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६७. मा. दा बाजीराव लांड े

६८. मा. ॲड .  नतीन ाने वर लांडगे  

६९. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

७०. मा.सावळे समा र वं  

७१. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७२. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७३. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७५. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
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७६. मा.कदम सदगु  महादेव 

७७. मा. गता सुशील मंचरकर 

७८. मा.कैलास महादेव कदम 

७९. मा.छाया जग नाथ साबळे 

८०. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

८१. मा.टाक अ ण मदन 

८२. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८३. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८४. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 

८५. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८६. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८७. मा.काळे वमल रमेश 

८८. मा.पाडाळे नता वलास 

८९. मा. वनोद जयवंत नढे 

९०. मा.तापक र अ नता मि छं    

९१. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९२. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

९३. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९४. मा.बारणे नलेश हरामण 

९५. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९६. मा.बारणे माया संतोष 

९७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९. मा.कलाटे वाती मयुर  

१००. मा.च धे आरती सु रेश 

१०१. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०२. मा. शतल व ल उफ नाना काटे 

१०३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०४. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०५. मा.जगताप राज  गणपत  
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१०६. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०७. मा.जगताप नवनाथ द तु 

१०८. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०९. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

११०. मा. शांत शतोळे 

१११. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 

११२. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११३. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११४. मा.काटे राज  भकनशेठ 

११५. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११६. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११७. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११८. मा.संजय केशवराव काटे 

११९. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२०. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब  

१२१. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२२. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

       या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य 

अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे -

सहआयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुप-ेसहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास 

अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े  मा.खांडकेकर, मा.खोसे, मा.दंडवत,े 

मा.कडूसकर, मा.अ ट कर, मा.माछरे, मा.फंुदे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर-सहा.आयु त, 

मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ यान अ ध क, मा.दुधेकर, मा.सवणे, 

मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, 

मा.बरशे ी, मा.जुंधारे मा.गलबले, मा.घोड,े मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग ू वार, मा.शेख, 

मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.सोनवणे-कायकार  अ भयंता, मा.वाघमारे-

पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    
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मा.महापौर- उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, 

प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत 

आहे. 

मा.नगरस चव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मा.महापौर 

यांनी वह त के या माणे वशेष सभेतील कामकाजाचा म पुढ ल माणे असेल, 

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

 नवेदन, 

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

३) चचा समा तीनंतर 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- ा य-अ ा यता 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 ा य हो यासाठ  नमूद असणे 

आव यक राह ल.  

 

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

तयार केलेले सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञक “ अ ” व 

“ क ” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत ज.ेएन.एन.यु.आर.एम.अंतगत 

महानगरपा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  

ग रबांसाठ चे अंदाजपञक “ प ” वचारासाठ  - 

मा.सभापती थायी स मती अंदाजप का वर ल नवेदन/मनोगत य त करतील. 

(मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम, सभापती थायी स मती यांनी अंदाजप क 

“अ” व “क” तसेच “प” संबंधीच े यांचे नवेदन सादर केले.)  

मा.महापौर – अंदाजप कावर ल चचला सु वात कर यात यावी. 
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, कुठेह  

करवाढ नसलेले बजेट के याब ल मी आयु त साहेबांचे आभार मानतो. उ प नाचे 

ोत घट यामुळे महसूल कमी मळणार आहे. दुसर कडे हे अंदाजप क 

नवडणुक पूव चे शेवटचे अंदाजप क अस यामुळे वकास कामांसाठ  मोठ  तरतूद 

करायची हमी, नगरसेवकांची आ ह  मागणी आ ण यामुळे आयु त तसेच शासन 

यांनी यानुसार अंदाजप क करायचा य न केलात याब ल मी परत एकदा आपले 

अ भनंदन करतो. मा  मा.आयु त साहेब, एका पेपरम ये आपण बातमी दल  होती. 

ती बातमी अशी आहे क , अंदाजप कात करवाढ नसल तर  करवाढ चा ताव 

मा.महासभेपु ढे मांडणार अस याची मा हती आयु त मा.राजीव जाधव यांनी सां गतल . 

पंपर  चंचवड महानगरपालकेचे अंदाजप क सादर के यानंतर ते बोलत होत.े 

मा.आयु त पुढे हणाले, अंदाजप कात करवाढ नसल तर  करवाढ चा ताव 

मा.महापा लका सभेपुढे मांडणार आहे. साहेब,आ तातर  करवाढ करायचे काह  कारण 

नाह . था अशी आहे क , आपण बजेट अ ु हलसाठ  मांडतो तथे तु ह  करवाढ 

केलेल  नाह . मग ह  बातमी खोट  आहे का असे मी वचारतो. असे असलेतर  करवाढ 

क  नका अशी मी सवा या वतीने वनंती करतो.  

या बजेटम ये त का लन आयु त यांनी पयटनासंदभात जे काह  मांडले होत,े ते 

गुंडाळलेले दसते आहे. त का लन आयु त यांनी पयटनासाठ  उप म राब वणार असे 

जा हर केले होत.े यावेळी सहा उप म हणजे आकुड चे ऑडीटोर यम, लॅनेटोर यम, 

चंचवड वॉड से टर, मोरया गोसावी मंद र वकास, मॉडेल वॉड, बालनगर  असे सहा 

ोजे ट राब वणार आहात असे बजेटमधून दसते आहे. बाक  दहा क पांब ल काह  

प ट केलेले नाह . एपी सटरमधून तु ह  ह  योजना करणार नाह. हे तु ह  येक 

भागाला दलेले आहे. यामुळे आपण ह  योजना गुंडाळल  का असे मला वाटते आहे. 

पवना धरणातून बंद पाईपलाईन करणार होतो. या क पाब लह  अथसंक पात काम 

दे यात आलेले नाह  असे मला दसते आहे. दुसरे हणजे पे ोलसाठ  .५ कोट  तरतूद 

केल  आहे. तु ह  ६०० कोट  वाचव याचा दावा केला होता. महापा लका अथसंक पात 

दलेल  सवच कामे ५ वषात पूण होतात असे नाह . यामुळे वकास कामांवर वाढ व 

खचा या नावाखाल  को यावधी पयांची उधळप ी करायची संधी शासन व काह  

पदा धका-यांना मळते असा आरोप पेपरम ये केला जातो. तो आरोप फेटाळताना तु ह  

याला उ तर दले होते क , येक कामाची न वदा या राब व याने आ ण कमी 

दराची न वदा ा त झा यामुळे गेले दोन वषात महापा लकेने .६०० कोट  
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वाचव याचा दावा केला आहे. मग हे ६०० कोट  कुठे वाचवले. सगळी टडस ३०/३५ 

ट के बलो येतात. यानंतर १० ट के वाटप करतो. हणजे ते ४५ ट के झाले. ४५ 

ट के माणे टॅ स ५ ट के हणजे ५० ट के, पाट  १० कंवा १५ ट के तर  

कमावणार. ह  टोटल केल तर  ६५ ट के होत.े एक पयाचे काम प तीश पैशांत कसे 

होते हा माझा न आहे. हे होऊच शकत नाह . मग होत काय, ठेकेदार ऑडर 

मळ यासाठ  ३० ते ३५ ट के बलो जातो. ठेकेदार काम पूण करत नाह  कंवा 

कामाचा दजा कमी असतो. हणून मला वनंती करायची आहे क , हे कुठेतर  बंद करा. 

३० ते ३५ ट के बलो केले तर यां यावर कारवाई करा. या ठेकेदारांना लॅक ल ट 

करा. कोणताह  कॉ ॅ टर आप याला कामाची वा लट  देऊ शकत नाह . हे कोणालाह  

वचारा. वतः तुम या अ धका-यांना वचारा. तुम याकडे आलो, तु हाला वचारले तर 

तु ह  हणता, मला ऑडर यावी लागत.े वा लट  चांगल  नाह . डांबर कमी पडत.े 

समट ऐवजी समटचे पाणी पडत.े मटेन सचे काम एक सु  असताना दुसरे सु  होते. 

मी कोणाला लेम करत नाह . पण या यातून तु ह  काह तर  तोडगा काढायला पा हज.े 

आपण पूव  १० ट के अबो ह, ५ ट के अबो ह, १४.९९ ट के अबो ह अशा मोठमो या 

ऑडर दले या आहेत. मी अबो ह ऑडर या असे हणणार नाह  पण ३५ ते ४० ट के 

बलोम ये चांगले काम होणारच नाह .  

दुसरे या बजेटम ये तसे ब घतले तर सग या फगस वर-खाल  होऊ शकतात. 

तरतूद वग करता. टँडीगला करतात, जीबीत करतात. था नक सं था कर जमा 

साईडम ये १३५० कोट  दले आहेत. ह  फगर कुठून आल  ते मला शोधलेच पा हज.े 

या वषाची फगर ब घतल  तर एलबीट  ए लम ये ८३ कोट  मळाल . मे म ये ७० 

कोट , जूनम ये ७० कोट , जुलैम ये ९४ कोट , ऑग टम ये ७४ कोट  मळाल  आ ण 

अनुदान ६६ कोट  मळाले आहे. स टबर म ये ६६ कोट , ऑ टोबर म ये ४६ कोट  

आ ण ६६ कोट  शासन अनुदान मळाले आहे. मा  डसबरनंतर शासनाने अंदाजे २० 

कोट ंनी अनुदान कमी केले आहे. यामुळे गे या वष  जर  ११०० कोट  पये अनुदान व 

एलबीट  गे या चार/पाच म ह यांत मळाल  आहे. ती फगर या वष  कमी होणार आहे. 

स टबरपयत जी एलबीट  मळाल  आहे ती आ ता मळणार नाह . हणून हे उ प न 

एक हजार कोट ंपयतचा प ला गाठणार याब ल शंका वाटते. याबाबत चचा करत 

असताना क म नर साहेबांनी आ ण काह  अ धका-यांनी मला सां गतले, अनुदान ४० 

कोट  झालेतर  शासनाकडे येक मट ंगम ये क मशनर वनंती करणार आहेत. जा त 

वाटा मळावा यासाठ  य न करणार आहेत. ह  फगर पा हल  तर आप याला एक 
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हजार कोट  सु ा उ प न मळणार नाह . हणून उ प नात ३५० कोट  ए स ा घेतले 

असे मला वाटत.े एलबीट  बंद केल , जकात बंद केल  मग आ ह  जगायचे का नाह . 

मग हे ४० कोट , ५० कोट  अनुदान घेतो, ते पुरणार नाह त. हणून मा.महापौर, 

मा.आयु त, मा.प नेत,े मा. वरोधी प नेते यानंी सरकारकडे र ेझट क न ह  र कम 

वाढवून यायला पा हज.े नाह तर टोटल बजेट कोलॅ स होईल.  

करसंकलनम ये आ तापयत ३६५ कोट ंची वसूल  केल तर  पु ढे ४०० कोट ंपयत 

जातील. चांगले कले शन केले आहे. यामुळे पुढ ल वषासाठ  तु ह  ४५० कोट  बजेट 

ठेवले आहे त ेएका ट ने बरोबर आहे असे मला वाटते. पाणीप ीत आपले फ त ७१ 

कोट  वसूल झाले असलेतर  आ ता तसे नसताना पुढ ल वष  इ कमम ये ६० कोट  

घेतले ते कसे वसूल होणार. ३० चे ३५ होणार, ३५ चे ४० होणार. ६० कोट  वसूल 

होणार नाह त असे मला वाटत.े एवढे आहे क , वसूल होणार  र कम तथे सु ा चांगल  

घेतल  आहे. दुसरे असे आहे क , आप याकडे ए ककडे उ प नाचा ोत वाढव याचा 

आपण य न करत असताना, भू म आ ण िजंदगी वभागाचे ४५९ गाळे आप याकडे 

धुळ खात पडलेले आहेत. रका या गाळांची कंमत आज या बाजारभावाने एकूण १०० 

कोट  होते आहे. ते १०० कोट  वकआऊट केलेतर याची कंमत जा तच होईल. 

भाडेत वावर जे गाळे दले आहेत, याचे सु ा ६.९५ लाख थकबाक  येणे आहे. 

यु न सपल ऍ ट माणे गाळे नधार त रकमेपे ा कमी दराने भा याने देता येत नाह त. 

यामुळे घेताना आधी भाडेत वावर घेतात, नंतर भाड ेजा त वाटते मग भाडे भरत  

नाह त. यापैक  बहु तांशी आजी-माजी नगरसेवक कंवा यांचे नातेवाईक कंवा 

निजक या कायक या या नावावर आहेत. कमचार  वसुल साठ  गेले तर यांना दमदाट  

करतात. कमचा-यां या हातात ठरा वक र कम देऊन ते सव कार दाबले जातात. 

अशीच र कम वाढत गेलेतर आपले उ प न बुडणार. सात/आठ वषापासून आपल  

र कम बाक  आहे. हणून मी वनंती करतो क , यात अव य ल  घाला. हे १०० गाळे 

आहेत, यांची कशी व  करता येईल. यातून शंभर/द डशे कोट  कसे उ प न उभे 

करता येतील यासाठ  आपण य  वचार करा अशी मी वनंती करतो.  

 घरकुल – घरकुलब ल १३,५०० गाळे बांधतोय. भू मपुजन केले. ६५०० घरे 

बांधल . अंदाजे ४५०० घरांचे वाटप केले आहे. उव रत काह  गाळे, अडीच एफएसआय 

मळणार हणून पडींग ठेवले आहेत. तसे शासनाने ड लेअर केले होत.े पण हायकोटाने 

सां गतले क , रे ो पेि ट ह इफे टने देता येत नाह . हणून हे गाळे ड पोजल झाले 

नाह त. यां याबरोबर तु ह  बोललात. मी नुकतीच एक बातमी पेपरम ये वाचल  क , 
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आदरणीय राजन पाट ल यांनी एका सं थेला उ तर देताना सां गतले क , आ ह  

लवकरात लवकर दुसरा फेज सु  करणार आहोत. उवर त ६५०० गाळे बांधून गाळे 

वाटप करणार आहोत. असे असेलतर मी तुम या सग यांचे व ी.राजन पाट ल यांचे 

अ भनंदन करतो. तु ह  १३५०० गाळे बांधायचा श द दला होता. नंतर भाव वाढले, हे 

झाले असे सांगून उपयोग नाह . दलेला श द आपण सं था हणून फॉलो करायला 

पा हज.े नागर क कुठेह  गेलेतर  वचारतात, माझे घर कधी मळणार. आ ण आ ह  

उ तर देऊ शकत नाह . उरलेल  घरे बांधल  तर  चांगले होईल. गाळे बांधा अशी मी 

वनंती करतो.  

 करसंकलन-करसंकलनम ये शा तीकर वाढत जातोय. यात तु ह  २ ट के 

इंटरे ट चाज करताय. हणजे प ह या सहा म ह यांत स टबरपयतचा टॅ स 

डसबरपयत भरला नाह तर २ ट क त म हना. शा तीकरात काय होते, शासन माफ  

करणार या उ े याने आ ह  सवाना सां गतले, शा तीकर भ  नका. अ धका-यांनी 

सां गतले व आ ह ह  सां गतले. तु ह  मूळ टॅ स प हला भ न घेताय. जोपयत 

सरकारचा नणय होत नाह , तोपयत शा तीकर वसूल क  नका अशी आमची वनंती 

आहे. सरकारने अनाऊंस केले आहे, ह  सगळी बांधकामे रे युलराईज करणार. मी सीएम 

यांचे व रा य शासनाचे अ भनंदन करतो. यातून लाखो लोकांचे भले होईल. घोषणा 

लवकरात लवकर अंमलात आण यासाठ  शासनाकडे य न करावा अशी वनंती आहे.  

वाचनालय- ा धकरणात डॉ.हेगडेवार भवन आहे. याचा मूळ उ े य काय होता. 

याचा मूळ उ े य होता टाऊन हॉल लाय र . या उ े यासाठ  ह  ब डींग बांधल , ते 

जर चज केलेतर हे बरोबर आहे का. आमची क पना अशी होती क , तथे ट श 

लाय र सारखी रेफर स लाय र  चालू करणार. अनेकवेळा पाठपुरावा क नसु ा तथे 

रेफर स लाय र  झाल  नाह . पण तथे एलबीट चे ऑफ स श ट केले आहे. या 

पपजसाठ  ह  ब डींग बांधल  तेच तु ह  चज केलेतर बरोबर आहे का. यामुळे वनंती 

आहे क , हे ऑ फस खाल  करा. तथे टाऊन हॉल लाय र  सु  करा अशी वनंती आहे.  

उ यान आ ण वृ संवधन- कती गाड स तयार केल त, तुम या रपोटम ये दले 

आहे. मा.आयु त साहेब, तु ह  कधी गाड सला ि हिजट दल त का. अनेक गाड सम ये 

लॉनची प रि थती फार बेकार आहे. तु ह  ाय हेटम ये जाऊन बघा. यांचे लॉन कसे 

आहे व आपले लॉन कसे आहे. ते म शनर  लावून लॉन करतात. लॉन बरोबर मटेन 

करत नाह त हणून मी एकदा अ त.आयु त साहेबांना घेऊन दाखवायला गेलो होतो. 

शंदे साहेब आल,े यांनी ब घतले व ते हणाल,े अ धका-यांची ताबडतोब बदल  क न 
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टाका. हे उ तर बरोबर नाह . यांनी नंतर झाडे लावायला सु वात केल . तु ह  काह ह  

हणा लॉनची प रि थती बेकार आहे. १७६ गाडनपैक  दहा गाडन एट ह आहेत. 

बाक  सग या गाडन एकाच टाईपम ये बनव या आहेत. व रत गाडन वभागाला या. 

कुठेह  बघा, गाडनम ये लॉनची इ ू हमट करायला पा हज.े वीर सावरकर उ यान 

आहे, ते दोन फेजम ये डे हलप केले. प ह या फेजम ये साडे पाच कोट  खच क न 

डे हलप कर यात आले. हे उ यान से टर २६ म ये आहे. याम ये लेजर शो ठेवला 

आहे. मी गेले चार वषापासून फॉलोअप करतोय. लेजर शोसाठ  पैसा नाह  पैसा नाह  

हणताय. एका पदा धका-याने उपसूचना दल तर या या वॉडात ताबडतोब साडेतीन 

कोट ंची तरतूद लेजर शो साठ  केल . यां या वॉडात का करताय असे मला हणायचे 

नाह . यां या वॉडात करा. मला नगेट ह बोलायचे नाह . पण असे असताना मला 

सु ा याय यायला पा हजे. मी सु ा स नअर कॉप रेटर आहे. मा या वॉडात इतके 

वषात लेजर शो का केला नाह . मा या वॉडातह  करा अशी माझी वनंती आहे. 

संगणक वभाग-संगणक वभाग महापा लकेत १९९६-९७ साल  सु  झाला. प हले 

ऑ फस आहे याच ठकाणी होत.े तथे पोमण साहेब होत.े यानंी गेले २० वषात अनेक 

चांगल  कामे केल  आहेत. पण याकाळात जी म होती क , all the offices 

should be connected to head office. फाईल आणायला सांगायची गरज पडल  

नाह  पाह जे. आपण मॉ नटरम ये ४७५ असा मांक टाकलातर याची सगळी डटे स 

तथे आल  पा हजेत, अशी आमची क पना १९९६-९७ म ये होती. ह  क पना 

आजपयत फुल ले  झालेल  नाह . पेपरलेस ऑ फस ह  संक पना आजपयत पूण होत 

नाह . येक टेबलवर मॉ नटर पा हज.े काह  अ धकार  हणतात, आ ह  आम या 

ले रकल टाफला े नंगसाठ  पाठवले होत.े काह  लोकं शकल.े काह  लोक हणतात, 

आ हाला जमत नाह . यांना जमत नाह  यांना घर  पाठवा. कॉ यूटर येक 

टेबलवर पा हज.े आ ण पेपरलेस ऑ फस करायला पा हज.े मी टे को कंपनीचे उदाहरण 

देतो. आप याकडे दहा लाखां या कामासाठ  सहा ते आठ म हने जातात. मी टे को 

कंपनीम ये एका ऑ फसरबरोबर बोलत बसलो होतो. मॉ नटरवर ब घतले तर एक 

कोट ंचे पोजल आहे. यांचा यु नअर टाफ तथे ई-मेलने मडल केडरला पाठवतो. 

एका तासात तो मडल केडरचा माणून डायरे टरला पोजल पाठवतो. सं याकाळी ५.३० 

वा. पयत डायरे टर यांनी याला अ ू हल दले. या कामाला आप याला नऊ म हने 

लागतात, ते काम ते एका दवसांत करतात. आपण एक दवसांत नाह , एका म ह यात 
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तर  क  शकतो. पण ह  स ट म जाणूनबुजून दाबल  जात.े आपण ह  स ट म फॉलो 

केल तर यामुळे कर शन जाणार नाह , पण म नमाईज होईल.  

ई-ग हन सब ल दले आहे ते चांगले आहे. डॉ.परदेशी साहेब असताना ८८००४४ 

वर फोन केलातर ताबडतोब ऍ शन घेत होते. अ धका-यांनी ते आ याबरोबर प हला 

लॅपटॉप काढायचे आ ण प हले बघायचे क , कं पले ट आल  आहे का. कं पले ट आल  

असेलतर ते लगेच ती कं पले ट अटे ड करत होत.े ते हा सारथीवर केले या त ार  

अ धकार  अटड करत होत.े आता या वभागाचे बारा वाजले आहेत. कं पले ट 

केल तर ,काह  ऍ शन होत नाह . तु ह  ट असले पा हजे. याकाळात रेट ंग ठेवले 

होत.े जो अ धकार  काम करत नाह , यांना प नशमट. आ ता ह  भती नाह . पि लक 

हणत,े डॉ.परदेशी साहेब गेले आ ण सारथी वेबलाईन बंद पडल .  

व छ महारा  अ भयान - याचे बजेट बोलवले आहे. पंत धान यां या 

आदेशानुसार ह योजना राब वतो. एि झ ट ंग सु वधांमधूनच काढतो. नवीन टम तयार 

क न कंवा कॉ ॅ ट मधून करत नाह . जे लोक रे युलरल  वॉडात काम करतात, 

साफसफाई करतात कंवा गटर साफ करतात. यांनी ते िजथे काम करतात, तथे काम 

बंद करतो आ ण अ भयान कुठे राबवतो, तथे काम करायला आणतो. रोडचे काम पण 

चालले पा हजे आ ण अ भयानसु ा चालवायला पा हज.े िजथे अ भयान चालवतो तथे 

व छता आ ण बाक  ए रयात कचरा पडला असेल, व छता नसेलतर हे चुक च ेआहे. 

हणून तीन/चार कोट  अवॉड केले आहेत. यात टम तयार करा. ह टम रे युलर काम 

क न, ते बंद न करता अ भयान राबवेल.  

नागरव ती वकास योजना वभाग - या वभागा या पफारम सम ये गे या 

वषापे ा या वष  थोडी सुधारणा झाल  आहे, असे मी कबूल करतो. या वेळी यात 

सायकल व शलाई मशीन आहे. तु ह  सायकल चालवून ब घतल त का मा हत नाह . 

मी आ ण काह  नगरसेवक सायकल बघायला गोडाऊनला गेलो होतो. आ ह  चालवून 

ब घतल . ह  एकदम थड ेड वा लट  सायकल आहे. ह  सायकल चालवायला 

घेतल तर याची मु हमटसु ा बरोबर होत नाह. इत या बेकार वा लट या दहा हजार 

सायक स स लाय के या आहेत. या चालवून पा ह या तर  यात बेअर ंग आहेत ते 

बरोबर नाह , पडल बरोबर फरत नाह . एकदम तकलादू सायकल आहे. यासाठ  जे 

पे स फकेशन दले होत,े यानुसार सायकल स लाय झालेल  नाह . माकटम ये हा ँड 

पणेु-मु ंबई इथे कुठेह  दसत नाह . बाजारपेठेत हरो, ऍटलास, ह यु लस, रॉयल 

सायकल, या नामां कत आयएसआय माक कंपनी या सायकल असताना या ँडचे 
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कुठेह  ऐकले नाह . कुठे माक नाह . कुठे वा लट  बरोबर नाह , असे असताना ह  

सायकल का खरेद  केल त. याला कोण जबाबदार आहे. असा ँड कोणी खरेद  केला. ह 

सायकल तु ह  ए झा मन करा, ऍनालाईज करा. तां क तपासणीनंतर तु हाला मा हती 

पडेल क , या सायकलची वा लट  बरोबर नाह . जोपयत ए झा मनरकडून रपोट येत 

नाह , तोपयत या कॉ ॅ टरचे पूण बील थांबवावे. नाह तर पि लकम ये अशा सायकल 

गे यातर हा इले शन टाईम आहे, लोक आम यावर ताशेरे उडवतील.  

शवण मशीन खरेद  - नागरव ती वभागामाफत पंपर  चंचवड शहरातील 

म हलांना मोफत १३,००० शवण मशी स देणार आहोत. माझी वनंती आहे क , 

ऑलरेडी शवण मशीन खरेद  कर यात आ या असा यात. यांचे मॉडेलचे नाव कंपनीचे 

नाव कधीह  ऐकले नाह . हे मॉडेल कुठेह  बाजारात उपल ध नाह . इथेह  तसेच झाले 

आहे. यामुळे सव स मळायची श यता नाह . सव स टेश स नाह त. कुठे  सव स 

देऊ शकतो. अशा न कृ ट मशी स म हलांना दे यात येऊ नयेत ह  वनंती आहे. 

न वदेतील अट नुसार न वदाधारक हा शवण मशीन कंपनी कंवा शवण मशीन 

व े ता असणे आव यक आहे. ह  अट यांनी पूण केलेल  नाह . आता हे यां या 

कागदप ांतून बाहेर आले आहे. असे पूव  कधी घडले होते का. गुगलवर सच केलेतर  हे 

मॉडेल कुठेह  मळत नाह . म हलांना मशीन याय या असतील तर, चांग या 

कंपनी या शवण मशीन द या पा हजेत. बाजारात नॉ हेल, राजेश, संगर अशा अनेक 

नामां कत कंपनी या मशीन आहेत. यामुळे या मशीनब ल तु ह  वतः चेक करा. 

काह  ए सपटचे मत या. तोपयत ऑडर देऊ नका अशी वनंती आहे.          

थाप य-मा.आयु त साहेब, इथे तु ह  तुम या रपोटम ये सां गतले होते, ५० 

लाखांचे दुमजल  पा कग होणार आहे. मा.आयु त साहेब, मी गेले वीस/पंचवीस 

वषापासून दुमजल , तमजल  पा कग करा हणून वनंती करतोय. आज तु ह  

ा सपोट नगर म ये जाऊन बघा. इत या गा या उ या आहेत. पुढे जा यासाठ  सु ा 

र ता नाह . यामुळे र हवासी ए रयात पा कग करतात. र हवासी हणतात आम या 

ए रयात कशाला क पाक करतात. आ ह  कवा याला लेम क  शकत नाह . क 

पा कग कर यासाठ  थोडी सूट दल  होती. पेस दला होता. समज १०० क 

पा कगम ये पाक केलेतर, बाक  ७५ क र यावर उभे राहतात. यामुळे मी पंचवीस 

वष अगोदर वनंती केल  होती क , इकडे ी लोअर पा कग करा. याब ल सु ा 

आजपयत काह  झालेले नाह . फॉरेनम ये ी लोअर खाल  जातात. आप याकडे इथे 
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बांधायला सु ा स म अ धकार  नाह . ा सपोट नगर म ये ी लोअर पा कग सु  

करा अशी माझी वनंती आहे.  

टेडीयम – मा.आयु त साहेब, तु ह  नेह नगर टेडीयमसाठ  एक कोट  ठेवले 

आहेत. आकुड , नगडी ा धकरण, यमुनानगर या संपूण भागाला मदनलाल धं ा 

टे डयम हे एकच टे डयम आहे. या टे डयमची प रि थती जाऊन बघा. 

टे डयमसारखे दसत नाह . कुठ यातर  शेती या ज मनसारखे दसते आहे. टेज, 

दु ती यासाठ  .६६ लाख खच केलेत. यापैक  .२२ लाख लॉन लाव यासाठ  खच 

केलेत. ते लॉन कुठेह  दसत नाह . मी मागे डमा ड केल  होती, चौकशी करा. 

चौकशीसु ा झाल  नाह . ए वायर त मा या मा हती माणे आहे. कॉ ॅ टरने काम 

क न ताबा द यानंतर डा वभागाकडे मटेन स करायला काह ह  फॅ स लट  न हती. 

लॉन यवि थत मटेन केले नाह तर ते टकणार नाह , अशीच प रि थती झाल  आ ण 

.२२ लाख पा यात गेले. गे या वष  ११ ते २० लाख मटेन ससाठ  ठेवले होत.े मी 

फॉलोअप करत राह लो. अ धकार  हणाले, क म नर यांनी असे ठरवले. एि झ युट ह 

इंिज नअरकडे थाप य गाडन हॅ डओ हर केले. मी एि झ युट ह इंिज नअर यां याकडे 

गेलोतर ते हणाले, मा याकडे तरतदू नाह . टडर कसे काढणार. मी यांना हणालो, 

मी क म नर साहेबांना सांगतो. मी परत थाप यकडे गेलोतर ते हणाले, Krida is 

not handed over to me. कांबळे साहेब, मी तुम याकडे आलो ते हा तु ह  

एि झ युट ह यांना फोन केला. आजपयत या हेडमधले ते पैसे खच झाले नाह त. ते 

.२० लाख लॅ स होणार आहेत. माझी वनंती आहे क , तु ह  कधीह  वेळ मळेल 

ते हा, मदनलाल धं ा टे डयम इथे जाऊन बघा काय प रि थती आहे. ते ाऊंडसारखे 

दसत नाह . तु ह  कसे टेडीयम मटेन करताय हणून आ हाला नागर क ब ब 

मारतात. माझी वनंती आहे क , पुढ ल वष  टडरसाठ  थांबू नका. तुम याकडे अनेक 

पॉवस आहेत. या पॉवस वाप न ते टेडीयम कसे कमीत-कमी खेळांसाठ  उपल ध 

होईल ते बघा.  

थेरगाव इथे छ पती शवाजी महाराज पुतळा प रसराम ये शवच र ावर 

आधा रत युर स उभारताय. ोजे ट आहे. मग भ ती-श ती इथे का करत नाह त. का 

आ ह  आमदार, खासदार नाह . पदा धकार  नाह . पण गेले ३२ वषापासून काम 

करतोय. कती वेळा सां गतले क , भ ती-श ती आप या शहरा या ं ट पेजला आहे. 

तु ह  तथे लाईट ऍ ड साऊंड करा. मा.अिजतदादा यांनी सु ा एका क मशनर यांना 
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इ श स द या हो या. तु ह  तथे सुशो भकरण करा. पण तु ह  तथे काह  करत 

नाह त.  

भ ती-श ती ते मुकाई चौक हे र या या ोजे टचे काम चालले आहे. 

मा.आयु त साहेब, मला एक सांगा क , इतके मोठे-मोठे र ता करत असताना एका 

बाजूने दुस-या बाजूला जा यासाठ  क हजन करायला पा हज,े हे इंिज नअरला वाटायला 

नको का. आज र याचे काम ५० ट यांपयत आले आहे. आज मला सांगा, अ पूघर, 

दूगा टेकडी इथे जायचे असेलतर जं शनमधून कसे ॉस करणार. तथे एफओबी करावा 

असे आप या अ धका-यांना का वाटले नाह . हणजे सगळा ोजे ट झा यावर मग 

याचा वचार करणार. तु ह  एफओबी करा कंवा अंडर ाऊंडमधून टनेल करा. 

दूगाटेकडीवर रोज हजारो लोक जातात. आता रोड सु  झाला आहे. तथे ॅ फकमधून 

लोक जाऊ शकत नाह त. तथे एफओबी कंवा अंडरबायपास व रत सु  करा. 

आप याकडे बजेट आहे. ोसेस लवकर सु  करा अशी वनंती आहे.  

पाणीपुरवठा - २४X७ चे काम सु  करा. आज अडीच तास सु ा पाणी देऊ 

शकत नाह . तु ह  हणता, यावष  डॅम ऐंशी ट के भरले आहेत. पण शंभर ट के डॅम 

भरले तर  शहराला चार-पांच तासांपे ा जा त वेळ पाणी देऊ शकत नाह . पंपर  

चंचवडम ये हजारो लॅटस ् म ये नागर क येत आहेत. याअथ  आप याला मा हत 

आहे क , शंभर ट के डॅम भ न सु ा आपण पाणी देऊ शकत नाह . तर सु ा आपण 

पाचशे ते एक हजार कोट  या ि कमम ये घालायचे कारण काय. आता आपण 

रपोटम ये दले आहे, आंदरा धरण व अजून एका डॅमचा उ लेख केला आहे. परंत ू

पाणी कधी येणार, कधी मळणार, कधी लॅन उभा करणार. ह  पंचवा षक योजना 

आहे. अजून लोकसं या वाढणार. मग अजून पाणी कसे देणार. एकदा ाय केले आहे. 

तथे २८ एमएलट  पाणी वापरणार होतो तर तथे ४२ एमएलट  वापरले. चोवीस तास 

द यानंतर लोक पाणी कमी वापरणार असे तुम या अ धका-यांचे हणणे आहे. तु ह  

पैसे घालवताय ते पा यात फुकट जाणार हणून तु ह  वचार क न एसट पी चालू 

करा. शासन पैसे देत असलेतर  आप याला सु ा पैसे टाकायचे आहेत. यावेळी दो ह  

धरणांतून पाणी मळेल, फ ेशन लँट उभा राहणार, यावेळी तु ह  २४ बाय ७ चा 

वचार करा. अ यथा यात आ ता पैसे घालवणे चुक चे ठरेल असे माझे मत आहे. 

पाणीपुरव याला बजेट देताना कतीह  बजेट दलेतर  ते पूण होत नाह. मा याकडे 

बजेटचा पफारम स रपोट आहे. पाणीपुरवठा वशेष योजनेसाठ  तीस कोट  पये. यात 

सुधार त करताना तु ह  काम झाले नाह  हणून स तावीस कोट  वथ ॉ केले आहेत.  
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गे या वषा या पफाम सब ल थोडे बोलतो आ ण थांबतो. गे या वष  भांडवल  

खच र. .६७४ कोट ंमधून होत.े आ तापयत . .३,७६,००,००० खच झाला. हणजे ५० 

ट के सु ा खच झाला नाह . इले कसाठ  .२५ कोट ंमधून र. .५,००,००,००० खच 

झाले. हणजे २० ट के सु ा खच झाला नाह. असेच येक वभागाचे ब घत यानंतर 

महसूल  खच व करकोळ दु ती हणजे वा त वक पाहता, १४१ कोट ंमधून ४७ कोट  

खच झालेला आहे. आ ण ८८१ कोट ंम ये ४४२ कोट  खच झालेला आहे. ५० ट के 

पफारम स, १०/१५ ट के बीले येणार असे गृ हत धरले तर  टोटल ६० ते ६५ ट यांपे ा 

जा त पफारम स जाणार नाह . यामागे अनेक कारणे आहेत. माचम ये बजेट पास 

झाले. ए ल-मे म ये बजेट पास करताना सांगतो. मे म ये टडर का नघत नाह त. 

जून,जुलै,ऑग टम ये टडर नघतात. या वष  अनेक ऑडर डसबरम ये इ यु के या. 

एका ठेकेदाराने अनेक ठकाणी काम चालू केलेले असत.े एका ठकाणी काम सु  केले 

क  तो दुस-या ठकाणी काम पूण क  शकत नाह . मग असे करता-करता पूण वषात 

बजेट या कधीह  ८० ते ९० ट के सु ा काम होत नाह . र कम लॅ स होत.े पैशांची 

बचत होत.े एफडी होत.े माझी वनंती आहे क , यावष  बजेट पास झा यानंतर तु ह  

ऑडर काढा. ऍड म न ेट ह अ ू हल मळा यानंतर मे म येच टडर काढून पुढ ल वष  

बजेटचा फायदा आम या नाग रकांना मळणार असेल तर इनडायरे टल  आ हाला 

े डीट मळणार. यामुळे मेहेरबानी क न टडर लवकर काढून एि झ युट ह यांना 

लवकर वकऑडर यायला सांगा अशी वनंती आहे. फ त एवढ च वनंती करतो क , हे 

वष फार मह वाचे वष आहे. यामुळे टडर लवकर काढा. ऍड म न ेशनम ये थोडासा 

ड स ल न आणा. पवू चे क मशनर आले क  यांना सगळे घाबरत होत.े घाबरत होते 

हणजे यांना र पे ट देत होत.े आ ता फार लूज होत चालले आहे. तु ह  ि हिजट 

करत आहात. यामुळे ऑबज हेशन होत.े आ ता थोडे लूज झाले आहे, ते टाईट झाले 

पा हजे अशी वनंती करतो. 

मा.नारायण ब हरवाड े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचे सन २०१५-१६ चे सुधार त व सन २०१६-१७ चे मुळ 

अंदाजप क मा. थायी स मतीचे सभापती मा.ड बू आसवानी यांनी सभागृ हापु ढे सादर 

केले आहे. मा.महापौर साहेब, हे महानगरपा लकेचे ३४ वे अंदाजप क आहे. मा.आयु त 

साहेब यांचे हे दुसरे अंदाजप क आहे. हे अंदाजप क २७०७ कोट  पयांचे असून क  

सरकार योजना व जेएनएनयूआरएम मळून .१२७५ कोट  असे एकूण ३९८२ कोट ंचे 

अंदाजप क मा.महापा लका सभेपु ढे सादर केले आहे. गे या वषापे ा २०७ कोट  
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पयांनी हे बजटे जा त आहे. हे बजेट सादर करताना आयु त साहेबांनी नवेदन दले 

आहे क , व तुि थतीला ध न कुठल ह  करवाढ न करता शु  पाणीपुरवठा, उ तम 

वाहतूक इ. गो ट ंना आपण ाधा य दले आहे. अंदाजप काकडे बारकाईने ब घतलेतर 

शहरातील सव घटकांची अपे ा पूण करणारे हे अंदाजप क आहे. यामुळे सवसमावेशक 

असे हे अंदाजप क आहे. याचबरोबर जु या कामांवर देखील भर देणारे हे अंदाजप क 

आहे.  

मा.आयु त साहेब यांनी हे अंदाजप क सादर करताना जमा बाजूला आरं भची 

श लक २७७ कोट  दाखवल  आहे. जेएनएनयूआरचे ८१५ कोट  अशी आरं भची श लक 

१०९२ कोट  दाखवल  आहे. जमेची दुसर  बाजू था नक सं था कर (एलबीट ) – आपण 

१३५० कोट ंची अपे ा या वष  ठेवलेल  आहे. एलबीट  हा मनपा या उ प नाचा सवात 

मोठा व मु य ोत आहे. एकूण उ प ना या ५० ट के उ प न एलबीट तून मळते 

आहे. सन २०१५-१६ चा मूळ अंदाज ११०३ कोट  होता. सुधार त अंदाज १३०० कोट  

केला आहे. हणजे अपे त अंदाजापे ा २०० कोट  पये जा त ठेवले आहेत. 

कालपयत जवळजवळ १२१० कोट  पये एलबीट चे जमा झाले आहेत. शासनाचे ४० 

कोट  अनुदान मळणार आहे. आप या हातात अजून १५ दवस आहेत. आपण या १५ 

दवसांत १३०० कोट ंचे टागट पूण करणार आहोत. या ठकाणी मी डॉ.यशवंत माने यांचे 

मनापासून अ भनंदन करतो. यांनी ९०० कोट ंची सुधार त अपे ा असताना यांनी 

१३०० कोट ंचे टागट पूण केले आहे. १ ए ल २०१३ साल  जकात बंद होऊन एलबीट  

सु  झाल . सु वातीला असे वाटले होते क , जकातमधून जवेढे उ प न मळते तवेढे 

एलबीट मधून उ प न मळेल का? परंतू एलबीट तून देखील आप याला चांगले उ प न 

मळू लागले आहे. सन २०१४ म ये नवडणूका आ या. नवडणूक त भाजप- शवसेने या 

मंडळींनी यापा-यांना सां गतले आमची स ता आल  क  एलबीट  बंद क  कारण 

यापा-यांनी अनेक माग या के या, धरणे धरले, मोच काढल.े नवडणूका त डावर 

आ या हो या, ते हा या लोकांनी एलबीट  बंद क  असे सां गतले होत.े दूदवाने क ात 

व रा यात देखील युतीचे सरकार आले आहे. (आम या दूदवान)े या लोकांनी आ वासन 

द यानंतर, स तेवर आ यानंतर यांनी एक अ यंत चुक चा नणय घेतला आ ण 

एलबीट  बंद केल . १ ऑग ट २०१५ रोजी एलबीट  बंद केल . आ ण ह  एलबीट  बंद 

करत असताना ५० कोट ंवर यांची उलाढाल आहे, अशा उदयोग- यापाराची एलबीट  

चालू ठेवल . आता एलबीट  बंद के यानंतर शासनाकडून महापा लकेला अनुदान कशा 

प तीने यायच?े मग यांनी काय केले. २०११ पासून २०१५ पयत ५ वषाचा आढावा 
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घेतला. या ५ वषाम ये या वष  महापा लकेचे उ प न जा त असेल ती र कम 

सहा यक अनुदानासाठ  ा य धरल . आप या महापा लकेची सन २०११-१२ ची 

हायये ट अमाऊंट .१२२८ कोट  होती. याला राऊंड केले. .१२५० कोट  महापा लकेचे 

उ प न गृ हत धरले आहे. महापा लकेचे सरासर  म ह याचे उ प न वचारात घेऊन 

आप याला एक मह याला ६४.४८ कोट  पये अनुदान यायला सु वात केल  आहे. 

शासनाने फ त पाच म हने हे अनुदान दले आहे. आ ण नंतर अनुदान १९ कोट ंनी 

कमी क न ते फ त ४७.३५ लाख आप याला मळायला लागले आहे. यासंदभात 

मा हती घेत यावर असे कळाले क , एलबीट चे उ प न वाढले तर शासनाकडून मळणारे 

सहा यक अनुदान कमी होते. हणजे शासनाने आप याला फ त १२५० कोट ंचेच 

उ प न मळवू यायच.े यापु ढे उ प न जाऊ यायचे नाह  असा शासनाचा उ ेश आहे. 

यापे ा जा त उ प न मळवले तर  सहा यक अनुदान कमी होईल. या वष  आपण 

१३०० कोट  उ प न मळवलेलेच आहे. पुढ ल वष  आप याला १३५० कोट  उ प न 

मळवायचे आहे. वा त वक पाहता, या उ प नावरच शासनाकडून सहा यक अनुदान 

मळाले पा हजे. आ ण यावर २० ट के जादा वाढ यायला पा हज.े खरेतर सरकार हा 

नणय घेऊन प तावले आहे असे मला वाटते आहे. द.१ ए ल २०१६ ला एलबीट  बंद 

होऊन जीएसट  लागू होईल असे रा य सरकारला वाटले होत.े आजह  जीएसट चे घ गडे 

भजत पडले आहे. आ ता या अ धवेशनात जीएसट  लागू कर याबाबत नणय होणार 

नाह . जर जीएसट  लागू कर याचा नणय झाला नाह तर, तर रा य शासनाला सग या 

महापा लकांना दरवष  सात हजार कोट  अनुदान यावे लागणार आहे. आ ण यात दर 

वष  १० ट के वाढ केल  आहे. गेले सहा म ह यांत ३५०० कोट  पये सहा यक 

अनुदान हणून रा य सरकारने दले आहेत. जीएसट ची तर आता आशा मावळल  

आहे. यामुळे यदाकदा चत उ या जीएसट  लागू झाल तर आप याला शंभर ट के 

शासन अनुदानावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. एलबीट ची उ प न अपे ा ख-या 

अथाने पणू झाल  आहे. पुढ ल वष  काय होते आहे हे आप याला पहावे लागणार आहे. 

तसर  जमेची बाजू हणजे करसंकलन. करसंकलनमधून .४५० कोट  पये 

अपे त होत.े सुधार तम ये .४२५ कोट  धरले आहेत. परंतू आजपयत फ त .३०० 

कोट च जमा झाले आहेत. द.३१ माच पयत फारतर .३२५ कोट  जमा होतील. यात 

.१०० कोट ंची तूट येणार आहे. शहरात ४,३६,२४१ मळकती आहेत. मूळ कराची बले 

.३५१.५६ लाख आहे. यावष  बांधकाम शा ती .८० कोट  ८६ लाख हणजे .४३८ 

कोट ंची बले वाटल  आहेत. याची अजूनह  थकबाक  .६९६ कोट  आहे. यावेळची 
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बांधकाम शा तीची थकबाक  .१६५ कोट . आपण २०१३ म ये सव केला होता. यात 

८२,००० अशा मळकती सापड या, या कर भरत न ह या. आपण ६५,००० यावर 

मळकतींवर करआकारणी केल  आहे. अजूनह  १७,००० मळकती कर भरत नाह त. 

फे ुवार  म ह यात अभय योजना आणल . यात जवळजवळ .४५ ते ४६ कोट ंची 

वसूल  झाल  आहे. तर  अपे त .४२५ कोट  जमा झालेले नाह त. .३२५ कोट ं या 

पु ढे जाईल असे मला वाटत नाह . या ठकाणी शंभर कोट ंची तूट येणार आहे.   

 बांधकाम परवानगी – मधून ३०० कोट  उ प न अपे त होत.े सन २०१५-१६ 

म ये मूळ अंदाज ३५५ कोट  होता. सुधार त अंदाज २५० कोट ंपयत खाल  आलेला आहे. 

१०५ कोट  सुधार त अंदाजप काम ये कमी केले आहेत. बांधकाम परवाना वभागाकडून 

२५० कोट  आ ण यूट एफकडून ५५ कोट  अशी ३०५ कोट ंची अपे ा ठेवल  आहे. 

य ात आज मतीला २४८ कोट  आ ण यूट एफचे ७० कोट  असे ३१८ कोट  जमा झाले 

आहेत. या वभागाकडून देखील आपण आपले टागट पूण केले आहे. हे शहर 

महानगराकडे वाटचाल करायला लागले आहे. या शहरात इ ा चर अ तशय चांगले 

आहे. मोठे र ते, उ डाणपूल आहेत, ेडसेपरेटर, पाणीपुरवठा यव था, शै णक 

सोयी,वाहतुक या सोयी चांग या आहेत. यामुळे शहरात अनेक मोठ-मोठे क प होत 

आहेत. अनेक नामां कत ब डर या शहरात येऊ लागले आहेत. यामुळे नि चतपणे 

भ व यात देखील बांधकाम परवानगी वभागाचे उ प न वाढ या शवाय राहणार नाह . 

आप याला २०११ म ये बे ट सट  अवॉड मळाला आहे. आ ता २०१६ ला मा.महापौर 

यां या ह ते आप याला ि लन सट चा देखील प हला पुर कार मळाला आहे. शासनाने 

अन धकृत बांधकामे अ धकृत करायची घोषणा केल  आहे. जे हा बांधकामे अ धकृत 

होतील, ते हा नागर कांना नि चतपणे काह  दंडा मक र कम भरावी लागेल. यावेळी 

देखील महापा लकेचे उ प न वाढेल. मी मा.मु यमं ी यांचे आभार मानतो. आ ह  

चांग या कामासाठ  तुम या पा ठशी आहोत.  

छो या लॉटधारकांसाठ , एक गु ंठे, दोन गु ंठे कंवा तीन गु ंठेधारक आहेत. 

यां यासाठ  डीसी लम ये काह तर  बदल केले पा हजेत. हे आयु त आप या 

अ धकारांत क  शकत नाह  का. साईड मािजनचा वषय फार मह वाचा आहे. िजथे 

अगद  छोटे लॉट असतात तथे साईडमािजन सोडल तर याला बांधकाम करता येत 

नाह . जसे गावठाणात जसा डबल एफएसआय देतो कंवा गावठाणात या प तीने 

साईड मािजन ठेवत नाह . याचप तीने या लोकांसाठ  ठेवलेतर, नि चतपणे याचा 

फायदा झा या शवाय राहणार नाह .  
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 पाणीप ी - पाणीप ीतून .६० कोट  उ प न जमा होईल असे अपे त होते.  

मूळ अंदाज ६५ कोट ंचा होता. सुधार त अंदाजप काम ये ५६ कोट  २३ लाख इतका 

अंदाज आहे. पाणीप ी फ त .३१ कोट  जमा झाल  आहे ती माच म हनाअखेर .३५ 

कोट  जमा होईल. यातह  .२५ कोट ंची तूट येणार आहे. आपण .७१ कोट ंची 

पाणीप ीची बीले वाटल  आहेत. यात .४१ कोट  थकबाक  आ ण ३० कोट ंची चालू 

मागणी केल  आहे. ॅ नबेर  नावा या सं थेला तीन ते चार कोट ंचे काम दले आहे. या 

सं थेने मीटर रडींग घेऊन बील तयार करणे व बील वाटणे एवढेच काम आहे. या 

सं थेला वसूल चे काम दलेतर. यांनीच बील बनवायची, यांनीच बील वाटायची, 

यांनीच पैसे गोळा करायचे व यानंी ते महापा लकेकडे आणून यायच.े इथले नागर क 

पा याबाबतीत ब कूल सर यस नाह त. यामुळे जर ॅ नबेर  या सं थेला बील  वसूल 

करायची परवानगी दल तर नि चतपणे याचा चांगला फायदा झा या शवाय राहणार 

नाह . भारतात सवात व त पाणी आपल  महापा लका देत.े आप याकडे पा याचा दर 

१,००० ल. पयत .२.५०/- आहे. तो ३०,००० ल. पयत .२.५०/- इतकाच आहे. 

३०,००० ल. पयत हा दर का ठेवला याची मी मा हती घेतल . एका पाच य तीं या 

कुटंूबात एका य तीसाठ  आपण २०० ल. पाणी देतो हणजे १ दवसाचे १००० लटर 

हणजेच ३० दवसांचे ३०,००० ल. झाले. वा त वक पाहता शासना या नयमा माणे 

त दन त माणसी १३५ ल. ते १४० ल. पाणी यायला पा हजे तर आपण २०० 

ल. पाणी त माणसी देतो. असे ३०,००० ल. पाणी आपण येक कुटंूबाला फ त 

२.५०/- दराने देतो. या ३०,००० लटरम ये ७० ट के जनता मोडते आहे. यामुळे 

पाणीप ीतून उ प न वाढत नाह . तर सु ा लोक पाणीप ी भरत नाह त हे वशेष आहे. 

यामुळे ३० ते ३५ कोट ंपे ा अ धक पाणीप ी मळतच नाह . पाणीप ीचा दर 

तुलना मक या ब घतला तर पुणे महापा लका .४.५०/- दर देत.े नवी मुंबई .४.७५/-

, बगलोर .७/-, है ाबाद .१०/-, चे नई .१०/-, ना शक .५.५०/-. ना शकम ये तर 

तु ह  पाणी वापरा अगर वाप  नका, दर म ह याला तु हाला शंभर पये यावे 

लागतात. अशा दो ह  बाजू ंनी ना शक महानगरपा लका पा याचे पैसे वसूल करत.े 

आपले एवढे व त दर असतानादेखील नागर क पा याचे बील भरत नाह त. यासाठ  

जनजागृती करायला पा हजे. परवा पेपरम ये बातमी आल  होती क , लातूरला एक 

म ह याने पाणी येते आहे. सोलापूरला आठ दवसांतून एकदा पाणी येत.े मनमाडला 

बारा दवसांनी पाणी येते. तर सु ा सोलापुर शहरांचा माट सट  योजनेम ये समावेश 

झाला आहे याच ेआ चय वाटत.े अशी अनेक शहरे, गावे अशी आहेत, िजथे दररोज 
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पाणीपुरवठा होत नाह . आ ण आपण २४ बाय ७ पाणी दे याचा वचार करतोय. आपण 

कती चांगले काम करतोय. मग आपल ह  नागर कांकडून अपे ा आहे क , यांनी 

पाणीप ी वेळेत भरल  पा हजे.  

पवना नद तून दररोज ४४० एमएलडी पाणी उचलतो. आपण २.५०/- नी पाणी 

देतो. आकुड  गावठाण असेल, कासारवाडी असेल, शाहू नगर असेल, आनंदनगर 

झो डप ी असेल, या सग या भागात एमआयडीसीचे पाणी देतो. .१७.५०/- या रेटने 

पाणी आहे. पाणी उचलणे, ते ट करणे, टा यांम ये भ न नागर कांपयत पोहोचवणे, 

यासाठ  १,००० ल. साठ  .५.८०/- खच येतो. आ ण आपण नागर कांना .२.५०/- या 

दराने पाणी देतो. हा दर पूव  .३.५०/- होता. ी. द लप बंड साहेब त का लन आयु त 

असताना यांनी मटर बसवायची सूचना केल . अ धकृत नळजोड आहेत यांना मीटर 

बसवलेच बसवले पण जे अन धकृत नळजोड आहेत यांना सु ा मीटर बसवले. याचे 

रडींग आप याकडे उपल ध आहे. पण आपण याचे बील बनवू शकत नाह . कारण ते 

अन धकृत आहे. या नळजोडांना एकदा अ धकृत तर  क न या. यांचे मीटर रडींग 

उपल ध होत असेलतर हे क न घेणे अ तशय गरजेचे आहे. एवढे असूनसु ा .३० 

कोट ंपे ा जा त र कम जमा करतोय. या शहरात लोक मनरल वॉटरचा १० ते १५ 

कोट ंचा धंदा करत आहेत. शहरात हजारो लटर या बाट या येत आहेत. यात १ 

ल.ची बाटल , २ ल.ची बाटल , ५ ल.ची बाटल , २० ल.चा जार देखील मळतो. 

मनरल वॉटरची एक बाटल  घेताना सा या टपर वर घेतल  तर ती .१५/-ला मळत.े 

चांग या रे टॉर टम ये .२०/-ला, एसट  टेशन/रे वे टेशन इथे .२५/-ला मळत.े 

बअरबार/पर मट मम ये .४०/-ला मळत.े वमानतळावर .८०/- ला, ी टार 

हॉटेलम ये तीच बाटल  .१००/- ला मळेल तर फाई ह टार हॉटेलम ये हच बाटल  

.१२०/- ला मळत.े बॉटल तीच पण वेगवेग या ठकाणी फरल तर या बाटल चे दर 

बदलतात. आ ण लोकं घेत आहेत. पंपळे सौदागर इ. भागात जे उ च ू लोक, आयट  

े ात काम करणारे लोक राहतात. ते आप या प या या पा याची वाट बघत नाह त. 

दुधाचा रतीब लावतो या माणे यांनी पा या या बाट यांचा रतीब लावला आहे. गाडी 

येत,े २० ल. चा जार रतीब टाकते आ ण दर म ह याला पैसे घेतात. नागर क हे महाग 

पाणी घेतात आ ण आपले .२.५०/- चं पाणी घेऊन सु ा बील भरत नाह त याचे खरं 

दु ःख आहे. ह ल  ल नसमारंभात देखील सरास पा या या बाट या वापरतात. पाऊच 

वापरतात आ ण करोडो पयांचा यवसाय करतात. मला तर वाटले क , आपण 

आप याकडे मनरल वॉटरचा ला ट टाकावा. से टर नं.२३ म ये पाणी ट करतो, 



29 
 

तथे मनरल वॉटरचा ला ट टाकायचा. आप याकडे पाणीपुरव याचे अ धकार  

ी. वण लडकत आहेत. ते अ तशय चांगले, काय म व ामा णक अ धकार  आहेत. 

यांनी तो कोस केला आहे. मनरल वॉटर या बाट या बनवणे, यात पाणी भरणे. 

आपले पाणी तसेह  व छ आहे. यात ऑि सजन घाला, काह  मनर स घाला. 

ब लेर , ऑ सी रच इ. या कंप या काय करतात. यां या व आप या पा याची तुलना 

केल तर आपले पाणी के हाह  चांगले व शु  आहे. फ त याची जा हरात करताना 

ख नजांचे माण दाखवा, ऑि सजनचे माण दाखवावे नि चतपणे चांगला ला ट उभा 

राह ल याचा गां भयाने वचार करा. आपण बीओट  त वावर हा ला ट उभा क  

शकतो. आपण हा ला ट तयार के यावर चांगले ड युटर तयार क  शकतो. कंवा 

एखादा चांगला ड युटर देखील आप याकडे येऊ शकतो. या पा या या बॉटलला 

पवना मनरल वॉटर असे नाव यावे. याची कंमत दहा पये ठेवा. संपूण भारतात व 

महारा ात मनरल वॉटर बनवणार  फ त आपल  प हल  महापा लका होईल. साहेब, 

तुमचे सु ा नाव होईल. तुम या काळात हा ोजे ट झालातर तुमचेदेखील नाव होणार 

आहे. अशी रा यातल  प हल  महापा लका असेल जी मनरल वॉटर बनवणार  असेल.  

 खचा या तपशीलात जाऊन पा हले तर गे या वष  २०१५-१६ म ये .१३०० 

कोट  महसूल  खच झाला. गे या वष  तरतूद .११५६ कोट  होती. यात १२० कोट  

वाढ झाल . महसूल  खच दवस दवस वाढतोय. आ थापना खच दवस दवस वाढतोय. 

याकडेह  बारकाईने ल  देणे गरजेचे आहे.  

भांडवल  खच – आमचा इंटरे ट यात असतो. यामुळे शहरात वकास कामे 

होतात. यासाठ  बजेटम ये .११९० कोट  ठेवले आहेत. जेएनएनयूआरएमचे ९३४ कोट  

अशी .२१२४ कोट ंची भर व तरतूद इथे केल  आहे. मागील वष  जो भांडवल  खच 

झाला होता, मा याकडे जी आकडेवार  उपल ध आहे. परंतू थाप य मु यालयाम ये 

सुधार तसाठ  तरतूद .१८० कोट  होती, खच .६५ कोट  झाला आहे. श लक .११४ 

कोट  हणजे फ त ३६ ट केच भांडवल  खच झाला आहे. प अंदाजप कात सुधार त 

तरतूद .१५३ कोट  आहे. खच .४४ कोट  झाला आहे. श लक .१०८ कोट  आहेत. 

हणजे फ त ३० ट के खच झाला. थाप य मु यालय तरतूद .६५२ कोट  आहे. खच 

.३३० कोट  झाला आहे. श लक ३२० कोट  आहेत. हणजे फ त ५१ ट केच खच 

झाला आहे. ३१ माचपयत ७० ट केच र कम खच होणार आहे.  

   वशेष योजना - सन २०१५-१६ म ये .४५६ कोट ंची तरतूद केल  आहे. 

तरतूद पैक  .२६० कोट  खच झाले. श लक .१९६ कोट  आहे. फ त ५७ ट केच खच 
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झाला आहे. वशेष योजनेसाठ  या वष  .५७४ कोट  तरतूद आहे. मा. थायी स मतीने 

यात वाढ केल  आहे. .६०१ कोट ंची तरतूद वशेष योजनेसाठ  केल  आहे. यात .१४४ 

कोट ंची वाढ झाल  आहे. गे या वष  आपण अनेक योजना जा हर के या. अनेक 

योजना माग  पण लाग या. याब ल मी आयु त साहेबांचे अ भनंदन करतो. काह  

योजना अगद  शेवट  शेवट  के या आहेत. परंतू काह  योजना नुस याच कागदावर 

रा ह या. यांचे काह च झाले नाह . यासाठ  गे या बजेटम ये तरतूद केल  होती. गे या 

आ थक वषात ती खच झाल  नाह . म यालय वक सत करणे - .२५ लाख तरतूद 

केल  होती. है ाबाद या धत वर पंपर  चंचवड शहराम ये चांग या प तीचे म यालय 

असावे हणून पयटन वकास आराख यात .८५ लाख तरतूद केल  होती. यातला एक 

पयासु ा खच झाला नाह. औ यो गक सं हालय उभारणे – गे या वष  वशेष 

तरतुद म ये याक रता .५० लाख इतक  तरतूद केल  होती. यातला एक पया सु ा 

खच झाला नाह . पंपर  चंचवड हे औ यो गक शहर आहे. इथे छोटे-मोठे ४५०० 

कारखान ेआहेत. ऑटोमोबाईल इंड  आहे. टाटा, बजाज, फोस मोटस या कंप या 

आहेत. या कंप यांम ये कूटरपासून कपयत वाहने बन वतात. साय स पाकम ये 

काह  मॉडे स ्  ठेवले आहेत. याप तीने औदयोगीक सं हालय उभारायचा वषय जुना 

आहे. यासाठ  .५० लाख तरतूद केल  होती. आपण ती देखील खच केलेल  नाह . 

महा मा गांधी यांचा पुतळा उभारणे - यासाठ  .१ कोट  इतक  तरतूद केल  आहे. 

रा पता महा मा गांधी यांनी जगाला स य, अ हंसेचा माग दाखवला. स वनय 

कायदेभंग व स या ह क न महा मा गांधी यांनी या देशाला वातं य मळवून दले, 

या महा मा गांधींना आ ह  गे या वष  वस नच गेलो. जगातला असा एक देश नाह , 

भारतातले असे एक शहर नाह , िजथे महा मा गांधी यांचा पुतळा नाह . द ड वषापूव  

मा.अिजतदादा पवार यांनी देखील सां गतले होते क , या शहरात महा मा गांधी यांचा 

पुतळा बसवणार आहोत. याक रता फ त .१ लाख इतक  तरतूद ठेवल  आहे. 

कलाक  उभारणे - यासाठ  .५० लाख तरतूद केल  आहे. पुणे शहराम ये गणेश 

कला डा क  आहे. तथे एका वेळी चार ते पाच हजार लोक बसतात. सां कृ तक 

काय म असेल, मोठ  सभा असेल, इतर काय म असतील, पुणे शहरा या धत वर 

या ठकाणी एखादे चांगले कलाक  असावे यासाठ  .५० लाख तरतूद ठेवल  होती. हे 

देखील काम माग  लागले नाह . यावष  आपण १५ लाख तरतूद क न ठेवल  आहे. 

टाळगाव चखल  इथे संतपीठ उभारणे यासाठ  .१ कोट  तरतदू केल  आहे. या 

योजनेचे काम चालू झाले आहे. संत तुकाराम महाराज यांचे १४ टाळकर  होत.े यापैक  
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एक चखल  गावातले होत.े जे हा संत तुकाराम महाराज वैकंु ठाला चालले होते, ते हा 

यांनी यांचे टाळ चखल  गावात टाकले. हणून चखल  गावाला टाळगाव चखल  

असे नाव पडले. हे गाव आळंद  व देहू  यां याम ये अस यामुळे या गावाला एक वशेष 

मह व आहे. या ठकाणी संतपीठ नमाण केलेतर नि चतपणे या ठकाणी आप याला 

एक आ याि मक वारसा जतन होईल. याचा फायदा संबंध वारकर  सं दायाला व 

आप या सवानाच होईल. यासाठ  आपण चालू वष च .३० लाख तरतूद क न ठेवल  

आहे. मा या वॉडात शाहू नगरम ये बसट मनस उभारणे - यासाठ  .६ कोट  तरतूद 

केल  होती. पण कुठलेच काम झालेले नाह . पीएमपीएमएलचे आर ण असलेल  जागा 

एमआयडीसीची आहे. आप याला या जागेचा ताबा खूप दवसांपासून मळालेला आहे. 

या ठकाणी बस ट मनस, फ े य कायालयाला दर वषाला .२० लाख भाडे देतो. 

आ ह  हणतो काम लवकर करा. ते देखील काम लवकर होत नाह . या ठकाणी 

ना यगृ ह ता वत आहे. या वष देखील याची तरतूद क न ठेवल  आहे. हे काम 

लवकर करावे अशी या ठकाणी अपे ा आहे. भ ती-श ती, अ पूघर वक सत करणे 

यासाठ  .२,५०,००,०००/- तरतूद केल  आहे. भ ती-श ती हे समूह श प आप या 

शहराचे भूषण आहे. संत तुकाराम महाराज आ ण छ पती शवाजी महाराज. छ पती 

शवाजी महाराज यांची श ती आ ण संत तुकाराम महाराज यांची भ ती यांचा अ तशय 

सुरेख संगम या ठकाणी केला आहे. हे अ तशय चांगले समूह श प आहे. हे पयटन 

थळ झाले आहे. सं याकाळी जाऊन बघा, तथे खूप गद  असत.े आता जागा अपूर  

पडायला लागल  आहे. सगळे भाजीवाले, वडापाव वकणारे, आईस मवाले या ठकाणी 

असतात. हे थळ देखील वक सत करायला पा हजे. यात अ पूघर पण आले. खरेतर 

अ पूघर हे वग य रामकृ ण मोरे यांची या शहराला देणगी आहे. यावेळी अ पूघर 

झाले, ते हा ते पहायला महारा ातून लोक येत होत.े इतके याचे नाव झाले आहे. 

आता अ पूघरची वाट लागल  आहे. याचा देखील वकास करावा. यासाठ  फ त .१ 

लाख इतक  तरतूद ठेवल  आहे. मघाशी कुमार साहेबांनी म यवत  वाचनालय/स ल 

लाय र चा वषय काढला होता. ह  तरतूद देखील गेले चार/पाच वषापासून बजेटम ये 

येते आहे. पण खच होत नाह . या माणे मु ंबईम ये स ल लाय र  आहे. जगातले 

सगळे ंथ, सगळी पु तके, सग या शाखेची पु तके तथे आहेत. एमपीएससी असेल, 

युपीएससी असेल. सगळे व याथ  तथे येऊन अ यास करतात. याचा फायदा 

व या याना व नागर कांना होतो. ह  सु ा तरतूद क न ठेवल  होती. पण खच केल  

नाह . हॅर स ीज इथे टूबायटू ीज तयार करणे. याचे देखील काम झालेले नाह . 
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डेअर फाम रे वे उ डाणपूल बांधणे. वायसीएमम ये बहु मजल  वाहनतळ उभारणे याचे 

देखील काम झालेले नाह . आकुड  इथे संत तुकाराम महाराज यां या जीवनावर 

समुह श प तयार करणे. याची देखील तरतूद होती. ते देखील काम झालेले नाह . 

हणजे सन २०१५-१६ म ये या सग या तरतूद  हो या. जी कामे झाल  आहेत ती मी 

सांगीतल  व जी कामे करायची राह ल  आहेत ती सु ा सां गतल  आहेत. या अगोदर 

दोन/तीन वषापासून याच- याच योजनांसाठ  तरतूद केल  आहे. चालू वष  .६०१ 

कोट ंची तरतूद केल  आहे. यात काह  नवीन योजना आहेत. एसी बस खरेद  करणे - 

.१० कोट  तरतूद आहे. आपण आप याकडे बीआरट  चालू केल  आहे. या मागावर 

एसी बस चालवाय या आहेत. पण मा.आयु त साहेब, एक ल ात या, पुणे 

महापा लकेने सु वातीला एसी बसेस घेत या हो या. या बसेसचे दरवाजे खळ खळे 

झाले. काचा फुट या. या बसचे त कटचा दर सु ा खूप असतो. यामुळे या एसी बस 

याय या का नाह  याय या याचा पु हा एकदा वचार करा. ाम सेवेसाठ  .१ कोट  

तरतूद केल  आहे. थेरगाव इथे शवसृ ट  उभारणे – .९२ लाख तरतूद केल  आहे. 

छ पती शवाजी महाराजां या ज मापासून ते मृ यूपयतचे जे-जे संग आहेत ते इथे 

उभे केले जाणार आहेत. या ठकाणी नि चतपणे शवसृ ट च उभी केल  जाणार आहे. 

भोसर  इथे आमदार लांडे यांनी शवसृ ट  केल  आहे. आता अजून एक खासदार 

शवसृ ट करत आहेत. म यंतर  भमसृ ट  उभारणार अस याची घोषणा माजी 

आमदार बनसोडे यांनी केल  आहे. हणजे या आमदार/खासदारांचे या शहराकडे चांगले 

ल  आहे. इथे चांगल  वकास कामे हावीत असा देखील यांचा या ठकाणी य न 

दसतो आहे. साय स पाकजवळ भारतर न डॉ. व वे वर या यांचे मारक उभारणे - ह  

अ तशय चांगल  तरतूद आहे. भारतर न सर व वे वर या यांचे इंिज नअर ंग े ात 

खूप चांग या प तीचे काम आहे. यांचा ज म १५ स टबर १८६१ रोजी झाला. ते 

भारतातले प हले इंिज नअर आहेत. ते हैसूर रा याचे ३० वे दवाण होत.े इंिज नअर ंग 

े ात यांचे फार मोठे योगदान आहे. हैसूर इथे कृ णराजसागर धरण यांनी बांधले 

आहे. यांनी भारतात इंिज नअर ंगची मुहू तमेढ रोवलेल  आहे. धरण बांधावे. याचे पाणी 

शेतीसाठ  वापरावे. देश सुजलाम सुफलाम करावा, असे यांचे धोरण होते. यामुळे 

देशात अनेक धरणे बांधल  गेल . ते अ तशय हुशार होत.े दूर ट  असलेले ते 

इंिज नअर होत.े ट शांनी यांना या काम गर ब ल सर ह  पदवी बहाल केल  होती. 

भारत सरकारने १९५५ म ये यांना भारतर न हा पुर कार दला होता. ते काह  वष 

पु याम ये देखील शकायला होत.े यांचा द.१५ स टबर या दवशी ज म झाला हणून 
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हा दवस अ भयंता दन हणून साजरा केला जातो. द.१२ ए ल १९६२ या दवशी 

वया या १०१ या वष  यांचा मृ यू झाला. अशा महान अ भयं याचे मारक आपण 

या ठकाणी उभे करतोय, याब ल मी तु हाला मनापासून ध यवाद देतो. महा मा 

बसवे वर यांचा पुतळा या शहरात असणे गरजेचे आहे. १२ या शतकात जगातल  

प हल  लोकशाह  महा मा बसवे वर यांनी ज वल  आहे. १२ या शतकात यांनी ी-

पु ष समान अ धकार दले आहेत. १२ या शतकात जाती नहाय समाज यव था 

नमाण केल  आहे. हणून इं लंड या संसदेसमोर महा मा बसवे वर यांचा पुतळा आहे. 

गे या म ह यात पंत धान ी.नर  मोद  यां या ह त े यां या पुत याचे अनावरण 

झाले आहे. ह  देखील तरतूद आपण या ठकाणी करावी असे मला वाटत.े या दोन 

वभूतींब ल मला एक शेर सांगावासा वाटतो –  

आओ झुककर सलाम करे उनको, िजनके ह से म मुकाम आता है। 

खुशन सब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।। 

मा.आयु त साहेब, ह  दो ह  कामे या चालू वषात हायला पा हजेत.   

    म यवत  भांडार - या वभागासाठ  .२२ कोट  तरतूद केल  आहे. हा 

वभाग इतर वभागांसाठ  सा ह य खरेद  करतो. पूव  क डे साहेबांकडे हा वभाग होता. 

यांचा महापा लकेत इतका दरारा इतका होता. ते अनेक वषयांत वतः ल  घालत 

होत.े हा कोठ  वभाग जे हा यां याकडे होता, यावेळी या कोठ  वभागामाफत आरो य 

वभाग, वै यक य वभाग, व युत, वायसीएम, अि नशामक वभाग, संगणक वभाग, 

टेशनर , फन चर खरेद  ह  सगळी खरेद  ते कर त असत. या कोठ  वभागात 

छपाईसाठ  .१,६०,००,०००/- इतक  तरतूद केल  आहे. दैनं दन कामकाजांत वेगवेग या 

ऑफ सम ये फॉमस,् इतर सा ह य खरेद  असेल, ते सा ह य खरेद  करताना 

नगरसेवकांचे/अ धका-यांचे ि हिजट ंग काड बनवणे, लेटस बनवणे यासाठ  

.१,६०,००,०००/- खच करतो. पुणे महानगरपा लकेचा वतःचा छापखाना आहे. ते 

एकह  कागद बाहे न छापून घेत नाह त. सगळी छपाई महापा लका वतः करत.े 

महापौरांचे ि हिजट ंग काड असो, आयु तांचे ि हिजट ंग काड असो यांना या 

ेसमधूनच मळतात. यासाठ  फारसा खच येत नाह . एक चांगला D.T.P. करणारा 

माणूस ठेवला तर, आपण जे .१,६०,००,०००/- ठेवले आहेत, या ठकाणी हे पैसे 

वाचतील. इथे वेगवेग य़ा वभागांकर ता खरेद  होत.े संगणक खरेद , आरो यसाठ  

ढकलगा या खरेद , व युतचे लाईट पोलस,् वै यक य वभागासाठ  खरेद  करणे इ. 

परंतू या वभागात एकह  स म अ धकार  कंवा टेि नकल माणूस नाह . इथे दररोज 
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को यावधी पयांची खरेद  होत असत.े पण या ठकाणी चांगला माणूस नाह . यामुळे 

या- या वभागाची खरेद  या- या वभागाने केल तर नि चतच याचा फायदा होणार 

आहे. कोठ  वभाग बंद करा.  

पशुवै यक य वभाग - यासाठ  .६,३०,००,०००/- तरतूद केल  आहे. या 

वभागासाठ  गे या वष  .५,००,००,०००/- इतक  तरतूद केल  होती. यावष  ह  तरतूद 

.१,३०,००,०००/- ने वाढवल  आहे. यात याचे उपलेखा शष ब घतले तर, ठेकेदार  

प तीने डुकरे पकडणे १५ लाख पये. शहरातल  डुकरे कमी होत नाह त. जे डुकरं 

पाळणारे यांनाच ठेका मळतो. ते डुकरे पकडतात, पैसे घेतात व परत सोडून देतात. 

डुकरांची सं या कमी झालेल  दसत नाह . वान नयमन श या – 

.३,००,००,०००/- मोठ  तरतूद आहे. दोन सं था काम करतात. ाणी ेमी संघटना 

या याशी संल न असले या या दोन संघटना यांचे हे काम आहे. वॉडातल  भटक , 

मोकाट कु ी पकडणे, यांची श या करणे, यांचा कुठलातर  कान कापून यांना 

परत वॉडात सोडून देण.े यासाठ  आपण दरवष  को यावधी पयांची तरतूद ठेवतो. ह  

तरतूद ब घतल तर ५ वषापासुन १८ ते २० कोट ंपयत चालल  आहे. तर देखील 

शहरात या कु यांची सं या कमी झाल  आहे? का?  तर कु यांची सं या ह  ब कूल 

कमी झालेल  नाह . येक भाग मट ंगम ये भट या कु यांचा वषय नघतोच. 

नागर क जवळजवळ रोजच फोन करत असतात. मग हे एवढे पैसे आपण खच करतो 

तर यावर काह तर  नयं ण पा हजे. तु ह  श या करता. वा त वक श या 

करता हणजे कु यांची संतती कमी हायला पा हज.े  पण तसे होताना दसत नाह . हे 

काम कोणाकडे दले आहे. डॉ.गोरे यां याकडे दलेले आहे. वा त वक पाहता डॉ.गोरे हे 

पशुवै यक य अ धकार  आहेत. पाळीव ा यांवर उपचार करणे हे ख-या अथाने यांचे 

काम आहे. मग गाय असेल, बैल असेल, घोडा असेल, तु ह  आ ह  पाळलेल  कु ी 

असतील. पुणे महानगरपा लकेत व इतर महापा लकांम ये कु ी पकडायचे काम आरो य 

वभागाकडे असत.े या वभागाकडेच हे काम दले पा हज.े या ठकाणी मला वाटते, एवढे 

करोडो पये खच क न जर कु यांची सं या कमी होत नसेल तर यांचे संगोपन क  

काढले पा हजे. या आधी कु यांची जनगणना केल  पाह ज.े शहरात कु यांची सं या 

नेमक  कती आहे. महारा  शासनाचा वन वभाग वाघांची जनगणना करत,े शे यांची 

जनगणना करत,े ह तींची जनगणना करत,े मग आपण कु यांची जनगणना का क  

नये. मा.आयु त साहेब, कु यांची जनगणना करा. यां यासाठ  एक संगोपन क  करा. 

कु ी पकडून यां यावर श या क न यांना पु हा सोडून दे याऐवजी मोशी कचरा 
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डेपोपाशी दोन/चार एकर जागा या. या ठकाणी सगळी कु ी जमा केल तर यांना 

आप या कडील हॉटेलचे वे टेज पण देता येईल. कु यांवर श या केल तर  यांची 

सं या कमी का होत नाह  हे सु ा कळेल.   

सुर ा वभाग - यासाठ  .३७,४०,००,०००/- तरतूद केल  आहे. महापा लके या 

इमारती, गोडाऊ स, पा या या टा या, दवाखान,े बागा, भाग कायालये या ठकाणी 

सुर ा यव था पुरवतो. ठेकेदार  प तीने सुर ा यव था कर यासाठ  .१६ कोट  

तरतूद केल  आहे. गे या वष  .१४ कोट  इतक  तरतूद होती. यात यावष  आणखी .२ 

कोट  इतक  तरतूद वाढवल  आहे. महापा लके य त र त महानगरपा लकेत आणखी ८ 

ठेकेदार आहेत. यां याकडून ह  सुर ा यव था घेत असतो. महापा लके या 

मळकतींवर ३८३ व शाळांवर २९४ असे ६७७ रखवालदार महापा लके या इमारतींसाठ  

आप याकडे आहेत. वा त वक पाहता, या रखवालदारांचे वय २५ ते ४५ या दर यान 

असे असायला हवे. पण ५० पे ा जा त वय असले या य तींना देखील रखवालदाराचे 

काम दले आहे. मला कोणा या वयावर कंवा अपंग वावर टका करायची नाह . पण जे 

रखवालदार महापा लके या इमारतीचे र ण करतील असे स म असले पा हजेत, पण 

तसे दसत नाह त. तु ह  चेक करा. यांची शा रर क तपासणी करा. यानंा एक 

कलोमीटर पळायला लावा. असे होत नाह . वायसीएमम ये असे एक वय कर 

रखवालदार गृ ह थ आहेत, यांना नागर क घाबरत नाह त. रा ी या वेळी ऍ सीडंट 

होतात, मारामा-या होतात, लोक ऐकत नाह त. बनधा तपणे वॉडम ये घुसतात. स टर 

सु ा घाब न जातात. वायसीएमम ये सुर ा यव था अिजबात नाह . यां याच शेजार  

बीएलकेअर सटर आहे. तथे एकच शपाई आहे, तो शंभर शपायांना भार  आहे. तो 

कोणालाच आत सोडत नाह . मी एका पेशंटला बघायला गेलो होतो, ते हा याने 

मलादेखील अडवले होत.े मी याला सां गतले, मी नगरसेवक आहे. तो मला हणाला, 

तु ह  नगरसेवक असलात तर  मला आदेश आहेत. कुणाला सोडायचे नाह . मी याचे 

कौतुक केल.े मी बाहे न फोन केला क , मी आलो आहे हणून. बी एलकेअरम ये 

एवढ  सुर ा यव था राहू  शकते, मग आप या वायसीएमम ये का राहू  शकत नाह. 

फरक रखवालदाराचा आहे. आपण या कमचा-यांना कमान वेतन देतो. ठेकेदार या 

कमचा-यांना सहा ते सात हजार पगार देतो. यामुळे ते तीन/चार म ह यांतच काम 

सोडून नघून जातात. भांडार वभागा या गोडाऊनपाशी दोन वॉचमन आहेत. तथे 

करोड ची मालम ता आहे आ ण फ त दोनच वॉचमन आहेत. तथेदेखील वॉचमन 

वाढवायला पा हज.े िजथे पा या या टा या आहेत, एसट पी ला ट आहेत, 
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वायसीएमम ये तसेच महापा लके या इमारती इथे असलेले जवळजवळ ३७७ रखवालदार 

कमी पडत आहेत. ते आप याला मळणे गरजेचे आहे. शहरातील सामािजक 

सुर ततेसाठ - .२,५०,००,०००/- ची तरतूद केल  आहे. ह  सामािजक सुर तता हणजे 

शहरात चौकाचौकात, गद या ठकाणी, िजथे ॅ फक जाम होत,े तथे वाहतूक 

यव थेसाठ  १०० वॉडन दलेले आहेत. हे काम दोन ठेकेदार करतात. हे शंभर लोक 

कुठ या र यावर जातात, कुठ या चौकात जातात हे आप याला मा हत नाह . 

यां यावर कोण याह  कारचा कं ोल नाह . तर सु ा यां यासाठ  जवळजवळ अडीच 

कोट  खच करतो. याकडे देखील आपण ल  दले पा हजे.  

 सावज नक उ यान - यासाठ  .१९ कोट  तरतूद ठेवल  आहे. मागील वषापे ा 

.२ कोट  तरतूद वाढवल  आहे. शहरात लहान-मोठ  एकूण १७२ उ याने आहेत. लहान 

मो या उ यानां या वकासाचे काम चालू आहे. यात उपलेखा शष - उ यान 

देखभाल साठ चे काम ठेकेदार  प तीने करणे यासाठ  .३,७५,००,०००/- तरतूद ठेवल  

आहे. शहरातील जवळजवळ १०२ उ याने ठेकेदार  प तीने चाल वल  जातात. या 

कामां या न वदा ब घत या तर फ त ३० ट के बलो पयत आहेत. एव या कमी 

दराम ये ठेकेदाराला कसे परवडत.े का आपले एि टमेट चुकले आहे का, हे देखील 

आप याला पहायला पा हजे. हे लोकं न वदा भरत असताना उ याना या कामा या 

अनुभवाचा खोटा दाखला देतात. इथे तभाता   भालेरावनीं प  दले आहे. याचीदेखील 

आपण दखल घेतलेल  नाह . कोमल एंटर ायजेस नावाची सं था काम करते आहे. 

यांनी अनेक सं थांचे काम के याचे खोटे दाखले दलेले आहेत. यांनी ९० लाख 

पयांचे काम मळवले आहे. यांनी दाखले कुठले आणले आहेत. उस येथील 

ामपंचायतीचा ३ एकरचे काम के याचा खोटा दाखला दला आहे. वा त वक पाहता, 

यांनी ६.५० गुं यांचेच काम केले होत.े याचे ओ रजनल दाखले व डु ल केट दाखले 

तभाता नी आयु त साहेबांना दले आहेत. तोच कार शलाटणी ामपंचायतीचा, 

का हे ामपंचायतीचा. ेरणा सं थेचा ३ एकर काम के याचा खोटा दाखला दला आहे. 

हे खोटे दाखले देऊन यांनी काम मळवले आहे. या सवावर कारवाई हायला पा हजे. 

मी मा या वॉडातला शाहू नगरचा क सा सांगतो. १५ दवसांपूव ची गो ट आहे. मी 

मोरवाडी इथून जात असताना माझा एक म  जो ब डर आहे, याची मसेस व याची 

मुलगी शाहू  उ यानात फर यासाठ  गेले होत.े या ठकाणी भाऊराज नाटखरे नावाचा 

आपला त कट वाटणारा कमचार  होता. याने त कट देत असताना या ी या 

हाताला पश केला आ ण काह तर  अस य वतन करायचा य न केला. तने ती या 
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म टरांना फोन लावला. ती या म टरांनी शंभर नंबरला फोन लावला व या ठकाणी 

पो लसांना बोलवून घेतले. यांनी मलादेखील फोन क न सां गतले, असे असे मा या 

मसेस या बाबतीत झाले आहे. तु ह  कुठे आहात. मी यांना हणालो, मी पाचच 

म नटांत येतो. मी तथे गेलोतर या ठकाणी पो लस होत.े ते गृ ह थ तथे अजून 

पोचलेच न हते. हा नाटखरे नावाचा कमचार  फूल दा  यायला होता. मी या या 

मु काटात दोन लगाव या. मी पी.एन. गायकवाड यांना फोन लावला. यांनी माझा 

उचलला नाह . हणून मी सुरेश साळंुकना फोन केला क, आपला वॉचमन दा  

यायला आहे. याने एका म हलेशी अस य वतन केले आहे. या माणसाने पो लसांना 

फोन केला आहे आ ण पो लसदेखील इथे आले आहेत. मी पण इथे आलेलो आहे. तर 

तु ह  पण या. यावर यांनी मला काय उ तर दले, या क  साहेब बघून. काय असेल 

बघून घेता येईल. सकाळी अशा श दांत साळुंके साहेबांनी मला उ तर दले. शेवटपयत 

साळंुके साहेब मा याकडे आले नाह त. काय कार घडला, काय झाले हे देखील यांनी 

वचारले नाह . या कमचा-यावर कोण याह  कारे कारवाई देखील केल  नाह . 

महापा लकेची बदनामी होऊ नये. मी यांना वनंती केल  क , करण हे इथेच मटवा. 

पेपरम ये बातमी आल तर नाहक आपल  बदनामी होईल हे करण जे हा अशी काह  

घटना घडत,े यावेळी साळंूखे यांनी हजर रा हले पा हजे. ते हजर राहत नाह त.  

 नागरव ती वभाग योजना - या योजनेच ेमा याकडे खूप मटेर यल आहे. मी 

इथे काह  ठरा वकच गो ट  वाचतो. िजथे शू य खच झाला आहे, तेवढेच मी वाचतो. 

नागरव ती वभागात मागासवग य क याणकार  योजना, म हला व बालक याण 

योजना, अपंग क याणकार  योजना व इतर योजना या चार योजनांचा समावेश आहे. 

मागासवग य क याणकार  योजनेसाठ  .११,६५,००,०००/- इतक  सुधार त तरतूद केल  

आहे. पाचवी, सातवी या व या याना श यवृ तीसाठ  .१,४०,००,०००/-, आठवी व 

दहावीत या व या याना श यवृ ती देणे यासाठ  दो ह  मळून .१,४०,००,०००/- लाख 

तरतूद असताना एक पयादेखील खच झालेला नाह. मागासवग य सहकार  नमाण 

सं था घरबांधणी अथसहा य व दु ती - यासाठ  .२५,००,०००/- तरतूद आहे. एक 

पया सु ा खच झालेला नाह . युवक-युवतींना चार चाक  वाहन चालव याचे श ण 

देणे यासाठ  .१,२०,००,०००/- ची सुधार त तरतूद केल  आहे. पण ह  योजनाच चालू 

नाह . तर  चालू वष  .२०,००,०००/- ची तरतूद केल  आहे. व वध योजनांची मा हती व 

सार करणे – हणजे या योजना आहेत यांची नागर कांना मा हती हावी हणून 

पुि तका असेल, पॅ पलेट असेल हे कर यासाठ  .५०,००,०००/- तरतूद केल  आहे. हे 
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देखील खच केलेले नाह त. मागासवग य व या याना सायकल वाटप करणे - यासाठ  

.१,६०,००,०००/-. म हला व बालक याण योजनेची सुधार त तरतूद .३८,९९,००,०००/- 

आहे. या योजनेत देखील मुल ंना सायकल वाटप आहे. दो ह  मळून .२,८०,००,०००/-

ची तरतूद आहे. मघाशी मा.आर.एस.कुमार यांनी सां गतले आहे. यातले काह  मु े 

सांगायचे राहू न गेले आहेत. ते मी या ठकाणी सांगतो. ८,१२२ सायकल ंची खरेद ची 

ऑडर दल  आहे. एस ह एस के मकल कंपनीकडून आपण एक मॉडेल ऍशेन या 

मॉडेलची सायकल वकत घेतो आहोत. एका सायकलची कंमत .३,५५३/- असून ८,१२२ 

सायकल ंचे एकूण  .२,८७,००,०००/- होतात. यातील तरतूद शंभर ट के खच होणार 

आहे याब ल कोणाचेच दुमत नाह . परंतू कुमार साहेब व यांचे काह  सहकार  सायकल 

बघायला गेले होत.े यांनी सायकल चालवून ब घतल . सायकलवर बसले, सायकलचा 

पॅ डल मारला, पॅ डल फरायला लागला पण सायकल काय पु ढे गेल  नाह . हणजे 

सायकलचा दजा एकदम तकलादू आहे. वजनाला पण अ तशय हलक  आहे. त या 

बेअर ंगम ये देखील आवाज येतो. ऍशेन  मॉडेल बाजारात कुठेच उपल ध नाह . हरो 

आहे, हर युलस आहे, ऍटलस आहे, रॉयल आहे. हे इंटरनॅशनल ँड आहेत. आपण या 

ँडची सायकल का घेत नाह . आपण नुसतेच पे स फकेशन देतो, न वदा काढतो 

आ ण खरेद  करतो. ४/५ ँड असतील तर यांची नावे यायला काय हरकत आहे. 

यां यात पधा होईल. तर नि चतपणे रेट पण कमी होतील व आप याला चांग या 

वा लट या सायकल  मळू शकतील. आता हा सग या सायकल  घेऊन बसलाय. .१ 

कोट  पेमे ट सु ा घेऊन बसलाय. यांना उवर त पेमे ट देऊ नका. याने सायकल  

पुरव या आहेत, याचा हा यवसायच नाह . के मकल पुरवठा करणार  एस ह एस 

नावाची के मकल कंपनी असे यां या कंपनीचे नाव आहे. पेअरपाट आणून दलेतर 

आपल  आयट आयची मुले देखील अशी सायकल बनवू शकतात. पण आप याला ँ डेड 

पाह जे. याने आप याला सायकल दल . आप या अट -शत म ये वषातून चार वेळा 

या सायकलचे मोफत सव संग आहे. सव सींग कुठे करणार? यांची सव स टेश स 

शहरात आहेत का? जर यांची सव स टेश स शहरात नाह त तर हे कुठून सव सींग 

क न देणार आहे. सायकलचे पेअर पाटची ल ट उपल ध क न देणे. गावडे साहेबांना 

वचारा, पेअरपाटची ल ट उपल ध क न दल  का. बाजारात सायकलचे पेअर पाटस ्  

सहजासहजी मळेल, याची खबरदार  घेण.े मा.आयु त साहेब, आपले २० लाख 

लोकसं या असलेल े शहर आहे. नगडीपासून बोपखेलपयत आ ण आळंद पासून 

हंजवडीपयत आपले शहर पसरलेले आहे. शहरातल  सगळी मुले सायकल घेऊन गेल तर 
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पेअर पाट कुठे-कुठे देणार आहोत, देणार आहोत का. यापे ा पेअर पाट खराब न 

होणा-या सायकल  या. जोपयत या गो ट ंची पूतता होत नाह , तोपयत याला पेमे ट 

अदा क  नका.  

मोफत शवण यं  वाटप – .८ कोट  तरतूद आहे. एकूण १४७३४ अज आले 

आहेत. आपण अनेक वष शवण यं े दलेल  नाह त. ती वाटल  पा हजेत. या 

योजनेसाठ  तरतूद आहे, ती तरतूद खच झाल  पा हज.े ह  शवणयं े वाटल  पाह जेत. 

यातह  तोच घोळ आहे. एकूण १३२९० शलाई म श स खरेद  करणार आहोत. न वदा 

या सगळी पूण झाल  आहे. आपण यांना फ त वकऑडर दलेल  नाह . ऍ न 

लेनन टे नी स ाय हेट ल मटेड ह  बगलोर इथल  कंपनी आहे. ह  न वदा लघु तम 

दराने मंजूर झाल  आहे. आपण फ त लघु तम दर तेवढा बघतो. बाक  काह  बघत 

नाह . शलाई मशीनचे नाव आहे कॉनटॅ स. मा.आयु त साहेब, कॉनटॅ स हे शलाई 

मशीनच नाव तु ह  कधी ऐकलं आहे का. समाता ना मा हत असेल. आजपयत 

कॉनटॅ स नावाची शलाई मशीन बाजारात कुठेह  उपल ध नाह . नॉ हेल, उषा, राजेश, 

संगर हे ॅ डस ्  बाजारात उपल ध असून ते मा हत आहेत. पण कॉनटे स नावाची 

शलाई मशीन कुठेच दसत नाह . ह  म शन कुठे बनवल , कोण या देशात बनवल  

याचा पुरावा नाह . पण याचे पेअर पाटस ्  मेड इन चायना आहेत. पुरवठाधारकाचा 

मशीन बनव याचा कर याचा यवसायच नाह . याची शहरात कुठेह  स ह स टेश स 

नाह त. नॉ हेलचं आहे, संगरचं आहे, उषाचं आहे, राजेशचं आहे. या म हला भ गनी 

मशी स घेऊन जातील. याची सव संग करायला यांनी कुठे जायच.े हा वचार खरेद  

करणा-याने करायला नको का. शहरात यांची स ह स टेश स कुठेच नाह त. जर उ या 

मशीन खराब झाल तर आपण काय करणार. दोन पैसे जा त जाऊ या,हरकत नाह . 

बजेटम ये र कम श लक राहणार आहे. मशीनच े पेअरपाट रिज ेशन नाह . मशीन 

कोण या देशात बनत,ेयाचा पुरावा नाह . असल  भंगार मशीन घेऊ नका. याची ऑडर 

र  करा. पाच/सहा ँडची नावे टाकून यात फेर न वदा करा. मुल ंना कंु-फू कराटेचे 

श ण – .२७,००,०००/- यावर ल तरतूद खच झालेल  नाह . जननी शशू योजना 

काय म .१,५०,००,०००/- वै यक य वभागामाफत ह  योजना राब वल  जाते. परंतू 

यावर ल तरतूद खच झालेल  नाह . राजमाता िजजाऊ कुपोषणमु त शर र अ भयान - 

तरतूद .६५ लाख. एकह  पया खच झाला नाह . शासनाचे धोरण आहे, शहरात एकह  

कुपो षत बालक असू नये. या बालकाला चांगले आरो य मळाले पा हज,े चांग या 

सु वधा मळा या पा हजेत. याला चांगला आहार मळाला पा हज.े आपण हे क  
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शकतो. शहरात ७५/८० झोपडप या आहेत. ती मुले कुपो षत नसतील, पण सु ढसु ा 

नाह त. यांना ख-या अथाने गरज आहे. श ण मंडळाने बालवाडीत या मुलांना सकस 

आहार व खेळणी दे यासाठ  .२,७०,००,०००/- तरतूद केल  आहे. तथे एक पया 

देखील खच झालेला नाह . पु हा .२,००,००,०००/- तरतूद केल  आहे. योजनेचा चार 

कर यासाठ  .१०,००,०००/- तरतूद केल  असल तर  यातला सु ा एक पया पण खच 

झालेला नाह .  

अपंग क याणकार  योजना – यात .१३,००,००,०००/- ह  भर व तरतूद आहे. 

य ात .४,००,००,०००/- खच झाले आहेत. .९,००,००,०००/- श लक आहेत. फ त 

२७ ट केच खच झाला आहे. या य तींना चलनवलन साधने इ. सु वधा दे यासाठ  

.१,८२,००,०००/- तरतूद क न ठेवल  आहे. खच फ त ६५,००,०००/- झाला आहे. 

शहरात अपंग लोकं नाह त का. मा.आयु त साहेब, आपण शहरात अपंगांचा एक मेळावा 

भरवू कंवा सगळे अपंग एक त करा. कोणाला काय यंग आहे, कंवा कोणाला 

कशाची गरज आहे. हे आप याला तथे कळेल. कारण आज जर  बोललोतर , उ या या 

बजेटम ये ह  तरतूद कंप सर  येणारच आहे. पण ती तरतूद खच होणार नाह . तु हाला 

पु हा आम या रोषाला सामोरे जावे लागणार. अपंगां या यवसायासाठ  

.१,३२,००,०००/- तरतूद ठेवल  आहे. खच फ त .१,००,०००/- झाला आहे. शहरात 

यवसाय करणारे अनेक अपंग लोक आहेत. ह  योजना यां यासाठ  आहे. परंतू जे हा 

महापा लकेत अनेक अपंग लोक येतात, ते हा तथे बसलेले भुजबळ कंवा यादव हे 

माणसा या अंगावर भसकन धावतात. तु ह  असे जर यां या अंगावर धावलात, तर 

ती अपंग य ती तुम याकडे कशाला येईल. माझा एक कायकता आकुड त, बंडू स े 

नावाचा अपंग य ती आहे. याची वतःची ेस आहे. याला पैशांची गरज होती. मी 

याला या ठकाणी घेऊन गेलो होतो. मी या याबरोबर जोपयत होतो, तोपयत 

अ धकार  या याशी यवि थत बोलले. मी गे यानंतर याला इतक  बेकार टमट 

दल  गेल . तो हणाला, भीक नको पण कु  आवर. मला तुमचे पैसे नकोत. अशा 

प तीने तुमचे अ धकार /कमचार  वागत असतील तर योजनेसाठ  ठेवलेल  तरतूद कशी 

खच होणार. ती खच होऊच शकत नाह . या कमचा-यांना माणसांशी वागायचे श ण 

दले पा हजे.  

शासना या जी.आर. माणे एकूण बजेट या भांडवल  खच वजा जाता 

मागासवग य क याणकार  योजनेसाठ  ५ ट के, म हला व बालक याण योजनेसाठ  ५ 

ट के आ ण अपंगांसाठ  ३ ट के नधीची तरतूद केल  पा हज.े मी इथे सग या योजना 
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वाचून दाख व या आहेत. पैसे कोणकोण या योजनेवर खच होत नाह त याचा अ यास 

केला पा हज.े सभागृ हात ५२ ट के म हला आहेत. महापौर पद  म हला, प नेतेपद  

म हला, े ीय कायालय अ य पद  म हला सद य आहेत. वा त वक पाहता, या 

म हलांनी या वभागाकडे बारकाईने ल  दले पा हजे. यांनी हा नधी कसा खच होईल 

याकडे ल  दले पा हज.े अपंगांसाठ  ३ ट के इतक  र कम ठेवल  आहे. ह  .१३ कोट  

र कम खूप होत.े मी या वभागातील बहा रपु रे यांना वचारले क , ह  र कम खच का 

होत नाह . यांनी चांगले उ तर दले क , आता वै यक य सु वधा इत या उपल ध 

आहेत. गरोदर माता, बालकांसाठ  चांग या प तीची औषधे आहेत. सु ढ बालके 

ज माला येतात. आता मुलांमधील अपंग व अस याचे माण कमी झाले आहे. गेले 

१५/२० वषापासून आपण मुलांना पो लओचा डोस देतोय. बाक  डोस देतोय. यामुळे 

कोणी मूल सहजासहजी अपंग होत नाह  व पो लओ होत नाह . जर अपंगांची सं या 

कमी होत असेलतर हे पैसेदेखील खच होणार नाह त. खाजगी शाळेतील गुणवंत 

व या या या स कारासाठ  .५,००,००,०००/- तरतूद ठेवल  आहे. १०वी व १२वी तील 

या व या याना ८०/८५ ट के पे ा जा त माकस ्  मळाले आहेत,आपण यांना दहा ते 

पंधरा हजार देतो. यापूव  आपण मनपा शाळेतील व या याना देत होतो आता खाजगी 

शाळांतील मुलांना सु ा देतोय. यासाठ  जवळजवळ २४०० अज आले आहेत. यापैक  

१८७५ व या याना .२,२२,००,०००/- पये वाटले आहेत. यात इतका ग धळ झाला 

आहे. मा या वॉडातील दोन/तीन मुलांना चेक मळालेलेच नाह त. वा त वक पाहता, 

यांना ९५ ट कपे ा जा त माकस ्  मळून देखील पैसे मळाले नाह त. मी चौकशी 

केल . ती मुले था नक आहेत. यांना ९५ ट कपे ा जा त माकस ्  मळाले आहेत. त े

हणाले ती मुले पु यात श ण घेत आहेत हणून यांचे नाव अपा  याद त टाकले 

आहे. या मुलाला दहावीला ९५ ट के पे ा जा त माकस ्  असतील तर याला 

पु यात या फ युसन, वाडीया,एसपी असेल या महा व यालयांम ये ऍड मशन 

मळणारच. यांनी काय केले, चालू वषाचा दाखला मा गतला क , ह  मुले चालू वष  

कोण या कॉलेजम ये शकलात. या मुलांना चालू वषाचा दाखला मा गत यावर यांनी 

फ युसन, नेसवाडीया या महा व यालयांचा दाखला आणला हणून यांना अपा  केले 

आहे. ह  मुले हु शार आहेत, यांना चांगले माकस ्  आहेत मग यांना पु यात या 

कॉलेजम ये ऍड मशन मळणारच. हे देखील आप याला बदलायला पा हज.े या मुलांना 

हे चेक दले पा हजेत. र हवास पुरावा हणून लाईट बील द यावर यावर आजोबांचे 

नाव असत.े आधार काडवर मुला या वडीलांचे नाव असत.े यामुळे देखील मुलांना अपा  
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केले आहे. आता ह  लोकं कामधं यासाठ  तीस/चाळीस वषापूव  शहरात आल  आहेत. 

लाईटबीलावर आजोबांचे नाव आहे. हे हणतात, वडीलांचे नाव असलेले लाईट बील 

आणा. या करकोळ बाबी नीट तपासून घेत या पाह जेत आ ण यांना मदत केल  

पाह जे. वा त वक पाहता, माझा या योजनेला यि तशः वरोध आहे. कारण ह  योजना 

ख-या अथाने महापा लके या शाळेत शकणा-या व या यासाठ  असल  पा हज.े खाजगी 

शाळांम ये उ च ू य तींची मुले शकतात. मा याह  भावा या मुल ला चेक मळाला 

आहे. चेक घे यासाठ  म सडीज, बीएमड यू घेऊन लोक आले आहेत. अशा लोकांना 

गरज नसताना आपण पैसे देत असतो. हे बंद हायला पाह ज.े कुठेतर  महापा लके या 

हताचा सु ा वचार हायला पा हजे. या योजनेचा आपण पुन वचार करावा.  

आपण अं य वधीसाठ  .१,००,००,०००/- तरतूद क न ठेवल  आहे. गे या वष  सु ा 

.१,००,००,०००/- तरतूद केल  होती. पण आपण अं य वधीसाठ  तरतूद क न ठेवतो हे 

कुणाला मा हतच नाह . आपण याची जा हरात केल  पा हजे. ना शक महानगरपा लकेत 

मशानभूमी याच ठकाणी य ती मे या यानंतर यासाठ  ८/९ मन लाकडे देतात, ५ ल टर 

रॉकेल देतात अशी सु वधा देतात. वा त वक या सु वधेचा लाभ कोणी घेईल न घेईल हा 

पुढचा न आहे. पण हे पैसे खच होत नसतील तर पुणे महानगरपा लकेत अं य वधीसाठ  

एक पु पक यान तयार केले आहे. ह  फार सु ंदर गाडी आहे. अशा आणखी गा या आपण 

घेत यातर ह  र कम देखील खच होणार आहे.  

 एकंदर त बजेटकडे ब घतले तर चांग या गो ट ंसाठ  चांगल  तरतूद केल  आहे. या 

चांग या गो ट ंसाठ  तरतूद होती, ती खच झालेल  नाह , हे देखील मी या ठकाणी 

सां गतलेले आहे.  

यांना या बजेटम ये काह  कमी मळाले आहे यां यासाठ  एक शेर आहे -  

जो मल गया उसे तक दरका लखा क हए, जो खो गया उसे क मतका फैसला क हए । 

यानंा या बजेटम ये काह च मळाले नाह  यां यासाठ  एक छोटासा शेर आहे – 

फक होता है खुदा और फ कर म, फक होता है क मत और लक र म । 

अगर कुछ चाहो और ना मल,े तो समझ लेना कुछ और अ छा लखा है तकद र म ।। 
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एवढा शेर सांगतो आ ण मी माझे भाषण संपवतो. 

मा.अि वनी चंचवड े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

मागील दोन-तीन वष बजेटवर ल चचा पा हल तर जकात बंद झा यामुळे 

महानगरपा लकेचे उ प न, हाती घेतलेल  वकास कामे व क प यांची सांगड घालून 

शहराम ये म यंतर  सीसीट ह  कॅमेरे तसेच इतर केबल टाक यामुळे शहरातले अनेक 

र ते खोदले गेल.े एमएनजीएलमाफत गॅस वा ह या देखील टाक या जाणार आहेत. 

तसेच ेनेज वॉटर, टॉम वॉटर यामुळे वारंवार होणार  खोदाई थांबव यासाठ , वशेषतः 

थाप य वभाग यां याकडून कामाचे नयोजन मह वाचे आहे. दरवष  करकोळ 

मटेन स, टॉम वॉटर लाईन, ख डे बुजवण,े जुने लॉक काढून नवीन लॉक बस वणे 

अथवा तेच बस वणे, र ते दु ती ह  कामे होतात. ह  कामे कशी होतात. यांचा दजा 

काय असतो. यां या न वदा कती बलो असतात. या खोलात न जाता माझी एक 

वनंती आहे क , दरवष  येक भागातील एक मु य र ता सेवावा ह या थलांतर त 

क न र ता समट काँ टचा करावा क , जेणेक न १० वषात संपूण वॉड प रपूण 

होतील. यासाठ  उपसूचना घेऊन तरतूद करावी अशी वनंती आहे. मा.आयु त साहेब, 

आप याकडे तसे होत नाह  असे हणतात. पण पुणे शहरात ५ मी.चे र ता असले या 

ग यांचे समट काँ ट करण झाले आहे. माझी एक मै ण तथे नगरसे वका आहे. 

तने मला हे फोटो पाठवले आहेत. तथे होऊ शकते मग आप याकडे का होऊ शकत 

नाह . जेएनएनयूआरएम अंतगत नधी मळ यासाठ  ताव सादर कर या या वेळी व 

नंतर ेनेज लाईन, वॉटर लाईन, टॉम वॉटर लाईन याचा सव केला होता. साय स 

ऍ ड टे नॉलॉजी, पे हटेक, यु नट  क स टंट यांची मदत घेत याचे मा हत आहे. परंतू 

आजरोजी भागात काम करणा-या ज.ेई. यांना पा याची लाईन कुठे आहे, ेनेज लाईन 

कुठे आहे, टॉम वॉटर लाईन कुठे आहे याबाबत मा हती नसत.े या- या भागातील 

जे.ई. यां याकडे सव, नकाशे उपल ध पा हजेत. कारण यांना फ डवर काम करायचे 

असत.े काह  दवसांपूव  चंचवड इथे बंग या या खाल  खाजगी लॉटम ये बोअर ंग घेत 

असताना महापा लकेची लाईन फुटल . लाखो लटर पाणी वाया गेले. हे आप या 

अ धका-यांना मा हतच नाह . खाजगी लॉटवर महापा लके या पा याची लाईन कशी. 

प कार आ यावर हे बींग फुटले. आ ह  य  थळी जाऊन पाहतो, असे सांगून 

अ धकार  वेळ मा न नेतात. तसाच कार सीसी कॅमेरे, बीएसएनएलची लाईन व केबल 

टाकताना झाला आहे. केबल टाकताना एमएसईबीची मु य वाहाची वा हनी तुटल  

गेल . यामुळे शॉट स कट होऊन घरात या ट. ह .,इले ॉ नक व तू जळा या हो या. 
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यासाठ  सव वा ह यांचे नकाश,े दलेले परवान,े सव हे तपासून खोदाईसाठ  मा यता 

दे यात यावी व हे सव तेथील ज.ेई., उपअ भयंता यां याकडे उपल ध असावेत.  

म हलांसाठ  गद या ठकाणी व छतागृ हे असावीत. यासाठ  येक बजेट या 

सभेम ये सूचना के या जातात. परंतू य ात कोणतेह  नयोजन केलेले नसत.े 

पयावरण वभागाचा अहवाल डॉ.नागकुमार हे अस यापासून आ ह  पा हला असता नद  

सुधार क प ऐकत आहोत. रा य व क  शासनाकडून एवढे कोट  मळणार व योजना 

होणार हे कती वष चालायच.े या पवना नद चे पाणी आ ह  पतोय, या नद ची 

अव था मरणास न झाल  आहे. यास सव वी मु ंगेर लाल के हसीन सपने पाहणारे 

अ धकार  जबाबदार आहेत. रा यशासन व क शासन काय देतील ते नंतर पाहू. 

महानगरपा लका हणून आपले काह  कत य आहे का नाह . नद तला गाळ काढायचा हे 

देखील आप याला जमत नाह  हे दूदव. सभागृ हातील अनेक अ धकार  व पदा धकार  

परदेशात जाऊन आले आहेत. तेथील न या पा ह या क  हेवा वाटतो. परंतू देशातील 

अ ग य अशा आप या महानगरपा लके या े ातील न यांची झालेल  अव था 

भूषणावह नाह . मला २०१२ म ये महापा लका सभागृ हात नो तरांम ये लेखी मा हती 

दे यात आल  होती. यात आ ह  नद त मसळणारे सव नाले बंद करणार आहोत, असे 

दले होत.े परंतू आज २०१६ साल  चार वषात काय केले याचे थोडे आ मपर ण करा. 

जोपयत नद त मसळणारे नाले बंद होणार नाह त, तोपयत जलपण  नमाण होणार. 

आपण दरवष  लाखो पये फ त जलपण  काढ यासाठ च घालवणार का. इं ायणी व 

पवना नद तील गाळ काढणे, व छता करणे यासाठ  या अंदाजप कात भर व तरतूद 

हवी होती. ती केलेल  नाह  हे दूदव आहे. पंपर  चंचवड शहर पयटन नगर  हणून 

ओळखले जावे यासाठ  ी मोरया गोसावी यांची संिजवन समाधी, ांतीवीर चाफेकर 

बंधू यांचे ज म थळ, बोट लब, अ पूघर, भोसर  सहल क  ह  ना व यपूण, 

वै श यपूण थळे वक सत कर यासाठ  शहरात पयटन वकास आराख़डा तयार केला 

गेला होता. मोठा गाजावाजा झाला, उदघाटने झाल , टडर झाले, वकऑडर झाल . परंतू 

क स टंट यवि थत काम करत नस यामुळे या सग या क पाची कामे रगाळलेल  

आहेत. या क स टंटवर आपण काय कारवाई केल त. आपले या क पावर काम 

करणारे पदा धकार  अ रशः वैतागलेले आहेत. मह वाकां ी क प फ त क स टंट या 

जीवावर केले जात आहेत. या क पांचे भ व य काय आहे. फ त पयटन वकास 

आराखडा व याची आजपयत झालेल  कामे यांचा एक त आढावा घेऊन भ व यात 

नयोजन न के यास को यावधी पये पा यात जातील व क प अधवट राहतील. 
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शहरात १७२ उ याने आहेत. उ याने खरचं चांगल  आहेत. परंतू याम ये काह तर  

वेगळे, ना व य असावे, वै श य असावे याक रता आपण य न करत आहोत का. 

आजरोजी उ यानांची ओळख फ त त ण-त णींना,जोड यांना बस यासाठ  झाल  आहे. 

हे बदलणे गरजेचे आहे. खूप दूर नाह  पण शेजार  पु याम ये जा. तथे येक 

उ यानात वेगळेपणा आहे, एट ह ट  आहे. उ यानातील वातावरण असे पा हजे क , 

तथे लहान मुलांपासून वृ ांपयत सवाना जावेसे वाटेल. यासाठ  य न करावा अशी 

वनंती करत.े  

मा.आयु त साहेब, या अंदाजप कात पा कगकर ता भर व तरतूद आव यक 

होती. शहरात वाढलेल  वाहनांची सं या ल ात घेता शहरात सगळीकडे बहु मजल  

पा कगची यव था करणे ह  काळाची गरज आहे. यासाठ  पा कगची आर णे ता यात 

घेणे गरजेचे आहे. उदा. आपल  महानगरपा लकेची इमारत. या इमारती या प रसरात 

पुरेसे पा कग आहे का. इमारतीत कती टाफ आहे, या ठकाणी येणारे ि हिजटस, 

नगरसेवक, इतर नागर क यांची ये-जा पाहता इथे पा कग करणे अवघड होऊन बसले 

आहे. आप या मु य इमारतीत पु रेसे पा कग नसेलतर इतर ठकाणची काय कथा. 

यावर उपाय हणून शहराम ये आव यक तथे बहु मजल  पा कग होणे व तसेच 

नयोजन करणे ह  गरज आहे. 

शहरातल  वाढलेल  लोकसं या, णांची सं या, अपघातांची सं या ल ात घेता 

एक र तपेढ  कमी पडते आहे. हणून चंचवड येथील ांतीवीर चाफेकर र तपेढ  पु हा 

सु  कर यासाठ  ठराव देखील मंजूर झाला आहे. परंतू शासनाकडून कोणतीह  कारवाई 

झालेल  दसत नाह . शहरात भट या कु यांची सम या मोठ  आहे. काय यातील 

अडचणींमुळे ह  कु ी पकडून, नेऊन, लसीकरण क न नंतर सोडून दल  जातात. व 

पु हा याच त ार  सु  होतात. यासाठ  कु यांसाठ  संगोपन क  सु  करणे गरजेचे 

आहे. संबं धत वभागाने याबाबतीत वचार करणे गरजेचे आहे. म हला व बालक याण 

स मतीचे बजेट पूणपणे वापरले जाते का ह  पण चंतनाची बाब आहे. नागरव ती 

वभागाकडून व वध योजना राब व या जातात. याची नागर कांपयत कती मा हती 

जात.े सुलभाता नी मागे सूचना केल  होती, येक भागात समुहसंघटक नेमून 

नागर कांपयत या योजना पोहचव या जा यात. जेणेक न, सवसामा य, गरजू 

य तीलाच या योजनांच लाभ होईल. मा.आयु त साहेब, आजपयत याची 

अंमलबजावणी कती झाल . या वभागा या योजना या नागर कांशी संबं धत असतात. 

यामुळे तेथील अ धकार  व टाफ हे न  असावेत. तसेच पु रेसे कायद , 



46 
 

संगणक करणाचे काम येणारे असा टाफ असावा. या वभागामाफत गे या वष  दहावी, 

बारावी उ तीण व या याना श यवृ ती दल  गेल. परंतू असे नदशनास आले आहे 

क , एकाच वगात, एकाच बाकावर बसले या दोन व याथ नींपैक  एका ९० ट के 

पडले या व याथ नीला श यवृ ती मळत.े आ ण दुसर  व याथ नी िजला ९६ ट के 

पडले आहेत, तचे आई-वडील वारले आहेत, तचे आजी-आजोबा सांभाळतात, तला ह  

सु वधा उपल ध होत नाह . कागदप ांची पूण पूतता केल  आहे. दोघींनी बरोबर अज 

भरले आहेत. मग हा अ धका-यांचा कंवा टाफचा गलथानपणा नाह  का. या गो ट चा 

सु ा वचार हावा. या वभागातील टाफ गलथानपणे, न काळजीपणे काम करतो हे 

याव न दसून येत.े बजेटवर बोलत असताना ह  चंतनाची बाब आहे. आ ह  एवढे 

बोलतो हणजे यात काह तर  त य आहे. मा.आयु त साहेब, आपण यात ल  घालून 

काह तर  कारवाई करावी.  

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आजचा हा 

अथसंक प सादर केला आहे. खरेतर हा सव नगरसेवकांचा या टमचा शेवटचा 

अथसंक प आहे. नि चतच आ हाला नवडणूक ला सामोरे जायचे आहे. यामुळे या 

वषाचा हा अथसंक प खरेतर पर ेचा पेपर आहे. जेणेक न आ हाला नागर कां या 

नांची उ तरे व वकास कामे सोडव यासाठ  हा अथसंक प आहे. नि चतच यात 

शहरा या ि टकोणातून वेगवेग या मह वा या योजना आहेत. वेगवेगळे हेड ओपन 

केले आहेत. नगरसेवकांच,ेनागर कांचे मत ल ात घेऊन वेगवेग या गो ट ंचा समावेश 

कर यात आला आहे. याब ल मी आयु त साहेबांचे अ भनंदन करत.े नि चतच मला 

या अथसंक पा या मा यमातून हणायचे आहे क , अथसंक पा हा नागर कांसाठ  

असतो. जेणेक न नागर कां या रोज या सम या दूर होऊन यांना मुलभतू गरजा कशा 

ा त होतील. हा अथ असेलतरच तो अथसंक प ख-या  अथाने यश वी होईल. आ ण 

ख-या अथाने तो पूणपणे खच  पडणे हे सवाचेच काम आहे. खरेतर आजची सम या 

बघता, आपण घरप ी, पाणीप ीची जी बले देतो आ ण लोक ह  बीले भरायला तयार 

आहेत आ ण यांची भरायची इ छा आहे. पण आज आपण भागातले च  ब घतले 

तर लोकांना उ हाता हात दोन-दोन,तीन-तीन तास रांगेत उभे रहावे लागत.े आप याकडे 

जे मनु यबळ आहे, ते तथे या- या वेळी वापर यात आलेतर नि चतच सग यांचाच 

वेळ व क ट वाचणार आहे. म हलांसाठ  हटलेतर आ ह  नेहमीच म हला 

व छतागृ हांची मागणी वेळोवेळी करतो. मा  य ात शहरात कुठेह  या मागणीची 

अंमलबजावणी झालेल  दसत नाह . येक भागात दोन एस.ट . बस टॉप दले 
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आहेत. या माणे या वष  येक भागात म हलांसाठ  व छतागृ हांचे नयोजन 

केलेतर भ व यात त े नि चतच उपयोगाचे ठरणार आहे.  

 पवना नद  सुधार क प - खरेतर आपण पा याची सम या बघतोच आहोत. 

नद या मा यमातून पाहतोय. नद  आप या शहरातून वाहत.े या नद चे स दय व 

जीवन सुधार यासाठ  मा.आयु त साहेब व मा.महापौर साहेब आपण ताबडतोब य न 

करावा. जेणेक न जलपण  व यातून डास,म छर याचा ादूभाव होऊन ड यू, मलेर या 

होऊन याचा आरो यावर प रणाम होतो. आपण यातून वेगवेग या आजारांना आमं ण 

देत असतो. या नागर कां या हता या योजना आहेत, य ात यां यावर फरक 

पाडणा-या आहेत. यांची उपाययोजना ताबडतोब करावी. मी या मा यमातून वनंती 

करते क , बीआरट  योजना आहे. भ व यात जे लं बत माग आहेत, ते व रत पूण 

करावेत. जेणेक न पि लक ा सपोटवर ल जो ताण आहे, वाहतुक ची जी सम या आहे, 

यात पा कग असेल, पे ोल असेल, नागर कांचा वेळ असेल यात नि चतच सग यां या 

फाय याचे होईल. या ट ने मी आपले ल  वेधू इि छत.े  

 मशानभूमी - ह  शहरातल  आव यक बाब आहे. या यावर वेळोवेळी दूल  

होत.े जेणेक न या सोयी-सु वधा, व युत वा ह या बंद असतात, काह  अडचणी 

असतात. या यावर ततक च ट  दल  पा हजे.  म हलांसाठ  समुपदेशन क  – 

खरेतर आज या या भावी पढ या जगात म ह यां या सम या या वाढतच चाल या 

आहेत. यासाठ  भागांम ये कंवा िजथे श य आहे तथे समुपदेशन क े उभारल  गेल  

पाह जेत. मतदार न दणी, आधार न दणी सु वधा - या सार या चालूच असतात. 

इले शन लागतात यावेळी मतदार न दणी सु  होत.े यासाठ  भागा या मा यमातून 

कायम व पी एक वभाग चालू असावा. जेणेक न नगरसेवकांवर ल ताण कमी होईल. 

याबाबतीत आ ह  अपडेट सु ा राहू  शकू. आप यावर देखील एकदम ताण येणार नाह . 

एक कायम व पी क  चालू रहावे अशी मी वनंती करते.  

नि चतच या अथसंक पा या मा यमातून शहरात वेगवेगळी कामे होणार 

आहेत. आपले माट शहर हे व छ शहर हणून देखील ओळखले जात.े आपले थोडेसे 

य न कमी पडतात व आपण ततका वेळ देत नाह . हणून वेळेचे नयोजन केलेतर 

सग या गो ट  वेळेत झा यातर, नि चतच हा अथसंक प यश वी हायला वेळ 

लागणार नाह . पु हा एकदा आप या सवाचे अ भनंदन क न मी माझे दोन श द 

संपवत.े 
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मा.शारदा बाबर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

आ तापयत सवजण बजेटवर एकदम सुंदर बोलले आहेत. यां यानंतर मला बोलणे 

अवघड वाटते आहे. मा.नारायण ब हरवाडे यांनी पंपर  चंचवड शहरा वषयी इतके सु ंदर 

वणन क न सां गतले. खरेच वाटले, कती योजना, कती छान. मधूनचे चांगले 

सांगताहेत, मधूनच वाईट पण सांगताहेत. स ताधार ह  तेच आ ण बोलताहेत तेच. 

यामुळे मला थोडे ग धळ यासारखे वाटते आहे. मशीनपासून सायकलपयत, कु यापासून 

डुकरापयत सगळे बोलून झाले. माणसाचे आयु य कु यापे ा कठ ण झाले आहे. 

कु यासारखे जीवन हणतात तसे माणसाचे जीवन झाले आहे. मशीन असेल कंवा 

सायकल ते खरेच वाटायची गरज आहे का. नवडणूका आ या हणून वाटतोय का, 

कशासाठ  वाटतोय हे समजत नाह . खरेतर म हलां वषयी कंवा नागर कां वषयी 

कळकळ वाटत असेलतर मा.आयु त साहेबांनी या वषयावर यवि थतपणे वचार क न 

वाटप करावे. म हला व बालक याणची योजना आहे हणून काह तर  म हलांसाठ  

करायचे. माजी महापौर आ ताच बोल या, यांनी म हलांसाठ  समुपदेशन क  चालू 

करावे. मशीनचे लास करतोय तसे हे केलेतर कतीतर  म हला एक या पडतात, ते हा 

यांना मान सक आधाराची गरज असत.े हेह  केलेतर  चांगला उपयोग होईल.  

तसेच पंपर  चंचवड शहरात भरपूर पुतळे आहेत. पुत या या वषयाला वरोध 

नाह . पण महा मा गांधी यांचा पुतळा बसवायचा असेलतर  आ णाभाऊ साठे यां या 

पुत याची मागणी कती दवसांपासून केल तर  आजपयत पुतळा बसवलेला नाह. 

आपण महा मा गांधी यांचा पुतळा बसवतोय. पण यांनी आप याला वातं य का 

मळवून दले याचा सु ा वचार हावा. आपल  कालची महापा लका सभा आपण 

कशासाठ  तहकूब केल त. याचे कारण देखील सवाना मा हत असेल. पुतळा 

बसव यानंतर यां याकडे पाहू न तर  टाचा-यांसाठ  आपण सभा तहकूब करणार 

आहोत का. अशा कती सभा तहकूब होतील. येक वेळी सभा तहकूब करणार आहोत 

का. आ णाभाऊ साठे मंडळात एवढा घोटाळा झाला, यावेळी सभा तहकूब केल  नाह त. 

गैर यवहार एका दवसांत होत नसतो.  

मा.महापौर साहेब,आ ता सद य पाणीप ी वषयी बोलले. लोकं महागाईने एवढे 

ासलेले आहेत. पाणीप ी न वाढवता, आहे तशीच कंट यू ठेवावी. एलबीट  बंद केल  

हणून एवढा ग धळ चालला आहे. मंद ची लाट अस यामुळे यापा-यांचा धंदा होत 

नाह . यात एलबीट  बंद के यामुळे दर  मट ंगला ग धळ होतो आहे. शलाई मशीन व 

सायकल  हे भंगारसाठ  वाटतोय का कशासाठ  ते कळत नाह . तर  कालच मा या 
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वॉडात या एका माणसाला ि लप मळाल  असूनसु ा याला सायकल देत नाह त. 

याचे याद त नाव आलेले नाह . हा असा सगळा सावळा ग धळ चालला आहे. आज 

अ पुघर पाहायला सगळे लोक महारा ातून येत आहेत. आ ण इथे नगरसेवक 

हणतात, अ पूघरची वाट लागल  आहे. आपण हे बजेट या मट ंगला बोलतो. पण 

मला वाटत,े बजेट मट ंग हो याअगोदरs काय केले. मट ंग घेऊन काय योजना के या 

पाह जेत. या यासु ा सूचना या यात. ते बोलायला हणून बोललो. दोन दोन/तीन तीन 

तास बजेटवर सांगायच े  आ ण भाषणबाजी के यासारखेच वाटते आहे. तर  यातून 

काय योजना करणार आहोत. यावर काय उपाय करणार आहोत. का ऐकायचे व पुढचे 

चालू ठेवायचे हे सांगाव,े एवढ च वनंती करत.े 

मा.अ नता तापक र - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आज 

बजेटवर मट ंग चालल  आहे. . .४८ माझा एवढा मोठा भाग आहे. िजथे 

डांबर करणाचे र ते आहेत. तथे आ हाला बजेट वाढवून या. काह  र ते अध-अधच 

झालेले आहेत. काह  ठकाणी र ते झालेलेच नाह त. लॉक बसवताना नवीन न बसवता 

जुनेच बसवले जातात. मनपाचे फुटपाथ आहेत, यांवर अ रशः दुकाने थाटल  गेल  

आहेत. क लंगड, बुटाच,े चायनीजची दुकाने थाटल  गेल  आहेत. तथे तीन मंगल 

कायालये आहेत. तथे नागर कांना जा या-ये यासाठ  इतक  अडचण होत.े माणा या 

बाहेर अडचण आहे. मा.आयु त साहेब, तु ह  अ रशः वॉडात एक दवस ि हिजट या. 

हणजे कती अडचणी आहेत, कती सम या आहेत ते समजेल. बीआरट ब ल बोलायचे 

हटलेतर आम याकडे बीआरट  वारंवार अजूनह  चालू झालेल  नाह. हे वष संपतं 

येईल, बीआरट  कधी चालू करणार. तापक रनगरम ये बस टॉपची मागणी केल  आहे. 

तथे बस टॉप बसवले जात नाह . शलाई मशीन – सग या म हलांनी शलाई मशीचा 

कोस क न ४ वष झाल . हा वषय पडींग आहे. यांना अजूनह  मशी स मळा या 

नाह त. आम या म हलांना मशी स न क च मळवून या. हा सव म हलांचा न 

आहे. सायकल या बाबतीत ब घतलेतर फॉमस ्  भ न घेतले आहेत. पण तथे गे यावर 

या याद म ये नागर का या मुलाचे नाव सु ा सापडत नाह. नागर  सु वधेचा हा घोळ 

चालला आहे. या आर णा या जागा आहेत, या तु ह  ता यात या. २५ वष 

झाल तर  नागर कांना र ता नाह . काह -काह  माजी नगरसेवकांनी ना याचे काम 

अडवले आहे. मा.आयु त साहेब, आपण वॉडात येऊन पाहणी करावी. आम या वॉडचे 

बजेट वाढवून यावे अशी वनंती आहे.  
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मा.साधना जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, सन 

२०१६-१७ क रता बजेट मट ंग चालू आहे. सव नगरसेवक, सगळे सद य 

अंदाजप कावर जे बोलले आहेत, याब ल मी ह  बोलणार आहे. . .५ कुदळवाडी-

जाधववाडी हा आमचा भाग आहे. आम या भागात अजूनह  र ता असेल, ेनेज लाईन 

असेल, पा याची लाईन असेल, अंडर ाऊंड गटर असतील, डपी र त े असतील या 

सु वधा झाले या नाह त. या सु वधा होणे अ यंत गरजेचे आहे. यासाठ  या भागाला 

आव यक तो नधी मळाला आहे. बजेट वाढवून मळाले आहे. पण एव या बजेटम ये 

आमचा भाग पूण वक सत होणार नाह . अंडर ाऊंड केबल, गटर, ेनेज याचे सव 

र यांतून काम चालू असत.े खोदाई होत.े खोदाई झा यानंतर र याची दूराव था होत.े 

यानंतर थाप यची जी कामे आहेत. ती या कामामुळे पूण होत नाह त. ामु याने 

शहराला जोडलेला ा मण भाग कुदळवाडी, जाधववाडी न याने समा व ट झाला आहे. 

या समा व ट झाले या गावाला आ थक नधी मळालाच पा हजे. गेल  ४ वषापासून 

काम करत असताना ामु याने कुदळवाडी भागात इंड यल ए रया आहे. इथे खूप 

मो या माणावर दोन वेळा आग लागल  होती. या भागात अि नशामक दलाचे क  

उभे कर यासाठ  मा.महापौर यां या ह ते भू मपूजन झाले आहे. आपण याक रता .२७ 

लाख इतके बजेट ठेवले आहे. या रकमेम ये अि नशामक क ाचे काम पूण होणार 

नाह . याक रता आणखी जा त नधी दे यात यावा. कारण या भागात वारंवार आग 

लागत.े ामु याने मा.आयु त साहेब, मा या भागात ल  घालावे. हा भाग कसा 

वक सत होईल याकडे ामु याने ल  यावे. मा.आयु त साहेब, डपी र ते थो या 

माणात ता यात आले आहेत. याक रता थोडा वेळ जाणार आहे. तर सु ा आ ह  

य न करतो आहोत. आम या भागात ले ाऊंड, गाडन व पा याची टाक  यासाठ  

बजेट आहे. यासाठ  नधी यावा. ामु याने र याबाबतीत ल  घालावे अशी वनंती 

करते व जा तीत जा त नधी मळावा अशी वनंती करत.े  

मा. नता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मला एक 

न सांगायचा आहे. आपण एलईडी लाईटस ्  एक त खरेद  के या हो या. आप याला 

एलईडी फट ंगज ्  खूप चांग या दरात मळतात. पण मा.आयु त साहेब, जो कोणी 

ठेकेदार असेल या याकडून आपण हे प ट क न घेतले आहे का, या लाईटस ्  

तीन/चार वषात खराब होणार आहेत. आपण या लाईटसचे मटेन स करणार असे 

सां गतले होत.े पूण शहरात एकच ठेकेदार मेटेन स करणार असेलतर मा या भागात 

२५ एलईडी फट ंग खराब झा या अशा येक वॉडात या या मामे कमान ३०० ते 
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४०० एलईडी खराब झा यातर तो ठेकेदार एकटाच मटेन स करणार आहे का. 

या याकडे तेवढे कमचार  उपल ध आहेत का. आ ता आ हाला सांग यात आले क , 

आपण या याकडून दंड वसूल करणार आहोत. पण आ ह  नागर कांना काय उ तर 

देणार. जर एलईडी फट ंग दु त झाले नाह तर तु ह  याला दंड करणार. पण आमचे 

नागर क ८ दवस अंधारात बसले तर तु ह  काय करणार. बरेच वेळा            

आपले वायरमनसु ा सांगतात क , गाडी आल  नाह . गाडीचा ॉ लेम आहे. पा लकेची 

गाडी घेणार का तो वतःची गाडी घेणार. ठेकेदाराने हे उ तर यायला नको क , 

आम याकडे गाडी नाह . पा लकेने गाडी दल  नाह . एलईडी फट ंग ३/४ वषानी खराब 

होणारच. तो इले ॉनीक पाट आहे. तो खराब होणारच आहे. मग आपण या या 

मटेन सचे न क  काय करणार. मा.आयु त साहेब मला याचे प ट करण पा हजे आहे. 

नागरव ती वभागाब ल बोलायचे झालेतर, आपण बजेट चांगले ठेवले आहे. सायकलचे 

वाटप चालू आहे. मशीनचे देखील वाटप होईल. परंतू या दवशी मी वतः ६० सायकल 

वाट या. यावेळी सायकल टे पोतून खाल  घेतल  ते हा खरोखरच याची वा लट  

न हती. जवळपास १०/१५ नागर कांनी या सायकल लगेच सायकल या दुकानात नेऊन 

प नास/साठ पये खच क न करकोळ सव संग केले. या सायकल  मुलांना यवि थत 

क नच याय या हो या. आ ता मा.नारायण ब हरवाडे यांनी सां गतले क , चार वेळा 

सव संग क न देणार आहेत. या सायकल  वाट या, मा या मा हती माणे ४००/४५० 

जु या सायकल  श लक हो या. यांचे वाटप कर यात आले. नागरव ती वभागाने 

नागर कांचा अवमान केला. या सायकल ंची कंडीशन इतक  बेकार होती क , कोणतेह  

मूल ती सायकल चालवू शकत न हत.े लोकांनी ती सायकल तशीच आणल .  

नागरव ती वभाग इतका हु शार आहे. यां या हु शार ची दाद देत.े यावेळी नगरसेवक 

हे सांगतात, यावेळी ते ठामपणे सांगतात क , ताई, आम याकडून अशी चूक होणार 

नाह . या मुलांचे नवीन ल टम ये नाव असताना यांना जुनी सायकल  दल . यांचे 

नाव पु हा नवीन ल टम ये आले आहे. मी मा या वॉडम ये या मुलांना ल ट माणे 

पाव या आणून द या. नागर कांनी येऊन मला वचारले क , आ हाला जु या सायकल  

द या हो या. हणून आ हाला परत न या सायकल  देत आहेत का. तसे झाले असेल 

असे मला वाटले हणून मी खांडकेकर साहेबांना वचारले. तर ते हणाले, मॅडम तसे 

होणार नाह . यानंतर यांनी सगळे चेक झाले. यांनी या लोकांना फोन केला क , 

ताबडतोब आधी आज या आज इथे या. आम या लोकांना तुम या घरापयत यायला 

लावू नका. तुमचे अ धकार  नागर कांना असा दम कसा काय देतात. यात चूक तुम या 
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अ धका-यांची आहे का नागर कांची आहे. मा.आयु त साहेब, यात आप या अ धका-

यांची चूक आहे. यांना सांगून सु ा यांनी बेजबाबदारपणा केलेला आहे. हा नागरव ती 

वभाग काय करतो. आ तापयत वधवा म हलांची शंभर/स वाशे नावे दलेल  आहेत. 

या म हलांना अपा  ठरवले आहे. ती म हला कशामुळे अपा  ठरल  हे ते सांगू शकलेले 

नाह त. मी बचत गटां या पोचपाव या आज सु ा खाल  द या आहेत. या बचतगटाचे 

हे नाह , ते नाह . बचत गटां या फाईल  देऊन वष वष झाल . यांनी काय केले. आता 

माच एंडींग आ यावर ते फाईल  काढायला लागले आहेत. आ हाला माच एंडींग या 

आत ि लअर करायचे आहे. हे चुक चे आहे. या म हला यावेळी पोचपावती देतात, या 

फाईल सापडत नाह त. मी आ ता दोन वाजता पोचपाव या द या आहेत. मा.आयु त 

साहेब, यात या कती फाईल  सापडतात ते वचारा. बचत गटात या म हला कधी दोन 

म ह यांनी, कधी तीन म ह यांनी पैसे जमा करतात. म हलांना वेळ नसतो. यांनी हे 

कारण दाखवले आहे क , यांची बचत नय मत नाह . परंतू हे बचत गट चालूच आहेत. 

या दोन/तीन म ह यांनी पैसे भरतातच ना. असे नाह  क  या एक वषाने पैसे भरतात. 

यांना शु लक शु लक कारणांसाठ  अपा  ठरवले आहे. मा या वॉडातल  एक मुलगी 

आहे. ट ले असे तीचे नाव आहे. त या पोचपावतीवर अपा  अस याचे कारण काय 

ल हले आहे क , ५० ट यांपे ा आ हाला जा त देता येत नाह . या मुल ला ९० ट के 

आहेत. आपले बजेट अशा चुक या प तीने खच होते आहे.  

 मा.आयु त साहेब, आपण अंदाजप काम ये खूप चांग या योजना जाह र करता. 

परंतू याची अंमलबजावणी यवि थत होत नाह . नागरव ती वभागाचे बजेट पूणपणे 

खच झाले पा हज.े याचा लाभ सवाना यवि थत मळाला पा हज.े माझा . .४७ हा 

गे या वष  मा.अिजतदादा पवार यांनी सां गत या माणे मॉडेल वॉड हणून घेतला 

होता. गे यावष  मला सां गतले क  तरतूद घेता येत नाह . परंतू या वष  तर  माझा 

वॉड मॉडेल वॉड या प तीने वक सत कर यात यावा. माझा वॉड मॉडेल वॉड हणून 

वक सत कर यासाठ  फ त १०,०००/- इतक  तरतूद ठेवल  आहे. या रकमेत आ ह  

काय करणार आहोत. या दहा हजारात एखा या कॉलनीचे काम केले तर  चालेल. 

आमची जा त अपे ा नाह . १८ मी.चा. डपी आहे. या यासाठ  जवळजवळ द ड ते 

दोन क.मी. चा र ता वॉडातून जातो आहे. मा.आयु त साहेब, आपण ि हिजट सु ा 

दल  आहे. खरोखरच घरे पाडल  आहेत. सगळे केले आहे. यासाठ  सु ा बजेट कमी 

दले आहे. इंिज नअर सांगतात, ेनेज लाईन, टॉम वॉटर लाईन टाकल  पा हज.े ५० 
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लाखांत काम कसे करणार आहोत. िजथे गरज आहे, तथे बजेट वाढवून यावे अशी मी 

आप याला वनंती करत.े  

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आपण 

आ तापयत बजेटवर खूप काह  ऐकले आहे. आ ण मा.आर.एस.कुमार, मा.नारायण 

ब हरवाडे साहेब यांनी चांग या प तीने पूण बजेट वाचून दाखवले आहे. कारण 

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब तु हाला मला वनंती करायची आहे क , या- या 

वॉडात, या- या कामासाठ  सवाना बजेटची मा हती दल  होती, ती-ती कामे 

येका या वॉडात पूणपणे होणार आहेत का. . .५० बाबत मी सूचना देत.े मा या 

वॉडात आ तापयत फ त र याची, थोडी थाप यची कामे कंवा एखा या शाळे या 

इमारती या रंगरंगोट चे काम अशी कामे झाल  आहेत. याप लकडे मा या वॉडात 

आ तापयत भर व कामे झालेल  नाह त. मेघडंबर  असेल, र याचे काम असेल, आपण 

ि हिजट सु ा दल  आहे. प  काढले. सहा म हने झाले. मशानभूमीचे काम आजपयत 

असेच थांबले होत.े यात बजेट थोडेसे वाढलेतर , तु ह च पा हले आहे, मशानभूमीतले 

प े कसे झाले आहेत. आजूबाजूला कती दूदशा झाल  आहे. मी खरेतर या ठकाणी सांगू 

इि छते क , थोडेफार कमी-जा त होत असेल, एखा या या ताटात अध  भाकर  

वाढायची असेलतर आपण एक भाकर  वाढतो. कारण याला जा त खायची अपे ा 

असते का. मा.आयु त साहेब, मला हेच या ठकाणी सांगायचे आहे क , अनेक वॉडात 

चांग या प तीची कामे होतात. आम या वॉडात करकोळ कामे आहेत. बजेटम ये 

एवढा फुगवटा दाखवतो. या-या वॉडसाठ  एवढ  कामे आहेत. परंतू ती खरेच होत 

नाह त. हे मी ठामपणे सांगू इि छते क , अशा प तीने जर या ठकाणी कामे होत 

असतात. आता हे शेवटचे वष आहे. शेवट या वष  जर भागात कामे झाल  नाह त तर 

आ ह  लोकांपुढे काय घेऊन जायचे. साधी-साधी थाप यची, ेनेजची कामे आहेत. 

सग या भागांम ये लाईटची कामे चालू आहेत. पण ेनेजची खूप दूदशा झाल  आहे. 

आ ता पाऊस नाह  पण पावसा यात अ रशः लोकां या बाथ मम ये, संडासम ये 

ेनेजचे पाणी जात.े आपण तर  हे थांबवू शकतो का. हे लोक कसे वयंपाक बनवत 

असतील, कसे जेवत असतील. आ ता सु ा हच प रि थती आहे. जुनी बांधकामे 

अस यामुळे, लॉक उंच आ यामुळे ह  घरे खाल  झालेल  आहेत. यामुळे ह  प रि थती 

झाल  आहे. ह  ४०/५० वषापूव ची बांधकामे आहेत. सा या-सा या चाळींची ती बैठ  

बांधकामे आहेत. मी मागे सु ा सां गतले होत.े कोणतीह  मोठ  कामे नाह त. ह  

करकोळ नागर  सु वधांची कामे हायला पा हजेत. शेवट या वष तर  ह  कामे 



54 
 

झपा याने झाल  पा हजेत. डांगे चौकातल  कामे चालू हायला पाह जे होती. थेरगावातले 

मेघडंबर चे काम देखील हायला पा हजे. हे सु ा काम होत नाह . र ते ता यात यायचे 

आहेत. ते ता यात मळतील. आपण जर  पाठपुरावा केलातर  ठेकेदार हणतो, बजेट 

संपले आहे. हणजे या ठेकेदाराला बजेट वाढवून यायच.े हे सगळे आ तापयत सांगून 

झाले आहे. काम पूण होत नसेलतर या ठेकेदाराला पैसे मळत नाह त. मग अशा 

प तीने कामे करत असताना बजेट वाढवताना या- या प रि थतीत ह  कामे होतात 

यासाठ  भरपूर बजेट पा हज.े बजेट या पु तकात दाखवले आहे. अंदाजप कात ह  

कामे पूण होत नाह त. नागर कांची नागर  सु वधांची कामे झाल  पा हजेत. पाणीप ी 

वाढवायची, मग सग या लोकांना पाणी मळाले पा हज.े मा या भागात तीन/चार 

ठकाणी टँकरचे पाणी येत.े काह  ठकाणी दवसाआड टँकर जातो. लोकांना पाणीच 

नाह . सग या लोकांना मा हत आहे. पाऊस नाह . पाणी नस यामुळे पाणीकपात केल  

आहे. नागर कांना पण हे मा हती आहे. पाणी यायला पा हज.े पंपर  चंचवड 

महापा लका २४ तास पाणी देणार आहे असे कालच पेपरम ये वाचले होत.े काह  भागांत 

२४ तास पाणी आहे. पण सग यांना समान पाणी वाटप झाले पा हजे. सग यांकडून 

पाणीप ी घेतो, कर वसूल करतो. सग यांना समान सु वधा यायला पा हजेत. काह  

ठकाणी पाणी भरपूर, काह  ठकाणी अिजबातच नाह . नागर कांना सु वधा पूणपणे, 

यवि थत मळा या पा हजेत. बजेट कती कोट ंचे आहे हे नागर क पाहत नाह त. 

नागर कां या मुलभूत गरजा आहेत, या गरजा पूण झा या पा हजेत.  

मा.श मम पठाण-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,आ ता ब-याच 

स मा.सद यांनी सां गतले क , या पंचवा षकमधील हे शेवटचे बजेट आहे. हणून हे 

बजेट मांडणे, ते तयार करणे, यात तरतूद करणे हे सगळे खूप कसरतीचे काम आहे. 

मा.आयु त साहेब, तु ह  ते केले हणून मी तुमचे व तुम या सव सहका-यांना 

ध यवाद देत.े या वष या बजेटचे वै श य हणजे आवक कमी व हे शेवटचे वष 

अस यामुळे आप या भागातील जा तीत-जा त कामे कशी माग  लावता येतील, 

आप याला जा तीत-जा त तरतूद कशी मळेल यासाठ  येक नगरसेवक जाग क 

झालेले आहेत, सावध झालेले आहेत यासाठ  ते य न करत आहेत. कमी आवक 

असताना खरेतर जा तीत जा त खच या बजेटवर केला आहे. यामुळे वॉडातल  कामे 

पूण करायची आ हाला घाई झालेल  आहे. जसे एखादा कुटंूब मुख मूल मोठे झा यावर 

आवक तीच असत ेपगार तेवढाच असतो आ ण मुलावरचा खच अ धक वाढत असतो. 

तसे आ ह  जाग क झा यानंतर तो खच वाढतो आहे. तर सु ा तु ह  त ड मळवणी 
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केल  आहे. या वषाचे ठक आहे. पण पुढ ल ५ वषात ते पंचवा षक मला धो याचे 

दसतेय. या बजेटम ये फ त एलबीट ची थकबाक  वसूल कर याचाच आपला य न 

झाला आहे. यामुळे आप याला अंदाज होता, तेवढ  एलबीट  आप याला मळालेल  

नाह . सरकार  अनुदान हटले तर आपले मायबाप सरकार असे कोणीच राह लेले नाह. 

आ ण यामुळे जर  सरकार आप याला अनुदान देत.े यांना महारा ात फ त पुणे व 

पंपर  चंचवडच दसत.े आ ण यांचे अनुदान कमी होते आहे. हेह  जे घो यावर बसले 

आहेत यांनी ल ात ठेवावे. अनुदान कमी होते आहे. मा.आयु त साहेब, आवक कमी 

होत असतानासु ा आपण जे बजेट मांडले आहे, याब ल मी पु हा एकदा तुमचे कौतुक 

करत,े ध यवाद देत.े आप याला आहे यातच सु ंदर दसायचे आहे, माट हायचे आहे. 

यासाठ  आप याला खूप तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. परंतू घाबरायचे काह  

कारण नाह . पंपर  चंचवड या वकासासाठ, या शहरा या मुलभूत सोयी सु वधा, 

इथ या गरजा या पूण कर यासाठ  या शहराचे पूण इ ा चर व पुढ ल ५० वषात 

या शहराचा वकास होणार आहे, असा दूर ि टकोण ठेवूनच आदरणीय शरदचं जी पवार 

साहेब, कै.रामकृ ण मोरे साहेब व आ ता मा.अिजतदादा पवार साहेब यांनी इथ या 

पायाभूत सु वधा व यांचे नयोजन भ कम कारे केलेले आहे. यामुळे कोणीह , 

कतीह  अडवणूक केल  तर ह  या पाच वषात काय, पुढ ल पाच वषात सु ा आपल  

वकासगंगा अशीच वाहत राहणार आहे. पंपर - चंचवडवा सयांना कुठ याह  वकासा या 

बाबतीत आ ह  काह  कमी पडू देणार नाह , अशी वाह  मी शहरवा सयांना देत.े तर ह  

काह  ुट  आहेत. आपण या ल ात या यात. आकडेमोड खूप मो या माणात आहे. 

आपण तर ह  त ड मळवणी केल  आहे. मी हे पु हापु हा सांगत नाह. आमचे ये ठ 

सहकार  मा.आर.एस.कुमार व मा.नारायण ब हरवाडे यांनी यांचे चांगले व लेषण केले 

आहे.  

या ठकाणी मला काह  मु े स मा.प ने यांना सांगायचे आहेत. मॅडम, आपण 

आम या चंचवडकडे जरा दूल च करताय. भोसर या माणात चंचवड बरेच दूल त 

झाले आहे. भोसर चे वणन हणून कती करावे. तथे कती कामे मोजावीत. प नेते 

तथले, महापौर तथे होत,े आमदार तथले, यामुळे भोसर  हे कामा या बाबतीत 

आघाडीवर आहे. अ ययावत िजम तथलाच. पो लस आयु तालय तथ.े मागासवग य 

मुल ंच-ेमुलांचे हो टेल तथ,े बालनगर  तथे, डअर पाक तथे. आता होणार आहे, 

आखाडा गाजव यासाठ  कु ती क ह  तथेच. सग या पधा तथेच. वरसागर तथेच, 
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फुल-ेफळे, पैठ या, सगळी दशने तथेच. पुत यांचे संच हणज ेसमुह श प तथेच. 

पुढे-मागे भोसर  हे खूप मोठे शहर हावे, अशी आमचे मा.आमदार, सग यांनी खूप 

य न केले आहेत. वशेषतः माजी आमदार यांनी खूप क प आणले. सु  केले. 

अधवट झाले असलेतर  समाधान असेलच. काम करणे मह वाचे आहे. पूण वाला नेणे, 

ते होईल नाह तर न होईल. या ट ने तु हाला चंचवडचे थोडेसे ल ात आणून 

यायचे आहे. चंचवडला पाणी देताना, आता पा या याह  बाबतीत भोसर पे ा आ हाला 

५ एमएलट  पाणी कमी मळत.े आ ण आ ह  साप साप हणून भुई धोपट यासारखे 

तांबे साहेबांना धोपटत असतो. १९७७ साल  सुमारे ४० वषापूव  टाकले या आम या या 

सग या पा या या पाईपलाईन आहेत. गंजले या आहेत. या अशा गंजले या 

पाईपलाईन मधून आ ह  आ ता कमी दाबाने आलेले पाणी घेतो आहोत. मा.आयु त 

साहेब, याकडे वशेष ल  देतोय. आ ह  लोकांना दु काळाचे कारण सांगतोच. तर पण 

या या पाईपलाईनबाबतीत तु ह  जा तीत जा त ल  याव.े खरेतर २४ बाय ७ 

माणे पाणी देणार, हे आ ह  गेले चार वषापासून ऐकतोय. मी सभागृ हात अनेकवेळा 

याब ल बोलले आहे. पण काय झालेय. नमनालाच खूप तेल जळालं आहे. ती काडा 

स ट म यावर को यावधी पये खच केले तर सु ा ती पूण होत नाह . मागील 

मा. थायी स मतीला जमले नाह . पण या थायी स मतीने प ह याच झपा यात पैसे 

मंजूर केले आहेत. याकडे एकदा ल  या. २४ बाय ७ का होत नाह . काय कारण आहे. 

तु ह  इतके फायदे सांगता. लोकांना जगा या अथपासून इ तपयत इ तहास सां गतला. 

लोकां या मट ंग घेत या. आम याकडेतर काह  लोकांनी आ हाला काह  कळाय या 

आतच मट ंग घेत या. हणजे सु वात आपणच करावी. अशा प तीने हे चुक चे झाले 

आहे. अजूनह  का होत नाह  याचे गौडबंगाल काह  कळत नाह . शहरात ब-याचशा 

ठकाणी नद ला संर क भंत आहे. चंचवडम ये नद ला कुठेह  संर क भंत नाह. 

आ ण याची तरतूदह  नाह . ांतीवीर चाफेकर यां या पुत याचे काय झाले. आपण 

कती वेळा ती जागा पहात बसायची. कधी मुहू त मळेल. याची आपण न द यावी. हे 

काम दोन/चार म ह यांत पूण करावे. चंचवडची भाजी मंडई म यवत  ठकाणी आहे. 

याचे एवढे एकच वै श य आहे. बाक  गळणार  छपरे, वर टाकलेल  पो याची झाकणे, 

इतक  याची दयनीय अव था आहे. या भाजी मंडईचे नुतनीकरण का होत नाह . कोण 

आडवं येतय. याबाबतीत आ ह  जर  कोणी पाठपुरावा केला नाह तर  शासनाने तो 

करायला पा हजे. चंचवडम ये एव या मो या जागेत श त व चांगल  अशी भाजीमंडई 

उभी करायला पा हजे.    
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ि व मंग पूल - ि व मंग पूल खूप कमी आहेत. या ि व मंग पूलासाठ  कती 

कामे आहेत. पण तरतूद शू य. आ ता याला डेट कमी करायची आहे. टाई स 

बदलाय या आहेत. लकेजमुळे पा याचा अप यय होतो आहे. २० वषापूव  ि व मंग पूल 

काढले आहेत. आता आजूबाजूला उंच उंच इमारती झा या आहेत. यामुळे या ि व मंग 

पुलाला क हर केले पा हजे हे मा  न क . थेरगाव ते पंपर ला जोडणारा नद कनार  १८ 

मी. र ता आहे. शेतक-यांशी चचा होत नाह  आ ण शेतक-यांशी चचा क न नणय 

घेतला जात नाह , कोणताह  तोडगा काढला जात नाह . हा नद कनार चा र ता 

वक सत हावा अशी आमची अपे ा आहे.  

पयावरण - आपण पयावरणाबाबतीत बरेचसे बोलतो. बराच खच करतो. 

आम याकडे ांतीवीर चाफेकर उ डाणपूल आहे. या ठकाणी साऊंड बॅ रअर बस वणे 

अ यंत मह वाचे आहे. तसेच ए पायर इ टेट या पूलावर सु ा पाह जे. हणजे वनी 

दूषणाचा ास लोकांना होणार नाह . बीआरट  – मा.आयु त साहेब, तु ह  बीआरट  ब-

याच ठकाणी पूण केलेले आहे. आ हाला वाटत न हत,े बीआरट  इत या यश वीपणे 

चालतील. पण यवि थत चालले आहे. आपण बीआरट  र यावर ॉ संग करतो. 

लोकांना रोडव नच ॉ संग करावे लागत.े खरे हणजे तथे हेड फूटवे सु ा आव यक 

आहे. हणजे तथे अपघाताला कुठेह  जागा राहणार नाह  व अपघात कमी होतील. ब-

याच सहका-यांनी सां गतलेले मह वाचा वषय मी इथे घेते आहे. तो हणजे ि यांसाठ  

व छतागृ ह. मा.आयु त साहेब, मी बजेटचे कौतुक केले पण हेह  सां गतले क  काह  

ुट  आहेत. यातल च ह  एक ुट  आहे. तु हाला संधी आहे. तु ह  मनात आणले तर 

क  शकता. येक भागात कमान िजथे मेन रोड केला आहे, अशा ठकाणी फ त 

ि यांसाठ  दोन तर  व छतागृ हे असावीत न हे ती करावीत. बजेटम ये फ त .५० 

लाखच तरतूद ठेवलेल  आहे. एका व छतागृ हाला .१० लाख खच येतो. पा याची 

सु वधा सगळे यवि थत करायला पा हज.े एव या मो या शहरात फ त पाचच करणार 

आहोत का. इतक  कमी तरतूद ठेवलेल  आहे, हे अ यंत चुक चे आहे. मा या वॉडम ये 

चौकात या दोन चांग या जागा पाहू न दो ह चे टडर काढले आहे.  

हॉि पटल - चंचवडम ये तालेरा हॉि पटल आहे. याचे ए सटशन चांगले केले 

आहे. पण हे बांधकाम कती वष चालले होते. हॉि पटल हट यावर तथे ऑपरेशन 

थएटर पा हज.े तथे हॉि पटल आहे पण ऑपरेशन थएटर नाह . तथे बाक  काह  

सु वधा नाह त. तथे सीट  कॅन मशीन नाह . इतके सगळे आहे. डॉ टर नाह त. 

बरेचसे वभाग बंद आहेत. मा.आयु त साहेब, तु हाला एक क सा सांगत.े तालेरा 
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हॉि पटल काय टाचार आहे मी काह  जा त ल  दले नाह . मी एक पेशंट घेऊन 

गेले होत.े एकदा गेलं क  तथे अनेक लोक भेटतात. चंचवड गावातल  एक म हला 

तथे बसल  होती. ती मला येऊन भेटल  व हणाल , मा या डो याचे ऑपरेशन झाले 

आहे. ऑपरेशन क न सु ा मला अिजबात दसत नाह . डो यांना ास होतो आहे. तथे 

या बाई न ह या. मग मी या बा साठ  थांबले. या आ यावर मी यांना वचारले, 

अहो मॅडम, एवढे ८० लोक बसले आहेत. आ ण तु ह  कुठे गेला होता. यांना दसत 

नाह  हे तेवढे बघायला पा हज.े तेव यात या बाई मला हणा या, बाई, आ ह  

अठराशे पये भरले आहेत. मा.आयु त साहेब, डो यावरचे ऑपरेशन ने  शबीरासाठ  

ऑपरेशन करणे कंवा श या करणे हा रा य काय म आहे. तो सवाना  आहे. 

मोफत असताना या रा य मोफत काय मात सु ा तथले डॉ टर अठराशे पये 

कशाचे घेतात. ले सचे घेतात. मी याबाबत जा त मा हती घेतल . या मॅडम ऑपरेशन 

थएटरपाशी गे या. आ ण डॉ टरांकडून घेतले क , अठराशे पये कशाचे घेतलेतर या 

हणा या, तालेराकडून ऍ फल स या ले स मळतात. याचे ि टकर मी आणले आहे. 

रेकॉडवर णांचे जे पेपर असतात, यावर हे ि टकर लावलेले असतात. ते खूप कमी 

आहेत. तु ह  ते य  मागवून या. कंवा डॉ.रॉय यांना सांगा. हे अठराशे पये घेऊन 

या डम ले स लाव या आहेत. या कती लाव या आहेत. ९० ट के याच लाव या 

आहेत. इथे काय चालत.े रा ीस खेळ चाले, असा कार तालेरा हॉि पटलम ये आहे. 

आ ह  पा ठंबा दला. वायसीएम असेल नसेल तर  सग या बाबी आ हाला मा य 

आहेत. तर सु ा आ ह  खूप खोलात जात नाह. तर  एक हमनगाचे टोक जे जाता-

जाता सहज ि टला आले आहे ते मी तु हाला सां गतल.े हॉि पटलबाबतीत अनेकजण 

बोलले. तालेरा हॉि पटल हणा कंवा वायसीएम हणा, तथे ५० ट के पेशंट हे बाहेरचे 

येतात. आपले बजेट कोणासाठ  आहे. आपण या शहरातील नागर कां या कराचा पैसा 

या हॉि पटलवर खच करतो. बाहे न येणारे ४० ट के लोक ऍड मट होतात. हणजे जे 

येतात यातले ८० ट के लोक ऍड मट हो यासाठ  इथे येतात. एकूण टोटल णांपैक  

४० ट के लोक बाहेरचे असतात. ते ऍड मट झालेले असतात. यावर काह तर  उपाय 

करायला पा हज.े आप या लोकांना सेवा लवकर मळावी हा उ े य आहे. पण उशीर 

होतो, काह  गैर कार होतो यात ल  यावे. आपण काह तर  धोरण ठरवावे. हणजे 

आप या शहरातील लोकांना सहज व यो य सु वधा उपल ध होतील. मी बरेच वेळा 

आप याकडे वै यक य वभागाब ल बोलायला आले आहे. इथे डॉ टरांचा खूप तुटवडा 

आहे आ ण आ हाला असे कळते क , तु ह  यांना लवकर मा यता देत नाह . हणून 
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यांना सहा म ह यांसाठ  टे परर  घेतो. मग पुढे सहा म हने वाढव यासाठ  शासन 

दोन म हने लावत.े यांना या २ म ह यांचा पगार सु ा मळत नाह . यामुळे 

आप याकडे डॉ टर रहात नाह त. आपण यांना प तीस ते चाळीस हजार इतके 

मानधन देतो. या डॉ टरांना बाहेर एक ते द ड लाख मळतात. आप याकडे दहा 

डॉ टरांचे काम एक डॉ टर करतोय. मा.आयु त साहेब, आपण यातून एक सुवणम ये 

काढावा. आप याला सेवा पा हज.े आरो य सेवा पा हजे. मी सभागृ हाला वनंती करेन, 

आप याला सु ा वनंती करेन क , हे रा य सरकार या सुपूत करा. हणजे आप याला 

फ त सेवा कशी मळेल ते पहा. ससून सारखे हे हॉ पीटल झालेतर यापे ा चांग या 

सु वधा उपल ध होतील. माझी या ठकाणी एवढ च वनंती आहे. कारण आपला 

वै यक य वभाग अ व थ नाह तर अ याव थ आहे हे ल ात या.  

पीएमपीएमएल – हा वभाग हणजे आ बैल मुझे मार! आपण यांना 

आ तापयत अ जावधी पये दले आहेत. पण सेवा मा  २५ वषापूव चीच दल  जात.े 

छान छान बसेसे का जकड,े कोथ डकड.े पंपर  चंचवडला याच माणात आ ण तशाच 

नवीन बसेस या. मी मा.महापौर साहेब यांना वनंती करेन क , आप याकडे कुठ या 

बसेस आहेत याची फोटोसह मा हती या. आप याकडून सु ा चूका होतात. आपण 

हंजवडीपासून वमानतळापयत ए.सी. बस केल  आहे. हंजवडीला पंपर  चंचवडचे लोक 

आहेत का. हंजवडी या लोकांसाठ , यांना वमानतळाला जायचे आहे अशा ीमंत 

लोकांसाठ  ए.सी.बस आहे. पंपर  चंचवडकरांसाठ  खड या गेले या, तुटले या, 

ेक़डाऊन झाले या, म येच बंद पडणा-या बसेस देतात. काय चालले आहे हे. 

पीएमपीएमएलब ल कती वेळा बोलायच.े काह  लोकांना चालव यासाठ  अशा कारे 

आपण या बजेटम ये यांना .११५ कोट  ठेवले आहेत. यांना येक म ह याला .१० 

कोट  देतोय. तर ह  आप या शहरात पुरेसे बसथांबे दलेले नाह त. १८ फूट लांब, १८ 

फूट उंच, या याआड ४/५ दुकाने लपतात. लोकांचा वरोध होतो. बसथांबे र यावर 

लावायचे. लोक उ हात उभे असतात. चंचवड टेशन या पे ोल प पाजवळ बघा. 

उ हापावसात लोक उभे असतात. लोकांना बसायला कुठेह  आसरा नाह . लोकांची 

तारांबळ उडत.े अशा कारे ते आप याला दु यम समजतात. आपला कामगार दु यम 

समजतात. सग याच बाबतीत हाल आहेत. मला एकच हणायचे आहे क , जर यांना 

वषाला .११५ कोट , बस टॉपसाठ  दर म ह याला .१० कोट  देत असू तर यांनी 

आप या व या याना  बसपास यावेत. याची न द यावी.  
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मे ो - हे आपले दवा व न होत.े ते आप याला मळेल असे वाटत नाह . या 

सरकारवर, यां या घो षत योजनांवर कती व वास ठेवायचा हे लोकांनाच मा हत आहे. 

शहरातील डांगणे – लहान मुलांना वाढायला कुठेतर  मुठभर माती यां या अंगाला 

लागू या. शहरातल  डांगणे मोकळी क न या. या प ाशेडब ल मी तुम याकडे 

वारंवार येत.े तु ह  ते प ाशेड न मे रकामे केले. एक/द ड म हना झाला, परत 

वाढायला लागले. आता वतः प े आणून ठोकायला लागले आहेत. ते पु हा वाढायला 

लागले आहेत. तु ह  आदेश देऊनसु ा ते का ऐकत नाह त. मी तु हाला हायकोटाचा 

नणय दला आहे. अशा कारे तु ह  यात जा त ल  या. हे सव नं.१९५ चे झाले. सव 

नं.६४ म ये च स ले ाऊंडसाठ  जागा आर त आहे. या ठकाणी एक ब डींग 

झाल  आहे. आदश घोटाळा झाला आहे. मा याकडे सगळे पेपस आहेत. मी प कार 

प रषद घेऊन ते सांगणार आहे. या ठकाणी ब डींग झाल  आहे. हणजे आपले 

शासन कती दूल  करतेय, कती हलगज पणा करतेय. आ ता तथे काँ ट 

मटेर यल, डबर सगळे आणून टाकले आहे. खेळायला एवढ च जागा श लक आहे. 

१९६७चा आमचा ले-आऊट आहे. तथे डांगणाचे रझवशन आहे. या लॉटची ह  

प रि थती आहे. आप या अ धका-यांनी फोन केला तर यांनी सां गतले, आ ह  वकत 

घेतले आहे. मा.आयु त साहेब, हे काय चालले आहे. कोई भी आओ-जाओ, घर तु हारा. 

लोक ओपन पेसवर, डांगणा या जागेवर कशी काय परवानगी देतात. याची चौकशी 

झाल  पा हजे. ओपन पेस कोणाची असते ते वचारा. 

रे वे ह ीत या या रका या जागा आहेत. तथे झोपडप ी शवाय दुसरे काह  

वसलेले नाह . आपण याचा उपयोग क न घेत नाह . तथे झोपडप ी वसल  जात.े 

याचे आप याला काह  दु ःख नाह . परंतू यांना यावया या सु वधा आता इत या 

महाग पडू लाग या आहेत. याचा ताण आप यावर येतो आहे हे ल ात यायला 

पा हज.े शहरात एमआयडीसी जागा असतील, ा धकरणा या जागा असतील, यांना जर 

ते लॉट वक सत करायचे नसतीलतर ते ता यात या. आपला एवढा मोठा वभाग 

आहे. आपला भू म आ ण िजंदगी वभाग काय करतोय. काह च नाह . यांनी सग या 

हॉलची ल ट केल . कुठलाह  हॉल ता यात घेतलेला नाह . आप या मळकती अशाच 

पडून आहेत. या अ धका-यांना कुणाला काह  देण-ेघेणे नाह . आपण कृपया यात ल  

यावे. येक भागात ये ठ नागर कांसाठ  एक ओपीडी सु  करावी.  

व युत वभाग – मी एलईडी या वषयाला वरोध केला. हा े साहेब तु ह  मा  

वरोध केला नाह . तु ह  वषय पलटवायला सु वात केल. भागातले सगळे गोळा 
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क न मु य कायालयाकडे दले. यांनी टडर काढले. तु ह  सां गतले, तु ह  यांचे खूप 

कौतुक केल.े यांना व त मळाले. वष गेले, एलईडी कुठे आहे. महाग का होईना, 

भागात एलईडीचा वापर तर  सु  झाला असता. या लाग या तर  अस या. एलईडी 

कुठे गेले. आ हाला या वषात एलईडी पाह जेत. सन २०१५-१६ म ये आ थक वषातील 

एलईडी आ हाला आम या वा या या मळा या पा हजेत. भागा या वा या या 

मळा या पा हजेत. सन २०१६-१७चे वेगळे काय चालले आहे. हणून आ ह  वरोध 

करत होतो. कुणाचा तर  दबाव आणतात. आ ण साहेब, तु ह  दबावाखाल  येता. तु ह  

यां या लोभनाला बळी पडता. आम याकडे आ ता वेळ नाह . आमची कामे राहतात. 

मा.आयु त साहेब, तु ह  एलईडी बरेच ठकाणी लावणार आहात. न हे संपूण शहरात 

लावतोय. आपण सोलर पॅनल बसवायला पा हजेत. आपण सोलर पॅनल बसवले तर 

आपला एनज चा खच झरो होईल. अ यंत मह वाचे आहे. याला फारसा खच नाह . 

हणजे एमएसईबीकडून लाईट बील येत,े ते एकदम कमी होईल. खच कमी हो यासाठ  

याचा खूप उपयोग होईल. कारण पॉवर फॅ टर इ ू ह कर यासाठ  आप याला खूप 

मदत होईल.  

वृ ा धकरण न हे वृ तोड स मतीची मी पण सद य आहे. या वृ तोड 

स मतीत बरेचसे वषय येतात. आम यापुढे एकच वषय असतो – वृ तोड करायचा. 

कुठ यातर  ब डरचा असे वषय येतच असतात. हे वषय आ ह  ामा णकपणे मंजूर 

करतो. वषय मंजूर केले नाह तर  ते पंचेचाळीस दवसांत तोडू शकतात. सांगूनह  होत 

नाह  असे अकाय म अ धकार  तथे बसवलेले आहेत. खेळणीचे टडर या पाच वषात 

यांनी कती काढावेत. एक टडर ते सु ा पास नाह . ते अजून कायाि वत झालेले नाह . 

अ धका-यांना वचारले क , टडरचे काय झाल.े तर ते हणतात, या ४/५ दवसांत 

येईलच. इतके ते चुक चे आहे. हे तुम या ल ात येत नाह  का. तु हाला सांगूनसु ा 

तु ह  काह च मनावर घेत नाह . अशा कारे या भागात जी नि यता आहे ती 

घालवायची असेलतर येक भागाचे वभाग करा व वाटून या. तु ह  ब डींग 

पर मशन वभागाचे काम जसे वाटून दले आहे, तसे वाटून या. यांचा जो होर या 

आहे, यांना नेह नगरला एका बाजूला ठेवले आहे. यांना इथे ठेवा. इथे जागा नसेलतर 

चचंवड गावात जागा आहे. झो नपू वभागात एक लोअर रकामा आहे. तथे देऊन 

टाका. ते गावा या म यावर तर  होईल. जवळ होईल. यां यावर कं ोल करणे अ यंत 

आव यक आहे. दोन/तीन वष झाल , मी या स मतीत असूनसु ा साधे लॉनसु ा 

आ हाला मळत नाह , अशी प रि थती आहे. आप याकडे शहरात खूप मोठमो या 
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ि कमस ्  होत आहेत, गृ ह क प होत आहेत. आता आपण तसे घेतच आहोत. तसा 

नयमच आहे, येक २०,००० पुढ ल गृ ह क पाला एसट पी, वॉटर हाव ट ंग, पाणी 

शु ीकरणासाठ  ऍरो क प, पा याचे रसायक लंग हे सगळे आपण कंप सर  करतो. 

पण याची अंमलबजावणी होते का. यावर आपण कटा ाने नजर ठेवल  पा हजे.  

ब-याच ठकाणी इंड यल लॉट र हवासी झोनम ये घेतो. यांना 

बांधकामासाठ  परवानगी देतो. ते करत असताना यां याकडून ५ ट के ऍ म नट  पेस 

घेतो. ती जागा महापा लके या मालक ची होत.े मा याकडे उ योगनगरम ये सव 

.१९५/९६ म ये ८० एकर जागा असेल. यांनी अशीच श कल लढवल . याचा ले-

आऊट केला. कुठेह  ओपन पेस ठेवल  नाह . पाच/दहा गु ं यांचे असे लॉट केले. आ ण 

असे ठरवले आहे क , या पाच/दहा गु ं यांम ये या जागे या मालकाने ५ ट के ओपन 

पेस कंवा ऍ ं म नट  पेस सोडावी. तु ह  या जागेचं काय करणार आहात. २५ 

वे.फूट, २०० वे.फूट, १०० वे.फूट हणजे याचा शू य लाभ. हे तु ह  ल ात 

या. ब डींग पर मशनम ये सगळा लेआऊट होतो, यावेळी यांना या सूचना 

या यात. जर आम याकडून मंजूर  हवी असेलतर ती सु ा या. लेआऊट असेलतर 

एक त ऍ म नट  पेस कंवा ओपन पेस मळावी. यासाठ  य न करावा. 

मशानभूमी – शहरातील येक माणसाला शेवट  इथेच जायचे आहे ते हणज.े 

मशानभूमी. मा.आयु त साहेब, तु ह  एकदा लकंरोड या हंदू मशानभूमीम ये जा 

आ ण फ त पाहणी क न या. तु ह  या मशानभूमीची आज/उ या कधीतर  पाहणी 

क न या. तु हाला तथे सगळे रा ी काय पण दवसा सु ा गरबुले भेटतील. तथे 

पडायला झालेल  अशी कुठल तर  एक शेड आहे. कुठ यातर  साहेबाने गाडी पाक केलेल  

असत.े लोकांना बसायला शेड नाह . शेड आहे ती एका बाजूला आहे. माणसापे ा कु ीच 

जा त आहेत. ह  मशानभूमी कोणी चालवायला घेतल  याची ताबडतोब चौकशी करा 

आ ण याला तथून काढून टाका. तथे एक टाक  आहे. पण पाणी नाह . पा याचा 

एकच नळ आहे. अं य वधी झा यानंतर लोकांना हातपाय धुवून सग या चखलातून 

तुडवत यावे लागत.े मशानभूमीतले वरचे प  गळत आहेत. खाल  लॉक नघालेले 

आहेत. दहन करतो ते हौद तुटलेले आहेत. काय चालले आहे. माणसाला शेवट तर  नीट 

जाता यावे. तथे टू ि हलर तर यायला नको वाटते. फोर ि हलर नेल तर  पा कगम ये 

गा या कशा लावाय या हा न असतो. या र याला दूतफा इतक  दूगधी असते, 

इतक  घाण असत.े मला तर वाटत,े एखा या दवशी ते मडं सु ा या दुगधीने उठून 

बसेल. आ ण तो ेता मा तो उठलेला माणूस ध यवाद देईल क , बरे झाले घाण गेल , 
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मी उठून बसलो. अशा कारे या मशानभूमीचे हाल आहेत. अशा अनेक गो ट  आहेत. 

आपण काय म आहात. आपण अ टावधानी आहात. आपले सव बाजूंना ल  असत.े 

आपण आपले शासनह  तसेच केले. आपण शासनावरह  थोडा अंकुश ठेवला तर सव 

वकास हायला सुकर होईल. यासाठ  आम या लडरने तेव याच पावरफुलपणे 

आप याला साथ यावी, अशी अपे ा य त करत.े मी आप याला ध यवाद देते व 

थांबत.े  

मा.अि वनी चखल े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, मी 

सव थम एक घोषणा देऊ इि छत,े भारत माता क  जय!  भारत माता क  जय!  

भारत माता क  जय! या लोकांना घोषणा यायला लाज वाटते हणून आ ह  नषेध 

हणून इथे घोषणा देतोय. माझा प हला वषय असा आहे, भ ती-श ती चौक हे 

शहराचे वेश वारच आहे. तथे खूप मो या माणात वदळ चालू झालेल  आहे. ॅ फक 

सु ा खूप वाढले आहे. र याची सु ा कामे चालू आहेत. बीआरट एसचे काम चालू आहे. 

आ णाभाऊ साठे मारकाचे काम चालू आहे. तसे पा हलेतर तथे अनेक अपघात झाले 

आहेत. ॅ फकमुळे मा या डो यासमोरदेखील अनेक अपघात झाले आहेत. याब ल 

आपण काह तर  नणय यावा. इथे चौकात ेडसेपरेटर तर  हवा कंवा उ डाणपूल तर  

हवा. जेणके न ॅफ कचे माण कमी होईल आ ण अपघातांचे माण देखील कमी 

होईल. तथे लोकांना रोड ॉस करताना अ रशः भती वाटत.े याभागात मंगल 

कायालये आहेत. कृ णमंद र आहे. जा त गद या वेळी लोकांना खूप ॉ लेम होतो. 

तु ह  आ हाला सां गतले क , आ ह  यासाठ  क स टंट नेमला आहे. कारण तथे 

सात र ते आहेत. खूप मोठे बजेट आहे. नंतर आ हाला याब ल काह च सांग यात 

आले नाह . काय नयोजन करणार आहे, क स टंटने काय ड सजन दला, याब ल 

बैठक घेतल  नाह . आमची अशी मागणी असणार आहे क , आपण पु हा एकदा बैठक 

घेऊन आ हाला व वासात घेऊन सांगावे. साय स पाक इथे आपल  कायशाळा झाल  

होती. यात सां गतले होते क , भ ती-श ती चौकापासून मे ो कंवा मोनोरेलचे आपले 

नयोजन चालले आहे. आपण प हले ेडसेपरेटर कंवा उ डाणपुलाचे काम माग  लावावे. 

ते जा त मह वाचे आहे. मे ो कंवा मोनोरेलला आमचा वरोध नाह . परंतू आधी या 

बे सक गो ट  यवि थत झा यावर पुढ ल गो ट  जा त चांग या होतील. तथे आ ता 

आ णाभाऊ साठे मारकाचे बांधकाम चालू आहे. नवीन नवीन टप-या येत आहेत. तथे 

हळूहळू अ त मणे वाढत चालल  आहेत. आपण आ ता भ ती-श तीचा र ता नवीन 

करतोय. नगडी स नल बस टॉपची जशी दूदशा झाल  आहे, तशी दूदशा या भागातल  
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हायला नाह  पा हजे, अशी माझी वनंती आहे. तथे टप-या होणार नाह त, यांना तथे 

टॉल उभे करायला जागाच मळाल  नाह  पाह ज,े याचे नयोजन पा हज.े बस टॉप 

आ ण आ णाभाऊ साठे मारक, या दो ह  ोजे टसाठ  एवढा खच केला आहे. याचा 

काह  उपयोग होणार नाह . याचे अ रशः व ूपीकरण होईल. याचे यवि थत 

नयोजन झाले पा हज.े नगडी उ डाण पूल, बीआरट एसचे बसथांबे इथे भकार  

लोकांनी अ रशः संसार थाटले आहेत. तथे चादर  लटकले या असतात. हे लोक 

उ डाणपूलाखाल  बनधा त रहात आहेत. यां यावर कडक कारवाई झाल  पा हजे.   

म हलांना २०११ पासून शवण यं े मळालेल  नाह त. नागरव ती वभागा या 

या योजनेचा उ ेशच हा आहे क , म हलांना वयंरोजगारासाठ  शलाई मशीन पुरवणार 

होतो. ते अजूनह  काह  माग  लागलेले नाह . यासाठ  लवकरात लवकर कारवाई क न 

शलाई म शनचे वाटप करावे. म हला आम याकडे वारंवार येत असतात. म हलांना 

उ सुकता असत.े शलाई म शन कधी मळणार. आ ह  यांना काय उ तर यायचे. 

यावर लवकरात लवकर नणय यावा. पंपर  चंचवडम ये बरेच ठकाणी युपीएससी, 

एमपीएससीची पधा पर ा क े झाल  आहेत. या क ांवर गद  खूप असते. र पॉ स 

चांगला येतो आहे. ह  क े व या याना खूप उपयोगी पडत आहेत. या माणे सीए 

करणा-या मुलांसाठ  असे क  हायला पा हज.े या मुलांची घरची प रि थती दुबल 

आहे. यांची पु तके वकत घे याची कंवा फ  भर याची मता नाह , अशा सी.ए.ची 

पर ा देणा-या मुलांसाठ  एक लाय र  असावी. अशी ब-याच व या याची आम याकडे 

मागणी आहे. काह  लोकांना डॉ टर हायची इ छा असत.े बर च गर ब घरातल  मुले 

आहेत, ते हु शार आहेत. यांना कॉलेजची फ भरता येत नाह . यां यासाठ  पंपर  

चंचवड महापा लकेकडून सं था उभार यात यावी. जेणेक न यांना श ण घेता येईल. 

यांना उपयोग होईल आ ण यांना लाभह  मळेल. एवढे बोलून थांबत,े ध यवाद.  

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागहृ, शासनाने 

या बजेट या मा यमातून जा तीत जा त सगळे दे याचा य न केला आहे. 

आप याकडे बजेट चांग या प तीने सादर करायचा य न केला आहे. याब ल मी 

शासनाचे अ भनंदन करत.े आप याकडे एलबीट  बंद झाल  आहे. आपला उ प नाचा 

ोत कसा वाढेल या ट ने आपण वचार केला पा हजे. आप या   ब-याचशा जागा, 

दुकाने आहेत, ते तसेच रकामे पडलेले आहेत. ते २ वषाचे करारान,े ५ वषाचे कराराने 

कंवा तुम या नयमांत  बसेल  तसे देऊन आप याला उ प न कसे मळेल या ि टने  
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य न करा. याच माणे ब-याच नागर कांनी पाणीप ी भरलेल  नाह . दहा दवसांत 

जवळजवळ .५ कोट  कसे वसूल करणार या ट ने योजना राबवत असालतर या 

ट ने अ धका-यांना सांगा. याच माणे बीआरट एसचे ११५ कोट ंचे सन २०१६-१७ चे 

बजेट आहे. पंपर  चंचवडम ये नवीन बस टॉप खूप आलेले आहेत. यांवर आपल  

जा हरात यायची. आ ण याचे इ कम आप याकडे यायच.े या ि टने सु ा आपले 

इ कम वाढेल. आपल  एकूण १७२ उ याने आहेत. या उ यानांत येक वष  सबंध 

पंपर  चंचवडम ये उ यान वभागात आप याकडे झाडां या फां यांचे कट ंग होते. 

याची व हेवाट कशी लावतो. आता मनु य येतो, तो जातोच हे ठरलेलेलच आहे. तर 

या झाडां या फां या वाळवून दहन कर यासाठ  मशानभूमीत ठेव यातर हे सु ा एक 

इ कम ोत होईल. छोटे-छोटे असले तर  थब-ेथब तळे साचे असे के यास यात भरपूर 

भर पडेल. एलईडी ब ब घेतले आहेत. आम याकडे काह  आलेले आहेत. आता सगळे 

हणणार, आ हाला या, आ हाला या. आता २०१७ म ये नवडणूका आ या आहेत. 

येकजण हणेल, माझा भाग चांगला कसा दसेल, का शत कसा दसेल. अशा 

ट ने यवि थत नयोजन करा. कारण येकाला २०१७चे वेध लागलेले आहेत. 

या ट ने बघा.  

 याच माणे आपण बांधकाम परवानगी देताना काह  सवलती देतो. वॉटर 

हाव ट ंग करतो. याच माणे घनकच-याचे पण करावे. पु याम ये जसा कच-याचा न 

नमाण झाला आहे, तसा प ंपर  चंचवडम ये कच-याचा मोठा न पुढे येणार आहे. 

आपण सोसाय यांम ये अशी योजना राबवा क , सोसाय यांचा कचरा, ओला कचरा हा 

तु ह  सोसायट म येच िजरवत असालतर यांना टॅ सम ये कंवा सोसायट चा टॅ स 

येत असेल याम ये ५ ट के कंवा १० ट के अशी सवलत या. कारण पाच/दहा 

वषानी तर  हा न पुढे येणार आहे. या ट ने वचार करा. याच माणे येक 

गाडनम ये व छतागृ हे – सन २०१२-१३ म ये व छतागृ हांसाठ  भरपूर योजना केल  

होती. या ट ने सु ा तु ह  उपाययोजना करा. याच माणे अभय योजना आहे, 

याचा आप याला कती फायदा झाला. यातून रकर ंग कती झाले आहे. याचे 

भ व यात काय होईल, या ि टनेसु ा वचार करा. याच माणे आ ता जी बीआरट  

केल  आहे. बीआरट चे टस ्  केले आहेत. चांगले चालले आहे. आ तापयत एकह  

अपघात झा याचे नदशनास आलेले नाह . यामुळे मी बीआरट चे खूप अ भनंदन 

करत.े दळणवळणाची साधने जर काय म केल तर लोक वतःची वाहने वापरणार 

नाह त. आप या पंपर  चंचवड शहराम ये दळणवळणाची साधने कशी वाढवता येतील, 
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या ट ने तु ह  उपाययोजना करा. मी मागील वष  देखील हे हटले होते क , आपले 

बजेट माच म ह याम ये येत.े नो हबर, डसबरम ये सादर करता येईल अशी मट ंग 

या. आता आ ह  माचम ये बजेट सादर करणार आहोत. या-या वषाचे एवढे-एवढे 

राह लेले आहे. या तीन म ह यांत तो खच तु ह  करा. तसे तु ह  सूचवा. पण 

गे यावष  सांगून सु ा या वष  तसे अिजबात केले गेले नाह . तर  इथून पु ढे तर  ह  

उपाययोजना करा क , नो हबर- डसबरम ये सगळे नगरसेवक, अ धकार  यांची मट ंग 

लावा आ ण सांगा क , शंभर ट यांमधले साठ ट के बजेट खच झालेले आहे. उरलेले 

बजेट खच कर यासाठ  उरलेले तीन म हने अ धका-यांना व आ हाला सु ा मळतील 

या ट ने सु ा य न करा. 

मा.मंदा आ हाट-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, सवात 

मह वाची बाब हणजे देहू-आळंद  र याचे काम चालले आहे. हा अ यंत मह वाचा 

न आहे. या र यासाठ  तरतूद कमी पडते आहे. माझी मा.आयु त साहेबांना वनंती 

आहे क , या र यासाठ  तरतूद वाढवून मळावी. कंपनी या लोकांनी र ते खोदले 

आहेत. थाप य वभागाकडून पु हा करायचे हटले तर खूप ॉ लेम होतो. म हला व 

पु ष यां यासाठ  मोशी भागातील चौकात व अ य दोन ठकाणी शौचालयाची सोय 

करणे अ यंत आव यक आहे. रोटर  लबतफ शौचालये उभार याची मागणी केल  होती. 

परंतू काह  झाले नाह . मी गेले २/४ वषापासून सभागृ हाम ये बोलतेय. भागातील 

सभेम ये हा वषय असतो. कतीह  आंदोलन केले काह  केलेतर  काह  होत नाह . दुसरे 

हणजे मला मशानभूमीबाबत बोलायचे आहे. मशानभूमीत मैतीचा कंवा दहा याचा 

काय म असला क  आ हाला लोक येऊन सांगतात क , बे ट सट  आहे, तर  

नद म ये एवढ  जलपण  का आहे. तु ह  काह  करत नाह  का. नगरसेवकांना पेचात 

पड यासारखे वाटत.े कच-या या नाव न एवढे आंदोलन केलेतर  काह च नणय 

झाला नाह . आयु त साहेबांना नवेदन देऊन सु ा शासनाचा काह  नणय झाला नाह . 

मोशी चौक या ठकाणी सीसी ट ह  कॅमेरे बस व याची जा त आव यकता आहे. 

बजेटम ये जी तरतूद केल  आहे, यामानाने मोशी भाग मोठा आहे. यामुळे जेव या 

माणात तरतूद यायला पा हजे होती, तेव या माणात ती मळालेल  नाह . 

मा.नारायण ब हरवाडे यांनी मघाशी सां गतले क , कु यांसाठ  मोशी कचरा डपेो इथे 

संगोपन क  करायला पा हज.े मोशीवा यांनी कु यांचा सांभाळ करायचा काय ठेका 

घेतला आहे का. या- या भागातच कच-याची व हेवाट लावा. मला या न म ताने 

एवढेच सांगायचे आहे. 
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मा.शुभांगी बो-हाड-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, से टर नं. 

२२ म ये गेले ४ वषापासून ऐकतोय, रेडझोन, रेडझोन, रेडझोन. दु ती या मा यमातून 

तथे कामे चालू आहेत. दरवष  आपले श ण मंडळाचे सभापती बदलतात आ ण 

शाळेला ि हिजट देतात. पेपरम ये बात या लागतात. मा या भागात दोन शाळा आहेत. 

तु ह पण या शाळांना ि हिजट दल  आहे. या शाळांची अव था फार वाईट आहे. मी 

काह  उपसूचना द या आहेत. या मंजूर करा यात अशी वनंती राह ल. से टर २२ 

म ये कु यांचा खूप उप व झाला आहे. यावर काह तर  कडक कारवाई कर यात यावी. 

नागर  सु वधा क  आहे. तथे म हला बचत गटां या फाईल  जमा करतात. या 

नागरव ती वभागात यवि थत पोच या जात नाह त. मा या वॉडाम ये शलाई 

मशीनबाबत एक मोठा न आहे. मुि लम समाजा या या म हला आहेत, यां या 

आडनावापु ढे मह मद कंवा अ दूल असे श द लागलेले असतात. ते रेशन काडम ये 

आहे आ ण यां याकडे जे माणप  आहे, यावर असे नाव लागलेले नाह . यावर 

उपाययोजना हणून या म हलांकडून त ाप  भ न घेऊन यातून काह तर  माग 

काढ यात यावा. अंकुश चौकात वनवे वाहतूक आहे. तथे रोज सं याकाळी मोठ  गद  

होत.े तथे ॅफ क पो लस कंवा स नल ठेवावा. भ व यात काय नयोजन असेल ते 

होईल, परंतू आ ता यासाठ  ता पुरती उपाययोजना कर यात यावी. बीआरट  बस टॉप 

व कै.मधुकर पवळे पुलाखाल  झोपडप ी आहे. तथे यां या गोध या, चादर  

लटकले या असतात. मी व मा.सुलभाताई ऊबाळे आ ह  जवळजवळ ७/८ म ह यांपूव  

भाग स मतीम ये हा वषय घेतला होता. तर सु ा यावर काह च कारवाई झालेल  

दसत नाह . याबाबतीत काह तर  ठोस नणय घे यात यावा. एवढे बोलून मी थांबत.े   

मा. वाती सान-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, मी आयु त 

साहेबांचे अ भनंदन करेन क , तु ह  सन २०१६-१७ क रता खरोखर सग यांना चांगले 

बजेट असे हणता येणार नाह , परंतू जेवढे देता येईल तेवढे दे याचा य न केला 

आहे. आ ह  समा व ट गावांत आहोत. गेले ४ वष आ ह  समा व ट गाव, समा व ट 

गाव असे हणायची आ हाला आता लाज वाटायला लागल  आहे. असे हट यामुळे 

आ हाला बजेटम ये कुठेह  वाढ झालेल  दसत नाह . तु ह  बजेट दले नाह  असे 

नाह . पण हणतात ना, खा पेढा हो वेडा. अशी आमची त-हा केल  आहे. पेढा दला 

पण तो खायला दलेला नाह . मा.आयु त साहेब, चखल म ये एकह  उ यान नाह . मी 

उ यान वभागाला सां गतले होत,े बजेट तयार करताना बजेटम ये चांगल  तरतूद करा. 

यांनी फ त हेड ओपन क न ठेवले आहेत. तरतूद फ त .८ लाख. गाडन एकह  
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नाह . पु रेशी तरतूद नसेलतर कसे करणार. एक छोटेसे गाडन आहे. मागील वष  .७ 

लाखाची तरतूद होती. वकऑडरह  आल . आता माच एंडींग आले आहे. १७ तार ख 

आल . अजूनह  कामाला सु वात नाह . हे लोक दु तीचे काम करत नाह त. हे काम 

कधी संपणार आहे.  परंतू शहरात एकच उ यान थाप य वभाग आहे. यां याकडे 

इंिज नअर कमी आहेत. ते हणतात, मॅडम आ ह  काय काम करायच,े काम करायचे 

हटले तर यासाठ  वेळ यावा लागतो. नगरसेवकांनी बोलव यानंतर ि हिजटलाह  

जावे लागत.े यां याकडे लोक कमी आहेत. लोक वाढवता आलेतर बघा. नाह तर 

पूव सारखे थाप यकडे उ यान थाप य यावे अशी मी वनंती करत.े  

 आरो य - मा या वॉडक रता आरो यसाठ  असलेले बजेट खूप कमी आहे. 

आरो यचाह  न खूप गंभीर आहे. मा.धनंजय आ हाट हे मोशी भागात नद म ये 

जलपण  आहे हणून जलपण  लावून आले आहेत. परंतू आम याकडेसु ा तशीच 

अव था आहे. आम याकडे देखील जलपण  आहे. आम याकडे गावे आहेत. आता 

गावातला ए रया वाढतोय. आरो य वभागा या कचरा उचलणा-या गा या वाढवायची 

खूप गरज आहे. गे या सहा म ह यांत हा ए रया खूप झपा याने वाढतोय. याचे 

आ ता बजेट केले पा हज.े आम याकडे खूप मोठ  सम या नमाण झाल  आहे. 

व युतसाठ  देखील बजेट खूप कमी आहे. एक ए रया वाढला तर  लाईटस ्  यावे 

लागतात, पोल यावे लागतात. एक ए रया वाढला क  शंभर ते द डशे पोल वाढतात. 

आ ता बजेटम ये चांगल  तरतूद दल  तरच आ ह  हे काम क  शकतो. जशा 

नवडणूक झा या, आ ह  ते हापासून कमानीसाठ  पाठपुरावा करतोय. दो ह ह  संत 

एका बाजूला आळंद  आ ण एका बाजूला देहू  आ ण म ये आ ह  आहोत. हणून 

दो ह ह  संतां या कमानीसाठ  आ ह  य न करतोय. परंतू आजह  कोणतेह  काम 

झालेले नाह . दूसर  गो ट आ हाला भाजीमंडईची खूप गरज आहे. नगररचना वभाग 

झोपला आहे. यांना जरा जागे करा. कोणतीह  गो ट वषभरात दलेल  नाह . आ ह  

फ त मा कग सां गतले होत.े डपी ओप नयन कती दवसांत घेतात. यांना ते सु ा 

नगरसेवकांना सांगायला लाज वाटत.े यांना सांगावे लागते क , आमचे हे डपी 

ओ प नयन या हणून. एवढ  वेळ येत.े कुठलेच काम यवि थत करत नाह त. 

नागरव ती वभागामाफत आ ता सायकल वाटप चालू आहे. यात सु ा मोठ  तफावत 

आहे. आप या वभागातील पा  याद म ये नावे आहेत. पण नेह नगर या पा  याद त 

यांची नावे नाह त. मग या लोकांना जा तु ह  नागरव ती वभागात, जा 

नेह नगरम ये. अशा चकरा मारत फरावे लागत.े नागर क अ रशः वैतागतात. यांना 
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वाटत,े जाऊ दे सायकल मळाल  नाह तर  चालेल. कशाला डो याला ताप करायचा. 

अशी वाईट अव था आहे. मशीनबाबतीत सु ा अशीच अव था आहे. आ ता मा.शुभांगी 

बो-हाडे यांनी सां गतले. मा या भागात सु ा असाच कार झाला होता. नावात बदल 

झाला होता. िजथे म हले या पतीचे नाव यायला पा हजे तथे प कावर चुकून सास-याचे 

नाव आले होते. त ाप  जोडून सगळे सब मट केले. मी नगरसे वका झाले यावेळी 

या म हलेने सब मट केले होत.े अजूनह  तला शलाई मशीन मळाल  नाह . यांना 

गरज आहे यांना मशीन देत नाह त. मशी स पडून आहेत. फोर ि हलर ाय ह ंग – मी 

म हला ब बालक याण स मतीम ये असताना यावेळी फोर ि हलर ाय ह ंगचा वषय 

केला होता. यावेळी लायसनचा ॉ लेम झाला होता. ते हा रटडर ंग करायला सां गतले 

होत.े रटडर ंग क न एक वष झाले तर  कुठेह  लास चालू झाले नाह त. पा लकेचे 

शवण लास सु  नाह त. ते सु ा चालू करा. शवण लास ए ल-मे म ये सु  

करतात. म हला दारांत येतात. सु यां यावेळी हे लास सु  करतात. सु यां या वेळी 

लास सु  केलेतर आप याला काय फायदा. कारण यावेळी मुलांना शाळा-कॉलेजना 

सु ी अस यामुळे लोक गावाला जातात. हे लासेस वेळेत चालू झाले पाह जेत, एवढेच 

मला हणायचे आहे. सावज नक शौचालय-आम याकडे कुठेह  नाह त. मु य र यावर, 

चौकाचौकात म हलांसाठ  एक व पु षांसाठ  एक अशी सावज नक शौचालये सु  

कर यात यावी. बोलायला संधी द याब ल ध यवाद! 

मा.सुरेश हे  े – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागहृ, आपण सन 

२०१६-१७ चे जे अंदाजप क सादर केले आहे. यात शहराचा वशेषतः ा मण भागा या 

वकासाचा समतोल साध याचा चांगला य न केला आहे. याब ल मी आप याला 

खरोखरच ध यवाद देतो. आपले उ प न कसे वाढवावे, आपला पया कसा वाढावा 

या ि टने वशेष य न करावेत. वशेषतः एलबीट ची ट केवार  आहे, ४९.८७%. हणजे 

उ प नातील जवळजवळ ५० ट के वाटा एलबीट चा आहे. आता जीएसट  लागू होणार 

आहे. जीएसट  लागू हो याआधी एलबीट  राहणार आहे का याबाबत एलबीट  वभागाचे 

मुख मा.डॉ.माने यांनी मा हती घेणे गरजेचे आहे. कारण आप याला जर कुठले टॅ सेस 

वाढवायचे असतील तर याआधी वषभर कंवा सहा म हने आधी याचा अ यास क न 

वाढ करावी लागेल. मळकत कर असेल, पाणीपुरवठा कर असेल कंवा अ य इतर माग 

असतील, याचा आधीच अ यास करावा लागेल. जीएसट म ये काय तरतूद आहे. 

एलबीट पे ा काय वेगळे आहे याचा अ यास करणे गरजेचे आहे. दुसरे हणजे 

पाणीपुरवठा - पाणीप ीचे उ प न वाढले पा हजे. यात वाढ होऊ शकते याची अनेक 
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उदाहरणे मी मागे दल  आहेत. परंतू आपण या वभागाकडे पाहणे गरजेचे आहे. तसरा 

न हणजे - भू म आ ण िजंदगी. महापा लके या इमारती धूळ खात पड या आहेत 

असे मा.नारायण ब हरवाडे यांनी सां गतले. यातून उ प न कसे वाढेल ते माग ब घतले 

पाह जेत.  

 आ ता एलबीट ची जी करप ती आहे, यात ५० कोट ंपे ा जा त उ प न 

असलेले कारखाने आहेत यांना एलबीट  आहे. असे अनेक छोटे-छोटे कारखाने असतील, 

आपला टनओ हर .५० कोट ं या पुढे जाऊ नये याक रता वभागणीचा ( ड हायडेशनचा) 

माग वापरतात. अनेक कार या फम काढून ते एलबीट त कसे बसणार नाह त ते 

पाहतात. अशा कारे आप याला काळजी घेतल  पाह जे. आ ण या कारखा यांची 

उलाढाल ५० कोट ंपे ा जा त आहे, ते कारखाने मंद मुळे थलांतर त हो याची श यता 

आहे. यांचीह  काळजी आपण घेतल  पाह ज.े तसेच मा.आयु त साहेब, आपण 

आ यापासून ा मण भागाक रता चांगले बजेट दले आहे. जाधववाडी असेल, चखल  

असेल, च-होल  असेल. मी हे पूव ह  सां गतले आहे. परंतू भूसंपादन या ग तमान 

करणे गरजेचे आहे. र ते ता यात घेणे कंवा जागा ता यात घेणे हे गरजेचे आहे.मी 

यावर यापूव  अनेक वेळा बोलून झाले आहे. 

टडर ंग ोसेस जलद करणे – हे नवडणुक चे वष आहे. नो हबर कंवा डसबर 

दर यान आचारसं हता चालू झाल तर नगरसेवकांचे कामाकडे दूल  होईल. तर  ह  

टडर गं ोसेस कशी कमी करता येईल याकडे आपण ल  यावे. आपण जसे श ण 

मंडळाचे बजेट मांडताना गणवेश असतील, बूट असतील यावर सव सभागृ हात चचा 

झाल  होती.  या माणे वशेषतः थाप य वभागाची कामे याची दखल यावी. 

मा.श मम पठाणता नी एलईडीवर सां गतले. भांडार वभागाने ल पसम खरेद चा 

कार केला. पठाणताई माझा हेतू तसा न हता. फ त आ हाला एलईडी मळेल का. 

यातले टेि नकल पॉ ट मी सां गतले होत.े सो डअम हेपरचे दवे कसे खराब होतात ते 

सां गतले होत.े आपण एका सं थे या मा यमातून ते मळतील हणून थांबलो होतो. 

नंतर भांडार वभागाने ते खरेद  करायचे ठरवले, यानुसार ते खरेद  केले. परंतू यात 

जो एक वषाचा काळ गेला. अजूनह  एलईडी दवे बसलेले नाह त. इथून पु ढेह  तसेच 

होणार असेल तर भांडार वभागामाफत खरेद  क  नका. भागाचे बजेट ठेवलेले आहे. 

या भागा या बजेटनुसारच ह  खरेद  करावी. ल पसम खरेद  कर यामागे तु हाला 

जर रेट कमी मळत असेल तर सहाह  भाग आप या महापा लकेचेच आहेत. यांना 
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का देऊ नये. एलईडीची खरेद  ह  भागामाफतच झाल  पा हजे,अशी माझी आप याला 

वनंती आहे.  

 मघाशी मा.नारायण ब हरवाडे यांनी हटले होत,े औ यो गक सं हालय होणे 

गरजेचे आहे. तारांगण कंवा साय स पाक आहे, इथे जागा आहे. सीएसआयआरमाफत 

कंप यांची मदत यावी. आप याकडे टू ि हलर बन व याम ये बजाज कंपनी अ ेसर 

आहे. एक टू ि हलर कशी घडल . गअर कंवा गअर बॉ स यांचे कॉि बनेशन वाहनांत 

कसे जुळत.े फोर ि हलरसाठ  टाटा कंपनी. या कंप यांची मदत घेऊन करता आलेतर 

अशा कारे व या यानी तारांगण कंवा साय स पाक इथे मो या माणावर ि हिजट 

केल तर या व याथाना ती मा हती या ठकाणी उपल ध होऊ शकेल. आपण 

सीएसआयआरमाफत अशा कंप यांची मदत घेतल तर नि चतपणे आप याला असे 

औ यो गक सं हालय उभे करता येईल.            

 नद  दूषण-नद म ये फ त पावसा याचे पाणी आले पा हजे. आ ता जे गटार चे 

पाणी येते आहे. ते आलेच नाह  पा हज.े याचा उगम कुठून होतो हे पाहणे गरजेचे 

आहे. व छ भारत या अ भयानाअंतगत या योजनेकर ता आपण ज र बजेट ठेवले 

आहे. नद म ये गढूळ पाणी कुठून येत,े याचा उगम कुठे आहे. याला थम तबंध 

केला पा हजे. न या दू षत होणार नाह त. हणजे मा.धनंजय आ हाट यां यावर ह  

वेळ येणार नाह  असे मला वाटत.े  

 पा कग- ेड सेपरेटर करताना पा कगचा यो य तो वकास केलेला नाह . उदाहरण 

यायचे झालेतर बीगबझार आहे. तथे पा कग करायचे झालेतर दुस-या बाजूला 

झोपडप ी आहे. तथे पा कग केलेतर तथे एफओबी फूटपाथ उभारावा लागेल. तो सु ा 

खच वाढेल. अशा कारे पा कग करता येईल. परंतू या- या ठकाणी खरेद साठ  

माणसांची गद  होत,े यापार  क  आहे, हा वषय मह वाचा आहे. आपण तो यानात 

यावा.       

 बस टॉप - इंि लश अ र इ आकाराचे बस टॉप येक भागाला दोन दले 

आहेत. येक नगरसेवकाची मागणी अस यामुळे ते दले आहेत. परंतू ते उभारणे 

गरजेचे आहे. ते पहायला मळत नाह त. जागा मळत नाह . एका ठकाणी वेट ंगला 

दहा पॅसजरपण उभे रा हलेले दसत नाह त. आव यक या ठकाणी हे बस टॉप उभे 

रहावेत. स मा.नगरसेवकांना मी हे सांगू इि छतो क , आप या वॉडात जर गरज नसेल 

तर यांनी जे मोठे र ते असतील या ठकाणी ते उभे करावेत. हा बदल करावा. 

जेणेक न आपले र ते वाचतील.  
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 नागरव ती वभाग - सायकल खरेद  व मशीन खरेद ब ल अनेक सद यांनी 

आप या भावना य त के या. नागर कांचा अपे ाभंग होतो आहे, आमचाह  अपे ाभंग 

होतो आहे. वेळेवर काह  मळत नाह . अज अपा  जा त केले जातात. हणून 

नागरव ती या वभागाचे नाव बदलून नांगरव ती असे ठेवावे असे मला वाटत.े काह च 

मळत नाह . वशेष हणजे बोल यासारखे खूप होत.े नारायणरावांनी अनेक शेर मारले. 

थो या काळांत त ह  लोकांत फरणारे, त ह  लोकांची एक ना एक खबर घेणारे       

व ते होत.े आ ण ती खबर देव लोकांत पोहोच याचे काम करणारे एक देवता होत,े 

यांचे नाव नारदमुनी. नारायण नारायण. आ ता या क लयुगातले असेच एक 

यि तम व आप या सभागृ हात आहे, जे अंदाजप का या पान अन पानावर नजर 

ठेवून याचा अ यास क न आप या सवाना येक पानाची खबर घेणारे असे 

यि तम व हणजे मा.नारायण ब हरवाडे. आज यांनी अंदाजप कावर भरपूर काह  

सां गतले. यामुळे जा त काह  बोल यासारखे राह लेले नाह . ध यवाद. 

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, सन 

२०१६-१७ चे .२७,०७,०४,०१,०००/- पयांचे अंदाजप क मांडले आहे. यात 

जेएनएनयूआरएमचा सहभाग घेतलेला नाह . आ थक ोत एलबीट  घेतला आहे. 

प ह यांदाच आरंभीची श लक ह  .२,७७,३७,००,०००/- एवढ  प ह यांदाच दसते आहे. 

मागील आ थक वषात ११०३ कोट  इतके एलबीट चे उ प न होत.े या वष  जवळपास 

.१३०० कोट  मळाल.े ११०३ कोट ंचे टागट आपण जानेवार म येच ॉस केले होत.े 

याब ल एलबीट  वभागाचे अ भनंदन करणे म ा त आहे. परंतू हे अ भनंदन करत 

असताना याची कारणे सु ा आपण तपासल  पा हजेत. कारण पुढ ल वष  ह  वाढ 

होईल का नाह  हे आप याला मा हत नाह . हे ल ात आले आहे हणून मा.आयु त 

साहेब यांनी ५० कोट ंची वाढ पुढ ल वष  धरलेल  आहे. जकात बंद व एलबीट  सु  या 

घोषणेदर यान १ ए ल ते १ ऑग ट आप या वभागाने जोरात वसूल  केल . कंवा 

लोकांनी काय होणार हे घाब न वतः आणून पैसे जमा केले आहेत. दररोजचा भरणा 

.७०/८० लाख असा होता. यामुळे या चार/पांच म ह यांत ४०० कोट  जमा झाले होत.े 

याचवेळी ५० कोट ंपे ा कमी उ प न असले या लोकांना एलबीट  माफ अशी घोषणा 

झाल . यावेळी आपले मु यअ धकार  जे एलबीट  वभागाचे मुख आहेत, डॉ.यशवंत 

माने व यां या पूण टमने याची पूवक पना अस यामुळे हॅटकडून आधीच ५० 

कोट ंपे ा जा त उ प न आहे यांचा डाटा मळवला होता. हणून अिजबात वेळ न 

दवडता या मंडळींनी संबं धत सगळे एलबीट चे जे ाहक आहेत, यांना नोट सा पाठवून 



73 
 

अगद  उ तम कारे वसूल  केल  आहे. याब ल यांचे पु हा एकदा अ भनंदन. 

आप याला ५० कोट ं या खाल या एलबीट ब ल शासनाने अनुदान देऊ केले आहे. 

थमतः ६० ट के अनुदान दले. आ ण आता ते ४० ते ४२ ट यांवर आले आहे. 

मा.महापौर साहेब, जकात जाऊन एलबीट  आल , याचवेळी ७४ या घटनेनुसार आप या 

मनपा या अ धकारावर गदा आल  होती. जकात होती यावेळी आप याला शासना या 

अनुदानासाठ  वाट बघावी लागत न हती. २०१३ला एलबीट  आल , यावेळी आपण 

शासनावर १० ट के अवलंबून होतो. २०१५ ला आपण शासनावर ६० ट के अवलंबून 

आहोत. जीएसट  येणारच नाह  असे मा.नारायण ब हरवाडे हणाले. याची काळजी क  

नका ब हरवाडे साहेब. जीएसट  ह  येणारच आहे. येणार नाह  असे नाह . जे हा 

जीएसट  येईल, यावेळी आप याला शंभर ट के शासना या त डाकडे बघत बसावे 

लागेल हे खरे आहे. ते हा शासनाचे त ड बघाय या ऐवजी आमचे बघा. शासना या 

कुब यांवर आप याला आपले हे पुढचे बजेट यायचे आहे हे आपण मा य केले पाह ज.े 

यासाठ  तर  नीट वागावे, न  वागावे, नेमाने वागाव,े आदराने वागावे, अशी आ ह  

आप याला नागर कां या वतीने वनंती करतो. पुढचा महानगपा लके या थायी 

स मतीचा चेअरमन हा भाजप- शवसेना युतीचाच बजेट वाचणार आहे हे मी तु हाला 

सांगत.े युती होईल नाह  होईल पण बजेट आमचाच चेअरमन वाचणार आहे, हे मी 

या ठकाणी आप याला सांगत.े  

 या अथसंक पात वॉड तर य नधी चांगला दला आहे, याब ल मी आयु त 

साहेबांचे अ भनंदन करते. रा वाद चेच चालले असते तर ये ठ नगरसे वका 

मा.झामाबाई बारणे आ ता काय बोल या याचे आ मप र ण आपण सवानी करा. मला 

या वषयाकडे जायचे नाह . आपण मला या वषयाकडे घसरायला लावू नका. सग यांचे 

समाधान करायचा य न मा.आयु त साहेबांनी केला आहे. तु ह  जगा, दुस-याला 

जगवा ह  आपल  जी उदार भावना आहे. हणून तु ह  सग यांना यवि थत बजेट 

दे याचा य न केला आहे. परंतू पुढ ल वष  अनुदानामुळे समजा कुठे का ी लावायची 

वेळ आल , यात आप याकडून काह  चूका झा या, यामुळे जे हा कुठे का ी लावायची 

वेळ येत.े ते हा तु ह  िजथे १०० कोट ंचे बजेट दल,े तथून का ी लावायला चालू करा. 

हणजे तु ह  वॉडम ये सग यांचे बजेट दले आहे. मघाशी मा.नारायण ब हरवाडे यांनी 

सां गतले, आम याकडे नको. मोशीत कु ी पाठवा. अशा कारे जे हा बजेटम ये कमी 

तरतूद करायची वेळ येईल, का ी लावायची वेळ येईल, ते हा सग यांत जा त बजेट 

िजथे दले आहे, तथून सु  करावे.  
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 मा.महापौर साहेब, आपले दुसरे ोत आहे, मळकत कर. सन २०१६-१७ या 

आ थक वषाम ये .४५० कोट ंचे उ प न अपे त आहे. एकूण मळकत सं या 

४,२८,९१९ आहे. अवैध शा ती ६५,७०६ आहे. सवनुसार अजून बारा ते पंधरा हजार 

मळकतीं या न द  होणे श लक आहे. सन २०१३-१४ ला २५० कोट  उ प न अपे त 

होत.े पण २५१ कोट  गोळा झाले. डॉ. ीकर परदेशी साहेब असताना सव झाला होता. 

यात या सग या अन धकृत न द  सापड या हो या.  या न द  नसले या मळकती 

सापड यामुळे, या न द  नसले या बांधकामांमुळे आप या इ छा-आकां ा वाढ या. 

आपण सन २०१४-१५ म ये १५० कोट ंव न वाढून डायरे ट ४०० कोट ंची अपे ा 

बजेटम ये केल . परंतू ३१२ कोट च जमा झाले. कारण यावेळी नवडणूका हो या. 

शा तीकरासंदभात महासभेतून, सग या तरांतून जा हर घोषणा के या गे या क , 

कोणी शा तीकर भ  नका. यामुळे मळकत कर कमी माणात गोळा झाला. आपण 

सन २०१५-१६ ला ४२५ कोट  अपे त धरले आहेत. परंतू आजपयत ३६१ कोट च जमा 

झालेले आहेत. शा तीकराची र कम ह  जवळजवळ १०० कोट ंपयत आहे. आ ण ती 

वसूल झाल  नाह . ती आता होणार नाह  आ ण ती तु ह  वसूलह  क  नका. यावेळी 

शासन आदेश ा त होतील, यावेळी आप याला शा तीकर मळणार नाह . मळकत 

कर वसुल म ये कोट केस आ ण लि वडेशन याम ये आपले जवळजवळ २७६ कोट  

पये अडकले आहेत. सामा य नागर क वेळ या वेळी कर भरत असताना कर वेळेत 

भरला नाह तर आपण धाक दाखवून ज तीची नोट स दाखवून कर गोळा करतो. परंतू 

मोठमो या धडांना यांची करोडो पयांची बाक  आहे, ते वतः करोडो पये कमवतात, 

यांना कोटकेस या नावाखाल  मुभा देतोय. आप याला मा हत आहे क , आप याकडे 

काय-काय वभाग आहेत. इथे रेकॉड उपल ध आहे. १४५ मळकतींसंदभात कोट केस 

चालू आहे. आप या कायदा वभागातले लोक तथे जातात व मान खाल  घालून परत 

येतात. १४५ मळकत करा या केसेस लं बत असताना याचा पाठपुरावा कोणी 

करायचा. २०११ पासून शै णक सं थांना मळकत कर माफ  असे हटले होत.े पण 

आपण महापा लका सभेम ये ठराव क न ह  माफ  र  केल  आहे. यां याकडून 

नवासी दराने मळकत कर यावा असे आप या महासभेने मंजूर केलेले आहे. असे 

असताना आ तापयत फ त ५० ट केच शै णक सं था कर भरत आहेत. या सं था 

लाखो पयांचे डोनेशन घेतात, मुलांकडून फ  घेतात, अशा सं थांना मा  आपण सोडले 

आहे. डी.वाय.पाट ल सं थेकडे .१८ कोट ंची थकबाक  आहे. सरळ सरळ महासभेने 

ठराव केलेला असताना आपण गोरगर बांकडून कर वसूल करतोय. मग अशा सं थांना 
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कर माफ केला नसताना सु ा आपला कायदा वभाग काय करतोय. आपण ह  गो ट 

कशी काय खपवून घेतोय. याचबरोबर बी एलकेअरला वाय.सी.एम.म ये जागा देत 

असताना चंड वरोध झाला असताना सु ा आमचे वग य डॉ.नागकुमार यां या 

वनंतीनुसार सग यांना याला परवानगी दल . यांनी .८५ लाख इतका कर थकवला 

आहे. नुसता थकवला नाह तर यांनी कोटात जाऊन टे घेतला आहे. मा.महापौर साहेब, 

तु ह  सांगा, आपण जे हा कोण याह  सं थेला एखाद  गो ट भा याने देतो, यावेळी 

बट वन टू ऍ ीमट असत.े यात सरळ-सरळ ल हले आहे क , या मळकतीचा कर 

संबं धत सं था भरणार आहे. ह  धमादाय सं था नाह . आपण आपल  इमारत यांना 

देऊ केल  आहे. असे असताना यांनी टे घेतला आहे. कायदा वभाग काय करत होता. 

ऍ ीमटम ये ि लअरकट हटले असताना कायदा वभागाला न उठू नये. याचा अथ 

एवढाच होतो क , कायदा वभाग या ठकाणी मॅनेज होतो. ते वक ल या ठकाणी मॅनेज 

होतात व  महापा लकेचे आ थक नुकसान करतात. या वक लांना या महासभेत उभे 

क न सद यांनी यांची उलट तपासणी घेतल  पा हजे क , का तु ह  आम या पैशांचा 

असा दु पयोग करताय.  

 पाणीप ी-मा.महापौर साहेब, पाणीप ीची वसूल  अ यंत न काळजीपणे सु  आहे. 

ए ककडे नागर क आम याकडे येतात आ ण सांगतात, आ हाला पा याचे बील भरायचे 

आहे. पण आ हाला बीलच आले नाह . सन २०१३-१४ ला .५८ कोट  अपे त 

असताना .३३ कोट च वसूल  झाल . सन २०१४-१५ ला .६० कोट  अपे त असताना 

.३२ कोट ंची वसूल  झाल . सन २०१५-१६ ची वसूल  अजून पूण झालेल  नाह. मला 

कळत नाह  क , सन २०१५-१६ म ये ६५ कोट  अपे त असताना सन २०१६-१७ क रता 

६० कोट च का अपे त धरल.े हणजे तु ह  हायर साईडला जायला पा हजे का लोअर 

साईडला जायला पा हजे. तु ह  कमी अपे त का धरलेत. तुमचा तुम या वभागावर 

व वास नाह . कंवा अपे त उ प न कमी धर यानंतर पु ढे कोणी बोलायला नको 

हणून अपे त उ प न कमी धरले. पाणीप ी बील वाटपात सुसु ता नाह. पुणे 

महानगरपा लका ॉपट  टॅ स बीलाबरोबरच पा याची बीले पाठवत.े जातील यांना बीले 

जातील. नागर कांना बीले वेळेत मळाल  तर नदान आपले उ प न वाढणार आहे. 

आपण अन धकृत नळ कने श स शोधून काढले पा हजेत. जे हापासून यां या 

मळकतीला अन धकृत नळ कने शन लागले आहेत, ते हापासून यां याकडून दंड 

घेऊन ते अन धकृत नळ कने श स अ धकृत केले पा हजेत. पा यावाचून कोणी राहत 

नाह . तु ह  नळ कने शन या अथवा नका देऊ. लोकं पाणी घेतात, पाणी वापरतात. 
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अ धकृत नळ कने शनवाले दोनशे पयाचे पाणी वापरत असतील तर अन धकृत नळ 

कने शनवाले चारशे पयाचे पाणी वापरतात याचे तु हाला भान आहे का. मग अशा 

लोकांसाठ  तु ह  काह तर  योजना काढल  पा हज.े आ ता तु हाला आजचा सकाळ पेपर 

दला गेला आहे. याम ये चार ठकाणी मोठ  पाणी गळती आहे अशा कारची 

फोटोसह बातमी छापून आल  आहे. तु ह  अ धका-यांवर काय कारवाई करणार आहात 

ते तु ह  सांगा. आपण ए ककडे लातूरची उदाहरणे देतो, दुसर कडे आप या नागर कांना 

पाणी नाह . असे असताना एवढ  मोठ  पाणीगळती होत असेलतर याला जबाबदार 

कोण. हे नगरसेवकाचे काम आहे का. आपण याकडे वतः ल  दले पा हजे.  

 इतर वभागांत, परवाना वभाग, जो सग यांत मह वाचे उ प न देऊ शकतो. 

याकडेसु ा आपण ल  दले पा हज.े बनाखचात जा तीत जा त उ प न मळवून 

देणारा हा वभाग आहे. आपल  काय इ हे टमट यात आहे. काह  मटेन स नाह . 

तर सु ा तु ह  या वभागाकडे ल  देत नाह . पुणे महानगरपा लकेत या वभागाकडून 

जवळजवळ .३० कोट  वसूल होतात. आ ण आप याकडे फ त .४.६० कोट  वसूल 

झाले आहेत. .६ कोट  अपे त आहेत. आपले दर अ यंत कमी आहेत. अन धकृत 

बोडाची सं या चंड झाल  आहे. या याकडे जागा आहे तो बोडाचा एक पाय आप या 

शेतात टाकतो आ ण दुसरा पाय र यावर टाकतो. खुशाल जा हरातीचे भाडे वसूल 

करतो. दोन बोडाम ये अंतर कती असावे याचे नयम असतांना सु ा मोशीव न बाजार 

स मतीकडे जात असताना कती मोठा बोड लागला आहे. तथे जा तीत जा त अपघात 

होतात. अशा कारे समोरच बोड असेलतर अपघातांचे माण वाढणार आहे. तमु या 

घराकडे वळताना कतीतर  बोड र या या कडेला आले आहेत. आ ता लायओ हरचे 

काम चालले आहे. र ता टन करताना हे बोड समोर येतात. यो गो ट कडे कोणी ल  

देणार आहेत का. अन धकृत बोडचे तु ह  सां गतले क, सव चालू आहे. सव सु  झाला 

आहे. पण तु हाला हे देखील मा हती आहे क , ए ककडे आप याला कोटाने स त 

ताक द दल  आहे. कोटाने सग या महानगरपा लकांना आदेश दले आहेत क , 

अन धकृत बोडावर कारवाई झाल  पा हज.े तु ह  करत नाह  आहात. मग तुम यावर 

क टे प ऑफ कोट का होऊ नये. तु ह  याकडे ल  यायला पा हजे होते. मु य 

हणून तुमची जबाबदार  आहे. या गो ट ंवर सु ा आपण नणय घेणे गरजेचे आहे.  

मा.महापौर साहेब, आप या काह  योजना आहेत. यात भामा-आ केड ह 

सग यात मह वाची योजना आहे याकडे आप या सग यांचे दूल  आहे. कारण 

शासनाचे कागदोप ी काम चालले आहे. परंतू मी सग या सभागृ हाला हे सांगू इि छते 
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क , आप याला द.६/३/२०१४ रोजी पाणी उचल यासाठ  शासनाने मा यता दल  आहे. 

तीन म ह यांत करारनामा कर यात यावा असेह  नमूद केले आहे. परंतू आजतागायत 

तो करारनामा केलेला नाह . आप याला या ठकाणी .८६.४९ कोट  हणज ेएकूण २१७ 

कोट  भरायला सां गतले आहेत. तु हाला ह  र कम जा त वाटल . याचे कारण 

आप याला एवढे पैसे भरायचे नाह त. शासनाकडून माफ  मागायची ह  तुमची 

मनि थती आहे. तसा प यवहार तु ह  शासनाकडे केला आहे. यामुळे चखल , मोशी, 

वडमुखवाडी, दघी व मोशी या प रसराची पा याची तहान भागवल  जाणार आहे. मग 

असे असताना आपण .२१७ कोट ंकडे बघत बसायचे का शासनाला हणायचे क  

आ हाला माफ  मळत नसेलतर ८/१० वषासाठ  पुणे महापा लकेने जसे इ टॉलमट 

घेतले आहे, तसे इ टॉलमट घेतले तर आप याला वषाला .२१ कोट  भरायला 

लागतील. फालतू खच बंद केलातर आपण हे .२१ कोट  भ  शकतो. मग तु ह  

वषाची पर ा का बघताय. आज पा याव न महायु  हो याची च हे असताना 

तु हाला मंजूर असलेला कोटा तु ह  घेत नाह. नंतर शासना या नावाने दो ह  हातांनी 

ब ब ठोकायला तु ह  रकामे हाल. आज या या आणीबाणी या प रि थतीम ये तु ह  

तुमचे रझ ह पाणी घेतले नाह, आणले नाह , दुस-या कोणाला दलेतर, तु हाला पाणी-

पाणी क न रहावे लागेल. मा.महापौर साहेब, मी तु हाला सग यांना सांगू इि छते क, 

डॉ. ीकर परदेशी आयु त असताना आंदरा धरणवा यांनी आप याला आंदरा धरणाचे 

बांधकाम व खच मा गतला होता. यांनी आपला ७० ट के ह सा मा य केला होता. 

फ त १०० कोट  भरायचे होत.े परंतू तो ताव वधी स मतीपु ढे गेलाच नाह. आज 

प रि थती काय आहे. यावेळी पैसे भरले असतेतर आज ते धरण आप या नावावर 

झाले असत.े नवी मु ंबईचे मोडवी हणून धरण आहे. यांनी या धरणाचे पैसे भ न 

यात आपला ह क ठेवला. आज आ खी नवी मुंबई वतः या धरणाचे पाणी पत.े 

यांना कुठेह  हात पसरावे लागत नाह त.  हे सगळे आप याला करणे अवघड होते का. 

आप याला देखील संधी आल  होती. युतीचे शासन असताना .६० कोट ंम ये यावेळी 

बंद पाईप योजना होत होती. परंतू या ठकाणची स ता व युतीचे शासन यांचा ताळमेळ 

बसला नाह  हणून यांनी ती योजना नाकारल . आणी पुढे जाऊन हच योजना .४५० 

कोट ंपयत गेल . हणजे यो य वेळी यो य नणय घेणे हे सु ा स ताधा-यांचे 

शासनाचे कत य असत.े ते यांनी केले नाह  तर याचे भोग पुढ या लोकांना भोगावे 

लागतात. मा.महापौर साहेब, मी तु हाला या न म ताने वनंती करते क , जे काह  

.२१७ कोट  भामा-आ केड यांनी मा गतले आहेत, ते पैसे कुठे जात नाह त. शासनाचे 
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पैसे शासनाकडेच जातात. याचे ट पे क न या. ड यूट पीसाठ  चखल  इथे जागा 

आहे. हे सगळे केलेतर पा याचा न मटणार आहे. सु वात केल तर शेवट होईल. 

सु वातच केल  नाह तर तु ह  कोणा या नावाने ओरडणार आहात. तु ह  या क पाची 

सु वात करा. शासनाची वाट बघत बसू नका. माफ कर याम ये आता शासन पुढे 

नाह . शासन हणत,े तु ह  काम करा, आ ह  तु हाला पा हजे तेवढ  मदत करतो, 

पा हजे तेवढे अनुदान देतो. मा.आयु त साहेब, यात आंदर-भामा-आसखेडम ये पुढ ल 

४० वषाचे नयोजन आहे. पुढची ४० वष आप याला पा यासाठ  कोणाकडे बघावे 

लागणार नाह . हे कोणी केलेतर, तुमचे नाव, स ताधार  प  असताना यांचे नाव आ ण 

सद य हणून आ हाला सु ा कुठेतर  सांगावेसे वाटेल क, ह  योजना आम या काळात 

झाल . मा.महापौर साहेब, आ ता रवाईज डपी होतो आहे. यात शहरा या त ठेत भर 

घालतील असे क प क न घेतले पा हजेत. आपले बजेट आहे. आपण नेहमी पु याशी 

तुलना करतो. पुणे माट झाले. आ ह  झालो नाह  असे आपण नेहमी हणत असतो. 

खरे आहे. पण तु ह  सांगा, पु याम ये यु न ह सट ज ्  आहेत, मोठे-मोठे ऐ तहा सक 

काळातले कॉलेजेस आहेत, कूलस ्  आहेत. आपण अशी कधी इ छा य त केल त का, 

अशी तरतूद ठेवल  आहे का क , आप याकडेह  एखादे व यापीठ असावे. आज ना 

उ या आप या शहराची लोकसं या पुणे शहरा या बरोबर ने होईल. आप याकडे इत या 

आर त जागा आहेत. आपण या श ण सं थांना देऊ के या, तु ह  श ण सं थांना 

बोलवले व सां गतले क , आम या भागात या गोरगर ब वगातील २५ ट के/३० ट के 

मुलांना तुम या सं थांम ये वेश दलाच पा हजे. यां याकडून फ  यायची नाह . 

तर देखील या सं था हसत-हसत इथे येतील. आप याकडे डे हलपमट करायला पैसे 

नाह त. पण डबल टडीआरमुळे लोक आर त ज मनी यायला तयार होतील. परंतू 

सं था कुठे आहेत. तु हाला नयोजन करायला देखील वेळ मळणार नाह . नवडणूका 

आहेत. पुढ ल वष  यातील कतीजण बजेटला असतील हे मा हत नाह . असे असताना 

तु ह  या गो ट ंकड,े रवाईज ड.पी.कडे गां भयाने ल  देणे गरजेचे आहे. आप याला 

मा हत आहे क , डबल टडीआरचे धोरण आले आहे. या माणे पुणे महानगरपा लकेने 

९ मी.चा वषय घेतला आहे. आपणह  या गो ट कडे ल  दले पा हज.े या ठकाणी 

रडे हलपमट आहे, तथे ६ कंवा ७ मी.वर परवानगी दे याची सूचना केल तर 

आप याला मयम सु ा मळेल आ ण आपला सु ा वकास झा या शवाय राहणार 

नाह . आपले सग यांचे व न आहे क , आपले शहर संपूण देशाम ये मांक एक चे 

शहर असावे. यासाठ  आपण सवजण य न करतोय. इथे कुठ याह  प ाचा वरोध 
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हणून वरोध करायची कोणाचीच भू मका नाह. यावेळी आम या शहराचा वषय 

येतो, ते हा आ ह  शहराबरोबर असतो. यावेळी मावळातला वषय वेगळा असला तर  

यावेळी आ ह  शहराबरोबरच रा हलो होतो क , आ हाला पाणी पा हजे आहे. यावेळी 

देखील सग या वकास कामांसाठ  आ ह  तुम याबरोबर राहणार आहोत.  

सभागृ हात जे काह  वषय चच ले गेले, ते वषय मी परत रपीट करणार नाह . 

म हला व बालक याणचा वषय चच ला गेला. परंतू याकडे ल  या. महारा ात या 

सग या महापा लका आपण यासाठ  ठेवलेले एवढे पैसे, यावर ल खच होणार पैसा व 

वभाग यां याकडे त ड वासून बघतात. एवढे पैसे, एवढे पैसे असे हणतात. पण याचे 

आऊटपुट काय. नील आहे. तथे आप याकडे स म अ धकार  नाह . आहेत यांचं काय 

होतय ते तु हाला मा हत आहे. पुणे महापा लकेत शंभर ते द डशे समुह संघटक  

आहेत, आप याकडे १६ आहेत. ते पण आप याकडे ले रकल जॉब  करत आहेत. 

कुठच कुणाला कुणाचे पडलेले नाह . याला याला आपला वॉड सुधारावा असे वाटतेय. 

मा.महापौर साहेब, तु ह  कमीत कमी लोकां या भावना जाणता. तु ह  तीन ते चार 

वेळा नवडून आला आहात. तु हाला मा हत आहे, आप या लोकांना काय पा हजे आहे. 

मा.आयु त साहेब, भामा-आसखेड या गो ट चा जो उ लेख होतो आहे, यावर आपण 

ामु याने ल  याव.े तु ह  उ तम कारचे बजेट मांडले आहे, याब ल मी तुमचे 

आभार मानत.े ध यवाद.  

मा.आशा शडग े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आज 

आप या महानगरपा लकेचे सन २०१६-१७ चे अंदाजप क या ठकाणी सादर होते आहे. 

खरेतर बराच वेळ झाला मी हात वर करतेय. तु हाला सांगतेय, मला बोलू या. मी 

थोडीशी बॅट ंग करणार आहे आ ण जाणार आहे. कदा चत आमची वकेट पडेल. परंतू 

तु ह  आम याकडे ल  दले नाह . आज या ठकाणी बजेट सादर करत असताना मी 

यावेळी याचे अवलोकन केले, यावेळी मला जाणवले क , आप याकडे .२७७ कोट ंची 

श लक दसतेय. आ ण मला कौतुक वाटतेय क , स मा.आयु त राजीव जाधव 

साहेबांनी कती सु ंदर नयोजन केले व आप याकडे एवढ  र कम श लक ठेवल. 

आ ण हणून मी मागील वषाचे पु तक काढले. यातह  पा हले क , सुधार त 

अंदाजप क व मुळ अंदाजप क, यावेळी सु ा असेच होते क , बजेटम ये आप याकडे 

श लक राहणार आहे. परंतू यावेळी या वषा या पु तकावर १५-१६ आले आ ण तु ह  

ते खोटे ठरवले. या वष  जमा पे ा खच जा त झाला आहे. या वष  तसेच होऊ नये 

याची काळजी या ठकाणी घेणे गरजेचे आहे. तसेच यावष  बजेटचे पु तक चाळत 
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असताना आणखी एक गो ट कषाने जाणवल  क , जेवढ  वकासकामे आहेत, ती 

सगळी वकासकामे आपण या ठकाणी व रत मंजूर केल . याची कायवाह  केल . 

याची न वदा या संपवल . आ ण लवकरात लवकर आम या आम या भागांत 

सग या नगरसेवकांना काम कर यासाठ  मुभा दल . असे तुमचे हणणे असलेतर  

आज सु ा आम या भागात जानेवार -फे ुवार  पयत न वदा या चालू होती. जर 

हच परंपरा या वष ह  ठेवल तर नि चतपणे आ ह  जेवढे नगरसेवक सभागृ हात 

नवडून आलो आहोत, आमची अव था बकट झा या शवाय राहणार नाह . आज 

तुम या बजेटला मंजूर  मळेलच. हणून मी वनंती करते क , आपण देखील वडा 

उचलला पा हजे. जसे आज २० माच हटले आहे. बजेट मंजुर साठ  देणार आहोत. 

आपण सु ा श पथ घेतल  पा हजे क , पुढ ल म ह याभरात जे काह  टडस असतील ते 

काढून वकऑडर दल  जाईल. नगरसेवकां या वॉडम ये कामे चालू असतील. परंतू 

दूदवाने तसे झालेले दसत नाह . म हनोनम हने आप याकडे कामाची या चालू 

असत.े आप या अ धका-यांना वचारले क , कामाचे काय झाले. ताई, बजेटच नाह , 

आप याकडे काम होणारच नाह  अशा कारची चुक ची उ तरे आ हाला ऐकायला 

मळतात. यामुळे मी आप याला वनंती करते क , आपण कोण याह  प रि थतीम ये 

न चय कराल. आ ह  सुदैवाने तु हाला सभागृ हाम ये दुस-यांदा पाहतोय. आ हाला 

सग यांना तुम याशी जवळीक देखील नमाण झाल  आहे क , आमचे साहेब काम 

करतात. भले नाह  हणत नाह त. हो हणतात. तुमचा पॉ झट ह ऍट युड आहे. 

यामुळे आ ह  खूप खुष आहोत. यामुळे तुमचे मनापासून ध यवाद.  

 मा.आयु त साहेब, यावेळी हे बजेट मांडले, यात बजेट या १.५४ ट के बजेट 

आपण उ यान वभाग व पयावरण वभागासाठ  राखीव ठेव याचे नयोिजत आहे. 

आपण या वषयावर इतक  र कम खच करणार आहोत. स मा.ब हरवाडे काकांनी 

उ यान वभागाचे कौतुक सां गतले. व तुि थती पा हल  तर, तु ह  १२३ नगरसेवकांना 

वचारा. साळुंके साहेबांना फोन के यानंतरचे रपोट ग काय असत.े तु हाला आठवत 

असेल, साहेब, आपण मागे एकदा एका कामासंदभात व युत या तुपे साहेबांना फोन 

लावला होता. पण ते कधीच फोन उचलत नाह त. हच अव था साळुंके साहेबांची आहे. 

यांना फोन उचलण कधीच मा हत नाह . आमचं दोन पयांचं पसनल काम यां याकडे 

येत कंवा आम या भागात फुलांचे दशन मांडायचे आहे, असा आमचा कोणताह  

वषय यां याकडे नसतो. तर सु ा ते फोन उचलत नाह त. या बजेटम ये उ लेख केला 

आहे क , आपण शहराचे ३१ ट के ीन क हरेज केले आहे. एवढे ीन शहर असेलतर 
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कसे काय दूषण खूप आहे, पयावरण खराब आहे असे आपण हणतो. हणजे हे 

कोण या बेसवर केले आहे. आ ण यावर ल हले आहे, यावष  आप याला प नास 

हजार झाडे लावायची आहेत. हे आपले या वषाचे लॅ नंग आहे. असेह  यात नमूद केले 

आहे. आपण या वष  प नास हजार झाडे लावायचा मानस ठेवतोय तर मग मी मागील 

वषाचे पु तक चाळायचा य न केला. मग इथून मागे आपण काय केले तर जवळपास 

सन २०१५-१६ म ये यांनी सां गतले क , यांनी ४३,६४८ झाडे लावलेल  आहेत. याह  

वष  ते हणाले होत,े ५५,००० झाडे लावणार आहोत. याह  वष  ते ५०,००० झाडे 

लावणार आहेत. असे आहेतर आमचा पयावरणाचा आलेख इतका ढासळलेला का 

दसतोय. आपण महानगरपा लकेत पयावरण वभाग वेगळा थापन केला आहे. तथे 

बसणारे एचओडी हे फ त यां या के बनच ेपयावरण सांभाळतात क  काय. तां या भांडं 

सग या गो ट  अ यंत चांग या कारे पाळतात. ह  चांगल  गो ट आहे. परंतू यांनी 

शहरात देखील पाहणे गरजेचे आहे. यां याबाबतीत सांगायचे झालेतर मा.धनंजय 

आ हाट इथे जलपण  लावून आले आहेत. हणजे उ यान वभाग असेल, पयावरण 

वभाग असेल, आरो य वभाग असेल, या सग यांची एकमेकांशी नाळ जोडलेल  आहे. 

उ यान वभागाला सां गतले, ीन गाडन तयार करा. तु ह  सग या ठकाणी हरवळ 

मटेन करा. तर आप या उ यान वभागाला जमणार नाह . तत या चांग या कारे 

नद वर जलपण  तयार झाल  आहे. ब घतले तर हेवा वाटतो, इतके सुंदर गाडन कुठे 

दसणार नाह . परंतू आप या शहरातील नद वर ह  जलपण  आहे.  

 मा.आयु त साहेब, चार वष पूण झाल . आता हे आमचे पाचवे वष सु  झाले 

आहे. दरवष  जलपण वर बोलायच.ं ना आयु त टस क  मस होतं ना अ धकार  टस क  

मस होतं. मग पुढ या वष  पु हा जलपण वर बोलायच.ं दरवष  या जलपण वर लाखो 

पये खच करतो. आम याकडे डास नमाण झालेले असतात. आम या नागर कांचे 

आरो य धो यात आलेले असत.े मग आपण करतो काय. जर आ हाला चार वषात 

मटेन करता येत नाह . मागील टममधील नगरसेवक यावर बोलले नसतील असे मला 

वाटत नाह . परंतू आ ह  वतः या चार वषात सा ीदार आहोत. आ ह  अनेक वेळा या 

वषयावर बोललो तर  ना तुम यात, ना तुम या अ धका-यांम ये या चार वषात 

कसलाह  बदल झालेला दसला नाह . हणजे तु ह  अ धका-यांना चॅलज करा. 

या कारची गाडनम ये ीनर  नमाण करा. मग आप याकडून ब स या. यांचा 

पगारात वाढ झाल तर तीह  या. एखा याने चांगले काम केलेतर याला ऍ े शएट सु ा 

केले पा हज.े परंतू काम केले नाह तर आपण चाप लावतो तसा लावलाच पा हजे. अनेक 
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वेळा ऐकायला मळते आ ण खूप वाईट वाटते क , एखा या अ धका-याने वाईट कमचा-

यावर कारवाई केलेल  असत.े मग कोणाचातर  फोन येतो आ ण या कमचा-यावर ल 

कारवाई मागे घेतल  जात.े मग या अ धका-याची काय कंमत राहत.े खुच वर 

बस यानंतर इथे कोणाचे नाते नसत.े मला काम हवे आहे. तु ह  काम केले पा हज.े 

आ ण काम केले नाह  हणून अ धकार  या यावर दंडा मक कारवाई करतो. तर 

आयु त साहेब, तु ह  या ठकाणी आम या कोणा यातर  दबावामुळे ह  कारवाई मागे 

घेता. कती लाजीरवाणी, अ यंत खेदजनक गो ट आहे. महानगरपा लकेचे आयु त 

लगेच इतके डगमगलेले आ हाला नि चतपणे आवडणार नाह त. हणून इथून पुढ ल 

काळात पु हा जलपण चे काम दले आहे. कती लाखांचे दले, कती कोट ंचे काम दले 

हा वषय नाह . परंतू शहरात जलपण  अिजबात आल च नाह  पा हजे. पूण दसल  

नाह  पा हज.े पयावरण वभाग काम करतो. या ठकाणी आपण पयावरण वभागाला 

१.५४% बजेट देतो. परंतू यांनी आजपयत कोण या कंपनीकडून येणा-या पा यावर 

कती हरकत घेतल  आहे. कंप यांवर दंडा मक कारवाई केल  आहे का. या चौकात एक 

बोड लागला आहे, इतके दूषण आहे, इतके इतके पसटेज आहे. यावर खरोखर कुणाचे 

नयं ण आहे का. का नुसतेच आकडे येतात. आ ण ते फरतात, याकडे आपले ल  

वेधायचा य न करत.े  

उ यान वभागात १७२ उ याने आहेत. तावरे नावाचा ठेकेदार आप या 

महापा लकेचा जावई आहे का. यां याकडे कती उ याने दल  आहेत. तो या या 

मुल या, बायको या, सासू या अशा वेगवेग या नातेवाईकां या नावावर टडस टाकतो. 

यालाच बहु तांशी टडस मळलेल  असतात. हणून आम या उ यान वभागाची वाट 

लागलेल  असत.े हे सगळं आ हाला मा हत असतं. परंतू हे तुम यापयत कुठेह  येत 

नाह . कारण यांचेसु ा कुठेतर  सेटलमट लागलेले असत,े असे हणणे वावगे ठरणार 

नाह . याचबरोबर या ठकाणी यावेळी आपण आरो य वभागाब ल बोलतो. आप या 

आरो य वभागामाफत सग या महापा लके या शाळां या व छतेचे काम देतो. आ ह  

जे हा नवडणुक ला उभे राहतो, यावेळी हणतो, लाईट, पाणी, शाळा या सग या 

बे सक गो ट  या ठकाणी नागर कांना देणे लागतो. परंतू आम या शाळांची अव था 

पहा. आम या शाळां या मोठमो या इमारती आहेत. शाळांचे मोठे े  आहे. परंतू तथे 

४० ते ५० हजार व याथ  श ण घेतात. अशी अव था का झाल . या ठकाणी कोण 

कमी पडत.े तथले श क कमी पडतात, तथले मु या यापक कमी पडतात, आपले 

शासन कमी पडते का आप याकडे असणा-या सु वधा आपण ॉपर वेळेत देत नाह त 
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हणून आपण कमी पडतो. मी अनेक वेळा सां गतले. या ठकाणी दंडवते साहेबांना 

सां गतले. इथ या कमचा-यांना पगारच दला जात नाह . तुमचा पगार दोन म हने नका 

येऊ या. तु ह  सगळे आम यापयत येता कंवा कोणा स माननीयांकडे जाता. सग या 

गो ट  करता. पण या कमचा-यांनी कोणाकडे जायचे. यां या हातावर दोन/तीन हजार 

टेकवले जातात आ ण काम करायला सां गतले जात.े मग ते सु ा दोन/तीन हजारा या 

लायक चे काम करतात. साहिजकच जेवढे दाम, तेवढे काम अशा भावनेतूनच ते 

या ठकाणी काम करताना दसतात.  

मी अंदाजप कात पा हले, अ यंत प व  आपण िजला आई हणून पुजतो, अशी 

आपल  नद . नद  सुधार योजनेसाठ  फ त १.५ कोट  ठेवले आहेत. यातून नद  सुधार 

कसा श य आहे. फ त १.५ कोट ंम ये आ ह  आम या शहरातील नद  सुधरवणार. 

पवना नद , इं ायणी नद  आप या शहरातून जात.े या नद साठ  १.५ कोट . आ ण गॅस 

दा हनीसाठ , ह  शहराची गरज आहे. यासाठ  .५ कोट  तरतूद ठेवतो. परंतू नद  हा 

शहराचा ाण आहे. त यावर हे आपले शहर आहे. यासाठ  फ त १.५ कोट ंचे 

नयोजन करतो. हे कतपत यो य आहे. आप याला शासनाकडून पैस े मळतील कंवा 

नाह  मळतील. नद  सुधार क प राबवला जाईल नाह  जाईल. पण आपण यासाठ  

येकवेळी यां यापुढे झोळी घेऊन उभे राहणार आहोत का. या गो ट  आप या 

हातात आहेत. हे आज नाह , मागील तीन वष आपण तेच वा य, याच ठकाणी तेवढ च 

तरतूद आपण र पटेशन करतोय. बजेटम ये कॉपीपे टचे सु ंदर काम आप याला 

पाहायला मळत.े याकडे सु ा आपण ल  देणे अ यंत मह वाचे आहे.  

या वायसीएमवर आप या शहरातील नागर क असो, बाहेर गावाचे नागर क 

असो, यां या दयाची टक टक चालू राहत.े काह ंना जीवनदान सु ा दले जात.े असे 

आमचे अ यंत मह वाचे ठकाण हणजे वायसीएम. वायसीएमची असणार  अव था. 

तथे खरेतर अनेक नागर कांचा जीव वाचला जातो. तथे काह  वाढ व करायचे कंवा 

काह  वकास करायचे असे कुठेह  दसले नाह . अनेक वेळा नगरसेवक डॉ टरांना फोन 

करतात क , आयसीयूत यव था करा. मला बजेटम ये वायसीएममधील बेड वाढवणार 

आहोत, हे करणार आहोत असे नयोजन कुठेह  दसले नाह . मा.आयु त साहेब, आपण 

मला एका नाचे देणे लागता. २० डसबरला आपण डॉ टसची पर ा घेतल . आज 

२० माच आला आहे. आपण चार-चार म हने नकाल लावत नाह . माग या आठ 

दवसांपूव  नकास लागला. याची ोसेस होणे, सग या गो ट  होणे इतके सो पे आहे 

का. आ ह  येकवेळी डॉ टरांना सांगतो. आ हाला कळत,े आ ह  वाईट बोलतो. पण 
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आ हाला आम या नागर कांसमोर डॉ टर सु ा कमी वाटतात. पण आपण इतके दवस 

का लावता. पर ा दलेला आहे.   पेपर आप या हातात आहेत. चेक ंग करायला उशीर 

का होतो. नयोजन का केले जात नाह . या सभागृ हातील सगळे याला सा ीदार आहेत 

क , डॉ. ीकर परदेशी साहेबां या काळात आज पर ा झाल  क  सं याकाळी नकाल 

लागत होता. आमचा नकाल लावायला तु ह  नवीन पेपर घेऊन देता का. नंतर चट ंग 

करायची असे काह  आहे का. मी तुम यावर हा आरोप केलातर तु हाला वाईट वाटायचे 

काह  कारण नाह . आप याला २५ नसस, १४ डॉ टस भरायचे आहेत. आथ चे आहेत, 

रे डओलॉिज ट आहेत. हे डॉ टस इथून नघून गेले, तुम या तुटपु ं या पगारावर कोणी 

अवलंबून नाह . एखा या डॉ टरला खाजगी नोकर  मळाल  तर  तो आपल  

महापा लकेची नोकर  सोडून जाणार नाह . आज पर ा, उ या नकाल, दहा या दवशी 

तो कामावर जू झाला पा हज.े परंतू याला शासनाचा ढसाळ कारभार ततकाच 

कारणीभूत आहे. या येत अ यंत चुक या घटना घडतात का नाह  ते मा हत नाह . 

पण बाहेर न क च चुक चा मेसेज जातो आहे.  

पाणीपुरवठा – यासाठ  आपण काडा णाल  आणल  आहे. आम या नागर कांना 

तु ह  चोवीस तास पाणी देणार असे हटले. तु हाला चोवीस तास पाणी कोणी 

मा गतले. काह पण करा पण २४ तास पाणी या हणून आम या शहरातला कोणता 

नागर क तुम याकडे आला का. येक भागातला नागर क हेच हणतो क , एकच 

तास पाणी या, फ त ते ेशरने या. तु ह  व न दाखवायच,ं नंतर ते व न चुक चे 

आहे हे स  करायचं. २००७ला याच सभागृ हात ठराव झाला क, नागर कां या नळाला 

मीटर लावणार. मीटर लावून बील घेऊ व लोकांना २४X७ पाणी देऊ. २००७ पासून 

२०१६ला आलोतर  इत या वषात ह  योजना कायाि वत करता आल  नाह . आता 

काडा या नावाखाल  तु ह  पैसे घेताय, पैसे खच करताय अिजबात ऑबजे शन नाह . 

परंतू याचा रझ ट येणार आहे का. २००७ ला या अ धका-याने हे मंजूर केले. या 

अ धका-याच े हे डोके होते क , मीटर लावले क  आपण २४ तास पाणी देऊ. या 

अ धका-यावर तु ह  काय कारवाई केल त. तो रकामा फरतोय. सगळे नागर क 

कामाला लागले. पयायाने सगळे नगरसेवक कामाला लागले. आजसु ा या ठकाणी 

.२१७ कोट  यायला आपण टाळाटाळ करतोय. शासन टाळाटाळ करतेय. टाळाटाळ 

तु ह  करणार, शासन करणार. नंतर याचे खापर शासनावर फोडायच.े आधी देताना 

यायचे नाह . नंतर देत नाह  देत नाह  हणून गावभर ओरडायच,े यातला कार 

झाला. वेळेवर नणय घेणेसु ा ततकेच गरजेचे आहे. ह  काडा णाल  आधी शहरातून 
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काढा. लडकत साहेबांनी हे सांगावे क , सहा भागांपैक  दोन भागांम ये काडा णाल  

चालू आहे का. इंिज नअरला सु ा टाक  कती भरल  आहे हे काडा णाल तून कळत.े 

आ ह  सांगतो, मोबाईल दाखवा, कोणती टाक  कती भरल  आहे ते दाखवा. मग 

अ धकार  हळूच सांगतो, ते आ ता चालू नाह . याची अडचण आहे. मग आ ह  

येकवेळी तु हाला फोन लावायचा क , साहेब असे असे झाले आहे. आपण काम 

करतो तर रझ ट ओ रऐंटेड काम करणे, ह  सु ा आपल  ततक च मोठ  जबाबदार  

आहे. आपण कॅनबेर  सार या सं थेला काम देतो. लोकांना ऑनलाईन बील भरायला 

सांगा. लोकांनी पा याचे बील सु ा ऑनलाईन भरले पा हज.े लोक खूप फॉरवड झाले 

आहेत. लोकांची बीलं भरायची मान सकता नाह  असे काह  नगरसेवक हणाल.े असे 

काह च नाह . लोकांना वाटते क , तुमचे बील वेळेत भरले पा हज.े मा या भागातल  

एक घटना आहे. वय कर नवरा-बायको राहतात. म हलेला डो याचा ॉ लेम आहे. अशा 

घरांत .३,५००/- बील तीन म ह यांचे येत असेलतर ती म हला ते बील कसे भरेल. 

मग एअरने मीटर फरतो का हे बघायची सु ा आप या अ धका-यांना गरज वाटत 

नाह . तथे नगरसेवकांना मत दल  आहेत मग ते फ त नगरसेवकांचे ॉ लेम आहेत. 

मीटर फुकटचा कसा चालू राहल याकडेच सग यांचे ल  असत.े यांना पगार 

मळतोय, मळू देत. पण यांनी याची पाहणी करणे देखील गरजेचे आहे असे मला 

वाटत.े  

मागील वष  आप या शहराम ये सीसीट ह  लागले होत.े कोणाला वचारले होते 

हे याला वचारले यालाच मा हत होते. आम यापैक  अनेकांना सीसीट ह  कुठे लागले 

आहेत हेच मा हत नाह . यावष  .५.१९ कोट  तरतूद केल  आहे. चांगले आहे. 

सीसीट ह  कॅमेरे नि चतच लागले पा हजेत. परंतू सग या नगरसेवकांना वचारले 

पा हजे क , तुम याकडे आव यकता आहे का. काह च नाह . िजथे वाटेल, जो नगरसेवक 

येऊन बसेल, सांगेल क , मला या ठकाणी कॅमेरा बसवून पा हजे तर याच ठकाणी ते 

केले जात.े दुसरा मह वाचा वषय एलईडी. खांब लावायचे मग या यावर दवा कधी 

येईल याची वाट जर आम या ज.ेई.ला बघायला लागल तर तर हे कती दूदव आहे. 

हणजे मा याकडे आज खांब लागले असतील तर सहा म हने या यावर दवा लागत 

नाह . मग आमचे नागर क सु ा हु शार असतात. ते फोटो काढतात आ ण फेसबुकवर 

आमचा फोटो फरतो क , खांब लावून सहा म हने झालेतर  नगरसेवकाला एलईडी दवा 

लावता आला नाह . मा.आयु त साहेब, इथे आमचा उदोउदो होतो. तुमचा होत नाह . 

आज शहरातील पूव  लागले या एलईडींची अव था अशी आहे क , आज एलईडी बंद 
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पड यावर साहेबांना फोन क न सां गतले क , साहेब आम या भागातला एलईडी बंद 

पडला आहे. तर ते हणतात, ताई, तो जो कोणी ठेकेदार आहे तो हणतोय 

आम याकडे आ ता दवा उपल ध नाह . तो हणतोय मी करतो. करतो करतो हणतो. 

आ ह  याचा पाठपुरावा करतो, यानंतर तो एलईडी बसतो. आतातर एक त एलईडी 

वकत यायचा तु ह  घाट घातला आहे. कोणाचा फायदा, कसा फायदा ते तुमचं 

तु ह च जाणो. आ हाला यात इंटरे ट नाह . परंतू आ हाला अडचण येऊ नये, याची 

काळजी घेणे तु ह  लागता.  

सग यात मह वाचे मघाशी ब हरवाडे साहेब हणाले क , आपण दहावीत या 

मुलांना अनुदान देतोय, ते गरजेचे नाह . मा.आयु त साहेब, मला असे वाटत,े आपण 

आप या एकूण बजेटपैक  थाप यचे एकूण ि लअर बजेट काढले. कंवा यातला 

टाचार जर  थांबवल  तर  यातून या मुलांचे पैसे नि चतपणे नघतील. या 

पैशांवर तुमचा कुठला नागर क कंवा व याथ  जगतो, असे मला मुळीच वाटत नाह . 

काह  व याथ  गाडीतून येतात. पण काह  गरजू व याथ  सु ा आहेत. या 

व या या या पाठ वर शाबासक ची थाप आहे. हणून आपण यांना हे पैसे देणे 

लागतो, हेह  या ठकाणी ल ात ठेवले पा हजे.  

आम या सग यां या िज हा याचा वषय हणजे म हला व बालक याण 

वभाग – मा.आयु त साहेब, तु ह  एकदा तर  ह िजट कराच. मी तु हाला या 

म ह याम ये या वषयावर पाच तर  फोन केले असतील. तथ या कमचा-याचे कंवा 

लपीकाचे इथे नाव घेणे यो य होणार नाह . परंतू मी एका लपीकाला फोन केला होता. 

कोण बोलतयं, हा. ती नावे मळाल  का, हा. अरे हा काय, तु ह  एका स माननीय 

सद यांशी बोलताय. हो हण. ते नाव लहू न घेतले का, हा. मग कामे होतील का, 

नाह . मी गाडी काढल  आ ण पा लकेत आले. मी खांडकेकर साहेबांना वचारले, हा काय 

कार आहे. ते हणाले, ताई मला न वचारणेच यो य. कारण तशा कारचे कमचार  

जर मा या हाताखाल  असतील. साहेब, जर अ धका-याने कारवाई केल तर तु ह  सु ा 

ती रेटून नेल  पा हज.े तु ह  या ठकाणी जाऊन मुळीच रझवत नाह. आप या 

महापा लकेतले जेवढे लपीक आहेत, यांना बोलवा व प  ा ट करायला सांगा. आ ण 

तु ह  सग यांची प  जमा क न या. मग कळेल क , आप या पा लकेतले अ धकार  

यां याकडून काम क न घेतात. ते कमचार  बघा कसे काम करतात. सग या अ धका-

यांचे कमचा-यांचे अप ेडेशन आधी झाले पा हज.े नगरसेवकांना म हला व 

बालक याणचा वषय िज हा याचा वषय असतो. नागरव ती वभाग असतो. आ हाला 
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आम या लोकांसाठ  योजना राबवाय या असतात. या लोकांना यवि थत मळा या 

पा हजेत याची आ ह  काळजी घेतल  पा हज.े मग ठोक न, मार न, बघेन अशी भाषा 

आ ह  वापरणे न क च कौतुका पद नाह . परंतू नाईलाज होतो. कारण आ हाला या 

योजना आहेत, या आ हाला आम या नागर कांपयत पोचवाय या असतात. वधवा 

म हला असेल, सायकल असेल, मशीन असेल या यावर लहू न येत,े नो रेकॉड. नो 

रेकॉड कसे श य आहे. ि लप उपल ध असताना तु ह  कोण या बे ससवर नाह  हणून 

शकता. नागर  सु वधा क  आहे. यांचे व तुमचे कुठेतर  कोऑड नेशन चुकते आहे. 

आ ह  नगरसेवक हणून कंवा आमचे नागर क यां या जीवावर महापा लका चालत.े 

यांनी हा अ याय का सहन करायचा. मला फार कौतुक वाटत,े सन २०१५-१६ म ये 

.५० कोट  तरतूद होती. या वष  .६३ कोट  हणजे अजून .१३ कोट ंची वाढ आहे. 

मग ती वाढ आहे का नागर कांचा छळ आहे. आपण नागर कांचा छळ करतो, अशी 

भावना या ठकाणी गे यावर मला जाणवत.े कोण याह  कमचा-याला तथे येणारा 

नागर क हा करदाता आहे व यां या जीवावर आपला पगार नघतो. जर याला 

एखा या योजनेचा लाभ दलातर तो समाधानी होईल,अशी भावना तथे कुठेह  दसत 

नाह . फ त पैसै देऊन भागत नाह  तर ते यो य वेळी, यो य माणसाला देणे हा देखील 

आप या कत याचा भाग आहे. या ठकाणी यापु ढे एखाद  योजना ए स पसन पाहत 

असेलतर याच माणसाने नावापासून फॉमपयत, या योजनेचा लाभ दे यापयत काम 

करावे. मी ए स पसनला फोन केला, मी याला वचारले, काय रे बाबा, नावे का टाईप 

क न दल  नाह त. तर तो हणाला, दुस-याने मला फॉम चेक क न दला नाह . 

नागरव ती वभागातील कमचार  तथे चांग या कारे काम करत नसेलतर ती योजना 

कतीह  चांगल  असल तर  ती योजना आ ह  नागर कांपयत समाधानकारकपणे पोहचवू 

शकत नाह , हे दूदव. या पुढ ल काळात २०१७ कडे आम या सग यांचे ल  आहे. 

आ ण तु ह  ते ल ात ठेवून आम या सग यांना कसे चांग या कारे काम करता 

येईल याची या आपण पूण करावी. एवढे बोलून थांबत.े ध यवाद.    

मा.बाळासाहेब तरस - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, 

अथसंक पावर बोलत असताना समाधानकारक बजेट करायचा य न झाला आहे, 

याब ल मी या ठकाणी आपले अ भनंदन करतो. परंतू हे करत असताना पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेत वेश करत असताना मु ंबईकडून येत असताना,मघाशी 

आम या चखले ता नी सांगीतले होते क , नगडीला आ यानंतर पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेची ह  सु  होत,े तथे भ ती-श ती समुह श प मो या माणावर 
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उभारलेले आहे. यामुळे आप या शहराची नवीन ओळख नमाण होते आहे. परंतू हे 

करत असताना मुंबईकडून येताना भाग .१८ कवळे- वकास नगर या भागातून पुणे-

बगलोर हाय-वे व ए स ेस हाय-वे हे दो ह ह  मोठे र ते तथून जात असताना 

या ठकाणी असे एखादे समुह श प कंवा वागत कमान हावी असा उ लेख कंवा 

याबाबतची तरतूद या अंदाजप कात कंवा यापूव या कोण याह  अंदाजप कात कुठेह  

केल  गेलेल  नाह . या ठकाणी नवीन समा व ट झालेल  गावांतले नगरसेव व न याने 

नगरसेवक झालेले यांनी इथे आपल  यथा मांडल  आहे. इथे काह  जुने नगरसेवक 

आहेत, यांनी तीन,चार,पाच,सहा टम काढले या आहेत. यांची या ठकाणी अपे ापूत  

झालेल  नाह . यामुळे न याने नगरसेवक झाले या आ ण नवीन समा व ट झाले या 

गावांतील नगरसेवकांची यथा खूप आग या-वेग या कारची आहे. अजूनह  नवीन 

समा व ट गावांम ये, माझे वतःचे हटलेतर  या ठकाणी एखाद  शासनाची इमारत, 

एखाद  शाळेची इमारत, एखादे डांगण, एखादे उ यान कंवा दवाखाना हेच काय, 

परंतू भागात आम याकडे एखादा ओपीडी दवाखाना सु ा नाह. हे करत असताना 

आ ह  नवीन नगरसेवक झा यानंतर प हला प हला रेडझोनचा न उपि थत झाला. 

नंतर न उपि थत झाला, जकात बंद. नंतर तसरा न उपि थत झाला, अन धकृत 

बांधकाम. चौथा न उपि थत झाला, शा तीकर. हणजे आ ह  न याने नगरसेवक 

हणून नवडून आ यानंतर आ हाला न पडला क , चुकून नगरसेवक झालो का 

काय. नवीन नगरसेवक असताना, इत या गो ट  सांभाळत असताना, इत या मो या 

भागाला त ड देत असताना खूप अडीअडचणी येत असतात. आ ह  पा लकेत येताना 

श यतो ा धकरणातून, नगडीकडून येत असतो. बाक चे भाग एवढे हाय-फाय दसत 

असताना आ हालाच कुठेतर  बाय-बाय के यासारखे आ हाला वाटत.े कारण मी तर 

हणेन क , आयु त साहेब मा या भागात सग यात जा त वेळा आले असतील. 

यांनी अनेक वेळा भेट देऊन सु ा, या कामांची पूतता कर यासाठ  आ ह  य न 

करत असून सु ा हे मा.महापौर साहेबांना व मा.आयु त साहेबांना मा हत आहे. पाणी 

असेल, ज मनी असतील बाक या गो ट  असतात, यावेळी आणखी पु ढे गेलो क , 

अजून कमी दरात ज मनी कशा मळतील याबाबतीत य न केला जातो. परंतू या 

भागात नागर  सु वधा पुर व यासाठ  नगरसेवक हणून य न करत असताना 

या ठकाणी  अजून मुलभूत सु वधा सु ा पोहोचले या नाह त. देहू  कँटोनमट बोडाची 

ह  अस यामुळे देहू  कँटोनमट बोडाची साठ/स तर हजार लोकसं या असले या देहू रोड 

प रसरातून आम या भागात दोन/तीन नाले येतात. आ ण अशु  पाणी इथे पवना 
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नद म ये सोडले जात.े परंतू जा त य न क न सु ा या ठकाणी नाले बांधणीचे काम 

अ यापपयत झालेले नाह . मा.आयु त साहेब, मा.महापौर साहेब, या ठकाणी न याने 

समा व ट गावांचा वचार केला आहे. परंतू अ धक वचार हावा, यासाठ  य न करावा. 

आपण या अथसंक पाम ये समतोल मांडायचा य न केला आहे. परंतू ह  उणीव 

आपण भ न काढावीत. मी पु हा एकदा तुमचे अ भनंदन क न थांबतो, ध यवाद.              

मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आज 

जनते या पैशांचे जनतेसाठ , शहरासाठ  जे बजेट सादर झाले आहे, यावर मला काह  

गो ट  बोलाय या आहेत. मा.आयु त साहेब, आ ह  सवजण पोट तडक ने बोलतो 

आहोत. परंतू शहरा या वकासाचा वचार करताना व उ याचा ट कोण ल ात घेऊन 

हे बजेट मंजूर हो याआधी काह  गो ट ंचा वचार नि चतपणे करावा. या- या 

सद यांनी काह  गो ट  मांड या, याचा नि चतपणे वचार क न या बजेटम ये बदल 

हावा अशी या ठकाणी मी अपे ा य त करतो. सग यात मह वाची गो ट हणजे 

अ तशय चांगले बजेट असत,े सग या गो ट  असतात. शासक य यं णा कंवा 

कमचार  यांचा ताळमेळ नाह . यामुळे ह  यं णा नागर कांपयत पोहचत नाह . 

नागरव ती वभागाचेच बघा. या वषातल  दहावीची पर ा झाल  आ ण आपण मागील 

वषा या दहावीची पर ा दले या मुलांचे चेक देतोय. यांना नकालानंतर तीन 

म ह यांम ये हे चेक दले पा हजे. हे चेक हणजे यांचे ब ीस आहे. हे चेक आपण 

वष, दोन-दोन वष देत नाह . अशा ब-याच अडचणी आहेत. यात शासक य कमचार  

कारणीभूत असतील कंवा यांची कमतरता कारणीभूत आहे. आपण यां या 

भरती वषयी वचार करत नाह . नवीन योजना राब व या पा हजेत. आपण यांचा पण 

वचार करत नाह . सग यां याच भागात ये ठ नाग रक आहेत. आज यांची अव था 

अशी आहे क , यांना मुले सांभाळतात. परंतू यांचा वैयि तक खच औषधांचा खच 

यांना पेलवत नाह . आपले वायसीएम आहे, तालेरा आहे. परंतू यां या औषधासाठ  

यांना दर म ह याला हजार पये तर  लागतात. यांना औषधे घे यासाठ  कुठल  

योजना तयार केलेल  नाह . आपण पु या या धत वर योजना आणतो. या थोडा चज 

करतो. पण आपण आप या नागर कांची गरज ओळखून, शहराची गरज ओळखून 

कुठल  योजना आखतो का. आप याकडे तशी यं णा आहे का. योजना आख यासाठ  

एक क मट  आहे. असे काह च नाह . याबाबतीत वचार केला पा हज.े आपले वायसीएम 

णालय आहे. तालेरा णालय आहे. पण तथे पु रेसे डॉ टरच नाह त. युरोलॉिज ट 

नाह त. काह  डॉ टरांची आपण भरती करत नाह . भरती होत नाह . काह  ठकाणी 
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पगाराचा काह  इ यु असेल. आप याला टमट यायची आहे. आप याकडे येणारे 

सगळे ण गर ब आहेत. यांना आजारावर बाहेर उपचार घेणे खूप अवघड आहे. 

आपण मुलभूत गरजा ल ात घेत नाह. जनतेची मुलभूत गरज बीआरट  नाह. 

बीआरट  ट बंद आहे, चालू नाह . तथ े लोक गा या पाक करतात. आप याला 

नागर कां या मुलभूत गरजा ल ात आ या नाह त, यां या आरो या वषयी वचार केला 

नाह , यां या गरजां वषयी वचार केला नाह तर जनते या पैशांनी तयार केलेले हे 

बजेट जनते या काय कामी पडणार.  

 अि नशामक – शहरात ब-याच ठकाणी अचानक काह  गो ट  घडतात. संत 

तुकारामनगरमधून अि नशामकची गाडी यायला उशीर होतो. आम या चंचवड गावात 

भरपूर जागा श लक आहेत. चंचवड गावात एक अि नशामकची गाडी उभी केल तर 

तो संपूण प रसर, रावेत, वा हेकरवाडी, पंपळे सौदागर सग या प रसरात पोहोचू 

शकेल. तसा वचार क न अि नशामकसाठ  तरतूद केल  पा हज.े तालेरा हॉि पटल 

नवीन बांधले आहे. तथे अॅ यूल स नाह . आ हाला वायसीएम मधून बोलवा या 

लागतात. वायसीएमम ये सात कंवा आठ अॅ यूल स असतील, तु ह  यात या दोन 

अॅ यूल स तथे उ या क  शकता. यामुळे कुठे घटना घडलतर गाडी लवकर पोहचू 

शकेल. डझेल कंवा पे ोल देखील वाचेल. याचाह  इथे वचार करावा. एलईडी संदभात 

बरेच नगरसद य बोलल.े खरेद  कशी केला हा वषय नाह . आपण जे हा येका या 

भागात नवीन पोल उभे केले आहेत आ ण नवीन पोलला जुनीच फट ंग लावल  आहे. 

लोक आम याकडे लगेच बघायला लागतात. आ ह  काय घोटाळा केला आहे का. यांना 

काय वाटत,े नवीन पोल हणजे नवीन फट ंग. आ हाला यांना सांगावे लागते क , 

फट ंग वेगळी आहे, पोल वेगळा आहे. या फट ंग हळूहळू येतील. या भागात एलईडी 

बसव या आहेत, तथे प रि थती अशी आहे क ,जे हा एलईडी बंद पडतात, ते हा आपले 

कमचार  ते काढून नेतात, मग आठ/दहा दवसांनी तथे दुस-या एलईडी लाव या 

जातात. आप याकडे याचा बॅल स सु ा नाह . हे आपले कसले नयोजन. आपण 

अ या छो या-छो या गो ट ंचे नयोजन करावे. मा.आयु त साहेब, तु ह  खूप पॉ झ ट ह 

प तीने काम करताय. माझा अनुभव आहे. परंतू तु ह  कमचा-यांना थोडेसे धाकातच 

ठेवा. यांनी काम केलेतर तु हाला, आ हाला आऊटपुट मळणार आहे. नाह तर 

आऊटपुट मळणार नाह .  

ब-याच ठकाणी खोदून ठेवले आहे. काह  ठकाणी एमएसईबी या लाईन 

टाक या आहेत. काह  कंप यां या वायर  गलेे या आहेत. तु ह  येक भागाला 
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तरतूद ठेवल  आहे. परंतू ॉ लेम असा आहे, मा या भागात तु ह  खोदायला 

परवानगी दल  आहे. खोदून ठेवले आहे. यासाठ  काह तर  नयोजन करा. या दहा 

कोट ंतून आ हाला दले पा हजे. नद चे दूषण हा मुलभूत वषय आहे. तु हाला सु ा हे 

मा हत आहे. नद  दू षत झाल तर तु हाला उ या पाणी मळणार नाह. पा याचे 

सोडून या साहेब, पण ती नद  आहे, आपल  माता आहे. आपण तला तर  व छ 

ठेवले पा हजे. आपण या मुलभूत गरजा ल ात ठेव या नाह त. समा भंत बांध यासाठ  

आणखी जा त तरतूद ठेवायला पा हजे होती. मा या पूण भागातून नद  गेल  आहे. 

तीन वष झाल  तर  समा भंतीसाठ  पाटबंधारे वभागाची परवानगी मळत नाह . ह  

कुठल  प त आहे. आपण अशा प तीने यात वेळकाढूपणा केलातर नि चतच पुढचे 

पंपर  चंचवड शहर दसायला सु ंदर पण आतून अ यंत बकाल असेल. आ ह  गेले चार 

वषापासून म हला व छतागृ ह व पु ष व छतागृ हाची मागणी करतोय. पु याम ये 

पाचशे मीटरवर व छतागृ हे दसतील. बरे वाटले. तु ह ह  हा चांगला नणय या. 

आप या लोकां या सोयी या ट ने हे मह वाचे आहे. बजेट मंजूर होत असलेतर  तु ह  

मंजूर होत असताना यात अशा काह  तरतूद टाका. आणखी काह  चांगले बदल करा. 

नाह तर आ ह  एवढे सगळे तुम यापु ढे मांडणार, यात बदल हायचा नाह  आ ण आहे 

तेच मंजूर होऊन आम यापु ढे येणार. माझी आप याला ामा णक मागणी आहे क , 

शहरात डाय ल सस करणा-या णांचे माण वाढले आहे. रोटर  लब असेल कंवा 

आप याकडून यांना आणखी मदत केल  पा हज.े हा आजार खूप वाढला आहे. मा या 

भागात कमीत कमी दोनशे ण डाय ल सस करतात. बला हॉि पटलम ये गेलो, 

मोरया हॉि पटलम ये गेलो, नरायम णालयात गेलोतर तथे .१२००/- घेतात. यांना 

आठव यातनू दोन वेळा डाय ल सस करायला जावे लागते. एवढे पैसे कुठून आणणार. 

गर ब असो नसो, तो आप या शहराचा नागर क आहे. आपले कत य आहे. वायसीएम 

णालय एवढे मोठे आहे. या वषयी क पना केल तर नागर कांना एक चांगल  सोय 

उपल ध होईल हे पण आपण थोडेसे ल ात यावे.  

ये ठ नागर कांसाठ  औषध योजना यावर मी बोललो. अशी योजना क या क  

याचा उ या या लोकांना फायदा होईल. आपण काय करतो, उ याचा वचारच करत 

नाह . ओला व सु या कच-या या बा केट वाट या. कती खरेद  के या. याचा काह  

उपयोग झाला नाह . आपले पैसे वाया गेले. या योजना क  यातून नागर कांना 

खराखुरा फायदा हायला पा हज.े दखावू फायदा नको. नि चतपणे हे बजेट मंजूर 

होईल. यातून शहरासाठ , नागर कांसाठ  आणखी काय बदल करता येतील ते करावेत. 



92 
 

मी सूच वले या सूचनांचा चांग या प तीने अ यास क न या माणे करावे अशी 

वनंती करतो. मला बोलायची संधी द याब ल आपले ध यवाद.                

मा.आशा सूयवंशी - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, मला 

आयु त साहेबांना सांगायचे आहे क , आम या बजल नगर भागात प ह या पा या या 

टा या भरायचे बजेट या. कारण पा या या टा या १५ त े२० ट के भर या गे यामुळे, 

पूण न भर या गे यामुळे पूण वॉड ड टब होतो आहे. सकाळ-सं याकाळ पाणी आले 

नाह  हणून म हला घर  येतात. मी तु हाला भरपूर फोन लावले आहेत. वॉडात 

एमएसईबी या केबल खोदाईमुळे र यां या डांबर करणासाठ  जा तीत जा त बजेट 

यावे. मी दोन उपसूचना द या आहेत. या आव यक आहेत, या मंजूर करा यात. 

मा.आयु त साहेब, तुम यामुळे सव नगरसेवक आनंदात असतात. आम या भागातला 

तेवढा पा याचा न सोडवावा. मी लडकत साहेबांना देखील हणते क , 

बजल नगर या टा यांम ये जरा जा तच पाणी सोडा. या आ थक वषात सव 

नगरसेवकांना नवडणुक ला सामोरे जा या या ि टकोणातून सवाना एकसारखी तरतूद 

यावी. सग या वॉडाना एकसारखी तरतूद यावी, सगळीकडे एकसारखी कामे काढावीत 

एवढ च ाथना करत.े  

मा.आरती च ध े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, सन २०१६-

१७ चे बजेट या ठकाणी सादर होत असताना सवाना चांगले बजेट दले आहे. पंपर  

चंचवड हे अ यंत चांगले शहर आहे. आपण पाहतो, पा लकेतफ नागरव ती 

वभागाकडून अनेक चांग या योजना चालवतो. वधवा म हलांसाठ  असेल, शवण 

लास असेल या योजना चालवतो. म हलांना ायि हंग लास ह  योजना शासनातफ 

चालू आहे. परंतू पा लकेतफ ह  योजना चालू झालेल  नाह . हणून म हला आ हाला 

वारंवार वचारत असतात. जे दहावी-बारावीतील व याथ  ाय हेट शाळेत शकतात, 

यांना देखील अनुदान दले आहे. यांना कौतुकाची थाप हणून हे अनुदान दले आहे. 

जी मुले पंपर  चंचवड शहराम ये गेले २० वषापासून राहतात, पण पुणे शहरातील 

शाळा-कॉलेजम ये शक यासाठ  जातात. याक रता यांना अपा  ठरवले आहे ते यो य 

आहे का. पुणे महापा लका सु ा यांना अनुदान देत नाह. यासाठ  आपण पुढ ल 

वषासाठ  या योजनेम ये सुधारणा करावी. यामुळे या मुलांनादेखील या योजनेचा लाभ 

घेता येईल. पाणीप ी बीलाबाबत बरेच जणांनी सां गतले. नागर क बील भरायला तयार 

असतात. परंतू बीले वेळेवर येत नाह त. तीन-तीन म हने बील येत नाह . लोक 
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हणतात, आ ह  वेळेवर बील भरतो, मग आ ह  दंड का भरायचा. पाणीप ीची बले 

वेळवर आल  पा हजेत. एवढे बोलून मी माझे दोन श द संपवत.े  

मा.सं गता भ डवे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,मा या 

भागात  बीआरट  बस टॉप आहे, तो कोलमडलेला आहे. तथे काह ंनी संसार थाटला 

आहे. तु ह  यावर ल  क त करा. मला व छतेबाबतीत थोडे बोलायचे आहे. व छ 

भारत अ भयानाअंतगत वैयि तक घरगुती अनुदान दले आहे. पण म हला महापौर, 

म हला प ने या सव पदांवर म हला अ धकार  असताना देखील शहराम ये म हला 

शौचालयांची कमतरता आहे. सावज नक ठकाणी म हलांसाठ  शौचालय यव था नाह . 

ह  शासनाची उदा सनता आहे. लोकसं ये या माणात दहा लाख लोकसं या असताना 

या माणात कती म हला शौचालये आहेत. मा.आयु त साहेब, भ ती-श ती 

टे कोपासून ना शक फाटा या मागावर ाम-वे करायचे नयोजन आहे. परंतू परदेशात 

पूव पासून ाम चालत.े आप या मा.मंगलाताई कदम व मा. द लप बंड साहेबांनी तर 

बाहेर या देशांत जाऊन ामम ये बसून फोटो काढला होता. पण ाम इथे आल  नाह . 

आपण पंपर पयत करतोय तर या मे ोला जोडणारे मनी बस माग ज र करावेत. 

ना शक फा यापासून चाकणला जोडता येईल. रहाटणीपासून हंजवडीला जोडता येईल. 

सग यात शेवट  मला सांगायचे आहे क , रा वाद  प ा या सव पदा धका-यांना 

वनंती आहे क , आपला कारभार नगर वकास खा याअंतगत चालतो. आपण आपले 

शहर कती सु ंदर आहे हे दाखव यासाठ  आप याकडे येत असले या अडचणी 

सांग यासाठ  आपण स माननीय मु यमं ी यांना बोलवावे अशी वनंती आहे.  

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आजचे हे 

बजेट सादर करताना हंद -मराठ  म ीत अ यंत गोड भाषेत यांनी हे बजेट सादर 

केले असे आमचे बंधू मा.ड बु आसवानी. मा.महापौर साहेब, महापा लकेचे सन २०१६-१७ 

चे अंदाजप क महापा लके या सभागृ हासमोर मांड यात आले आहे. खरेतर सग यांनीच 

जमाखचाचे आकडे मांडले आहेत. याला जसे जमेल तसे यांनी यांचे आकडे मांडले 

आहेत. परंतू ीमंत महापा लका असा लौ कक असणार  आपल  महापा लका गेले 

तीन/चार वषात आपले बजेट दु पट झाले आहे. बजेट दु पट होत असताना तथे आवक 

वाढल , कामे वाढल  हणून बजेट सु ा वाढल.े याला एकच कोणी जबाबदार नसून 

संपूणपणे काम करत असलेले कमचार  असतील, आयु त असतील, नगरसेवक असतील 

यात या सग यांचाच हातभार आहे. वतमानप ात मोठमो या बात या छापून येतात 

क , ३/४ वषात बजेट वाढले. परंतू माच म ह याम ये यावेळी बजेट मंजूर साठ  येत,े 
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ते हा सगळे नगरसेवक हणत असतात क , मा या वॉडातले काम झाले नाह . मग 

बजेट मंजूर करताना हे तुमचे अ भनंदन करतात, हा बार फुसकाच नघतो. आपले कुठे 

चुकते का, याचे शासनाने आ मप र ण केले पा हजे. कारण बजेट सादर होताना तसे 

वागणे मह वाचे आहे. आ ण दुस-या वष  जे हा नवीन बजेट येत,े यावेळी या मध या 

काळाम ये येक मट ंगला कंवा या सभागृ हाम ये नवीन सद य, जुने सद य सगळे 

हेच हणत असतात क , मा या वॉडात कामच होत नाह . काम होत नाह  मग पैसे 

कुठे जातात. हा सु ा मह वाचा न आहे. काह  हटले क , पैसे नाह . एकतर 

आ हाला जसे पा हजे तसे काम होत नाह  हणून आमची ओरड आहे का कंवा आपण 

खरेच गाजर दाखवत आहात का. दो ह पैक  काह तर  एक स य आहे. आ ण बहुतांशी 

स य हेच आहे क , आपण गाजर दाखवायचे काम करताय. हणजे गाजराची पु ंगी 

वाजल  तर वाजल , बाक  काय आहे. आपण या कारे अ भनंदन ि वकारता, 

याच माणे टका सु ा ि वकारल  पा हज.े तेवढे मोठे मन ठेवले पा हज.े एवढे मोठे 

बजेट सादर करत असताना मा या मनात हाच न येतो क , या बजेट या 

मा यमातून आपण शहराला यो य याय देतो का. पूण बजेटचे पु तक चाळत 

असताना एकह  ना व यपूण गो ट आपण आणलेल  नाह . आप याजवळ हे जे मोठे 

पु तक आहे, ते पूणपणे सन २०१५-१६ चेच पु तक सन २०१६-१७ या पु तकात कॉपी 

पे ट केलेले आहे. सन २०१३-१४ या पु तकात गावांचा वकास आराख याचा वषय 

घेतला होता. तो या पु तकातून गायब केला आहे. यावेळी डॉ. ीकर परदेशी आयु त 

होत,े यावेळी आ ह  वकास आराखडा मांडला होता. मा.आयु त साहेब, अशा काह  

योजना आणा क  या चालू राहतील. यांनी सां गतले होत े क , मी यो य कारे, 

अ यासपूवक आणला आहे. आ ण ते पुढे चालू राहणार आहे. दूदवान,े सारथी असेल, 

पयटन वकास आराखडा असेल याचा समावेश आज बजेटम ये नाह . सारथी तर 

जवळपास शंभर ट के बंदच पडले आहे. यावेळी परदेशी साहेबांनी महापा लकेत सारथी 

हे पलाईन आणल , यावेळी आ ह  यांना सां गतले होत,े तु ह  नागर कां या त ार  

नगरसेवकांना सांगा. कारण तो तथे आहे. नागर क डायरे ट त ार  करतात. मग 

माझा तथे उघडक स येत े हणून माझी खरेतर तथे त ार होती. साहेबांची बदल  

झाल  आणी तु ह  ते बंदच केल.े दबावाने झाले, दूल  के यामुळे केले कसे केले हे 

देवच जाणो. पण सारथी नि चतपणे बंद झाले आहे. मा.महापौर साहेब, मागील 

अंदाजप कात .१८४.९२ कोट  आरंभीची श लक हणून नमूद कर यात आल   होती. 

हच सुधार त अंदाजप कात .२२९.६८ कोट  आरंभीची श लक आहे. हणजे २०१४-
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१५ या बजेटम ये तरतूद क न सु ा सुमारे .२२९.६८ कोट  पये खचच झाले नाह त. 

आपण याचे उ तर शासनाकडून मा गतले नाह . कारण वषय असा आहे क , बजेटचे 

पु तक एवढे मोठे आहे क , वाचायला लागलो तर डोळे बंद होत होत.े रोज थोडी-थोडी 

पाने वाचतोय. मनात सारखी शंका यायला लागल  क , मागील वष ची १२० कोट ंची 

ंट ंग म टेक या वष  आहे का नाह. शोध-शोध शोधल . काह  दसलेच नाह . मा हती 

पण घेतल . लेखापाल जगदाळे यांना पण वचारले. मु यलेखापाल, ी. मोद भोसले 

यांचे खास क न अ भनंदन क  का, यां या पदाची गुम , यांचा ध कार क  का 

नाह  ते कळत नाह . यांना कोणताह  न वचारा, साहेब, मला याची मा हती पा हज.े 

हे माझे काम नाह . या वभागाला वचारा असे उ तर देतात. मग तु ह  काय पा या 

टाकायचे काम करता का. तु हाला कळत नाह . मी वचारत नाह . तु हाला कळत नाह  

असे तु ह  हणूच शकत नाह . तु ह  या पदावर आहात, तु हाला कळालेच पा हज.े 

जर येक वभाग तुम याकडे आणून देतोतर, आले या पैशांचा व नयोग कसा 

करायचा हे तुमचे डपाटमट ठरवते. मग आ ह  जर न वचारला, तुमचे सगळे 

वभाग कागदाचे चटोरे देतात. यांनी ते सगळे एक  क न यावे. माझा यां याब ल 

रोष असा आहे क , नवीनने वचारले तर  हेच उ तर, जु यांनी वचारले तर  हेच उ तर. 

कदा चत यांना पदाची गुम  आहे. खरेतर यांनी इथून लवकर जावे. कारण अशा 

लोकांची इथे गरज नाह . याआधी जे अ धकार  होत,े यावेळी बजेटवर ब-यापैक  

साधकबाधक चचा होत होती. मी गेले दहा वषापासून या सभागृ हाचे त न ध व करते 

आहे. पण अशा कारची उमट उ तरे, कंवा अशा कारचे हात वर करणे कोणी केले 

नाह . तेवढे आता मोद भोसले यांनी यां या तीन/चार वषा या काळात केले आहे. 

डॉ.परदेशींना मोद भोसलना इथे आणले. यावेळी आ हाला वाटले, ते िजतके 

ामा णक, हु शार आहेत, तशीच यांची टम असेल असे आ हाला वाटले होत.े परंतू हे 

खोटे ठरवले. डॉ.परदेशी साहेबांना एखाद  गो ट कळाल  नाह तर ते कळवून घेत होत.े 

आ ण उ तर यायच.े नंतर सांगतो, तासाभराने सांगतो पण शंभर ट के सांगायच.े 

मोद भोसले यांचे तसे अिजबात होत नाह . मा.महापौर साहेब, कोणीह  प रपूण नसत.े 

मी तर अिजबात नाह . मी तर हणेन क , मी तर व याथ  आहे. मी प हल तल  

व याथ  आहे आ ण मला शकायची खूप इ छा आहे. एखादा पॉ ट जर समजत 

नसेलतर मी शंभर ट के वचारणार. मा याकडून सभागृ हाम ये चुक ची मा हती जाऊ 

नये हणून मी वचारत.े तर मला यांनी ती मा हती पुरवल  पा हजे. हे हेड कुणाचे 

थाप यच,े मग थाप य वभागातले यांचे लेखापाल यां याकडे जायच.े यांनी 
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बजेट या पु तकात या पानाची झेरॉ स काढून यायची. एवढा सगळा वास आ ह  

करायचा, तो कशासाठ  करायचा. आ हाला जर हे कळाले असते तर हे जे काह  

आ हाला टो या घालायचे काम चालत,े ते आ ह  तु हाला क  दले असते का. 

आ हाला ते कळत नाह तर आ हाला ते कळू यायची आमची इ छा आहे, आमची 

शकायची इ छा आहे. हणून आ ह  तुम याकडे ती मागणी करतोय. परंतू याची 

पूतता न करता तुम या वभागाकडून वाटा या या अ ता लाव या जातात. आ ण यात 

तुमचा कमीपणा आहे, तुमचे अपयश आहे. मा.आयु त साहेब, तु ह  िजतके चांगले 

नगरसेवकांबरोबर वागता तेवढेच चांगले तुम या हाताखाल या कमचा-यांबरोबर देखील 

वागता. यां यावर खरेच शासनाचा दबाव असला पा हजे, दरारा असला पा हज.े 

यां याशी तु ह  इतके चांगले वागता, आ ण यातून न प न काय होत.े तु ह  एकटेच 

असता. मा.आयु त साहेब, आपण या गो ट कडे सु ा ल  यायला पा हजे. मला 

वाटत,े मी मागील वष  सु ा बजेट सभेत भोसले साहेबांची त ार केल  होती. या वष  

सु ा त ार केल  आहे. सन २०१६-१७ या अंदाजप कात .२७७.३७ कोट ंची आरंभीची 

श लक अस याचे नमूद कर यात आले आहे. शासनाची गती पाहता ह  र कम 

.३५० कोट ं या घरात पोहोचेल अशी मनात नि चत खा ी आहे. यावेळी साय स 

पाकला बजेट समजून घे यासाठ  बोलवले होत.े ते हा बजेट या ि ह डओ ि ल पंगज ्  

दाखव या हो या. यावेळी सां गतले होते क , एलबीट चे उ प न वाढले आहे. हणून 

आम याकडे ह  आरंभीची श लक जा त दसते आहे. पण साहेब, आपणच सा गंतले 

क , बांधकाम परवाना वभागाकडून शंभर कोट  उ प न कमी झाले आहे. हणजे एकूण 

एकच झाले आहे. ए ककडे एलबीट चे उ प न शंभर कोट ंनी वाढले. दुसर कडे बांधकाम 

परवाना वभागाचे उ प न शंभर कोट ंनी कमी झाले आहे. तर सु ा आरंभीची श लक 

वाढलेल  दसत.े खरेतर इथे डॉ.माने साहेबांचे अ भनंदन व कौतुक केले पा हज.े एलबीट  

आ यानंतर जी काह  ओरड होत होती. आ ह  जकात सु  करावी हणून आंदोलन केले 

होत.े या- या वेळी ज-ेजे नगरसेवक अगद  श दशः उ ार करत होते. आज यांना 

काय आहे. आपण बोलायची घाई कती करतो. भीक लागेल, हातात कटोरा येईल, हे 

होईल, ते होईल, यांचं वा ोळे होईल. आंदोलन करतात, असंच करतात, तसंच करतात. 

आज काय, .१३५० कोट  एलबीट या मा यमातून वसूल झाले असतील, आले 

असतील तर आज काय. यावेळी केलेले आंदोलन खरे होते. येक नाचे उ तर 

असत.े फ त वेळ व काळ येऊ यावा लागतो. याची वाट पाहणे अ यंत गरजेचे आहे.  
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शहरा या वकासाचा वेग वाढवायचा असेलतर शासना या कामाचा वेग वाढवणे 

सु ा तेवढेच गरजेचे आहे. परंतू शासनावर स ताधा-यांचा व आयु तांचा वचक 

रा हलेला नाह . हणून सग या महापा लकेत आ हाला बेधु ंद कारभार पहायला मळतो 

आहे. ले सबाबतील एक छोटेसे उदाहरण देतो. स मा.हायकोटाने एवढ  तंबी दल . 

आदेश काढल.े परंतू संपूण शहरभर अन धकृत ले स पा हलेतर असे वाटते क, हे 

ले सच े शहर आहे का काय. इतके सु ंदर, इतके अ तम शहर आ ण या शहरात 

लागलेले बेकायदा ले स हे जर पा हलेतर आपले शासन कती काय म आहे हे 

याव न आप याला दसून येते आहे. आ ण त ार केल , िजथे नगरसेवकांचे बोड 

लागलेले आहेत, आता तथे मोठमोठे ले स लागलेले आहेत. आ ण एखा या 

नागर काचा फोन आला क , मला तुम या घर  यायचे आहे. कंवा बाहे न आले या 

य तीला सांगतो, तथे असा असा बोड लागला आहे, तथे ऍरो आहे, तथून या. तो 

हणतो, कुठे बोड लागला आहे. मग ल ात येत,े अरे तथेतर मोठा ले स लागलेला 

आहे. मग काय सांगायच,े अरे तथे घूस, बघ आ ण घर  ये. मा.आयु त साहेब, हे 

ले स काढले पा हजेत. एक दवस,दोन दवस,वाढ दवस कती दवस साजरा करायचा. 

सो या गो या च या सग यां या वाढ दवसाचे ले स लागलेले आहेत. कारवाईच होत 

नाह . मा.आयु त साहेब, आ ता खरेतर कारवाईची गरज आहे. तु ह  आ ता फौजदार  

दाखले केल तर नवडणुक ला अज छाननीतच अज बाद होणार. मी इथून पुढे त ार 

करताना तुम याकडे लेखी त ार करणार आहे. मी तु हाला कारवाई करायला भाग 

पाडणार आहे. मा.महापौर साहेब, अंदाजप काबाबतीत आयु त साहेबांनी केले या 

नवेदनात पान नं.२वर हटले आहे, या वषाचे अंदाजप क हे व तुि थतीला ध न हावे 

हणून भाग नहाय बैठका घेऊन जा तीत जा त कामांचा अंतभाव केला आहे. 

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मला असे हणायचे होते क , तु ह  हे करायची 

कबूल  दल  क , मागील वषाचे बजेट हे व तु न ठ न हत.े तुम या कोणा याच 

नवेदनात हे नाह . तु ह  या वष  तसे नवेदन केले आहे. यामुळे मला वाटते क , या 

शहरात जे पोटि शयल आहे, याला ध न आपला हवा तसा वकास झालेला नाह . 

आ ण जर आप याला तसा वकास करायचा असेलतर मा.आयु त हणतात तसा 

व तु न ठ, जर यांनी या ठकाणी अ यास केला असेल आ ण खरोखर भाग नहाय 

बैठकांचा आपण तथे आढावा घेऊन कामा या न वदा चालू के या, जर कामे 

काढल ततर तर नि चतपणे या वषाचे हे अंदाजप क व तु न ठ अंदाजप क हणता 

येईल. बजेटम ये काह  ठकाणी असे झाले आहे क , काह  भागांचा अ त वकास झाला. 
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हणजे अजून वकास नको असे हणायची वेळा नागर कांवर आल . एकाच भागात 

तुमचे थएटर, एकाच भागात तुमचे गाडन, एकाच भागात तुमचे सां कृ तक क , 

एकाच भागात तुमचे सप यान, काय-काय हणून देणार आहोत. यांना देताय याचे 

आ हाला दु ःख नाह . परंतू गेले अनेक वषापासून, २० वष झाल , जी नवीन गावे 

महापा लकेत येऊन देखील आजह  आपले यां याकडे दूल  आहे. ख-याअथाने शहरात 

सवात जा त उ प न देणार  ह  गावे आहेत. यां याकडे जाणूनबुजून दूल  करताय. 

कारण तथले नगरसेवक तेवढे ताकदवान नाह त. त ेदबावतं  वापरणारे नाह त. हणून 

आपण दूल  करताय हा माझा आरोप आहे. हे मी आकडेवार व न प ट क न देऊ 

इि छत.े नवीन गावे आहेत, यातील पाणीपुरव याचा वषय असेल, थाप यचा वषय 

असेल, जल नःसारणाचा वषय असेल, व युतचा वषय असेल याक रता केलेल  तरतूद 

अ यंत तोकडी आहे. जुने शहर आहे तथे वाढ ला जागा राह लेल  नाह . मघाशी काह  

बंधू ंनी सां गतले, आजूबाजू या गावांत ब डरचे खुप मोठमोठे क प होत आहेत. 

महापा लकेने इथे सु वधा द यातर महापा लकेला जा तीत जा त उ प न मळेल. 

नागर कांना सुखसु वधा मळणार आहेत. आपण यां याकडून उ प न काढणार आहोत. 

आपण टॅ स घेणार आहोत. खरेतर आपण या गावांकडे जा णवपूवक ल  यायला 

पा हज.े हे खरेतर आयु त साहेबांचे काम आहे. मा.महापौर साहेब, तळवडे, चखल , 

दघी, पुनावळे, मोशी, रावेत, च-होल  या नवीन गावांचा समावेश झाला अस याचे 

मा.आयु तांचे हणणे आहे. ह  गावे १९९७ साल  महापा लकेत समा व ट होऊन वीस 

वष झाल  आहेत. वकासाचा पॉ ट एक ट का येथे धरता येईल असा वकास आपण 

या ठकाणी केला. या गावांम ये टडीआर वाटप जा त झाला. आर णे ता यात घेतल . 

पण आर णे वका सत कुठे झाल  आहेत. आर णे ता यात घेतल  हणजे वक सत 

होतात का. मला यात एक सुखद ध का कं चतसा असा वाटतो क , कमान या 

गावक-यां या ज मनी ता यात देऊन टडीआर दला असेल, तेवढेच यां या वाटेला 

आलेले सुख हणता येईल. परंतू नागर क हणून सु वधा देताना तु ह  कमी पडला 

आहात हे सु ा वस न चालणार नाह . या वीस वषाम ये आपण या गावांना मुलभूत 

सु वधा सु ा देऊ शकलो नाह त, ह अ यंत संतापजनक घटना आहे.  

मा.आयु त साहेब, मी मघाशी मु य उ यान अ ध क, ी.साळंुके यां याकडून 

मा हती घेतल . साळुंके यांचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. बघा कोणालातर  दुसरा 

शोधा, याला आणा, याला े नंगला पाठवा. याला उ यानाचे काय शकवायचे ते 

शकवा. पण साहेब, हात जोडून वनंती करते क , साळुंके यांना तथून बदला. नाह तर 
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आता आ हाला बदलावे लागेल. इतक  वाईट वागणूक ते नगरसेवकांना देतात. मला 

वाईट वागणूक देत नाह त हणजे इतरांना देत नाह त असे नाह . आ ह  सु ा चौदावे 

र न दाखवले हणून ते मा याशी नीट वागतात. यांना काह च मा हत नसत.े आपणच 

सां गतले होत,े नवीन समा व ट गावांम ये दहा भागांम ये एकह  उ यान नाह . सात 

भागांत उ यान वक सत कर यासाठ  मो हम हाती घेतल  आहे. बजेटम ये तरतूद 

केल  आहे. आपण नवीन प नास हजार झाडे लावणार आहोत. शहराचा ीन भाग ३१ 

ट के आहे. मागील वष  शहराची ीनर  ३१ ट के होती. या या आद या वष  ३१ 

ट के होती. हणजे ३१ ट यां या प लकडे आपण काह  जात नाह त. दर वष  प नास 

हजार, एक लाख, द ड लाख झाडे लावतो. मग ती कुठे जातात. यांची ट केवार  का 

वाढत नाह . यांची ट केवार  हा वषय नाह . एकतर ह  झाडे जगतच नाह त. आ ण 

दुसरे हणजे साहेब, मी उ यानचे एक करण दले होते. उ यान वभाग एक फुटा या, 

द ड फुटा या प नास हजार, एक लाख झाडांची खरेद  करताना थायी स मतीची मंजूर  

हो याआधीच आपण वकऑडर दल  होती. इतकं धाडस, इतकं धा र य, इतका 

मुजोरपणा, इतरका माजोरपणा एखा या अ धका-यात कसा येऊ शकतो. या वषयावर 

आपण ऑटो ल टरला माझी सुनावणी घेतल  होती. यावेळी यांनी तुम यासमोरच 

कबूल केले होते क , हो मंजूर  घे याआधी वकऑडर दल  आहे हणून. यावेळी ठरले 

होते क , अडीच फुटांची, पाच फुटाची झाडे जी काह  असतील ती आम या समोर 

आणा. आपण हे मु ाम केले नाह . आपण सु ा साळुंके साहेबांना पा ठशी घातले. 

कंु पणच शेत खात असेलतर कोणाकडे दाद मागायची. तु ह  यांना धारेवर धरायला 

पा हजे होत.े तु ह  यां यावर कारवाई केल  नसती, तु हाला यां यावर कारवाई 

करायची न हती. तर  हे स य तर  लोकांसमोर आले असते क , झाडे अडीच फुटांची 

घेतल  आहेत, आ ण पाच फुटांचा रेट दला आहे. आप या एखा या ठेकेदाराला यात 

बसव यासाठ  अट -शत  कशा बदलू शकतात. सहाशे पायाला अडीच फुटाचे झाड येत 

नाह , हे मा हत असताना सु ा याने न वदा भरल . आ ण न वदा भ न यालाच 

कं ाट का दे यात आले. माझा या ठकाणी ठाम आरोपच नाह तर मा याकडे याची पूण 

मा हती आहे. ह  झाडे घेतल  ती एकाच कारची घेतल  होती. आ ण घेतल  असतील 

तर आपले ठरले होते क , आपण या ठकाणी मोजणी करणार आहोत. मघाशी 

कोणीतर  बंधु ंनी सां गतले क , आपण झाडांची गणना केल  पा हज.े आपण झाडांचीच 

गणना करत नाह तर कु यांची कधी करणार आहोत. मागील वष  मी वनंती केल  होती 

क , आपण झाडांची गणना क  यात. झाडे जगत नाह त मग आपण दरवष  
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को यावधी पैसे कसे खच करतो. मा.महापौर साहेब, मला असे वाटते क , याकडे 

आयु त साहेबांनी गां भयाने बघायला पा हजे आहे. मा.आयु त साहेब, आपण 

ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालयासाठ  या बजेटम ये साडे पंधरा कोट  पये ठेवले 

आहेत. आपण ामीण भागात या एकातर  उ यानासाठ  एवढे पैसे ठेवलेत का. या या 

.१ ट के ठेवले आहेत. साहेब, तु हाला बोलले क  राग येतो. खरे आहे, व तुि थती 

आहे. जे दबाव आणतात, जे सभागृ ह चालवतात यांचे ऐकता. सभागृ हातले ा मण 

भागातले नगरसेवक सु ा लोकशाह  प तीने नवडून आले आहेत. या भागातलेह  

नागर क टॅ स भरतात. तु ह  यां यासाठ  तरतूद केल  नाह. पाच लाख, द ड लाख 

अशा तरतूद  ठेव या आहेत.  

मागील वष  जेएनएनयूआरएम अंदाजप कात .११०० कोट ंची र कम 

जेएनएनयूआरएम या योजनांसाठ  वापर यात यणेार अस याचे नमूद कर यात आले 

होत.े मह वाचे हणजे बजेट मांडताना मी हे सां गतले होत,े ह  तरतूद फसवी आहे. 

यावेळी तु ह  माझे हणणे नाकारले होत.े माझे हणणे खोडून काढ यासाठ  आपण 

खूप य न केले. इतर सद यांनी पण केले. परंतू साहेब आप याला वतःला हे मा हत 

आहे क , ह  तरतूद खच झाल  नाह . कंवा बजेटच खच झालेले नाह. सन २०१५-१६ 

या अंदाजप कात जेएनएनयूआरएम या व वध योजनेअंतगत ईड यूएस योजनेसाठ  

.१०० कोट  पयांची तरतूद कर यात आल  होती. बीएसयूपीसाठ  .७३ कोट ंची तरतूद 

कर यात आल  होती. बीआरट साठ  .१८०.७२ कोट  पयांची तरतूद कर यात आल  

होती. मा  सन २०१५-१६ या सुधार त अंदाजप काम ये ईड यूएस मधील तरतूद .७० 

कोट  कमी क न .३० कोट  केल  आहे. ह  तरतूद का कमी केल  आहे. ईड यूएसचा 

क प वादातीत आहे, कोटात आहे. आपण ते क  शकत नाह  हणून ह  तरतूद कमी 

केल  आहे का. का काम पूण होणार नाह  हणून तरतूद कमी केल. बीएसयूपीचे 

.५२.६६ कोट  तरतूद कमी क न ती .२०.३४ कोट  कर यात आल  आहे. 

बीआरट साठ  असले या तरतूद मधून .४०.७८ कोट ंनी कमी क न .१३९.९४ इतक  

कोट  कर यात आले आहेत. इथे बीआरट ची तरतूद आपण कमी केल त. 

बीआरट बाबतीत आ हाला वारंवार सांगावेसे वाटत.े मघाशी एक भ गनी हणा या क , 

बीआरट  उ तम चालल  आहे. मला यांना रावेत इथला एक क सा सांगायचा आहे. 

तुम या रावेत इथे बस आ यानंतर पूण बॅर केटस ्  धडाधडा काढत गेले. साहेब, आपले 

इंिज नअर आहेत का ते म ी आहेत का ते गवंडी आहेत हा न मला खरेच पडतो. 

बसची लांबी- ं द  कती आहे हे न मोजता बॅर केटस ्  लावले. तथे सुशो भकरण केले. ते 
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तुटले गेले. या ठकाणी जीवघेणा अपघात होता होता राह ला. आपण आ ता काय केले, 

संपूण शहरातले जेवढे बीआरट एसचे बस टॉप तयार केले होते ते सगळे खोदले व 

नवीन तयार केले. कारण बसची उंची व या बस टॉपची उंची मॅच होत न हती. हा 

खच कोणा या डो यावर ठेवणार आहात. करदा या नागर कांचे हे पैसे आहेत. हा 

तुम या-आम या घरातला पैसा नाह . आ ण अशा प तीने आपण बेजबाबदारपणे ज-ेजे 

काम करत असतील, मग एचओडी हणून राजन पाट ल जर काम पाहत असतील तर 

यां यावर सु ा कारवाई होणे ततकेच गरजेचे आहे. आज आपण पा हले क , मागील 

पाच वष आ ह  सूचना देतोय. नागर क उ हापावसात उभे राहतात. या पाच वषात हे 

च  दु मळ झाले आहे. सगळे जुने बस टॉप काढून याजागी नवीन बीआरट एसचे 

बस टॉप लावले आहेत. को यावधी पयांचा चुराडा आहे. याला जबाबदार कोण आहे.  

कुणावर ऍ शन घेतल त. तु ह  कुणावरच ऍ शन घेतल  नाह . तुम याकडे ऍ शनच 

नाह . यामुळे आमची सगळी रऍ शन तुम यावर येत.े ईड यूएस, बीएसयुपी व 

बीआरट एससाठ  सन २०१५-१६ या मूळ अंदाजप कातल  तरतूद .३५३.७२ कोट  

पयांची तरतूद .१६३.४४ कोट  पयांनी कमी क न सुधार त अंदाजप कात ती 

.१९०.२८ कोट  कर यात आल . परंतू य ात ईड यूएससाठ  असले या मूळ 

तरतूद तील .१०० कोट ंपैक  फ त .११.९१ कोट  खच  पडले आहेत. खच  पडत 

नसतील तर कशाला एवढ  तरतूद ठेवता. आप याकडे खूप कामे कर यासारखी आहेत. 

यासाठ  हे बजेट ठेवा. घरप ी वसूल  कशासाठ  करता. आम यासार या नगरसेवकांना 

यां या वॉडात ह  कामे चालतात कंवा आ ता जी लोकं ओरडत होती. यांना हे बजेट 

करायला दलेतर तुम या आजपे ा जा त तरतूद  करतील. तुमचा या जी.बी.त स कार  

करतील. काम क न घे यासाठ  आ ह  नवडून आलो आहोत. प हले वषभर आ हाला 

बजेट मळतच नाह . हे बजेट सु ा आमचे शेवटचे बजेट आहे. जे नवडून येतील ते 

सभागृ हात असणार, बाक चे सभागृ हात नसणार. मग तु ह च नगरसेवक, तु ह च 

अ धकार . आमचे कुठे काय असत.े तु ह च तरतूद करणार, तु ह च शासनाकडून मंजूर  

घेणार. आ ह  येणार. आमचे गॅझेट येईपयत माच म हना संपलेला असतो. यापु ढे 

२०१८ चे बजेट आ हाला मळणार. जे बचारे माग या पंचवा षकम ये नवडून आले 

यांना बजेट काह  कळालेच नाह . सन २०१३-१४ चे बजेट मळाल.े यात नीट तरतूद 

करता आल  नाह . अ धका-यांना बोलायचे धाडस होईपयत बजेट आले होत.े आजपयत 

जे कळाले यात सु ा तु ह  आम या नवीन लोकांची डाळ शजू दलेल  नाह. यात 

मी सु ा आहे. बीएसयुपीसाठ  मूळ तरतुद .७३ कोट ंपैक  फ त .६.७२ कोट  खच  
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पडले आहेत. .७३ कोट  ठेवतो व .६.७२ कोट  खच करतो. ६.७२ कोट  कुठे खच केले 

ते सांगा. हा फुगवटा आणतो का ीमंतीचा थाट ठेवतो. तो न ठेवता आपण आप या 

प रि थतीनुसार बजेट केलेतर मला वाटत,े जा त चांगले होईल व आपण टकेचे धनी 

कमी हाल. तसेच बीआरट समधील मूळ तरतुद तील केवळ .१८० कोट ंपैक  केवळ 

.४२.६३ कोट  खच  पडले आहेत. मा.आयु त साहेब, गेल  साडेतीन वष झाल त, मी 

एका वषयाचा पाठपुरावा करतेय. माझी तु हाला हात जोडून वनंती आहे क , मु ंबई-

पुणे हाय-वे नगडीपासून दापोडीपयत जातो. मधला ेडसेपरेटर, बीआरट एस लॅबन,े 

रोज सकाळ, दुपार, सं याकाळ इतके ॅ फक जाम होते. मला वाटत,े मी मु ंबईत 

रहायला आले आहे काय. कधीह  र ता मोकळा मळत नाह . कधीह  बाहेर नघालो 

आ ण स नल लागला नाह  असे होत नाह . यापूव  असे होत न हत.े आपण 

बीआरट एस चालू कराय या नादाम ये पुणे-मु ंबई हाय-वे फिजबल नसताना सु ा 

आपला जो ह  चालला आहे तो सोडा ना. एखादे घर उ व त के यानंतर आपण हा 

ह  सोडणार आहात का. का आ ह  तुम या वरोधात कोटात गे यावर सोडणार आहात. 

यावेळचे आयु त डॉ. ीकर परदेशी यांना यावेळी सां गतले होत.े यांना यासंदभात 

नोट स बजावल  आहे. बीआरट  बसने पुणे-मु ंबई हाय-वे वर एकजर  जीव गेलातर  

याला जबाबदार जो कोणी आयु त असेल याला धर यात येईल. जीव काय र यावर 

पडला आहे का. जीव गेला क  काय परत मळत नाह . माझी आप याला कळकळीची 

वनंती आहे क , रावेत असेल, आळंद  असेल नवीन डे हलपमट िजथे आहे, तथे र ता 

वाढायला जागा आहे. िजथे जागा नाह  तथे बीआरट  करताय अशी प रि थती केल  

आहे. चंचवडला दप ि वटस ्  या अ लकडे आत लेनम ये कशीपण गाडी काढा. टाक 

टाक दोनदा जॅक बस या शवाय गाडी पढेु जातच नाह . तु ह  कशाला असे करताय. 

मुळात पीड ेकरने पीड कमी केला पा हज.े सरळ जाणार  गाडी व इकडून येणा-या 

गाडीचा पीड मॅच झाला पा हज.े यांनी यांचे इंिज नअरचे डोके वापरले पा हज.े आ ह  

इंिज नअर नसताना आ हाला एवढे कळत.े मग यांना सु ा कळायला पा हजे. केवळ 

पा या टाकायचे काम करतो आहोत. मा.महापौर साहेब, जेएनएनयुआरएमची मुदत माच 

२०१५ ला संपल  होती. परंतू क  शासनाने अधवट क प पूण कर यासाठ  दोन 

वषाची मुदतवाढ दल  आहे. जेएनएनयूआरएम या अंदाजप कातील आरंभीची श लक 

.८१५.८८ कोट  आहे. या सव क पांची मुदत माच २०१७ ला संपणार आहे. तुमचे 

नशीब समजा तु हाला अजून मुदत वाढवून दल. ती संपणार असेलतर आपण 

को यावधी पयांचे काय करणार आहोत. यासाठ  आप याला काय करता येईल. याकडे 



103 
 

सु ा आपण ल  दले पा हज.े आपण फ त मुदतवाढ ची र कम बजेटम ये टाकतोय 

आ ण काम तर होत नाह . या क पा या कामाची गती, भूसंपादनाची स यि थती 

आ ण कायदेशीर गु ंतागु ंत पाहता सन २०१६-१७ या बजेटमधल  जेएनएयूआरएमची १० 

ट के सु ा र कम खच होणार नाह  याब ल मा या मनात खा ी आहे. 

जेएनएनयूआरएमची मुदत माच २०१७ला संपत अस यामुळे आ ण रा य शासन व क  

शासन यांनी मुदतवाढ दल  नाह  तर .२५० कोट ंची नधी परत करायची नामु क  

आप यावर येऊ शकते. हे आप याला नाकारता येणार नाह .   

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मघाशी खरेतर ये ठ नगरसेवक 

मा.आर.एस.कुमार यांनी यां या भाषणात सां गतले क , महापा लकेचे कामकाज 

पेपरलेस हायला पा हज.े पेपरलेस करायचे हणून आपण को यावधी पये संगणक य 

प तीवर खच केले. साहेब, तु हाला खरे सांगू का. एखा या अ धका-यांना जर चुकून 

फोन झाला, यांना सां गतले क , साहेब, मेसेज पाठवला आहे तो जरा बघा. तर ते 

अ धकार  हणतात, ताई मला मेसेज बघता येत नाह . कोणालातर  सांगा. तु ह  

शका, शकले पा हज.े िजथे मेसेज बघता येत नाह , तथे पेपरलेस कामकाज कसे 

करणार. या ठकाणी अ धका-यांना जबरद तीने ेनींग यायला पा हजे होते. आपण 

इले कल जॉब आहे, लपीक आहेत यांना कॉ यूटर या दोन दोन पर ा पास 

करायला लावतो. डीट पी आलेच पा हज,े टॅल  आलेच पा हज.े मग यांना सु ा संगणक 

वापरायला सां गतले पा हज.े मा या व र ठांना येत नाह  आ ण मला येत.े हे मला 

मा हत आहे. मग मी काय करत,े काय ल हते यांना काह  कळत नाह . मग माझी 

मजाच आहे ना. तु ह  यां याकडे सु ा ल  यावे अशी मी वनंती करते.                       

नुकताच ८ माच होऊन गेला आहे. ीश तीचा जागर. आप या शहरभरात, 

जगभरात जाग तक म हला दन हणून म हलांसाठ  वेगवेगळे सामािजक उप म, 

योजना राब व या गे या. आपण मा  म हलांसाठ  काह  करत नाह . तुमचे म हला व 

बालक याणचे बजेट सोडलेतर एक योजना सांगा जी म हलांसाठ  केल  आहे. म हलांना 

स मीकरण कर यासाठ  तर सोडाच जी नैस गक गरज आहे, टॉयलेटची ती सु ा तु ह  

आमची पूण करत नाह  आहात. चार वष झाल , तु ह  येऊन सु ा दोन अडीच वष 

लोटल त. गेले १० वषात आजपयत एकाह  बस टॉप या बाजूने एकह  लेडीज टॉयलेट 

बांधले गेले नाह त. हे या महापा लकेचे दुदव आहे. काय काडी लावायची तुम या या 

साडेतीन हजार या बजेटला आ ह . जर नैस गक गरज भागव यासाठ  जर आ हाला 

घर गाठावे लागत,े मग या बजेटचे काय करायच.े आम या सभागृ हाबाहेर म हलांचे 



104 
 

टॉयलेट आहे. ते एकच आहे. जे हा सभागृ ह बंद असेल ते हा फेरफटका मा न बघा. 

आतम ये काय प रि थती आहे. या ठकाणी कमोड ठेवले आहे, बरोबर या या  

समोरच दुसरे टॉयलेटची यव था केल  आहे. हणजे काय करायच.े साहेब, हा 

बोलायचा वषय नाह . परंतू बोलावे लागत.े मी या- या वेळी महापा लकेत आतम ये 

आले क  माझा प हला फोन दंडवते साहेबांना असतो. दंडवते साहेब, अहो कती 

टॉयलेट/बाथ मचा वास येतोय. सांगायचे ता पय काय, ल ट या बाजूला आलो क  

तथे गॅरंट ने कळते क  आपण तथे आलो आहोत. काय प रि थती आहे. प हला 

मजला, दुसरा मजला, तस-या मज यावर या टॉयलेट लॉकची काय अव था आहे. या 

ब डींगम ये अशी अव था असेलतर तु ह  शहराची अव थातर वचा च नका. 

मा.महापौर साहेब, मला खरेतर खूप अपे ा होती क , तु ह  काह तर  कराल. जडर 

बजेटम ये श णाप लकडे जात नाह . जी आमची गरज आहे ती तु ह  पूण करत 

नाह त. म हलांसाठ  एकह  पीएमपीएमएलची बस जात नाह . दोन बसेस चालू के या 

हो या. यासु ा आपण बंद के या आहेत. म हला हणजे तुम या उ प नाचे साधन 

आहे का. ह  आम यासाठ  सोयीसु वधा होऊ शकत नाह  का. सोय हणून तु ह  याकडे 

का बघत नाह त. जर आ हाला ध का खायचा नसेल, गद त जायचे नसेल. आम या 

हणजे मा या जमातीत या म हला, मुल ं या, भ गनीं या अंगचट ला पु ष येतात 

हणून आ हाला पेशल बस पा हजे आहे. आ ण ती आम या कामा या वेळत पा हजे. 

ह  गरज सु ा तु ह  पूण करत नाह. आपण पीएमपीएमएलला .११० कोट  देतोय. 

तु ह  करत नाह . या ठकाणी तु ह  सभागृ हात ६५-६५ जणी म हलांचे त न ध व 

करतोय. आ हाला लाज वाटत,े ६५ जणी असून सु ा आ ह  वतःला याय देऊ शकत 

नाह  तर दुस-यांना काय याय देणार. याचे तु ह  इि लमटेशन करत नाह त. 

तुम याकडून इि लमटेशन झाले पा हज.े मा.आयु त साहेब, आपण मागील वष  दुसरा 

एक वषय केला होता. म हलांसाठ  जलतरण तलावात सकाळची वेळ या हणून 

सां गतले होत.े सकाळी ६ ते ७ ह  वेळ घेतल  होती. आ ह  आंदोलन केले, तुम याकडे 

आलो. तु ह  मा य केले. यानंतर ६/७ म हने ह  योजना चालू होती. वेगवेग या 

नगरसेवकांनी वेगवेग या प तीने दबाव तं  वापरले. आ ता मा.सं गताता नी सां गतले 

क , मतदार याद नुसार आ ह  गेलोतर या शहरातील म हलांची लोकसं या सुमारे दहा 

लाख आहे. आ हाला देखील गाजर दाखवता क , तु ह  जर म हलां या नावावर ॉपट  

केल तर प नास ट के सूट मळेल. तु हाला आमची काळजी आहे हणून तु ह  हे 

करत नाह त तर तुमचे उ प न वाढावे हणून हे तु ह  करता. या जलतरण 
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तलावाम ये तु हाला काय उ प न आहे. पार अगद  बोपोडी,खडक मधून लोक आप या 

शहराम ये येतात. ि व मंग पूलचा वापर करतात. आपण दहा पयाचे त कट ठेवले 

आहे. तु ह  जे जलशु ीकरण करता, या लँटचे सु ा पैसे आम या नागर कां या 

खशातून जातात. परंतू आ ह  यावेळी म हलासंाठ  मागणी केल तर दूदव हणावे 

लागेल कंवा काह  हणावे लागेल, काह  जणां या पोटात दुखले. दबावतं  वापरले गेले. 

माझे ा धकरणातील एक बंध,ू ते नगरसेवक आहेत. यांनी मला एक ि ह डओ 

ि ल पंग दल  होती. मी ती तु हाला सु ा दाखवल  होती. म हला, मुल  तलावात पोहत 

आहेत. आ ण एक धट ंग खालून येऊन यां या शर राला पश करतो. एवढे दाखवून 

सु ा आपण ह  वेळ र  केल त. आमचा या बजेटवर अ धकार नाह  का. तु ह  

आ हाला टॉयलेट लॉ स ्  यायचे नाह त. तु ह  आ हाला बस यायची नाह . तु ह  

आ हाला ि व मंग पूल यायचा नाह . एका सेशनला ४५ म नटे लागतात, ती सु ा 

तु ह  आ हाला यायची नाह त. तु ह  एकह  ि व मंग पूल आम या टाईमला राखीव 

ठेवायचा नाह . खूप म हला व मुल ंना वेगवेगळे खेळ खेळायची आवड असत.े तो सु ा 

तु ह  देत नाह त. तु ह  सग या जडर बजेटची एैशी-तैशी करताय. मग म हला क मट  

आल  होती यावेळी आ ह  सग यांनी हणज,े सुलभाताई असतील, मंगलाताई 

असतील आ ह  सग यांनी ठरवले होते क , आपण महापा लकेब ल बोलायचे नाह . 

याचे हे फळ. याची कुणालाच खंत वाटू नये. या ठकाणी यावेळी असा वषय घेतला 

होता. यावेळी आ ह  या म हला भ गनींबरोबर पो लस टेशनला गेलो होतो, यावेळी 

पो लसांनी सां गतले क , ी-पु ष एक  आंघोळ करत असतील तर काय गु हा दाखल 

होतो, हे कलम सु ा दाखवले होत.े मा.आयु त साहेब, तर  आपणे ते केलेले नाह . 

उ या परवा माझी नोट स तु हाला येईल. ह  नोट स मी एकट  नाह  पाठवणार तर 

हजारो म हलांना देखील पाठवायला लावणार आहे. मी ि व मंग करत असताना 

मा याकडे वाईट ट ने बघतले जाते कंवा माझी ख ल  उडवल  जात.े एका ि व मंग 

पूलाम ये एकावेळी चाळीस/प नास लोक जायला नाह  पा हजेत. जर ि व मंग पूल 

मोठा असेलतर तथे ६० लोक उतरवतो. म हला भ गनी यां या कामा या वेळा 

सांभाळून तथे जात असतील तर यांना तथे पोहायला मळत नाह . हणजे आ ह  

आमची आवड जोपासायचीच नाह . आ ह  त ड दाबून बु यांचा मार सहन करतोय. 

आ ण तु ह  या बजेटम ये सु ा आ हाला त ड दाबून बु यांचा मार दलेला आहे. 

आमचे दूदव आहे. सभागृ हाम ये एव या म हला असताना, शहरात दहा लाख म हलांची 

सं या असताना आ ह  यांना एक तास पंचेचाळीस म नटे सु ा आपण देऊ शकत 
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नाह . हे बजेट वाचत असताना आ हाला या बजेटची शरम वाटत.े मा.आयु त साहेब, 

एकदातर  माणुसक या ट कोणातून आम याकडे बघायला शका. आ ह  अबला नाह  

आहोत, शंभर ट के आ ह  अबला नाह  आहोत, सबला आहोत. पण आमचा अ धकार 

आ हाला तुम याकडून हसकावून सु ा घेता येतो. परंतू येक वेळी संघष केलाच 

पा हजे अशी जर शासनाची इ छा असेलतर आ ह  याला सु ा तयार आहोत. 

मा.आयु त साहेब, मला काल या ठकाणी चाट दला आहे. काल माझी मा.फंु दे, 

सहा.आयु त यां याशी हमर तुमर  झाल . मा हती मागीतल , मा हतीच नाह . तुम या 

डा वभागा या एका एका अ धका-याब ल काय बोलायच.े कसे का होईना, मी 

हटले, उ या मा हती पुरवल  नाह तर सकाळी भाग ऑ फसम ये लॉक लावणार. 

हणून सकाळी सकाळी मा हती दल . आपण सं या पा हल तर पु षां या तुलनेत 

सकाळ या बॅचला तेव याच म हला येत हो या. वरोधी प ाने एखादे चांगले काम केले 

क , याचे े डट मळू नये हणून असे करत असतात. मघाशी मा.सुलभाताई ऊबाळे 

हणा या हो या, पुढ ल महापा लकेचा महापौर व टँडींग चेअरमन हा युतीचा असणार 

आहे, याबाबतीत अिजबात दुमत नाह . आ ण माझे या ठकाणी व न आहे, चॅलज 

आहे. हे आ ह  क न दाखवणार. या शहरातील भ गनींना मी हे आ वासन देऊ इि छते 

क , मघाशी मा.नारायण ब हरवाडे यांनी खूप शेरोशायर  वाचल . ब हरवाडे साहेब, मी 

तु हाला एक शेर ऐकवत,े  

संघष म आदमी अकेला होता है, सफलता म दु नया उसके साथ होती है। 

जब जब दु नया उसपर हँसती है, उसीने इ तहास नया लखा है ।।  

हाच शेर मी पुढ या २०१७ या अंदाजप क सभेम ये पु हा वाचणार आहे.  

 मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पोट तडक ने बोलत असताना खरेतर 

आज या ये ठ नगरसे वका मा.झामाबाई बारणे यांना ब घत यानंतर नगरसेवक कसा 

असावा, यां यासारखा असावा असे मनापासून वाटत.े या सु ा मघाशी अ यंत 

तळमळीने बोल या. या कशासाठ  एवढे बोलतात. एकदातर  यांची मने ऐकून या. 

जे तुम या इथे येऊन रोज बसतात, फोन करतात यांचेच ऐकू नका. जे येत नाह त 

यांचे सु ा काह तर  वषय आहेत. मघाशी मा.श मम पठाणता नी सां गतले, 

आम याकडे बालनगर ,कु तीचा आखाडा, सो याच आगर. बाई, आम याकडे सो याच 

आगर नाह  बरं का. भोसर त काह  असलं फळाफुलांचे दशन असलेतर  आ हाला 

याच नमं ण सु ा येत नाह . वरसागर शंभर ट के झाले पा हजे आ ण या भागात 

पि लक जा त जात असेलतर तथे झालेच पा हजे. परंतू शहरातले सगळे नागर क कर 
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भरत असतील तर ते भोसर , चंचवड, पंपर  या तनह  मतदार संघांत, तनह  ठकाणी 

दरवष  ठकाण बदलून दले पा हज.े जेणेक न या भागातले नागर क सु ा आनंद घेऊ 

शकतील. फळाफुलांचे दशन - जे काह  करतात. मग ते चांगले आहे का वाईट आहे हे 

कळायला वेळच मळत नाह . मग दुस-या दवशी बातमी येते क , कच-याचे ढग 

साठले आहेत. याचे फोटो आले होत.े मग आपण एकच दवस करतो का काय असा 

या ठकाणी वचार केलातर उ प न वाढ या हशोबाने आपण थोडेफार ल  दले 

पा हज.े जा हरात फलकांचा वषय आहे. आपले जे आताचे उ प न आहे, ४.५ कोट  

पये. फारफारतर हे उ प न ६.५ कोट ंवर जाईल. परंतू आपण जर हे टडर ंग केलेतर 

महापा लके या ह ीत कोणालाह  जा हरात फलक लावायचा असेल, अगद  मूळ मालक 

असलातर  याचे टडर ंग केलेतर याचे ४० ट के र कम आप याला व ६० ट के 

र कम याला जर दल तर तो सु ा खुशीखुशीने करेल. टडर ंग केलेतर हा वभाग सु ा 

१०० कोट  उ प न मळवेल. आपण काय करणार, तुमची इ छाश तीच तथे कमी 

पडते. या शहरात हजारो ले स आहेत. तु ह  कासारवाडी या उ डाणपूलापाशी 

पु याकडे जाताना आलात तर या चौकात तथे २४ ले स लागलेले आहेत. कती 

ले स लावायचे याची सु ा मयादा रा हलेल  नाह . आपण टाळाटाळ का करतो. आपण 

नणय या. हा चांगले उ प न देणारा वभाग आहे. टडर ंग झालेतर महापा लके या 

तजोर त पाच प नास कोट  वाढतील. हे पैसे आप या वकास कामांसाठ  उपयोगी 

येतील.  

 मा.महापौर साहेब, मघाशी शवणयं ांचा वषय झाला, सायकलचादेखील वषय 

झाला. मला काल कळाले क , आपण वकऑडरवर सह  केल  आहे. सायकलसंदभात 

आ ह  वरोध केलातर  आपण वकऑडर दल  आहे. आ ह  सां गतले होत,े आपण ँडेड 

घेत नाह  आहात. ँडेड या. आप याकडे यांचे दु तीचे दुकान असले पा हजे. 

आप याकडे पेअरपाटस ्  मळाले पा हजेत. पण आपण या वषयाकडे दूल  केलेत. 

याच माणे आपण Swantex  नावाचे शलाईमशीन घेताय. Swantex मॉडेल नं.२२६८ 

शवण मशीन घेताय. याची आज या बाजारभावा माणे कंमत .३०८२/- आहे व ती 

आपण .१६००/- जा त दराने घेतले आहेत. असा द ता नयं ण वभागाचा रपोट 

आहे. आपण यां याकडे पाठवले होत.े तु हाला जर द ता पथकाचे काह च ऐकायचे 

नसेलतर तु ह  द ता पथक बंद करा. आम यासार यांना वाटू या क  तु ह  सु ा 

यां यातलेच एक आहात. पण तु ह  सु ा यांचे ऐकत नाह. या मशीन चाईनामेड 

आहेत. आप याकडे यांची सव स सटस कुठेह  नाह त. वकत यायला गेलोतर 
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माकटम ये या मशीन कुठेच मळत नाह त. जर या यावसा यकाला फोन केलातर ती 

मशीन .१८००/- पासून उपल ध आहे. परंतू ती घे यासाठ  चायनाला जावे लागत.े 

आ ण अशा मशीनसाठ  आपण फॅ टर लेवल टे नी स ्  ाय हेट ल मटेड यांना टडर 

दले आहे. यांना देताना आपण सां गतले होत,े न वदा अट -शत त होते क , 

मॅ युफॅ चरर आपले असले पा हजेत. पण तो मॅ युफॅ चरर नसून हा ड युटर सु ा 

नाह . जो य ती आहे तो या वषयाचा पाठपुरावा करत असतो, तो वायसीएमला पडदे 

पुरवतो, तो वायसीएमला फनेल पुरवतो, तो वायसीएमला कपडे पुरवतो, औषधे पुरवतो, 

खु याह  पुरवतो, हणजे या ठकाणी याने टडर भरले आहे तो म ट टॅलटेड य ती 

आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , कुठ या कोटाचे दार वाजवायला नका लाव.ू 

या खरेद येवर आ ह  जर कोटात जायचे ठरवले तर तुमचे काय आहे. तु ह सु ा 

कुठेतर  वचार करा ना. आ ण अशा कारे तु ह  या माणसाला वक ऑडर देणार 

असाल तर मला वाटत,े मा या नोट सा मी तयार ठेव या आहेत. या मी अशा कारे 

देऊन टाकेल. तु ह  टाचाराला पा ठशी घालून करणार असालतर मला वाटत,े आपण 

हे क  नये. Swantex मशीन घे यापे ा या लाभाथ  म हला आहेत, यां या 

खा यावर RTGS  करा. यांना पैसे मळू या. Swantex मशीन आणल  आहे, ती 

मशीन पंधरा म नटेच चालत.े नंतर गरम होत.े गार हायला चाळीस म नटे लागतात. 

एकह  कारची सुई कंवा बॉबीन हरवल  कंवा तुटल तर ती मळत नाह . साहेब, 

मशीन फेकूनच यावी लागत.े यामुळे पेअर पाटचे दुकानच ठेवले नाह. जर दु तीच 

करायची झाल तर सवच केले पा हज.े मा.आयु त साहेब, माझी आप याला वनंती आहे 

क , आप याकडे खूप वेळा चचा झाल  आहे. चचा होत असतानासु ा आपण जर अशा 

कारचे काम करणार असालतर मला वाटत,े आ हाला या वरोधात दाद मागावी 

लागेल.  

 पाणीपुरवठा – पाणीपुरव यात १५ ट के कपात केल  आहे. संपूण रा यभरात 

दु काळस य प रि थती आहे. मा.आशाताई शडगे यांनी मघाशी सांग तले, तु ह  मीटर 

बसवताना वरोध केला नाह  का. मी यांना हणाले, यावेळी आ ह  नगरसेवक 

हणून या सभागृ हाम ये नवीन होतो. त का लन आयु त दल प बंड साहेब होत.े 

यांनी सां गतले, आपण मीटर याचसाठ  बसवतोय क  आपण २४ तास पाणी देणार 

आहोत. हे २४ तास पाणी दे याचे व न बघत-बघत माझे १०वे वष पण संपेल. आता 

तु ह  २४ बाय ७ दे यासाठ  १४६ कोट ंची न वदा पण काढल  आहे. संपूण शहरातील 

पाईपलाईन आपण बदलणार आहोत. आप याच हण यानुसार न या भागात या 
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पाईपलाईन बदला या लागणार आहेत. उवर तसाठ  आणखी नधी लागणार आहे. 

एकतर तु ह  पाणी कपात करताय का २४ तास पाणी देताय. एक काह तर  ठरवा. जर 

पाणी कपात करणार असालतर १४६ कोट ंची झंझट ठेवू नका. न वदा या आ ताच 

थांबवून टाका. जे आले यांना तु ह  सेट देऊ शकत नाह . नाह तर पाणी कपात क  

नका. हणजे तु ह  काय करताय, दो ह  कडून तु ह  आ हाला कचीत पकडताय. 

ए ककडे पाणी कपात करतो हणून नगरसेवकांना सहकाय मागताय. आ ता तु हाला 

सांगत.े जे आम या वरोधात लढलेले असतात, यांना आम याआधी कळते क  पाणी 

येणार नाह . मग लोकांचा हंडा मोचा असतो. मग तु ह  यांना पोषक असं वातावरण 

तयार करता क  काय अशी मा या मनात दाट शंका येत.े तुमचं काय ते एकदा ठरवावे 

लागेल. तु ह  २४ तास पाणी देणार असालतर .१४६ कोट  यायची गरज नाह . तसेह  

तु ह  आ हाला २४ तास पाणी देताय. यावर पाणी सु ा खच होत नाह . शहरात पाणी 

येत.े शहरात सगळीकडे मारामार चालू असताना दसुर कडे या यासाठ  .१४६ कोट  खच 

करणार असालतर मला वाटत,े भामा-आसखडेमधून जे पाणी उचलणार आहोत, यासाठ  

दोनशे ते अडीचशे कोट  लागणार आहेत. यावर आपण हे खच केले पा हजेत. तु ह  

हणाल अ धका-यांचे तर वचा च नका. स मा.लडकत साहेबांचा खूप अ यास आहे. 

पंधरा पंधरा वष एकाच अ धका-याने एकाच खुच वर रहायचे यो य नाह . काह  गो ट  

बोलाय या नसतात. तु ह  चांगले त  आहात. मग लडकत साहेब, तु ह  रटायड 

झा यावर आ ह  कुणाकडे बघायचे. याचा वचार तु ह  सु ा केला पा हज.े तु ह  

ए ककडे धडा यात बद या करताय. एखादा अ धकार  सहा म हने झाले, चांगले काम 

करतोय न करतोय याची बदल  करताय. मी फोन केला क , साहेब, मा या वॉडातले 

ते काम झाले नाह . तो हणतो, ताई, मी तुम या वॉडात नाह . साहेबांनी माझी बदल  

केल . मी तु हाला फोनच करणार होतो. या सग यां या बद या होतात. लडकत यांची 

पण बदल  करा. नवीन लोकांना तथे जाऊ या. यांना शकू या. उ या लडकत 

साहेब तथून गेलेतर ती पोकळी कोण भ न काढणार आहे याचा सु ा वचार तु ह  

आजच केला पा हज.े एखादा अ धकार  १५/१५ वष तथे असेल आ ण तर सु ा काडा 

फेल होत असेलतर. काडाला आप याकडे आजह  रेट ंग स ट म आहे का, नाह . 

काडा हे हवेवरचे ग णत आहे. आपण को यावधी पये खच करतो. यावष  काडा 

आला, यावेळी याचे आ हाला ेझटेशन दले होत.े यावेळी आ हाला ऑटो ल टरला 

सां गतले होते क , काडामुळे आ हाला मोबाईलवर कळणार आहे क , पा याची टाक  

कुठे भरल , कती ट के भरल . दरवष  को यावधी पये खच करतो. अजूनह  आ हाला 
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कळत नाह . टाक  भरल  का नाह  भरल . जो तो नगरसेवक मट ंगम ये उठतो व 

बोलतो, साहेब, मा या वॉडातल  टाक  भरतच नाह . मग तुमचा काडा काय करतो. 

याचे पेटंट क न या.  

 पयावरण वभाग – याब ल न बोललेलेच बरे. या वेळी संजय कुलकण ना सु ी. 

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आपण पयावरणावर एक नवीन क प हाती 

घेतला आहे. या लोकांना आ ता इ लिजबल केले आहे, ते स माननीय कोण आहेत हे 

तु हाला चांगले मा हत आहे. मला ते मा हत आहेत. यां या कामाचा अनुभव मा हत 

आहे. तर सु ा यांना साडेचार कोट ं या न वदेत बसवले, कसे बसवले ते ी.संजय 

कुलकण  यांना वचारा. तसेह  इथे मसल पॉवर खूप चालत.े हे मी पुरा या नशी स  

क  शकत.े आज तसाह  पयावरणाचा –हास झाला आहे. तुमचे वायु दुषण असेल, तुमचे 

पाणी दुषण असेल, तुमचा कचरा वाहतुक चा न असेल, शहरातले सगळे न 

रगाळत पडले आहेत. तु ह  नवीन-नवीन क प आणताय. तु ह  वे ट एनज  क प 

आणला आहे. याबाबतीत समोर याला काय अनुभव आहे ते सांगा. यांनी सारखे 

रसच अँड डे हलपमट करायच.े एक-दोन वष नाह तर दहा वष झाल तर  रसच अँड 

डे हलपमट करताहेत. काल बी ह जीबरोबर चालले होत,े आज नवीन कंपनीबरोबर 

चालले आहे.  न वदा हो याआधी मनात सारखे वाटायचे क , संबं धत लोक मा या 

ओळखीचे आहेत. सारखे येरझारा, येरझारा करत असतात. यावेळी टडर मळाले, ते हा 

कळाले क  हे यां यासाठ च होत.े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आपण मागील 

इ तहास न बघता अशा कारची कामे देतो. मा.महापौर साहेब, आपण खरेतर यात 

जातीने ल  दले पा हजे. मागील वष  वकास आराख यात भ ती-श तीचा वषय 

घेतला होता. भ ती-श तीचे तक हणून संपूण शहरातील लोक तो पुतळा बघायला 

येतात, गाडन बघायला येतात. तथे वडापाव या गा या असतील, मसळपाव या गा या 

असतील, तथे हॉकरझोन करा. एका बाजूने गा या लावा. ती सु ा गरज आहे. कारण 

आलेले लोक सु ा तथे गरम वयंपाक क न खाणार नाह त. तर यांना सु ा तथले 

लागणार आहे. यांची सु ा काळजी या. आज खरेतर अ पुघर कोणा या ता यात आहे 

हेच आ हाला मा हत नाह . तथे वॉटर पाक आहे. माझा मुलगा लहान असताना मी 

याला घेऊन जायच.े अनेक दवस झाले. ते बंद आहे का चालू आहे ते कळत नाह. 

याचा ताबा कोण या ने याकडे आहे. मागे एकदा गोळीबार सु ा झाला आहे. रा ी या 

वेळी पा या चालतात. याचा सु ा मागोवा यायची फार गरज आहे. ते हणतात ना, 

आयजी या जीवावर बायजी उदार, तु हाला पा या करायचा खूप शोक आहे तर तुम या 
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घर  करा. कमान महापा लकेचे जे े  आहे ते तर  वगळा. झोपडप ी – यासाठ  

कोणतीह  भर व तरतूद केलेल  नाह . खरेतर मी या भागाचे त न ध व करत.े 

मागील वष  तु ह  मा या वॉडम ये ेनेज लाईनसाठ  तरतूद केल  होती. मा.आयु त 

साहेब, मी तुमचे यासाठ  कौतुक करेन क, तु ह  मला जे .८० लाख दले होत,े 

यातून संपूण बालाजीनगरम ये ेनेज लाईन झाल  आहे. ७५ लोकांनी घरात शौचालये 

बांधल  आहेत आ ण ३०० लोकांचे बांधकाम चालू आहे. इथे एमआयडीसी अस यामुळे 

ओपन डफ केशन जा त होत होत.े आ ण यामुळे कंप या बंद पडत हो या. माझे 

माग या पंचवा षकला सां गतलेले या पंचवा षकला ऐकले गेल.े मा.आयु त साहेब, 

तु ह  जे काम केले याब ल तुमचे मनापासून अ भनंदन. कारण तु ह  जे काम केले 

ते चांगले याब ल तुमचे अ भनंदन. परंतू या वष  ती तरतूद तु ह  दलेल  नाह. 

मा या वॉडम ये तीन झोपडप या येतात, या ठकाणी ह  तरतूद कमी पडत.े घरोघर  

टॉयलेट बांधायचे हा भारत सरकारचा उप म आहे. याअंतगत शौचालये बांधायचा 

उप म हाती घेतला आहे. माझी वनंती आहे, आपले अ धकार  स मपणे पाहणी करत 

नाह त. नीट इ सपे शन करत नाह त. यामुळे वॉडातले ४च लोक इ लिजबल झाले 

होत.े काह  लोकांनी फॉमच भरले न हत.े प हले ७५ आ ण आता ३०० हणजे ३७५ 

शौचालये बालाजीनगर झोपडप ीत होत आहेत. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 

सग या झोपडप यांम ये खरेतर शौचालयांचा हा वषय गंभीर आहे. आपण जा तीत 

जा त तरतूद यायला पा हजे होती. तशी ती झालेल  दसत नाह . दलेल  तरतूद 

अ यंत कमी आहे.  

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, जसा मशीनचा वषय घेतलात तसाच 

मागासवग यांसाठ  ११ कोट  नधी ठेवला आहे. यातले फ त .१,४०,००,०००/- खच 

झाले आहेत. घर बांधणे याची आज अशी प रि थती आहे क , शहराचे एक माजी 

आमदार आहेत, २००२ ते २००५ या दर यान यांनी या मागासवग य योजनेत भाग 

घेतला होता. यावेळी यांनी जे काह  .६६,००,०००/- पैसे दले होत.े यावेळी 

मा.उ हास जगताप,नगरस चव या वभागाचे मुख होते. यावेळी यांनी दलेले पैसे 

आज तथे जाऊन बघा, चखल  इथे या घरांचा सांगाडा पडलेला आहे. यां यावर 

आपण काह  कारवाई केल  नाह . आपण या ठकाणी कमी पडतो. आपल  यं णा कमी 

पडते हे आपण ल ात घेतले पा हज.े आ ह  कती दवसांपासून मागणी करतोय, 

म हलांना चार चाक  वाहन श ण दले पा हज.े हंजवडी सार या भागात म हलांना 

उ प नाचे ोत मळेल हणून या ट ने आ ह  बघतो. हणून आपण ते दलेतर ते 
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आम यासाठ  चांगले होईल. हणजे म हलांना उभार  मळेल. कालच मी पेपरम ये 

फोटो पा हला होता, ठा याम ये एक म हला र ा चालवत.े असे आम याह  शहरातील 

म हलांचे फोटो पेपरम ये येऊ यात.  

 मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माग या वेळी १७ तारखेला आ ह  जे 

महाआरो य शबीर घेतले होत.े नागरव ती वभागाचे या ठकाणी सांगायचे ता पय हेच 

आहे क , आपण वणयं ासाठ  या अट -शत  लावतो. यामुळे लोक आप याकडे येत 

नाह त. एकतर आपल  यं णा अपूर  आहे. या पेपरम ये आपण छापतो, ते पेपर लोक 

वाचत नाह त कंवा खरेच लोकांना कळत नाह . कारण आपण ती जाह र ल ट करतो. 

जवळपास ६५० लोकांना वणयं े हणजे या ठकाणी क  शासना या योजनेमुळे होते 

आहे. अनेक लोकांना कॅ लफर दले आहेत. सायकल  वाटप के या आहेत. असे असूनह  

महापा लका देखील क  शकत.े नोडाऊट क  महापा लकेने सु ा संजय गांधी नराधार 

योजना कंवा या काह  योजना असतील यात महापा लकेने सहभाग घेतला होता. 

मग महापा लकेचे वायसीएम हॉि पटल असेल यांनी यात चांगल  भू मका नभावल  

आहे. यामुळे यांचे मनापासनू अ भनंदन करत.े तसेच मा.महापौर साहेब, मा.आयु त 

साहेब, या ठकाणी महारा  रा याचे मु यमं ी मा.देव  फडणवीस साहेब यांनी 

अन धकृत बांधकामाचा न हा जवळपास नकाल  काढलेला आहे. कोटात वधी मंडळ 

हे सवात मोठे असत.े वधी मंडळात एखादा कायदा झाला, कंवा कोटाने हणण 

मागवल व वधीमंडळात जर ते केल तर मला असं वाटत,े जीआर माणे यांना सु ा 

ते मंजूर करावे लागत.े आ ण लवकरच सग यां या डो यावरची टांगती तलवार हटणार 

आहे. परंतू आजह  बांधकामे थांबलेल  नाह त. आधी आपण माच २०१५ हणालो होतो. 

आता द.३१ डसबर २०१५ केले आहे. अजूनह  बांधकामे चालू असतील तर आप या 

लोकांचे ल च नाह . याकडे सु ा आपण ल  यावे. २०१५ पयतची बांधकामे असतील 

तर आज शा ती लागणार नाह . या एका आदेशामुळे तु ह  या घराची मोजणी केल  

असेल तर ते घर अन धकृत ठरणार नाह , ते अ धकृतच ठरेल. याला शा ती लागणार 

नाह . शा ती नाह , परंतू जो काह  दंड लागेल, तो पुढ ल पाच/दहा वष या शहराला 

ता न नेईल इतका दंड महापा लकेत जमा होऊ शकतो. उ या हणतील दंडह  भरायचा 

नाह . जर कायदाच ठेवला नाह तर इथे लावलेले सं वधान व घटनेचे पु तक सु ा 

आप याला फेकून यावे लागेल. कायदा व सु यव था कशी रा हल याकडे सु ा ल  

यावे लागेल. आपण आ ताच यो य कारे ल  घातले तर पु ढे होणार  अन धकृत 

बांधकामे थांबतील. मी मा.मु यमं ी साहेबांचे आभार मानत.े महारा  शासनाचे 
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अ भनंदन करते क , एकामागून एक धडाकेबाज नणय घेतले आहेत. यांनी राजकारण 

हणून नाह तर लोकां या हतासाठ  नणय घेतले आहेत. या- या कोणी, या- या 

प ांनी तथे य न केले होत.े कंु टे स मती नेमल  असेल, या या प ांनी य न 

केल,े या सग या प ांचे, सग यांचे मी इथे आभार मानत.े मा.महापौर साहेब, आपण 

मला बोलायची संधी दल त याब ल ध यवाद. जय हंद, जयमहारा ! 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, सारे 

जहाँ से अ छा हंदो ताँ हमारा, हम बुलबुले है इसक  यह गुल सताँ हमारा ।। आपण 

या ठकाणी २०१६-१७ चे अंदाजप कावर आपण सवच दुपार  २.०० वा. पासून चचा करत 

आहोत. मला वषय मा हत न हता. कारण मी वाचतच नाह . वाचायला वेळच नसतो. 

वाचून काय करणार. गे या दहा वष मी वर गॅलर त बसायचो, प कार असायचे. तु ह  

लोक सगळे खाल  असायच,े मला वाटायचे क  मी कधी खाल  जातोय. हे लोक इतकं 

बोलतात. वरोध करतात. मानदंड उचलतात. आपण हे एकदा तर  करावे ह  पर ा 

बघ यासाठ  हणून मी या ठकाणी आलो. पण गे या चार वषा या इ तहासात मी 

पा ह यावर आता वाटतेय क  इथे पु हा सभागृ हात कधी येऊ नये. ह  व तुि थती 

आहे. कारण या ठकाणी इथे स ता अस या शवाय आपले काह च चालत नाह . मी चार 

वषाचा इ तहास ब घतला, इथे स ता असेलतरच तुमची कामे होतात नाह तर होत 

नाह त. तु ह  कतीह  ओरडलात, तु ह  कतीह  उपसूचना द यातर  शेवट  एकमेव 

करता कर वता मागे बसलेले आहेत. यांनी सांगायचे तरच पुढे चाल.ू हणून 

मघासपासून मी यां याकडे बघत होतो, ताई काय सांगताहेत. बरोबर आहे. असे 

असताना सु ा मघाशी मा.नारायण ब हरवाडे यांनी फार चांगले भाषण केले. 

मा.आर.एस.कुमार चांगले बोलले. या ठकाणी नारायणरावांनी चांगले काम केले. पण 

यावष  यांची आ वासनपूत  झाल  नाह . हणून कदा चत यांनी इतके मोठे ले चर 

मारल.े पण तु ह  काळजी क  नका. पुढ ल स ता आमची येणार आहे. तु हाला 

चेअरमन क  हे तु ह  वस  नका. पुढ या वेळी तुमचे टँडींग चेअरमन हायचे व न 

आहे ते आ ह  साकार क . या ठकाणी सांगायचा म तताथ हाच क , आपण .२७७ 

कोट  श लक ठेवले आहेत. आयु त साहेबांनी चांगले अंदाजप क केले आहे. परंतू 

जे हा पैसे येतात, ते हा खच करणारा माणूस लागतो. साहेब, तु ह  हे .२७७ कोट  का 

श लक ठेवले आहेत. सगळेजण सांगताहेत, चायनाचे मशीन घेतले आहे. याऐवजी 

चांगल  व तु दल  असतीतर काय झाले असत.े मी गे या वेळी कती भांडलो होतो. 

मुलांना शाळेचा गणवेश देतो. ते हा बॉ बे डा ग, रेम ड, वा लयर सुट ंग या 
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कंप यां या कापडाचे गणवेश का देत नाह त. मघाशीच एका ता नी सां गतले क  

मशीनला शंभर पये आ ताच गेले. सायकलला पण खच आला. चायना मेड हणजे 

काय आहे, हे सग या जगात या देशांना, सग यांना मा हत आहे, तर सु ा आपण तेच 

घेतोय. साधे पेन घेतले दोन दवसांत मोडून जातो. लायटर घेतले तासाभरात यातले 

पे ोल संपून जात.े ह  वचार कर याची गो ट आहे. सायकल चांगल  इं डयाची दल  

असती. हणून हटले सारे जहाँ से अ छा... इतका आपला देश चांगला आहे. आ चय 

वाटेल साहेब, मी अमेर केला गेलो होतो. आ ण अमेर केव न येताना यावेळी 

वमानतळावर उतरलो होतो. सगळे सामान इ. घेतले होत.े सग यांचे चेक ंग चालले 

होत.े सगळे मोठे-मोठे ऑफ सर तथे बसले होत.े माझे सामान आले यावेळी मी 

एवढेच हटले क , सारे जहाँ से अ छा हंदो ताँ हमारा. सगळे बघायला लागले. सगळे 

सामान चेक न करता पाठवले. या वा यात एवढ  ताकद आहे, असे असताना सु ा 

आपण आप या सग या जनतेचा व वास संपादन करायची गरज आहे. मी हे सांगू 

इि छतो क , आपण चायना सोडून या. चांगले मशीन या. अजून ४/५ कोट  यात 

गेले असत.े चांग या दजा या सायकल , शवण मशीनी मळा या अस या. या 

म शनचा धागा जर तुटत राह ला तर तु ह च सांगा, ती बाई ग प बसणार आहे का. 

कुठ या मे याने ह  मशीन दल  असे बोलणार. आ ता एका ता नी सां गतले क , ह  

मशीन १५ म नटे चालते व ४५ मनटे गरम होते व बंद पडत.े सायकल या बाबतीत 

हेच आहे. या मशीनचे टेबल आता गोध या उचलून ठेवायला उपयोगी येत.े माझे मत 

आहे, ताई, तु ह  एवढे गेले १५/२० वषापासून नगरसेवक आहात. तु ह  तर  या 

लोकांना शकवायला पा हज.े तु ह  का शकवत नाह त. दादांसारखा माणूस नाह . जर 

तु ह  दादांना सां गतले असत,े दादा असे नाह  असे. तर ते तुम यावर रागावले नसत.े 

यांना डायरे ट हणाला असतात, हे या हणून. ह  व तुि थती आहे. मी साधा 

सद य. मला सांगायला अ भमान वाटतो क , मला कुठला वॉड नाह . तर सु ा मी 

ा सपोटशनम ये काम करतोय. महापा लकेने आ हाला ा सपोटनगर  दल  आहे. 

तथे काम करतोय. तथे येक वष  डांबर करण करतोय. येक वष  रोड बदल  

करतोय. या ठकाणी येक वेळी खडी वर येतेय, मु म वर येतोय. मी साहेबांना 

सां गतले, आ हाला तथे समट काँ टचा रोड क न पा हजे आहे. लगेच साहेबांनी .८ 

कोट  मंजूर केले. तथे समट-काँ ट या रोडचे काम सु  झाले. यानंतर हटले तथे 

पा कगची यव था नाह . तथे इतका च खल असतो. एक जर  गाडी आल तर  सगळा 

च खल रोडवर येतो. ते हा मा.आयु त साहेबांनी पा कगसाठ  .१२ कोट  मंजूर केले. 
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साहेबांना काह  न सांगता १३/१४ कोट  या ठकाणी मंजूर केले. मी सग यांना सां गतले 

आहे, मी परत नवडणूक लढणार नाह . परत येणार नाह . आ ता सग यांनी सां गतले, 

नारायण ब हरवाडे यांनी सां गतले, सुलभाता नी सां गतले, समाता नी सां गतले. 

आपण वरोधक हणून जे हा बोलतो, यावेळी तथे काम कसे होते आहे, हे या- या 

वेळी अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. आपण बजेटब ल बोललो, असे हायला पा हजे तसे 

हायला पा हजे. यावर आता बोलून ते होणार आहे का. आपण कती वषयांवर 

बोललो. ते होणार आहे का. ुट  दूर होणार आहेत का. एवढे पैसे मळणार आहेत का. 

आ ता इतके जण बोलले. जवळजवळ पाचशे ते सहाशे कोट ं या वषयांब ल बोलले. 

तथे एवढे .६०० कोट  देणार आहोत का. या- या वेळी बजेट होते या- या वेळी हे 

पैसे टाकले असतेतर काम झाले असत.े हणून मी आयु त साहेबांना, महापौर 

साहेबांना सांगतो क , इथले जे पदा धकार  सगळे म  आहेत. सगळे ऑफ सर लोक 

बसलेले आहेत. मला हेच सांगायचे आहे क , मी सग यांम ये सामील होतो. गेले 

१३/१४ वष मी नगरपा लकेत येतोय. मी नगरसेवक नसताना सु ा माझी कामे केल  

जातात. तुमची सांगायची प त चांगल  पा हज.े तुमची सांगायची प त जर यवि थत 

नसेल तर तुमचे काम होणार नाह . ऍड म न ेशन ऑ फसर एका फाईलवर ल हतो 

क , होणार नाह ,होणार नाह ,होणार नाह . हा श द खास का नमाण केला हे मा हत 

नाह . आपण हणतो, हा माझा खास नातेवाईक आहे, खास म  आहे. पण ह  फाईल 

मं ालयात गेल तर, या खास श दावर ऑफ सरचे मन वळवणे गरजेचे आहे. का करणार 

नाह . अहो,कायदेशीर कामे सगळेच करतात. पण बेकायदेशीर काम काय यात बसवून 

करतो तो हा बाबा धुमाळ. तशी कामे मी क न घेतल  आहेत. आजवर कोणीह  मला 

नकार दला नाह . गेले ४ वष काम केले. पण या पा ठमागे शहर मुख असताना सु ा 

कामे केल  आहेत. माच आणलेत, आंदोलने केल त, गाढव मोचा काढलात. एवढे सगळे 

मोच काढल,े पण यावेळी मा या फ त पो लसकेस पो लसांत गे या. २२ केस हो या. 

माझा सांगायचा म तताथ हाच आहे क , आप या वतणुक वर सगळे अवलंबून असत.े 

आता इथे भोसले साहेब बसलेले आहेत. परदेशी साहेब होत,े यांना मी सां गतले, असा 

असा वषय आहे. यांनी पाच म नटांत भोसले साहेबांना सां गतल.े माझा वषय पाच 

म नटांत मटला. मी जर डायरे ट भोसले साहेबांकडे गेलो असतो तर होणार नाह . 

परंतू काय यात बसवून काम करणे ह  काळाची गरज आहे. मग नगरसेवक कसा 

असला पा हज.े येकाने ेमापोट  ेम करा व ेम क  या. चांगले बोललात तर 

काम होत.े याचे जीवंत उदाहरण मी आहे. माझे आ तापयत कुठेह  काम अडलेले 



116 
 

नाह . भ व यातह  माझी कामे होतील. माझा प  मा याबरोबर आहे. हे प ाची कामे 

होतात. माणूस या प ाचे चार श द घेऊन येत असतो. सभागृ हात येत असताना या 

प ाची इ जत असत,े टेटस असत.े येक वेळी अडवणूक क न चालत नाह . शेवट  

तो माणूस आहे, या या पा ठमागे चार अ रे आहेत, ती चार अ रे  पण मह वाची 

असतात. कुलकण  साहेब दूषणाचे काम बघतात. गे यावेळी मी यांना प  दले. मला 

यांना चार ओळींचे प  दले. मी काय नाराज झालो नाह . मी यांना चार ओळींचे प  

दले असत.े आपण आपल  समजूत घालणे गरजेचे आहे. ह  समजूत घातल  तरच ह  

दोन चाके, रथाची गाडी महापा लका यवि थत चालू शकत.े तरच आपल  कामे होतात, 

नाह तर होत नाह त. मी आपला जा त वेळ घेणार नाह . यापु ढे बडे बडे बोलणार 

आहेत. यांना देखील मी हेच सांगतो क , सगळे एका ताटात राहू न कामे क  यात. 

पुढ ल नवडणुक त आमची स ता येणार आहे. हे सग यांनी सां गतले आहे. भ व य 

बदललेले आहे. पण येकान,े ताई पुढ या वेळी वरोधात असेलतर बोलू शकतात. 

तुम या पा ठशी अनुभव आहेत. तुम या चार वषा या कामाब ल मी तु हाला शुभे छा 

देतो. जय हंद, जयमहारा ! 

मा.नंदा ताकवणे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य,आयु त 

साहेबांनी सवसमावेशक बजेट ठेवले आहे हणून मी यांचे अ भनंदन करत,े आ ण 

यांना ध यवाद देत.े आज ा धकरणात जी ा धकरणाची ब डींग आहे, ती सोलर 

एनज वर चालत.े आप या मळकतींचे लाईट बील पहा. आज आपण एलईडी बसवतोय. 

यामुळे लाईट बील कमी येते आहे. आप या महापा लके या मळकतींवर जर सोलर 

एनज  बसवल  तर ते आप या फाय याचे होईल. द.१ माच पासून आपण लॅि टक 

वापरावर बंद  केल  आहे असा वषय मागील वष  मा.महापा लका सभेत केला होता. 

आ ह  सगळे शाळेत गेलो होतो. भाजी मंडईत लॅि टक या पश यांमधूनच भाजी दल  

जात.े मग आपला पयावरण वभाग काय करतोय. मा.आयु त साहेब, आपण 

याबाबतीत पयावरण वभागाला सूचना या यात. लॅ ट क या पश या ज त के यातर 

लोक ते वापरणार नाह त. शहर लॅ ट कमु त कर यासाठ  हे गरजेचे आहे. आज सव 

सद यांनी सां गतले आहे, शहरात म हलांसाठ  व छतागृ हा असावीत. आपण म हला व 

बालक याण वभागाकडून हा नधी म हलांसाठ  खच करतो. हा सगळा नधी खच होत 

नाह . या नधीमधून सव शहराम ये म हलांसाठ  व छतागृ हे कर यात यावीत अशी 

मी वनंती करत.े आ ह  इतर रा यात फरत असताना ए स ेसवेवर येक दहा/बारा 

क.मी. अंतरावर टॉयलेट आहे. आप या महापा लके या ह ीतील ए स ेसवे-वर टॉयलेट 
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बांधले तर चांगल  सोय होईल. म हला स मीकरणासाठ  आपण यांना शलाई मशीन 

देतो. याचे टडर झाले आहे. हे टडर का अडवले गेले आहे हे सु ा मला वचारायचे 

आहे. पूव  या शलाई मशीन देत होतो, यापे ा या शलाई मशी स चारश/ेपाचशे 

पयांनी कमी आहेत. मशीन का मळत नाह , सग या म हला वचारायला येतात. या 

मशीनचा नणय लवकरात लवकर घे यात यावा. २०१३ पयत या म हलांचे शवण 

लास झाले आहेत. या सव म हलांना मशीन मळा यात. पु हा शलाई मशीनचे 

लासेस सु  हावेत व सव म हलांना या म श स मळा यात. वधवा म हला नराधार, 

असहा य असतात. आपण यांना वषातून एकदा फ त .६,०००/- देतो. यासाठ  

यांना खूप हेलपाटे मारावे लागतात. यांचा वचार करावा. एकदा फॉम भरला क  तो 

अपा  होतो. अपा  फॉम कशासाठ  घेतात. फॉम चेक क नच यावा. हणजे या 

म हला अपा  ठरणार नाह त. यांना महापा लकेत हेलपाटे मारावे लागणार नाह त. 

तु ह  यात ल  घालून नागरव ती वभागाला सूचना या यात अशी वनंती करते.          

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर 

बजेट संदभात फार मोठ  चचा झालेल  आहे. सवानी आगद  आकडेवार सह सं त, 

सखोल आगद  माय ो कोप अ यास या ठकाणी मांडलेला आहे यामुळे या मु याकडे 

मी बलकुल जाणार नाह  पण मला जे मह वाचे मु  ेवाटतात एक सामा य माणूस 

हणून मला जे मह वाचे मु े वाटतात ते हणजे आरो य आ ण पयावरण. आरो य 

आ ण पयावरण चांगले असेलतर माणुस जगू शकतो नाह तर कतीह  मोठे पुल झाले, 

कतीह  मोठे ोजे ट झालेतर याचा उपभोग घे यासाठ  माणुस या ठकाणी राहणार 

नाह , यासाठ  माणुस राह ला पा हज.े माणुस राह यासाठ , जग यासाठ  याला 

मोकळा वास मोकळ आरो य या ठकाणी मळाले पाह जे. पण स मा.आयु त साहेब 

आपल दुदव क  जगा या पाठ वरती आज आप याला सगळया शहराचा सं त  

अ यास केलातर आपले बजेट आ ण आप या बजेटम ये आरो य आ ण पयावरण या 

आकडेवार म ये मी बलकूल जाणार नाह  सं ी त भरपुर मला बोलता येईल पण 

आरो याला वकासकामासाठ  ३ ट के, आ थापना नाह  आ ण पयावरणाला १ ट का. 

हणजे आपण आप या आरो या वषयी कती चंगूस आहोत. ३ ट के आ ण १ ट का 

आरो य आ ण पयावरण. जे माणसा या जीवनाशी, आरो याशी संबंधीत वषय आहेत. 

यातल एक साध उदा. सांगतो या या ठकाणी मी हा ेस प रधान क न आलेलो 

आहे या एक वेदना आहेत. या इं ायणी काठावरची जर गाव पाह ल तर अशी 

हरवीगार, या व छ नमळ पा याम ये सगळी पोरं पा याम ये पोहायची. गुरं, ढोर 
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यायची पाणी यायची आ ण दवसभर बसायची थक या नंतर ती घर  जायची. असं 

पयावरण व आरो य या ठकाणी होतं. यावेळेस महापा लका या ठकाणी आल ,  

महापा लका ह  सगळया नागर कांसाठ  कदनकाळ ठरल . कशा प दतीने या ठकाणी 

दुषण होतंय हे तु हांला सांग याची वेगळी गरज नाह. पण आपण नेते हणून 

अ यंत न य आहोत, पयावरण वषयी नद या दुषणा वषयी आपण अ यंत 

न य आहोत. हे बजेट बन वताना आपण कुठेह  पयावरणाचा, नद चा वचार केलेला 

नाह . गे या क येक मह यापासून पवना नद  असेल, इं ायणी नद  असेल, मुळा-मुठा 

असेल या गटारगंगा झाले या आहेत. यांना कोणी वाल  नाह , कोणी पु ढे येवून यां या 

व छतेसाठ  आंदोलन करत नाह . कोणी हणत नाह  यांना एवढ बजेट दया. 

येकजण हणतो मा या वॉडासाठ  एवढं पाह ज,े मा या मॉडेल वॉडासाठ  एवढ 

पाह जे. पण यांनी आप याला आरो य दलं, यांनी आप याला जीवन दलं या 

नदयांसाठ  काय? कोण करणार या यासाठ  आंदोलन, यावर मी जा त बोलणार 

नाह . ह  वेदना, ह  नद  आपण याला माता हणतो या नद  मातेची वेदना बजेट 

संदभात मला या ठकाणी खरंच मांडावी वाटते क  जनू काह  ती नद  एक व नात 

आल  आ ण सांगते क  आता तु ह  मा यासाठ  काह तर  करा हणून या नद नं एक 

छोटस पञ आप याला सवाना ऐक यासाठ  दलेलं आहे, ते दोन ओळीत मी या ठकाणी 

वाचून दाखवणार आहे. इं ायणीनद  काय हणत-े स मा.आयु त, स मा.महापौरताई 

ऐका- “मा या वेदना, मा या भावना सभागृ हाला मांड यासाठ  हा पञ पंच या ठकाणी 

केलेला आहे. आयु त साहेबांना हणत,े आयु त साहेब आपण अतीशय आरो य य 

य ती आहात असं मला समजलं तुमची ती एं  संपुण शहराने पाह ल. हाताम ये 

झाडू घेवून तु ह र याची साफसफाई करत होतात, इं ायणी नद  हणत.े 

वतमानपञाम ये तुमचे फोटो आले, सवाना आनंद झाला यावेळेस मलाह  आनंद झाला 

क  माझा उ दार कर यासाठ  कोणीतर  या शहराम ये एक चांगल  य ती, चांग या 

वचाराचा अ धकार  या ठकाणी आलेला आहे. मी दुषणमु त होणार हणून फार मला 

आनंद झाला आहे. फार मोठ  अपे ा घेवून मी या ठकाणी जगत होत,े परंतु पु हा 

एकदा माझा अपे ा भंग झाला. मी आता पुत  उ दव त झाल  आहे. माझ जीवन फार 

गरगट  झालयं, मी आता गटार झाले आहे. जीला तु ह  माता हणतात, आरो य 

तु हांला देत,े ती काय हणत,े मी आता गटार झाले, एकेकाळी खटयाळ, नटखट मुलं 

मा या आंगा, खांदयावर खेळायची मा या नमळ पा यात डुबके मारायची, गुरं-ढोर 

माझ व छ पाणी यायची दवसभर मा या थंडगार पा यात पडुन रहायची. काटावरची 
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शेती हरवीगार हायची. रंगबेरंगी पाखरे शतल पा यात हायची, कुठं गेलं हे सगळ, 

कोणी केल  माझी ह  दुदशा. गटारा या पा यानं मी तुडूंब भ न गेले, जलपण न मला 

पुणपणे जणु   वेढलयं, जणु माझे हातपाय कोणीतर  जखडून टाकलेत. स मा.आयु त 

मी नरक यातना भोगतेय. कारखा यांच वषार  पाणी, रसायन म ीत पाणी मा या 

पाञात सोडल जातंय. असं वाटत क  जखमेवरती कोणीतर  मा या मीठ चोळतंय. अशा 

जीवघे या यातना मा.महापौरताई,  स मा.आयु त साहेब मी सहन करतेय. र यावर 

नुसता ख डा जर  पडलातर  तु ह  आंदोलन करता, या शहरात आंदोलन होतात मग 

मा यासाठ  आंदोलन का होत नाह त, असं इं ायणी नद  बोलतेय”. तुम या आरो य 

आ ण पयावरण वभागालातर गार झोप लागलेल  आहे. संजय कुलकण  साहेब आ ण 

दंडवते साहेब तुम यासाठ  आहे- तुम या आरो य आ ण पयावरण वभागालातर गार 

झोप लागलेल  आहे “मा या दुषणापे ा यांना ट केवार म ये जा त इ े ट आहे. मी 

तु हांला सवाना आरो यदायी जीवन देत,े तु ह  मला काय दले, नरकयातना. 

स मा.आयु त साहेब, पयावरण आ ण आरो या वषयी तुम या बजेटम ये मा यासाठ  

काह च तरतूद नाह . मॉडेल वॉडासाठ  १०० कोट  मग मा यासाठ  काह च नाह  हा 

मा यावरती फार मोठा अ याय आहे, असं मी नाह  बोलत, इं ायणी नद  बोलतेय. 

आयु त साहेब, तुमच शासन ह  माणस मा या व छतेसाठ  काह च करणार नाह त, 

मला मा हती आहे, याची मला पुण खाञी आहे. आता माझे आंदोलन मीच करणार, 

आता मी ठरवलय या बजेटम ये मा या व छतेक रता भर व बजेट दया अ यत: मला 

र यावर उतराव लागेल आ ण जर मी र यावर उतरलेतर महापूर येईल, जर मी 

र यावर उतरलेतर नसगाचा कोप होईल. तु हां  सवाना मी उ दव त के या शवाय 

राहणार नाह  असं इं ायणी नद  बोलतेय. जर आपण हे काम वेळेत घेतल नाह तर 

नसगा या या अंतरयातना तु ह जर ऐक या नाह तर येणारा काळ नि चत आपण 

पाहता माफ करणार नाह . अनेक घटना घडतात, माणस मरतात आ ण असं पयावरणा 

वषयी आपण जर न काळजीने राह लोतर १०० ट के हा कोप होणार आहे. 

सांग याचा मु ा एकच आहे क  आता डोळे उघडा आ ण बघा नट. मी का बोलतो या 

अनो या आंदोलनाची दखल एबीपी माझाने घेतलेल  आहे. मला आताच फोन आले क  

तु ह  जे आरो याचे आंदोलन केलेले आहे ते संपुण जगाम ये हे आरो य आंदोलन 

स द झालेले आहे. मा.महापौर ताई तु ह  जर  मला या ठकाणी उ शरा संधी दलेल  

असल तर  सारमा यमानी याची दखल घेतलेल  आहे. मा.महापौरताई, उ शरा का 

होईना मला या ठकाणी संधी दल  याब ल तुमचे अ भनंदन. आताह  वेळ गेलेल  
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नाह , आपण नद दुषणासाठ  भरपूर या ठकाणी नधी दयावा एवढ च वनंती करतो 

आ ण थांबतो.  

मा.राहू ल जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त 

साहेब आज २०१६-१७ चे बजेट मा यतेसाठ  या सभागृ हात सादर केलेले आहे यावर 

भरपुर सद यांनी शहरा या ववीध नावर चचा केलेल  आहे. आम या गावाम ये 

आ ण समा व ट गावाम ये या ठकाणी आताच संपुण महारा ा या नदशनास आलेले 

आहे एक मह यात आठ वेळा आग लागते तर तो प रसर कसा असेल. जर आप या 

अ धका-यांनी वेळेतच दखल घेतल   असतीतर शहराचे नाव एवढया खाल या पातळीला 

गेलं नसतं. आपण बे ट सट  पुर कार घेतो. भारताम ये नववा व महारा ाम ये 

पह ला. तु हांला जर हा पुर कार स याने यायचा होतातर ते मा या कुदळवाडीतील 

फोटो काढून यांना दयायचे होते आ ण तो पुर कार यायचा होता. तो पुर कार 

अ भमानाचा पुर कार झाला असता. खाल  मान घालून हायवेचे फोटो काढून पुर कार 

घेतला या पुर काराचा मी नषेध करतो. एकाला यायच खांदयावर आ ण एकाला 

यायच बगलेत अशी सवय सोडून दयावी. आम या ामीण भागातील सद यांनी सु दा 

बोलले आहेत. तु ह  आ हांला एक एक, दोन दोन कोट  नधी वाढवून देता आ हांला 

अ भमान आहे. परंतु जर आम या भागात काम करणारे ठेकेदार ५०-५० ट के जर 

बीलो टडर भरत असतीलर काय दजा घेणार तु ह  या कामाचा. काय काम क न 

घेणार तु ह  यां याकडनं. या बलोला मयादा पाह जेत. भागाच टडर असू दयात 

नाह तर मु यालयाच टडर असू दयात. या ठेकेदाराची मानसीकता तर  असते का काम 

कर याची ४७-४७ ट के बलो काम आहे. सात वेळा आग लागल  एक मह यात 

चखल त. अि नशामन क ाच काम कती आहे २७ लाखाच.  २७.२१ ट के बलो आहे, 

काय प दतीन काम करणार, काय दजा तो कॉ ॅ टर तु हांला देणार. येक वेळी 

येक टडर म येजर एवढ बलो असेलतर या बलोला मयादा असावी. तु ह  या 

ठेकेदाराकडून दजा घेवूच शकत नाह त. आज या ठकाणी र यासाठ  समजा एक कोट  

चाळीस लाखाचची तरतूद झाल  आ ण टडर झाले. या ठकाणी ३३ ट के बलो, काय 

तु ह  रोडचा दजा घेणार ठेकेदाराकडून. आम याकडे जे कॉ ॅ टर येतात यांची 

बलकूल मानसीकता नसत.े जे कॉ ॅ टर काम करतात यांची भाषा जसे काह  

पा लकेचे मालक ते कॉ ॅ टर आहेत अशी प रि थती आहे. आता देहू-आळंद  रोडच 

बीआरट च काम चालू आहे. या ठकाणी दोन कॉ ॅ टर आहेत. पी.पी.ए.कॉ ॅ टर 

आ ण यानंतर ते काम घेतल ह .एम.मातेरे यांनी. कती वेळा तु ह  पी.पी.ए वा यांना 
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नोट स दल  ते सांगा. कतीवेळा यांना तु ह  दंड आकारला आ ण कती वेळा 

या ठकाणी अपघात झालेले आहेत. आजपयत दड वष झाले या रोकडे व तीम ये 

यावेळी पह ला जुना र ता होता यावेळी रोड आ ण घर एक ले हलला होती. यावेळी 

आपण बीआरट  रोड केला, आठ ते दहा फुट रोड आपण खोदला, घर वर राह ल , रोड 

खाल  गेला काय करायच या लोकांनी तो रोड दड वष झाले बंद ठेवला. आजपयत का 

नाह  आपण या लोकांचा रोड चालू क न देवू शकलोत. तु ह  दोन-तीन वेळा ि हजीट 

केल , मी सु दा या ठकाणी बोललेलो आहे. या लोकांना रोड नाह  तो रोड खुला क न 

दया. आजपयत आपण गे या दोन वषात तो रोड खुला क न दलेला नाह . काय पाप 

केले या लोकांनी. आम या गावचा  महापा लकेत ये यास वरोध होता. आज जा त 

कंप या आम या भागाम ये आहेत, जा त नधी आम या भागातील पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेला येतो. डे हलपमट ऐर या हा आम या भागाम ये आहे. सामा व ट 

गावातून ामीण भागामधुन तु हांला जा त  नधी येतो, का नाह  तु ह  आम या 

गावात तो नधी खच करत. एमएनजीएल असेल, रलाय स असेल या कंप याला र ता 

खोदाईला परमीशन दल . रोड क न कती दवस झाले. से टर नं. १६ म ये रोड क न 

सहा मह ने सु दा झाले न हत.े आज तु ह  परत यांना परमीशन दल  आहे. से.नं. 

१६ व १३ जाधववाडी पु हा खोदल  गेल . पैसे कुठून आणतो, आपले पैसे आहेत का त,े 

लोकांचे कर पाने पैसे घेतलेले आहेत ते असे वाया घालू नका. लोकांना नोट सा द या 

क  टॅ स भरा हणून. आज तीच लोक वत:चे दागदागीने मोडून टॅ स भरतात आ ण 

ते पैसे तु ह  असे खच करता. देहू-आळंद  रोडपयत बीआरट  रोड आपण केला यानंतर 

ा धकरणाचा ीज या ठकाणी आला. कोटयावधी पये खच केलेले आहेत, र ता 

खोदला गेला, का नाह  आपण ा धकरणाकडून दंड वसुल केला. कती दवस झाल क  

आपण रोड क न. राजन पाट ल यांना वचारा, सवणे साहेबांना वचारा. या ठकाणी 

आपण कती खच केला होता. फुकटचा पैसा आहे का. इं ायणी नद , आज आ ह  

ओरडुन ओरडून दमलो क  इ ड अलवा यांनी केमीक स या कंपनीवा यांनी आप या 

ेनेज लाईनम ये केमीकल सोडलेल आहे. धनंजय आ हाट यांना आज आनोख 

आंदोलन करावं लागलं. नद म ये जलपण  आलेल  आहे ते गाडन वाटतय, गाडन. 

या ठकाणी या वडयाम ये जे केमीकल जातय यांन पुण इं ायणीचे काळे पाणी झालेले 

आहे. एक दवस एखाद  मयत कंवा दश या असेलनां यावेळेला तु ह  आम या 

गावाला आव यक भेट दया, हणजे कळेल काय प रि थती या ठकाणची आहे. आ ह  

चे टा हणून या सभागृ हात ओरडत नाह त, गेल  चार वषापासून आ ह  ामीण भाग 
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हणूनच ओरडतोय. कती नधी खच केला. आ ह  जे बोलतोना ते आ ह  या ठकाणी 

भोगतो, हणून आ ह  बोलतोत. आ ह  नवडून आ यापासून पा याची टाक  

तुम याकडे मागतोय, दल  का तु ह  पा याची टाक . यावेळेला तु ह  मंजूर  आराखडा 

तयार केला. कुठ टाकल या पा या या टाक चं आर ण, नद  म ये पा या या टाक च 

आर ण टाकले, तथून गावाला पाणीपुरवठा होणार आहे का. रेडलाई स, यू लाई स 

कुठ, शेतक-यां या ज मनीम ये. जे बघतोय ते आ ह  भोगतोय. आ हांला लोकांनी 

नवडून दले हणून या ठकाणी आलो आहेत. आ ह  लोकां या सम या या ठकाणी 

मांडतोय. आम या सामा व ट गावाम ये आजपयत कती खेळाचे मैदान, कती गाडन 

तु ह  केलेले आहेत हे सांगावे. चार वष झाले नवडून आ यानंतर आ ह  खेळणी 

मागतोय, वचारा साळूंके साहेबांना दल  का खेळणी यांनी. वदयूत वभाग- आम या 

भागाम ये नवीन जे र ते झालेले आहेत या ठकाणच तु हांला पण मी पञ दलेले 

आहे. या ठकाणी नवीन र ते झालेले आहेत तेथे काश यव था नाह  आ ण जी 

तरतूद केलेल  आहे ती अपुर  आहे. यामुळे या ठकाणी  काश यव था झाल  

पाह जे. जे काह  खेळाचे मैदान आ ह  आम या प दतीने तयार केल.े तु ह  दलेला 

आदेश सु दा तुमचे अ धकार  ऐकत नाह त. तु ह  दलेला आदेश होता क  गायराना या 

भागाम ये लाईटचे पोल बसवा, खेळाचे मैदान तयार करा. जर ा धकरणवाले कंवा 

गायरानवाले काह  जर बोलले तर आपले पोल आप याला काढून घेता येईल. अ धका-

यांना वचाराव बसवलेत का पोल. का नाह  पोल आपण या ठकाणी बसवू शकलो. जे 

आहे ते तर  ाऊंड मुलांना खेळ यासाठ  राहू  दया. गायरानाची जागा आहे. गे या १७ 

वषाम ये जी खेळा या मैदानाची आर ण होती, उदयानाची होती ती आपण ता यात 

घेवू शकलेलो नाह त. नगररचना वभागाला या गो ट त रस नाह . यांना कोण या 

गो ट म ये रस आहे हे आप या सवाना मा हती आहे. आ ह  न याने सांग याची गरज 

नाह . कसं काय ठरलेल असत, काय असतं ते सवाना माह त आहे. नगररचना 

वभागाने लवकरात लवकर आर ण ता यात यावेत. येक वष  बजेटम ये तरतूद 

ठेवता पु हा या ठकाणी जागा ता यात नस यामुळे ती तरतूद खच होत नाह  पु हा ती 

तशीच राहत.े यावेळेला ५०-५० ट के आर ण ता यात आलेले आहेत. उवर त ५०-५० 

ट के आर ण ता यात घे यासाठ  आपण अ धका-यांना आदेश दयावेत. उवर त जागा 

ता यात घेवून या ठकाणी जो नधी दलेला आहे तो अपुरा तर आहेच परंतु आहे तो 

तर  खच करावा. आपण आम या भागाम ये आरो यासाठ  ड टबीन वाटले होत.े ओला 

कचरा आ ण सुखा कचरा. ५० ट के ड टबीन वाटले व ५० ट के ठेवले असं का. ब-
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याच ठकाणी अ याय झालेला आहे. लोकां या सहया घेवून आपले अ धकार , कमचार  

आलेले आहेत परंतु यांना ते ड टबीन मळालेले नाह त. यामुळ ये या बजेटम ये जे 

उवर त खरेद  क न लोकांना ते वाटावेत, कोणावरह  अ याय क  नका. भूसंपादनाचे जे 

र ते आहेत, डीपी र ते १८ मी. ३०, २४, १२ मी. ते आतातर  ता यात यावेत. 

आ हांला सु दा वाटत क  जसे पंपर  चंचवड शहराचे दुसरे गाव आहेत तसं आमचं 

सु दा गाव हाव अस वाटत. जागा ता यात घेवून लवकरात लवकर ते करावे. आम या 

येथे चंचवड देव थान आहे याची जी काह र कम असेल ती आपण भ , पण ते 

र ते झालेतर या ठकाणी सु दा आमचे चांगले र ते होतील, आमचे गाव चांगले होईल. 

चखल  कमानी या वषयाला सुलभाताईनी याला उपसूचना दलेल  होती या 

उपसूचनेच काय झाल आ ण या कमानीच काय झाल. येकवेळी आ ह  बोलत 

असतो पण अजून कमानीचा तो वषय झालेला नाह . ती कमान लवकरात लवकर 

करावी. आम याकडे खेळ यासाठ  मैदानच नाह  तर  महापौर चषक असेल, पधा 

आम याकडे कधी भरणार. आतापयत असे वषय कधी झालेच नाह त.  यामुळे खेळाचे 

मैदान आ ण उदयान लवकरात लवकर करावे अशी वनंती करतो. उ शरा का होईना 

पण बोल यास संधी द याब ल आभार .   

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज बजेट 

सादर करताना महापौर साहेब तुमचे मी मनापासून आभार मानतो क  बोलायला संधी 

दल . आज हे बजेट सादर करत असताना आयु त साहेब तुमच पण मी मनापासून 

अ भनंदन करतो क  हे बॅले स बजेट सादर कर याचा आपण य न केलेला आहे. काह  

ठकाणी ज र सद यांचे काह  ठकाणी राह लेले असेल बजेटतर आमचे प नेते 

उपसूचने या मा यमातून ते पुण करणार आहेत. या पंचवाष क मधील हे शेवटचे बजेट 

आहे. पुढ या टमला या यामधले कती लोक नवडून येतात, नाह  येत. पण येणा-या 

चार वष तु ह  दोन वष होते मागे परदेशी साहेब, होते या या अगोदर शमा साहेबह  

होत.े हे काम करत असताना नागर कांकडे आ ह  यावेळेस मताला जातो आमचा जो 

रझ ट आहे तो बघ यासाठ  य न केलातर मी माझा यि तगत तर  समाधानी आहे. 

वॉडाम ये काम करत असताना डे फनेटल  वाथ असतो. कती काम आप याला मळेल 

आ ण कतपत मळेल आ ण कती आपण करावं यासाठ  आपण य न करत असतो. 

पंपर  चंचवड शहर डे हलप होत राहणार. या महापा लकेचे सव सद य, कमचार  वग 

असो यात मा.महापौर असो, आयु त असु दयात या सवाचं या याम ये कॉ युशन 

आहे. हे एकटयादुकटयाच शहर नाह . माग योगेश बहल महापौर असताना बे ट सट  
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ऍवॉड मळाला. मागे महापौरां या कार कद म ये व छतेचा सु दा ऍवॉड मळालेला 

आहे. अ भमानाचा वषय आहे क  महारा ात नं.१ म ये बे ट सट चा अवॉड 

मळालेला आहे आ ण देशाम ये नववा मांक लागलेला आहे. बाहेर गेले क  आपण  

अ भमानाने सांगु शकतो क  मी पंपर  चंचवड मधील आहे. अशा प दतीचे डे हलपमट 

पंपर  चंचवडम ये झालेल आहे. या चार पाच वषाम ये डे हलप करत असताना हा 

ाफ पाह लातर शेजार या सव शहराला लाज वाटेल असा आप या पंपर  चंचवड 

शहराचा ाफ आहे. एवढया मोठया माणात डे हलपमट या शहराम ये झालेल आहे. 

रा वाद चे कॉ युशन मोठ असलंतर  तेवढच वरोधी प ाचे कॉ युशन आहे 

कारण सगळया क मट म ये वरोधी प ाचे सद यपण असतात. हणून या 

डे हलपमटला आप या सवाचा हातभार लागलेला आहे. या ठकाणी मी बाबासाहेब धुमाळ 

यांचे पण अ भनंदन करतो क  यांनी एक व तुि थती या ठकाणी मांडल  क  काम 

क न घेताना कशा प दतीने काम क न घेतले पाह ज.े आ ह  आम या प दतीने काम 

क न घेताना आम या वॉडाम ये आर ण नसताना, डे हलपमट कर यासाठ  संधी नाह  

परंतु या या ठकाणी वाटले आम याकडून होत नसेल कंवा आम या अ धका-

याकडून होत नसेलतर आ ह  आयु तांना वनंती क न आ ण आयु तांनी ताबडतोब 

पॉ झट ह र लाय देवून या गो ट  कर यासाठ  आ हांला भाग पाडलेल आहे आ ण 

या ठकाणी आमच चांगल डे हलपमट झालेलं आहे. या ठकाणी सांगायला अ भमान 

वाटतो क  उदया परवाच आम या वॉडम ये थरमॅ स चौक पासून यमुनानगरचा रोडचे 

काम करणार आहेत. साहेब, तु हांला मी वनंती केलेल  होती क  तु ह  या 

पुनवसना या नाद  लागू नका, हे लवकर होणार नाह , तु ह  पाटल तर  हे डे हलपमट 

करा आ ण तु ह  याला ीन स नल दला. बीआरट एस या टचे लोक असतील 

यांनी तो पाठपुरावा क न बजेट क न यास मा यता दल . भाजीमंडई सारखे 

आम याकडे डे हलपमट झालेल आहे. काह  ठकाणी डे फनेटल  डे हलप करत असताना, 

काह  ठकाणी नाराजी असणे गरजेचे आहे. ामीण भागातील वषय असू दयात, कंवा 

अजून काह  डे हलपमटचा वषय असू दयात. कुठेतर  आपण कमी पडलो, या ठकाणी 

जो माणुस काम करतो तो चुकतो, कुठेतर  कमी पडतो आपण या याशी पुण फुलफ ल 

करा अशी आमची मागणी आहे. आता आम याकडे अ धकार, स ता अस यामुळे काह  

गो ट  आ ह  आम याकडे ओडून आणले या आहेत. सुलभाताईनी आ ण समाताईनी 

सांगीतले आम याकडे पुढ या वेळेस स ता येणार, ते हा डे फनेटल  ते यां याकडे 

जाणार आहे, यांना आम या शुभे छा आहेत पण तेवढे सोपे पण यांना नाह . पंपर  
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चंचवड शहराम ये सव नागर कांना मा हती आहे क  कशा प दतीने पंपर  चंचवड 

शहराम ये काम झालेल  आहेत. कशा प दतीने ाफ वाढलेला आहे. दहा-दहा लाखा या 

लॅट या जागी प नास प नास लाखाचे लॅट असेच झालेले नाह त. डे हलपमट 

झा यानंतरच या गो ट  आप याकडे झाले या आहेत. मग रावेत असू देत, पंपळे गुरव 

असु देत, पंपळेसौदागर असु देत, भोसर  असू देत, म सडीसचा ऐर या असू देत हा सव 

ऐर या डे हलप करत असताना सु ंदर प दतीने ते झालेले आहे. पुनवसन क प राबवत 

असताना झोपडप ीतील लोकांना आपण पुनवसन केलेल आहे. या ठकाणी काह  गो ट  

घडले या आहेत. जेएनएनयूआरएम या फंड या मा यमातून झोपडप ी पुनवसन 

करायचे आपण यात कुठेतर  कमी पडलेलो आहेत. यालाह  आपण फुलफ ल कर याचा 

य न करावा अशी या ठकाणी मी अपे ा करतो. पा या या संदभात बोलायचे झालेतर  

बाक या देशाम ये जे दु काळी प रि थती आहे, महारा ात जी दु काळी प रि थती 

आहे या सवा या पे ा आपण कती सुखी आहोत. या या ब ल का आपण कौतूक  

करायला नको. आज आप या पवना डॅमम ये ४७ ट के पाणी श क आहे. आपले 

पाणीपुरवठयाचे अ धकार  चांग या प दतीने बॅले स करतात. आताच पंधरा ट के पाणी 

कमी केले आहे. अजून तर  आप याला एवढा हाड रोल यायची गरज भासणार नाह .  

ह  खुप चांगल  गो ट आहे पण बंद पाईपलाईन योजना यावेळेस झाल  असतीतर 

कदा चत ह  वेळ आप यावर आज आल  नसती. यावेळेस या गो ट  करत असताना 

कदा चत  काह  ञुट  राह या असतील परंतु आज आपण कतीतर  पट ने या यापे ा 

समाधानी आहोत. पा या या संदभात आदेश दले पाह जेत. मा.मु यमंञी यांनी 

ि वमींग पुल बंद कर याचे आदेश दलेले आहेत यांच वागत आहे, कारण चांग या 

गो ट  आहेत. आपण सु दा जनजागतृी करणे गरजेच आहे. या प दतीन ि वमींगपुल 

असु दयात, कारचा वॉशींग ऐर या असू दयात, पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर या ठकाणी 

टाऊन शप आहेत या ठकाणी चार चार कार असणा-या गाडयांचे मालक आहेत ते 

गाडयांची वॉ शंग करतात यांना आप याला रोखणं गरजेच आहे. काह  जाणकर लोक 

खपु आहेत, चांगल  लोक पण आहेत पण काह  उमठ लोकह  आहेत क  माझी गाडी 

आहे माझ पाणीबील मी पैसे भरतो. यां यावर फाईन लावून या लोकांना कं ोल करणे 

गरजेचं आहे. अशा छोटया छोटया गो ट  आहेत. वॉशींग बंद केल तर हा असलेला जो 

साठा आहे तो येणा-या दोन ते आडीच मह यासाठ  आप याला फुलफ ल होईल आपण 

पाणीपुरवठा वभागाला आदेश दयावेत. पाणीपुरवठयाच पण काम चांगल आहे २४X७ 

पाणीपुरवठा झालातर काह  लोकांचा जा त वापर होईल काह  लोकांचा कमी वापर होईल 
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असे हणतात तो टेि नकल  ई यू आहे तो पुण करावा. २४ तास का नको, सवाना 

यव थीत पाणी मळणार असेलतर चांगल  गो ट आहे. एक तास दोन तास दया पण 

ेशरन पाणी दया, बजेट आहे, पाणी आहे यव था आहे. आपले ॉपर बजेट युज 

केलतर हरकत नाह . आता समाताईनी सांगीतले क  नगडीपासून दापोडीला जायला 

एवढ  दाट व ती आहे क  मला असं वाटते क  कुठतर  मु ंबईला जातो क  काय. परंतु 

मला असे कधीच वाटले नाह . नगडीला माझा यावसाय आहे मी पु याला 

नगडीपासून जात असतो, पंपर  चंचवड शहराम ये चांगले रोड आहेत. मग बीआरट  

ट असु दयात, रावेतचा रोड असु दयात, पाईन रोड असु दयात पंपर  चंचवडचे रोड 

एक नंबरचे आहेत. सु ंदर र ते या ठकाणी केलेले आहेत. या ठकाणी आपण बलकूल 

कमी पडलेलो नाह त. या ठकाणी लम ऐर या आहे, ामीण ऐर याम ये कमी पडलेलो 

आहेत या ठकाणी ल  दलेतर चांगले होईल. वायसीएमसारखी मोठ  संजीवनी पंपर  

चंचवड शहराला आहे, अ या नगरसेवकांची काम वायसीएम क न टाकतं, कारण 

यांना ऍ युल स पाह ज,े पो टमाटमच काम पाह ज,े आयसीयू पाह जे, मेडीसीन 

पाह जे, डॉ टर पाह जे कारण आप याकडे गोरगर ब जनता आहे ती या ठकाणी 

औषधोपचार घेत.े मी तर झोपडप ीच त नधी व करतो या ठकाणचे सरास पेशंट या 

वायसीएमम ये असतात. मग ते ऍ सीडटचे असू दयात, हाटचे असु दयात, डले हर चे 

असु दयात या ठकाणी आ हांला एक हे पींग हॅ ड होत. आ ह  फोन केला क  बील 

माफ, आ ह  फोन केला क  ऍ युल स , आ ह  फोन केला क  औषध  या 

सगळया गो ट  वायसीएम या मा यमातून होतात. या ठकाणी तु ह  जा तीत जा त 

बजेट दयावे. कारण ाय हेट हॉि पटलम ये एवढया मोठया माणावर उ मात चालू 

आहे या मा यमातून वायसीएमची आप याला खुप मोठया माणात मदत मळते. 

डा ेञाम ये सांगायचे झालेतर डाचे सभापती वत: खेळाडू आहेत. आ णासाहेब 

मगर टेडीअमब ल ते नेहमी बोलत असतात. राजू मसाळ माझे मञ आहेत. 

ा धकरणाम ये धं ा टेडीयम कंवा संजय काळे ांऊड या ठकाणी ाऊंडची कमतरता 

आहे. या या आर णाम ये आप याला थोडस ल  दल पाह जे जेणेक न आर ीत 

जागा ता यात मळतील. मी एक या ठकाणी सूचना करतो क  महापौर नवासाची 

आप याकडे या ठकाणी जागा आहे. या ठकाणी एक गाडन दलेल आहे व संजय काळे 

ाऊंड ा धकरणा या ता यात आहे. पण महापौर नवास ते एक ाऊंड आहे, एक 

चांग या पॉटवर ाऊंड आहे या ठकाणी महापौर नवास होईल ते हा होईल आज 

कमीत कमी या ठकाणी ाऊंडवर खेळ यासाठ  मुलांना तु ह  यव था क न दल तर 
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ा धकरण, आकुड , द तवाडी ऐर यातील लोकांचा, खेळाडूंचा न मटेल. या ठकाणी 

खुप चांगले खेळाडू तयार होतात, चांगले खेळणार आहेत मग कब डी, फुटबॉल, 

ऍथेलेट सचे खेळाडू या ठकाणी आहेत. ा धकरणाम ये उपल ध केलेतर खेळाडूनां 

संधी मळेल. पंपर  चंचवड शहरात ा धकरणाम ये नाटयगृ ह चाललेले आहे. जे 

चाललेले आहे याला गती देवून एक वषात पुण होईल हे असे करावे. भ व याम ये 

मा या भागात होणार आहे या गो ट  ऍड हा टेज आहेत. ए यूकेटेड मतदारसंघाम ये 

अशा गो ट  पाह जेत जे आ हांला बे नफ ट आहे. जे नगरसेवक काम करतात यांना 

एक बे नफ ट आहे. नाटयगृ ह फा ट क न ते पुण करावे.  ८०० ते ८५० चा मोठा हॉल 

आ ण याच बरोबर एक लहान मुलांसाठ  २५० मतेचा एक हॉल याचबरोबर एक 

एि झ यूशन हॉल असे ती ह  हॉलची तयार  चाल ूआहे ते तु ह  या ठकाणी फंड कमी 

न पडता ायोर ट न े केलेतर आ हांला, आम या कुठ याह  प ा या नगरसेवकाना 

याचा बे नफ ट होईल. रावेत या प यात पुलाच ेकाम हाती घेतलेले आहे  तो पुल 

भि त-श ती पासून डायरे ट मुकाई चौकात तु ह  पोहचणार आहेत. हणजे देहू रोडची 

अध  ॅफ क कमी होणार आहे. ए स ेस हायवेला तो प ा मळालेला आहे तो फा ट 

केलातर चांगला मॅसेज होणार आहे. आ ह  आम या वॉडात काम करतो, तु हांला हे 

े डीट मळणार आहे. ीनर  संदभात तु हांला  खुप आवड आहे. ा धकरणाम ये 

तलाव असु दयात, गाडन या ठकाणी आहे हे करत असताना आ हांलाह  अ भमान 

वाटतो क , या शहराचा मी नागर क आहे. एलईडी संदभात टलाईट अ हेलेबल होत 

नाह त. तुपे साहेबांनी सांगीतले ो सजरम ये आहे. ३१ माच संपाय या अगोदर या 

गो ट  झा यातर आ हांला याचे ऍड हा टेज घेता येईल आ ण नागर कांनाह  याचा 

फायदा होईल. गाडन आप या शहराम ये खुप चांगले आहेत. जे आ ह  बाहेर बघत 

असतो ते आप याकडे चांगले गाडन आहे. रझ हशन या लॉट संदभात  आपण नणय 

घेतला, मा याकडचे गाडन चार वष झाले पाठपुरावा करतो अजून हातात येत नाह . 

काह  ठकाणी र याच आर ण आहे ते तुम या हातात येत नाह . अशा मुलभूत 

सु वधा आहेत या तु हांला देणे म ा त आहे. मग ते रोडलाईट असू दयात या गो ट  

आप याला खुपच ज र  आहेत. हे आप या पि लकचे पैसे आहेत. मा या टमम ये 

गे या चार वषात याच र याला दोन वेळा डांबर करण केले, तीस-या वेळा आता केले.  

पह या वष  रलाय सन ख डे केले,  दुस-या वषात एअरटेलने  खोदून गेलेले आहेत, 

परत एमएसईबी आले आ ण दुस-या दवशी खोदून गेले. मग हे कोण पैसे देत,े कोण 

मंजूर करतय याला अथ नाह . हे लोक १० क.मी. ची मंजूर  घेतात आ ण खोदतात 
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१०० क.मी. आ ण यांना गु ंड लोक पोसावे लागतात. हे लोक गु ंड पोसतात, काय कारण 

आहे. कशासाठ  चार-चार फोन येतात याचा अथ या ठकाणी काह तर  गौडबंगाल आहे. 

मी मा या कायक याला सांगीतल जा चेक क न ये तर पटकन मला फोन येतो क  

उ हास तु काह  ल  देवू नकोस माझा माणूस आहे. एखादा ल गल काम करणारा 

असेलतर याला या गो ट  येणारच नाह त. जो माणुस चोर  करतो यालाच भीती 

असत.े चोर  न करणाराला भीती नाह . लम संदभात, व छते या संदभात आपण 

मागे आहोत. यां याकडे लेबर नाह , तो थँकलेस जॉब आहे. आरो य डपाटमट हा 

थँकलेस जॉब आहे. आज एक दवस केले हणजे तो वषय मटला असे नाह , उदया 

परत घाण होणार आहे. यां याकडे टाफ नाह , गाडी नाह . अजडानगरम ये काय 

प रि थती आहे. मी लोकांना घेवून व छता अभीयान घेत असतो. मा. मु यमंञी 

साहेबांनी अन धकृत बाधंकामाचा वषय घेतलेला आहे. मा या जु या वॉडात अन धकृत 

बांधकाम भरपूर आहेत. आता ३१ माच २०१६ पयतचे करणार आहेत. चांग या गो ट  

आहेत, चांगल डसीजन आहे पण या यानंतरच ऍ यूल  लेर फकेशन आप यापुढ 

आलेले नाह . ले स लावून अमूक तमूक केल, आ ह ह  ले स लावू पण कधी, 

ऍ युल  पोझीशन आ यावर. आज प रि थती काय आहे, फ त हावेत गोळीबार आहे. 

कस करणार, कुठ या नयमाने करणार हे आलेले नाह . तु ह  ब डरने बांधले या 

चौ या मज यावरच रे युलराईज करणार का एक गुंठयाम ये बांधलेल करणार, काय 

करणार, कुठ या नयमात करणार आहेत. तु हांला रे हे यू भरपूर मळणार आहे. 

कोटात का रे युराईज करणार नाह त. एका गु ंठयावर तीन मजल  बांधले असतीलतर 

याला रे युलराईज करता.  एक गु ंठयाचा लॉट, याला साईड माज न सोडलेल  आहे, 

एनओसी घेतलेल  आहे याने पाप केलेले आहे. शेजा-याला तीन मजले दले याला एक 

हजार बांधायच मग तो हणणार नाह  का मला पण दया  अजून दोन मज याच 

परमीशन. यावेळेला तु ह  काय करणार आहेत. मग हा दुजाभाव होणार नाह  का. या 

गो ट च लेर फकेशन यायला आजून वेळ आहे.  मंजुर आता झालेले आहे. तुम याकडे 

आदेश येणार, लेर फकेशन येणार यानंतर या गो ट  होणार.  झालेतर आ हांला 

सु दा अभीमान आहे. हे झा यानंतर झोपडप ीचा कंवा अन धकृत बांधकामाचा न 

मटलातर आ ह  सु दा अभीनंदन क . आ हांला सु दा मनापासून बरं वाटणार आहे 

क  या सगळया गो ट  के यात. टॅ स, एलबीट , पाणीप ी भरपरू गोळा केलेल  आहे. 

लाईट बील भरल नाह तर लाईट कट केल  जाते तसं या गो ट  करायला पाह ज.े आज 

टॅ सची सु दा भरपूर लोकांकडे बाक  आहे. ल गल, ईल गल क शनचे पैसे बाक  
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आहेत. भरपूर गो ट  आहेत. हे सगळ फुलफ ल केलतर आप याला बजेट बलकूल कमी 

पडणार नाह . माग या वष  जे बजेट वषभर करत होतो. या बजेटचे तसे पुढे होता 

कामा नये. कारण ऑ टोबर, नो हबर पयत या गो ट ंचा नकाल लागणार आहे क  

आपण सद य येथे येणार का नाह  ह  शंका आहे. आशावेळेस टडर ंग ो सजर, 

या ठकाणी चेअरमन साहेब आहेत यांना पण वनंती आहे काह  ठकाणी ठेकेदार 

हणतात क  फाईल सोडत नाह त, वेळ लागतो तर  तु ह  पण जेवढ जमेल तेवढ 

फा ट सह  क न पुढे फाईल पाठवील तर या  टडर ंग ोसीजर लवकर होवून आम या 

लोकांना कामाला ते उपयोगी पडेल. नाह तर काय होईल आज एवढ मोठ बजेट केलं 

आ ण ऑ टोबर पयत ते फुलफ ल नाह केलंतर  नवीन येणा-या नगरसेवकांना  ते 

ऍड हा टेज मळणार आहे. आ हांला असं वाटतय क  आ ह  केले या कामाच आ हांला 

ऍड हा टेज मळायला पाह ज.े आ हांला बजेट मळाला पाह ज.े भ व याम ये यांची जी 

अपे ा आहे यावेळेला आ ह  आ वासन दलेल होत आ ह  फुलफ ल क . आ ह  ते 

फुलफ ल केलेतर  आ हांला वत:ला मनाला समाधान होईल अशी अपे ा य त 

करतो. पु हा एकदा आयु त साहेबांच अ भनंदन करतो आ ण या ठकाणी थांबतो.                                  

मा. अिजत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त 

साहेब हे बजेट मांडत असताना बजेट पुव  साय सपाकला एक बैठक घेतल  याआगोदर 

तु ह  भागा या बैठका घेत या आ ण सगळया सभासदां या या काह  माग या 

आहेत या तु ह  याम ये अंतभाव कर याचा य न केलेला आहे. हे अ यंत हुशार न 

आपण केल याब ल तुमच सगळयानी कौतूक केलं मी पण कौतूक करतो क  खुप 

चांगल बजेट आपण या ठकाणी सादर केलं आहे आ ण सगळयाना याय दे याचा 

य न केलेला आहे. आयु त साहेब, या पंपर  चंचवड शहराचा आपण आतापयतचा 

वास पाह लातर पुव ची असलेल  गाव नंतर नगरपाल का नंतर महानगरपा लका हा जो 

वास जर पाह ला आतापयतचा तर या या वेळी या या नेतृ वाने हणजे 

मा.यशवंतराव च हाण यांनी या ठकाणी कारखानदार  आणल  नंतर आदरणीय शरद 

पवार साहेब असतील, कै. रामकृ ण मोरेसर असतील आ ण आता मा.अजीतदादा पवार 

साहेबां या नेतृ वाखाल  या शहराचा जो काह  वकास झालेला आहे तो आपण सवजण 

पाहतो. आप या शहराला माट सट चा पुर कार मळाला, आता व छतेचा पण 

पुर कार आप या पंपर  चंचवड शहराला मळाला आहे. हे जे काम आहे इत या वष 

या या वेळी या लोक तनीधीने केले या कामामुळे आज ह  टेज आप या या पंपर  

चंचवड शहराला ा त झालेल  आहे परंतु हे सगळ करत असताना आज आपण 
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जवळपास ३८००/- ते ३९००/- कोट च बजेट सादर केलेलं आहे. सुरवातीला थोड थोड 

क न आज हे बजेट या तरावरती आलेलं आहे. या याम ये ट याट याने जी वाढ 

झालेल  आहे या याम ये आपण जर अ यास केलातर या पंपर  चंचवड शहराची जी 

ोथ आहे ती देशातल सगळयात फा ट ो गच हे शहर आहे याची लोकसं या इतक  

झपाटयानं वाढत चाललेल  आहे सगळयाच ठकाणी वेगवेगळया गो ट  डे हलपमट 

होतात. आज आप या सगळया समोर असं चॅलज आहे क  आता जवळपास २० 

लाखा या आसपास आपल  लोकसं या गेलेल  आहे, उदया या काळाम ये ह  ४० 

लाखापयत जा याची श यता आहे आ ण हे करत असताना आज आपल जे बजेट आहे 

आपल  जी यंञणा आहे, पुव  असलेल  यंञणा, आता असलेल  यंञणा, पुव ची जी 

अ धकार /कमचार  यांची सं या होती आ ण आता जी अ धकार /कमचार  यांची सं या 

याचा जर वचार केलातर आपण या याम ये कुठेतर  कमी पडतो आहोत आप याला 

गती दे याची गरज आहे. आप याला ह  जी काम आहेत ती गतीने कर याची गरज 

आहे. जर आप याला येणा-या काळाम ये वाढ या लोकसं ये या ि टने आप याला जे 

काह  इ ा चर लागतं, या काह  मुलभूत सु वधा लागतात या जर दयाय या 

असतीलतर आप याला तेवढच गतीने काम आप याला ये या काळाम ये कराव 

लागणार आहे. हे सगळ करत असताना आयु त साहेब आपणह  एका गो ट चा अ यास 

केला असतातर या शहराम ये पुव ची जी गाव होती या यानंतर काह  गाव आल , 

यानंतरह  काह  गाव आल  या मुळे हा पंपर  चंचवड शहराचा जो वकास झालेला 

आहे हा बॅले स, समतोल वकास झालेला नाह . याचा बॅले स कुठेतर  कमी जा त 

आहे. आज आपण जर पाह लतर भोसर , काळेवाडी, रहाटणी, थेरगाव ह  जी गाव 

आहेत ह  पुव पासून नगरपा लकेत, महानगरपा लकेत आहेत परंतु येथील काम करताना 

यांची लॅनींग, ऑथोरेट  ा धकरण अस यामुळे या ठकाणी काह  ञुट  राहू न गे या 

आहेत. अनेक ठकाणी बकालव ती तयार झाल . याच तुलनेम ये नंतर या काळाम ये 

जी गाव आल  पंपळेसौदागर असेल, पंपळे नलख असेल, गुरव पंपळे असेल, सांगवी 

हा जो प रसर आहे या प रसराचा खुप नयोजनब द वकास झालेला आहे. या ठकाणी 

डे हलपमटसाठ  कोप होता. जागा मोकळया हो या, डे हलपमट लॅनची अंमलबजावणी 

आप याला या ठकाणी करता आल . र ते या ठकाणी आपण चांगले वकसीत केले. 

या ठकाणचे आर ण वकसीत केले. आज जर आपण पाह लतर नद या पल कडचा 

जो प रसर आहे या ठकाणचे डे हलपमट इतके लॅनींगने झालेले आहे आ ण 

या ठकाण या ज मनीचे दर असतील, या ठकाण या लॅटचे दर असतील हे खुप 



131 
 

जा त आहेत. तुलना मक टया आपण जर वचार केला, इतर भागातला आ ण या 

भागातलातर या ठकाणी खुप चांग या प दतीने वकास झा यामुळे या ठकाणी 

ॉपट चे दर लोकांना जा त मळालेले आहेत. बाक ची जी गाव आहेत, भोसर , 

काळेवाडी, रहाटणी या ठकाणी थोडस बकाल व प आलं नंतर या काळाम ये आता 

पठाणताईनी सांगीत या माणे खुप नधी दला असं यांच हणण होत परंतु यांच 

हणण बरोबर पण आहे परंतु काह  माणात चुक पण आहे हणजे पुण भोसर  

मतदारसंघात अनेक गो ट  दे याचा या ठकाणी य न आपण केलेला आहे. कुठेतर  हा 

बॅकलॉग भ न काढ याचा नि चतपणे आ ह  य न केलेला आहे. मागचे आमदार 

असतील, आताचे आमदार असतील सगळी मंडळी यासाठ  य न करतात क  या 

भागाम ये चांगला वकास हावा, नयोजनब द वकास हा आमचा राह लेला आहे. 

आपण न याने गाव हणतो परंतु ती गाव आप याकडे येवून बरेच वष झालेल  आहेत. 

सुरवाती या काळाम ये ह  गाव महापा लकेत ठेवावीत का  नाह  ठेवावीत तथ या 

लोकांचा यासाठ  वरोध होता, तथ या लोक तनीधींचा वरोध होता. यामुळे ह  गाव 

महापा लकेत ठेवू नय,े वगळावी अशी मागणी सुरवाती या काळाम ये या भागात या 

गावात या लोकांची आ ण तथ या लोक तनीधींची होती. या यामुळे काह  माणात 

तेथील वकास हा झाला नाह . परंतु नंतर या काळाम ये अशी अपे ा सगळयाचीच 

राह लेल  आहे क  आता जर आप याला ह  गाव पंपर  चंचवडम ये ठेवायची 

असतीलतर आप याला जा तीचा नधी दे याची गरज आहे. आज तो तु ह  दे याचा 

य न केला आहे परंतु तेवढा तो पु रेसा नाह . उदा. च-होल  असेल, मोशी असेल, 

डुडूळगाव असेल या गावाच ेञफळ खुप मोठ आहे आ ण या ेञफळा या तुलनेम ये 

जो काह  आपण नधी देतो तो अ यंत तुटपू ंजा आहे. यात तेथील नागर कांच समाधन 

होत नाह  आ ण नगरसेवकांच समाधान होत नाह . आज आप याला सवात मोठ  संधी 

या ठकाणी डे हलपमट कर याची आहे. जसा पंपळेसौदागर आ ण तो प रसर झालेला 

आहे तसा हा प रसर उदया या काळाम ये होणार आहे. पण हे कधी होवू शकतं जर 

आपण या ठकाणी नधी दला, या ठकाणी आपण ॉपर लॅ नंगने या ठकाणचे र ते 

ट याट याने केलेतर, ट याट याने तथल  आर ण डे हलप केल तर न क च 

या ठकाणचा वकास या प दतीने होईल. परंतु कुठेतर  शासन या याम ये कमी 

पडतय. आज तु ह  मॉडेल वॉडा या नावाखाल  एक वॉड ठरवला. हरकत नाह , तु ह  

एखादा वॉड ठरवला, चांगल  गो ट आहे. पण असे कर याऐवजी जर तु ह  वेगवेगळे 

ामीण  भागातील वॉड नवडले असतेतर तु हांला अ धक चांगले काम या ठकाणी 
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दाखवता आले असत,े करता आलं असतं. खर मॉडेल वॉड कर याची गरज ह  आम या 

ामीण भागात होती, कारण तथ कोप पण आहे तथ मोकळया जागा आहेत आ ण 

तथ केल असतंतर नि चतपणे महापा लकेचा ठसा उमटला असता परंतु दुदवाने तसं 

झालेल नाह . आता धनंजय आ हाट आ ण राहू ल जाधव यांनी उ लेख केला क  

इं ायणी नद  आप या शहरातून वाहते या तीन चार नदयाची अव था इतक  वाईट 

आहे. इं ायणीनद , प वञ नद  आप या देहू-आळंद या प रसरा मधुन वाहत.े देहू-

आळंद म ये महारा ा याच न हेतर देशा या कानाकोप-यातून लोक या ठकाणी देने 

येतात या नद म ये ते आंघोळ करतात आज या नद ची जर अव था पाह ल तर 

इतक घाण पाणी, दुषीत पाणी या ठकाणी झालेल आहे. म यंतर  आप याला 

एमपीसीबीने नोट स सु दा दलेल  आहे. तु ह  या नद म य े जे घाण पाणी सोडतात 

या यावर उपाययोजना करा यात, या ठकाणी व छ पाणी राह ल यासाठ  आपण 

य न करावेत. पण तसं दुदवाने केल जात नाह  आ ण  शासन कुठेतर  कमी पडत.े 

खरं हणजे आपण नद  सुधार क पाबाबत अनेकवेळा चचा केल . चचा करत 

असताना आपण सु दा आ ण आ द या आयु तांनी सु दा असं सांगीतले क  आपण 

लवकरात लवकर या या नदया आप या शहरातून वाहतात या याम ये आपण नद  

सुधार क प राबऊ यात. पण य ात तशी तरतूद नाह  पण ह  काळाची गरज आहे. 

जो काह  पुररेषेचा वषय आहे, नळी पुररेषा, लाल पुररेषा आहे ती आपण आप या 

शहराम ये आखुन घेतल . या याम ये  इ रगेशन डपाटमटने दशा दल  या या 

मागची भू मका होती क  उदया या काळाम ये जर या शहराम ये पुर आलातर तथं 

कुठलह  बांधकाम नसाव, तथ कुठलह  नुकसान होऊ नये, िजवीत हाणी होऊ नये या 

भू मकेतून ह  पुररेषा आखल  गेल  आहे. परंतु जर आपण नद  सुधार क प 

राब वलातर ह  रेषा सु दा आप याला कमी करता येईल. गुजरात म ये नद  सुधार 

क प राब वला गेला तसा राब वलातर पुररेषे या नद या बाजू या या जागा आहेत 

या जागा सु दा बी टेबल होवू शकतात. रे सडेि शअलम ये याचा जर बदल झालातर 

या याम ये मीअम चाज क न या भागातील जागा सु दा आपण ॉपर लॅनींगने 

वकसीत क  शकतो. खरं हणजे तशा कार या आपण उपाययोजना आख या पाह जेत 

आ ण ते केल गेल पाह जे. मोशीचा जो भाग आहे या मोशीम ये कचरा डेपो आहे 

आज या कचरा डेपोची अव था अशी  आहे  क   या  भागात जर तु ह  सं याकाळी 

गेलाततर, मग मोशी असेल, च-होल  असेल, डुडूळगाव असेल कंवा भोसर चा काह  

प रसर असेल कंवा इं ायणीनगरचा प रसर या भागाम ये सं याकाळी वास येतो. 
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या यासाठ  आज एवढं आधुनीक तंञ ान आहे.  तु ह  या कच-यावरती या क न 

या ठकाणी महापा लकेचे उ प न सु दा जनरेट क  शकता. परंतु अजुनह  दुदवाने 

तशा कार या कुठ याह  उपाययोजना आप या महापा लकेकडून, शासनाकडून के या 

जात नाह त ह  दुदवाची बाब आहे. हे करत असताना आयु त साहेब, तु ह  मनापासून 

चांगल काम करता, तुमची सु दा इ छा आहे क  या प रसराचा वकास झाला पाह जे 

परंतु ये या काळात हे कुठतर  हाव अशी आमची अपे ा आहे. ना शक फाटा ते 

मोशीचा जो रोड आहे हा आप या महापा लके या ता यात नाह , हायवे अस यामुळे 

याचा जो ताबा आहे याचा जो वकास केला जातो तो शासनाकडून केला जातो 

यामुळे असा ॉ लेम आहे क  आप या शहरातील सगळे र ते वकसीत होतात आमचा 

देहू-आळंद  र ता पण  वकसीत होतो, पुणे-आळंद  र ता पण वकसीत होतो परंतु 

ना शक फाटा ते मोशी हा जो र ता आहे हा वकसीत कर याची गरज आहे. २००७ ला 

क सलटंट अपॉ ट केला होता या र यावरती कुठे ीजेस असले पाह जे याच आपण 

लॅनींग केल होत परंतु नंतर या काळात हा र ता आम या ता यात नस याचे सांगून 

हा र ता कुठतर  बाजूला पडला या यामुळे काय झाल तो ना शक फाटा ते मोशीचा 

प रसर आहे हा थोडासा इतर भागा या मानाने वकासा या ि टकोनातून मागे 

राह लेला आहे. ये या काळाम ये या ठकाणी इ टरनॅशनल क हे शन सटर होईल. 

म यंतर  आ ह  ा धकरणाचे सीईओ हसे साहेब होते यां याकडे गेलो होतो. 

यावेळेस यांनी आ हांला सांगीतल क  जर इ टरनॅशनल क हे शन सटर झालतर 

मह याला १० लाख परदेशी नागर क या ठकाणी येतील. दहा लाख मह याला नाह तर 

वषाला जर  नागर क आलेतर आ ण अशा ठकाणी इ टरनॅशनल क हे शन सटर होत 

असेलतर महापा लकेचे धोरण काय. या ठकाणी मे ोची सु दा सुचना आल  मे ो 

पह ल  पंपर   पयत आणल  यावेळेला उपसूचना मांडताना नगडीपयत केल  नंतर ते 

मोशीपयत यावी  अशी उपसूचना मांडल . परंतु य ात आता जी चचा आहे ती 

पंपर  पयत, परंतु ती नगडी आ ण मोशी पयत हो याची गरज आहे. उदया या 

काळाम ये खेड प रसरात इ टरनॅशनल ईअरपोट होतय आ ण मग इ टरनॅशनल 

ईअरपोट जर या प रसराम ये झालतर याचा सगळा ताण आप या पंपर  चंचवड 

शहरावरती येणार आहे. याचा जा तीत जा त ताण या सगळया ामीण प यावरती 

येणार आहे. आपला य न काय राह ला पाह जे क  या भागाम ये जा तीत जा त 

वकास कसा होईल हे पाह ले पाह ज.े पा या या बाबतीत तु ह  आ हांला अनेकवेळा 

सांगीतल आहे क  भामा-आसखेड या बाबतीत. या कामाला गती देणे अ यंत गरजेच 
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आहे. तो जो प ा आहे या प यावर संपुणपणे अ धकृत घर होतात, अ धकृत इमारती 

होतात, मोठमोठे क प होतात.  या ठकाणी लोकांना पुरेस पाणी जर दयायच 

असेलतर आप याला या क पाला गती दे याची गरज आहे आ ण या ि टकोनातून 

आपण अ धक जा तीच ल  या कामावरती दल पाह जे अशी माझी आप याला 

वनंती राहणार आहे. आपल  ेनेज स ट म खुप चांगल  आहे पंपर  चंचवड 

शहराम ये अजून लोकसं या वाढल  तर  आपल  ेनेज स ट म पु रेशी आहे परंतु 

अजून आप याला पुढचा ि टकोन डोळयासमोर ठेवून आप याला ेनेज स ट मम ये 

सु दा आणखीन न याने काह  एसट पी लॅ ट कंवा आणखीन काह  ेनेज लाईन 

टाकायची वशेषत: या प यम ये गरज आहे. यासाठ  ये या बजेटम ये कमी तरतूद 

आहे परंतु ये या काळाम ये आप याला कुठून पैसे वग करता येतील का आ ण या 

प रसराम ये या या मुलभूत सु वधा आहेत या कशा देता येतील यासाठ  आपण 

य न करावेत अशा कारची माझी वनंती राहणार आहे. आता न यान आप या 

शासनान जो काह  नणय घेतलेला आहे टडीआर संदभात आ ण या यामुळे डबल 

टडीआर, डबल एफएसआय लोकांना मळणार आहे आ ण या यामुळे आप या ता यात 

अनेक र त,े आर ण येऊ शकतात. लस आपण या ठकाणी लोडींग करणार आहोत 

या ठकाणी जो ऍडीशनल टडीआर लोड कर याची मुभा शासनाने आप याला दलेल  

आहे या यामुळे ये या काळात आप याला खुप मोठया माणाम ये लोक लॅन 

टाकणार आहेत आ ण लॅन टाकत असताना खुप मोठमोठया इमारती या या 

प रसराम ये होणार आहेत, उंच इमारती या ठकाणी बांध या जाणार आहेत. यामुळे 

आप याला हे सव इ ा चर या ि टकोनातून आतापासून या ठकाणी नयोजन 

कर याची गरज आहे. या यामुळे ये या काळात आपण बारकाईने ल  घातले पाह ज.े 

या बजेट या अनुषंगाने जे काह  आपले उ प नाचे ञोत आहेत, उ प ना या बाजू 

आहेत या यातल  मु य उ प नाची बाजू आपल  एलबीट  आहे आ ण एलबीट चे 

उ प न कमी होईल असे वाटले पण तसे झालेले नाह . आज ५० कोट या खाल या 

लोकांची एलबीट  शासनाने र  केलेल  आहे तर  सु दा एलबीट चे उ प न वाढलेले आहे, 

यासाठ  मी माने साहेबांच आ ण यां या टमचह  कौतूक करेल. परंतु पुढ या 

काळाम ये जीएसट  येणार आहे यावेळेस आप याला अडचण नमाण होणार आहे. 

आप याला संपुणपणे शासनावरती या नधीसाठ  अवलंबून रहावे लागणार आहे. 

या यामुळे आपले बाक चे जे उ प नाचे आपले ञोत आहेत ते वाढ व याची गरज 

आहे. या याम ये सगळयात जा त आपण वाढ क  शकतो ती मला वाटत ब डींग 



135 
 

परमीशनम ये जा त उ प न आपण वाढवू शकतो आ ण या ि टने आप याला य न 

करायचे आहेत. नयम करताना आप याकडन काह  चुका झाले या आहेत उदा. 

बीआरट या रोड या बाबतीत यावेळेस आपण एसपी ह  फॉम केल आ ण डे हलपमट 

करत असताना बीआरट एस या बाजूने आपण अ धकचा टडीआर दयायच ठरवल परंतु 

य ात ती चकु झाल , सभागृ हाकडन पण झाल  आ ण शासनाकडन पण झाल  

यामुळे य ात या बीआरट  रोडवरती कुठ याह  कारचे क प मंजूर साठ  येवू 

शकलेले नाह त. या भागातल ब डींग परमीशनच उ प न घटलेल आहे. परंतु अशा 

या काह  चुका येथून माग या काळात, आता मला वाटत ऍडीशनल टडीआर 

नमी ताने आप याला या ठकाणचा जो काह  मीएम आहे तो मला वाटत र  करता 

येईल आ ण लोकांना या भागाम ये डे हलपमट करत असताना तो मीअम चाज न 

करता जो काह  शासनान आता लोडींगची यांना मुभा दल  या माणे आप याला 

लोडींग क न देता येईल. दुसरा एक मु ा आहे क  आता आपण हायराईज ब डींगला 

जे हा जाणार आहोत क  जी काह  फायर एनओसी घेताना आपण पैसे भरतो, एका 

ठरावीक व श ठ उंचीवरती गे यावरती आपले जे घर आहे या यापे ा या यापुढ 

जाऊन आपण हाईटला जातो ते जवळपास आठ ते दहा पट जा त दर लावले गेलेले 

आहेत. या यामुळे ते ॅ ट कल नाह. कुठलाह  बांधकाम यावसायीक कंवा कुठलाह  

खाजगी जागामालक या ठकाणी ब डींग बांधायची असेलतर तो काय वचार करेल क  

मला या यापु ढे ब डींग लॅन पास करता येणार नाह  कारण एवढे पैसे मी भ  शकत 

नाह . आज जर आपण माकटचा या प रसरामधला वचार केलातर या 

यावसायीकाला, या जागा मालकाला ते श य नाह . यामुळे हे सगळे नयम येवून 

सु दा आप याला जे अपे ीत उ प न ब डींग परमीशन या मा यमातून मळणार आहे 

ते मळणार नाह . या यामुळे या याम ये आपण अ यास करावा, वचार करावा. जे 

गरजेचे आहे तेवढे तु ह  शंभर ट के फायरचे जे नयम आहेत ते पाळले गेले पाह जेत, 

नयमा माणे जे काह  पैसे घेतले पाह जेत ते शंभर ट के घेतले पाह जे परंतु जी काह  

अनाव यक, वनाकारण या याम ये वाढ केल  गेलेल  आहे जे कुठेतर  चुक या 

प दतीने झालेले आहे. याचा प रणाम उ प नावर होईल. ये या काळात आप याला 

याचा वचार करावा लागेल. आता माग या आठवडयातच अन धकृत बांधकाम नयमीत 

कर या या संदभात मा.मु यमंञी यांनी टेटमट केले, या याब ल मी १०० ट के 

यांचे आ ण यां या टमचे मनापासून अ भनंदन करतो. यांनी चांगला नणय 

घेतलेला आहे आ ण येथून मागचा इ तहास पाह लातर माग या काळात आमचे 
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मा.अजीतदादा पवार साहेब असतील, माजी आमदार वलासराव लांडे असतील, माजी 

आमदार आ णा बनसोडे असतील, मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप असतील या सव 

प ा या ने यांनी ह  अन धकृत बांधकामे अ धकृत कर यासाठ  या या वेळी य न 

केलेले आहेत. आ ण या य नातूनच माग या शासनाने कंु टे स मती अपॉ ट केलेल  

होती यां या अहवालातून हा नणय झालेला आहे. माग या काळात दुदवाने तो नणय 

होवू शकलेला नाह . पण आता नणय झालेला आहे  तो नणय होत असताना 

या याम ये आणखीन अडचणी पुढे आप याला येणार आहेत याची क पना तु हांलाह  

आहे, शासनालाह  आहे. क  यांनी अ धकृत घर बांधलेत याचा नयम आ ण 

अन धकृत घर बांधणा-यांना जो काह  शासन आता नयम ठर वणार आहे, मा या 

माह ती माणे अ धकृत जो बांधकाम करतो याला १०० . . वे.फुट डे हलपमट 

चाजस जवळपास कमीत कमी तेवढा खच आप या महापा लकेला डे हलपमट या 

मा यमातून दयावा लागतो. अन धकृत बांधणा-या माणसाना नेमका कती डे हलपमट 

चाजस भरावा लागेल याचा सु दा अ यास कर याची गरज शासनाला पण आहे आ ण 

या प दतीची आपण शासनाकडून सु दा माह ती घेतल  पाह ज.े आज आपण 

सगळेजण लोकांना सांगतो तुमचे घर नयमीत होणार आहेत परंतु खरच यांच ते 

व न पुण होणार आहे का. कारण एवढया मोठया माणात जर १०० पया पे ा 

जा त दंड लावलातर कुठतर  यां यावरती त ेअ यायाकारक होईल. दुसरा मु ा असा 

आहे क , नयमा माणे कती एफएसआय आहे. समजा एक हजार व.ेफुटाचा याचा 

लॉट असेल, याला ऍडीशनल १५ ट के बा कनी, टेरेसेस ध न काह  मळेल परंतु  

जर यांनी दोन, तीन, चार हजार वे.फुट बांधलेले असेलतर यां या बाबतीत नेमके 

धोरण काय याचा सु दा शासनाने अ यास केला पाह जे आ ण आ हांला सु दा या 

प दतीची माह ती सांगीतल  पाह ज.े ये या काळात हे वेगळे डपाटमट ब डींग 

परमीशनशी संल न  सु  करावे लागेल. अन धकृत बांधकाम अ धकृत कर यासंदभात 

येक भागाम ये वभाग सु  करावा लागेल. कदा चत सेपरेट अ धकार  नेमावे 

लागतील कारण लोकांना अन धकृतचे अ धकृत कर यासाठ  जी काह  माह ती लागेल 

ती यांना दयावी लागेल. या सगळया गो ट  आप याला ये या काळाम ये करा या 

लागतील या ि टने आप याला शासनाला स ज रहावे लागेल. या यामुळे हा झालेला 

नणय अ यंत चांगला आहे परंतु या नणयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या 

नागर कांपयत ते पोहच याची गरज आहे. मा.मु यमंञी साहेबांनी डसबर २०१५ पयतचा 

नणय घेतलेला आहे परंतु आजह  अनेक ठकाणी बांधकाम चालू आहेत. अनेक 
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बांधकाम अशी पण आहेत क  डसबर २०१५ या अगोदर बांधल  गेल  आहेत पण 

यांची न द झालेल  नाह .  जर आपण शासनाला वनंती केल  या तारखेपयत जर  ह  

बांधकाम आप याला नयमीत करता आल तर न क च आप या शहरातील नागर कांना 

याचा फायदा होईल. आयु त साहेब यां या न द राह ले या आहेत या न द  

कर याबाबत तशा कार या सूचना करसंकलन वभागाला करा यात. आता नागर क 

या यावेळेस करसंकलन कायालयात टॅ स भर यासाठ  जातात यावेळेस यांना असं 

सांग यात येत क   माच मह ना आहे हणून न द  क  शकत नाह त. तर  येक 

नागर कां या न द  क न या यात असे सांगावे.  जा तीत जा त लोक याम ये कसे 

बसतील असे करावे व करसंकलन वभागाला तशा कारे आदेश दयावे लागणार आहेत. 

या ठकाणी रोड आहे, या ठकाणी  आर ण आहेत या ठकाणी बांधकाम आहेत ती 

नयमीत करता येऊ शकतात पण ते कधी  रोड श ट केला २०० मी. म ये कंवा 

आर ण श ट केलतर. या संदभात नगरसेवकांकडे लोक येतात, आ हांला भेटतात क  

अशा कारच मा.मु यमंञी साहेबांच टेटमट आहे, तर नेमक काय आहे याचा सु दा 

अ यास क न मा हती दयावी. वेगवेगळया ठकाणी आम या सगळयां याच भागाम ये 

र यावर बांधकाम झालेल  आहेत, काह  ठकाणी आर णावर बांधकाम झालेल  आहेत. 

ते नयमीत होऊ शकल तर १०० ट के या ि टने शासनाने य न केले पाह जेत. 

जा तीत जा त लोकांचे बांधकाम अन धकृत मधून अ धकृत कसे करता येईल 

या ि टकोनातून भ व यकाळात आप याला य न करावे लागणार आहेत. यातून सु दा 

महापा लकेला खूप मोठा नधी मळू शकतो.  येथून पुढ या काळात शा तीकर माफ 

होणार आहे. येथून पुढ या काळाम ये लोक १०० ट के नयमीत घर कसे बांधतील ह  

अपे ा शासनाची पण असणार आहे आ ण आप या शासनाची सु दा असेल. परंतु 

यासाठ   नयमात, कायदयात बदल कर याची गरज आहे. जे काह  कायदयाम ये 

बदल कर याची गरज आहे यासाठ  सु दा सगळयाच नगरसेवकांनी वशेषत: 

भाजप या, स तेत या सव नगरसेवकांनी सु दा पाठपुरावा करावा. उदया या काळाम ये 

लोकांना सहजपणे अगद  सामा य माणूस सु दा लॅन पास कर यासाठ  आलातर 

याला सहजपणे याचा लॅन पास करता येईल. जे छोटे छोटे लॉटधारक आहेत यांना 

सु दा अ धकृत घर बांधता येतील आ ण उदया या काळाम ये आप याला आपल जे 

शहर आहे ते अ धक चांगल शहर करता येईल. तसेच डीपी लॅनची जा तीत जा त 

अंमलबजावणी क न आपले शहर वकसीत करता येऊ शकत आ ण यासाठ  ये या 

काळाम ये आपण य न क . दुसर  आथ क बाजू जी आहे ती करसंकलन वभागाची 
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आहे या बाबतीत सांगायचे झालेतर आप या येथे करयो य मु य जे ठरते ते जु या 

प दतीने जु या गावाना एक दर नंतर या गावाना वेगळा दर पण य ात हे 

अ यायकारक आहे. येक ठकाणच हॅ यूएशन वेगळ आहे, येक ठकाण या 

ॉपट चा दर वेगळा आहे रेडीरेकनरचे रेट वेगळे आहेत. असे असताना काह  ठकाणी 

जा त दर लागतो व काह  ठकाणी कमी लागतो. वा त वक काय केले पाह जे 

रेडीरेकनर या रेटशी आप याला ते ल ंकअप कराव लागणार आहे. माग यावेळेस 

करसंकलन वभागाने खुलासा करताना सांगीतल होत क  आगामी काळाम ये 

याबाबतीत आपण वचार क , तसे जर केलेतर ते रेट ॉपर केलेतर मला वाटतं    

यातून आपल उ प न वाढू शकत. आप या या मळकती शंभर ट के सवम ये 

आ या याची न द आपण जर केल तर यातून चांगले उ प न मळू शकत.े मगाशी ब-

याचशा सद यांनी उ लेख केला, आपण ब-याचशा ॉपटया बांधले या आहेत या 

भाडयाने दले या आहेत पण भाडे मळत नाह . याचा मळकत कर आहे तो अनेक 

लोकांनी थकवलेला आहे, या यावरती काह  ठकाणी कोटकेसेस आहेत. या यावर 

सु दा ल  दलं पाह ज.े आपल लगल डपाटमट काय करते कुठलातर  बाहेरचा वक ल 

अपॉईट करतं आ ण मग या वक लांकडन ती दरंगाई होत.े तर  याम ये आपण 

वत: ल  दे याची गरज आहे आ ण आप या या काह  पे डीग केसेस आहेत याचे 

नकाल लागले पाह जेत. ते जे पैसे पे डीग आहेत ते वसुल झाले पाह जेत. आप या 

ॉपट ची कमंत खुप जा तीची आहे या यातून य ात जेवढ उ प न आप याला 

मळायला पाह जे तेवढ यातून ते मळत नाह. एखादा खाजगी यावसायीक असतातर 

या याकडन जा ती उ प न मळाले असते परंतु दुदवाने आप याकडून ते होत नाह . 

परवाना वभागा या मा यमातून होड ज असेल असे अनेक उ प ना या गो ट  

वाढ वता येईल. या शहरात वकास करताना खुप चांगला वकास केला परंतु आपण 

र ते मोठे केले, फुटपाथ केले पण आज शहराम ये प रि थती काय आहे. येक 

फुटपाथवर अन धकृतपणे लोक यावसाय करतात यावसाय कर याब ल आमचा 

कोणाचाह  वरोध नाह  या छोटया यावसायीकांना सु दा तु ह  कुठतर  जागा दया. 

हॉकसझोन तयार नसेलतर या लोकांना कुठेतर  जागा दया या ठकाणी हातगाडया 

लावू दया, भाजीमंडई क  दया परंतु आज काय प रि थती आहे. कोणीह  उठाव आ ण 

हातगाडी टाकावी, कोणीह  उठाव आ ण टपर  टाकावी आ ण वशेष हणजे या गर ब 

लोकांकडून काह  लोक पैसे गोळा करतात. या गो ट  येक नगरसेवकांनी भागाची 

मट ंग असेल, जीबीची मट ंग असेल या याम ये या संदभातील भावना आप यासमोर 
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य त केले या आहेत. अम या माणसाने सांगीतल असे सांगतात, कशाला सांगता 

तु ह  ते तुमचे काम आहे तु ह  ते केले पाह जे. या लोकांचे घर पाडून र ते मोठे 

केल,े दुकान मोठे केले यां या भावना काय आहेत. ते हणतात आज आ ह  आम या 

जागा तु हांला द या या या यासाठ  द या का. एखादा माणुस काय  हणतो आ ह  

पाच-प नास लाख घालून दुकान घे यापे ा एक-दोन लाखाम ये एखाद  टपर  टाकल तर 

जा त उ प न मळत.े अशा कार या भावना आम याकड लोक य त करतात. 

या याम ये शासनाची इ छाश तीच नाह . भागाम ये टाफ नाह . एखादया दवशी 

समजूत काढ यासाठ  जातात परत मह ना दोन मह ने कोणी फरकत नाह  आ ण                   

ह च प रि थती सगळया ठकाणी आहे. आयु त साहेब, या याम ये जी उदा सनता 

दाखवल  जाते ह  अ यंत चुक ची आहे. याम ये आपण ल  घालाव आ ण कुठतर  या 

शहराला  आपण माट सट  हणतो अजून आप याला या शहराला पु ढे यायचे आहे. 

हे करत असताना या लोकांचा सु दा वचार करावा. यांना कुठेतर  जागा दया, 

आम या भोसर म ये खुप जागा मोकळया पड यात. यां याकडून अ धकृत पैसे या. 

कोणीतर  पैसे गोळा कर यापे ा महापा लकेनी यांना अ धकृत कराव तेवढेच 

महापा लकेचे उ प न वाढेल, तर  हे आपण गांभीयाने यावे. कारण सरासपणे सगळया 

ठकाणी हा उदयोग चाललेला आहे आ ण या यामुळे गु हेगार  वृ ती पण मोठया 

माणात वाढलेल  आहे. अनेक ठकाणी हातगाडयावरती दा , म छ  वकल  जाते 

या ठकाणी वेगवेगळे धंदे चालतात या या बाबत शासनाकडून अ यंत उदासीनता आहे 

आ ण कुठ याह  कारची आप या अ धका-याकडून इ छाश ती नाह . आम या 

भागातील मट ंग येकवेळी या वषयावरतीच होत असत.े सगळया भागात ह च 

प दत असेल. आयु त साहेब, तु ह  या याम ये ल  घालाव या यासाठ  वेगळे लोक 

नेमावेत तरच आपल शहर एक सु ंदर शहर हणून आपण लोकांसमोर जाऊ शकतो. 

ये या काळाम ये या सव गो ट  झा या पाह जेत. पाणीपुरवठया संदभात  उ हाळा 

अस यामुळे पा याची प रि थती गंभीर आहे. पा या या बाबतीत सगळे सभासद बोलले. 

अनेक ठकाणी अन धकृत कने श स आहेत ते कने श स अ धकृत करा, आ ह  ती 

तोडा हणत नाह त. याचा सव करा, अ धकृत करा आ ण यां याकडून पैसे या. 

काह  दवसाम ये हेह  काम झालेतर या यातूनह  काह  महापा लकेला उ प न मळू 

शकत.े  ये या काळाम ये तशा कार या उपाययोजना आखा यात व संपुण शहराम ये 

समान वकास करावा, संपुण शहराला याय दे याचा आपण य न करावा 

अशा कारची मागणी या ठकाणी करतो आ ण माझे दोन श द संप वतो.  
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मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त 

साहेब आपण माग या बजेट यापुव  शहराम ये ि हजीट केल , सव भागाम ये आपण 

फरलात आ ण ब-यापैक  लोकांची कामे आपण या वषभरात माग  लावलेल  आहेत. 

आमचे सु दा काम माग  लागलेल  आहेत पण, शेवट . डांबर करण झालेले नाह , टडर 

झाले पण पैसे श लक नाह त. बजेट या ५ ट के र कम ह  मागासवग य 

क याणकार  योजनेसाठ  ठेवल  पाह जे. आपण बजेट पाह लेतर मागासवग य 

क याणकार  योजनेसाठ  भर व अशी तरतूद नाह . आपण आजपयतची माह ती 

घेतल तर आप या योजना तुम या समोर येतील. शहरात असे मागासवग य लोक 

आहेत क  यांचे हातावरती पोट आहेत पु षांसाठ  आपण काह  देवू शकलोत का. आता 

बांधकाम पाड यामुळे यांचे हात बंद झाले, यांनी हातगाडया चालू के यात. आज 

मोठया माणावर भाजीमंडई वाढ यात आ ण र ते बंद झालेले आहेत. आपण सु दा 

माग यावष  भाजीमंडई थलांतर त क न यांची यव था क या असं ठरवल होत परंतु 

आजपयत ते झालेले नाह . आताच अजीत ग हाणे यांनी हॉकसचे सांगीतले. हॉकसम ये 

जा तीत जा त मागासवग य लोक आहेत क  यांचे हातावर पोट आहेत. छोटेमोठे 

उदयोग करणा-यासाठ  आपण बजेटम ये काह ह  देवू शकलो नाह त. मागासवग य 

क याणकार  योजनेपमाणे आता अमृत योजना आलेल  आहे. या अमृत योजनेमधुन 

काह  झोपडप ीधारकांना घरदु तीसाठ  एक लाख दे याचे ठरलेले आहे ते घोषीत केले. 

या लोकांना एक लाख भेटलेतर यांचे घर दु त होऊ शकत आ ण ते या ठकाणी 

चांग या प दतीने राह याची सोय करतील. ह  योजना अंमलात आणावी. आम याह  

प रसरात रेडझोन असंच आहे. या ठकाणी लोक राहतात या ठकाणी यांना सु दा घर 

दु ती करता येतील, घर गळतात, लोक पावसात राहतात. मी या प रसराम ये राहतो 

हणून कव येत.े या योजनेवर बजेट या ५ ट के र कम खच करा, खच होत नाह . 

अशा ब-याचशा योजना आहेत. र यावर बघीतलेतर लहान-लहान मुलं भीक मागतात 

यां या ब ल आपण काय केलेले आहे. माट सट  हणून आपण ईथं मरवतोय.   

लंगडे-पांगळे लोक, हात गळयात घातलेल  मुलं चौका-चौकाम ये भीका मागतात 

यां यासाठ  काह च केले नाह  आपण. या लोकांसाठ  काह तर  केल पाह जे. गु हेगार  

करणारे लोक या मुलांना घेवून जातात यांचे हात पाय तोडून यांना भीका मागायला 

लावणार  जमात असेलतर या यावर कारवाई झाल  पाह ज.े चौकशी करावी हे लोक 

आलेच कुठून. जर शहरातील असतीलतर यांचे पुनवसन झाले पाह ज.े यां या हाताला 

काम मळाले पाह जे. बालकामगार कायदा असताना लहान मुलांना काम करता येत 
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नाह . यांचे आई-वडील घराम ये वय क असतील, अंध-अपंग असतील, मा या वॉडात 

बरेचसे असे अंध-अपंग लोक आहेत. यांचे लहान लहान मुलं आहेत यांनी कुठेतर  

काम के या शवाय घर चालत नाह . यां यासाठ  आपण काह च करत नाह त. शासन 

कायदा काढतो, बालकामगाराचा कायदा आहे यामुळे लहान मुलं काम क  शकत 

नाह त. यामुळे लहान लहान मुल चो-याचपाटया करतात. लहान लहान मुलांची चो-या 

कर याम ये सं या जा त आहे, पोल सांकडून माह ती मागवा. याब ल सु दा वचार 

केला पाह ज.े पाणीपुरवठया ब ल सगळे बोलले. आज देश हा दु काळाम ये चाललेला 

आहे. आप या शहरात यावष  पाऊस पडला नाह तर पुढ या वष  कसे होईल हे बघावे. 

धरणाम ये ३० ते ४० ट के पाणी आहे. बंद पाईपलाईन साठ  पाईप आणून पडलेले 

आहेत करोडो पये याम ये गु ंतलेले आहेत ते पु ढे जात नाह. प ने यांना वनंती आहे 

यांनी आप या सभागृ हातील खासदार मा. ीरंग बारणे, भाजपचे मा.अमर साबळे, 

मा.आढळराव पाट ल हे तीन खासदार व तीन आमदार मा.ल मण जगताप, 

मा.महेशदादा लांडगे व मा.गौतम चाबुक वार यांना पञ देवून वनंती करावी व बंद 

पाईपलाईनमधुन शहराला पाणी कसे येईल हे बघावे. भामा-आसखेडसाठ  १०० कोट  

दले असतेतर  आप या नावाने हे धरण झाले असत.े ी.लडकत साहेबां सार या 

अ धका-यामुळे पाणीपुरवठयाच यव थीत चाललेला आहे. नॉन कर शट माणूस आहे 

अशा माणसाचा स कार केला पाह जे. अशा लोकांसाठ  काह तर  योजना आणल  पाह जे. 

आज देखील भामा-आसखेडच पाणी आपण बंद नळा दारे आणलतर आज याची गरज 

आहे. पाऊसाचे आता काह  सांगता येत नाह . मगाशी कवीता वाचून दाखवल . 

जलपण ची कवीता वाचून दाखवल . याम ये नद  कोपल  पाह जे असं आहे, आहो कोपू 

दया. आज उजनीसारखे धरण मोकळी पडलेल  आहेत. लोकांना यामुळे पाणी तर  

मळेल.  ेनेज या पा यामुळे जलपण  तयार होत.े ेनेजचे पाणी कवळे या आल कडे 

नाले नद ला गेलेले आहेत आ ण नद त जलपण  झालेल  आहे. वर या साईडला 

जलपण  नाह . जलपण  सट म ये आहे. ेनेजला चांगल  तरतूद दलेल  आहे. ेनेजचे 

काम चांगले झाले पाह जे तशा तु ह   संबंधीत अ धका-यांना सुचना के या पाह जेत. 

ेनेजचे पाणी गटार ला जाते व गटार चे पाणी नद ला जात.े मा याकडे नाला उगम 

पावतोय तो नाला गावडे कॉलनीत, भाटनगर या आसपास नाला येतो. हणजे 

ा धकरण, आकुड , चंचवड, र टन कॉलनी, एसकेएफ कंपनी पासून तो नाला येथे 

येतो, या या ब ल ल  घातले पाह जे. भांडार वभाग आहे या वभागात गावडे साहेब 

आहेत ते सह आयु त आहेत. यांना फ त एवढ माह ती आहे क  टडर कसे काढायच,े 
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या या म ये काय काय अ ट टाकाय या, कुठला ठेकेदार बसला पाह जे हे यां 

वभागाच टडर असेल ती लोक यांना सांगतात. संगणक वभाग, पोमण साहेबांकडे 

कधीच कोणीह  ल  दलेले नाह . यां या वभागाम ये मोनाच नावाची कंपनी आहे 

याचा मालक राजू शेठ हणून आहे. तो यावेळेस बघाव यावेळेस संगणक 

वभागाम ये  बसून असतो. पोमण साहेबांबरोबर अजून दोन-तीन जण पवार, बो डे हे 

अ धकार  यां या हाताखाल  आहेत. एस.एस.पवार हे टोटल टडर कसे काढायचे ते 

बघतात या टडरम ये मोनाच कंपनी कशी बसेल हे पाहतात. आज आपण ई-टेडंर ंग 

केलेल  आहे. जेवढे टडर झालेले आहे ते मोनाच कंपनी मॅनेज करत.े ंटर, संगणक 

असेल या गो ट  आपण घेतो. ते एकाच कंपनीचे आहे कॅनन कंपनीच.े कॅनन कंपनीचे 

संदभात सांगायचे झालेतर जगात लागेल तेवढया कंप या आहेत, कॅनन कंपनीचा 

पे सफ क जो डलर आहे यांना कॅनन कंपनीचे पञ दले जाते तो मोनाच आहे. 

बाक चे ठेकेदार या ठकाणी कॉ पीटेशनला येतात. पण यांना या ठकाणी घेत नाह त. 

पोमण साहेबांना बोललो साहेब, असे का करता. कंुपणच शेत खायला लाग यावर काय 

करायच. सभागृ हाला माह ती नाह. या ठकाणी या डपाटमटम ये जावून पाहा, यांचे 

मोशन केलेले आहे, अजून मोशन पाह जे हणतात, वीस वष झाले महापा लकेत 

असे अ धकार  आहेत. ठेकेदाराशी हे क न पाल केला लुटतात. याची चौकशी करावी. 

सीबीआय इ वॉयर  लावा, सीबीआय इ वॉयर  लाव यास तुम या ल ात येईल ई-

टेडंर ंगम ये काय केलं जात.   कॅनन कंपनी या ठकाणी आहे. बाक  क येक कंप या 

आहेत. या ठकाणी सॅमसंग कंपनी आहे, ईपसॉन कंपनी आहे, ऍपल आहे अशा ब-

याचशा कंप या आहेत तर  देखील फ त कॅननच असे का. जोपयत संगणक वभागाने 

खरेद  केलेले आहे याची सगळी चौकशी करावी. तुम या ल ात येईल परंतु मला 

वाटत नाह   तु ह  कराल हणून कारण मी तु हांला एका अपंगा या मोशनसाठ  

क येक मह यापासून बोलतो. या यावर अ याय होतो. माझी वनंती आहे क  

आयु त साहेब आपण चांगले काम करतात. सवाना घेवून आपण चालला आहात. परंतु 

अशा गो ट म ये आपण ल  घालावे. यांना साईडला टाकू नका. यांना या चौकशी 

करा आपले बरेचसे पैसे वसूल हातील. सॅमसंगला ३५ ट के बलो आलेले आहे, या या 

पुढे जावुन यांनी काय केल मा हती आहे का, ई-टेडंर ंगम ये फेरफार केला आ ण ३० . 

कमी केले आ ण यांचे टडर बसले. २०१५ पयत संगणक खरेद  आहे याची चौकशी 

करावी आ ण या चौकशीसाठ  लडकत साहेबांसारखे, करसंकलनचे गायकवाड साहेब पै-

पै गोळा करतात. माने साहेबांनी सु दा एलबीट म ये चांगले पैसे गोळा केलेले आहेत 
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अशा अ धका-यांना तेथे बसवावे व याची चौकशी करावी. यांना समजेल महापा लकेचा 

आपण एवढा पगार घेतो या पगारावरती आपल घर चालल पाह ज.े ड बू आसवाणी 

यांनी बजेट सादर केलेले आहे यांचे मी अ भनंदन करतो. सायकल खरेद  आपण 

केलेल  आहे, कुमार साहेबांनी सांगीतले मी सु दा होतो सायकल चालवायला घेतल , 

सायकलची बेअर ंग लगेच ल प हायची, डू ल केट बेअर ंगा आहेत. गर बांना दया परंतु 

चांग या व तू दया. शलाई मशीन दया परंतु ॅ डेट दयावी. चायनामेड नका देवू 

आप या देशात या लोकांना मोठ करा. चांग या व तु दया यात एवढेच सांगतो, 

सायकलचे बील थांबवाव,े ध यवाद, जय हंद, जय महारा .                                   

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २०१६ ते 

२०१७ चे थायी स मतीम ये काह  बदल घडवून बजेट आप या समोर अंतीम 

मंजूर साठ  आहे. आप या शेजार या पुणे महापा लकेत कमान तीन दवस बजेट 

चालत.े यानंतर हे बजेट दघ चचा क न मंजूर होते असा आजचा इ तहास आहे. या 

बजेटम ये तसे बघायला गेलेतर दुपार पासून आ ह  बघतो क  आयु त साहेबानी 

सगळयांना समाधानी ठेव याचा पु रेपूर य न केलेला आहे.  हे सगळयां या 

बोल याव न जाणवत.े येकां या माग या पुण कर याचा तु ह  य न केलेला आहे 

याचे कारण काय. आपल  आथ क प रि थती चांगल  हणून श य झालेले आहे. या 

बजेटवर तु ह  जवळपास आप याला खच करता येईल असे २७०७ कोट  भेटणार आहेत 

याम ये खच सु दा तेवढाच दाखवलेला आहे. वेगवेगळी ट केवार  वेगवेगळया 

वभागातनू वभागून या बजेटचा अंदाज आप या समोर ठेवला. तो बघता बघता ल ात 

येते क  काह  ञुट  सु दा या याम ये आहेत, काह  नयमाम ये आहे येक वभागाची 

साथ तु हांला पाह जे तशी मळाल  नसेल यामुळे  या ञुट  असू शकतील. परंतु हे 

करत असताना आप याला जमेची बाजू सु दा या अ धका-यांनी, कमचा-यांनी दलेले 

आहे. या बजेटम ये केवळ एकाचा कोणाचा समावेश नाह . आयु तांपासून सव 

अ धकार , कमचार , अगद  वग-४ चे कमचार  सु दा कंञाट  प दतीचे कामगारांचा 

सु दा याम ये सहभाग या अंदाजपञकाम ये आहे. हे बजेट ये ात  कामावर खच 

करणारे वग-३, वग- ४ मधले कमचार  आहेत यामुळे या सवाना ध यवाद देतो.    

आपण सगळया वषयांचा ऊहापोह केलातर बजेट या तुलनेनी तु हांला शासन हणून  

सामा य शासना या खचाची ट केवार  १.८५ ट के दाखवल  ती तुलनेनी कमी दसत.े  

आज या शहरात राहत असताना ज मनीचे भाव आपण बघतो. नगररचना वभाग 

तुम या ॉपट चे भाव ठरवत.े हे करत असताना सामा य शासनातला  अ धकार , 
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कमचार  पाह लेतर तु ह घर घे यासाठ  २५ लाख कज घे यासाठ  देता २५ लाखात घर 

येत का, याची मयादा वाढ वल  पाह ज.े आज कमान शहरा या भागात ४० लाख 

पये आ ण शहरा या बाहेर तो कमचार  राहत असेलतर याला २५ लाख पये कज 

दयायला पाह जे. तो काह  केवळ २०० फुट, ३०० फुट घरात राह ल असे काह  नाह . 

आप या महानगरपा लकेत वग-३ या कमचा-यांचे पगार सु दा ४० ते ५० हजारा पयत 

आहेत यामुळे अ धकार  आ ण कमचार  यांना कजाच माण चांगल ठेवल पाह ज.े 

जेणेक न या या कामाचा इफे ट सु दा तु हांला चांग या प दतीने मळू शकेल. 

आपण बजेट तयार करत असताना बजेटचा आकडा वषानुवष शेकडो कोट ने वाढतो 

परंतु तुमचा टाफ माञ वाढ व याचा य न केलेला दसून येत नाह . गे या काह  

दवसाम ये बंदु नामावल ला अनेक दवसापासून लंबीत आहे याला शासनाकडून  

मा यता घेवून टाफ वाढ व याची आव यकता आहे. आरआर मंजूर क न घेणे हा 

सु दा शासनाचा भाग आहे. तुम याकडे इतके पैसे यायला लागलेत क  ते खच 

कर यासाठ  हात कमी पडतील अशी कदा चत वेळ येईल. पैसे अ धकृत माणसाकडून 

खच कर यासाठ  तुम याकडे लोकांची मयादा आहे. तु ह  ते कंञाट  लोकांकडून खच 

क  शकत नाह त. तु हांला यासाठ  कायम व पी असलेला अ धकार , कमचार  

उपल ध पाह जे. आर आर या वष  कुठ याह   प रि थतीत मंजूर क न घे याची 

जबाबदार  ह  तु ह  घेतल  पाह ज.े वधी स मती चेअरमननी आर आर मंजूर साठ  

बैठक घेतलेल  होती. आ हांला तुम यात या तांञीक प दती या १०० ट के ल ात येत 

नाह त, पण आ हांला यातील ञुट  समजावून सांगीत या पाह जेत. जर लोकशाह  

प दती म ये  या या स म यांची मा यता शासक य कामकाजाला लागत असेल तर 

ते समजावून सांग याच काम पण शासनाचे आहे. तो आर आर समजावून सांगायला 

पाह जे तो आर आर सगळयालाच समजेल अशातला भाग नाह . आर आरम ये अनेक 

असे अनाव यक पदे आहेत हे तु हालाह  मा हती आहे. या पदाची शहराम ये गरज 

नाह  तर  सु दा आर आरम ये समावेश केलेला आहे. आपल  जी कामगार संघटना 

आहे यां या बरोबर शासनाची, मा.आयु तांची क येकदा बैठका झाले या आहेत. 

जीबीची मा यता झालेल  आहे यानुसार कामकाज हायला पाह जे परंतु तुमच एकमत 

कुठे होत नाह . आयु त हणून तु ह ठाम नणयावर येवून यातील काय कमी जा त 

पदे क न सगळया गो ट , कामगारांचे ऐकू नका, आमचे ऐकू नका आ ण तुम याह  

सांगू नका यात या यात म य काढून हा न मटलातर आप याकडची कामगार 

वगाची सं या न क  वाढलेल  दसेल. कामगारां या बाबतीत अन धकृतचा नणय 
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तु हांला कोटाने ऐकवला. कोटाने यावेळेस हे कामगार घेणे बंधनकारक केले यावेळेला 

तु हांला हे १०० ते २०० इंिजनीअर घेता आलेले आहेत. कोटाचा नणय बंधनकारक 

अस यामुळे तुम याकडे कोणी येणार नाह. सगळे कोटात जातील. यामुळे शासन 

हणून आप याला आपले काम सुलभ हाव.े आप याला कमचा-यांकडून चांगले रझ ट 

यायचे असतीलतर कमचा-यांना यशदा सार या सं थेम ये श ण दयायला पाह जे. 

याम ये चांग या चांग या कामाचा अनुभव घेवून हे बजेट खच  कसे पडेल आ ण या 

शहराला अजून समृ द कस करता येईल हे पाहले पाह ज.े  शासन हणून जर या 

गो ट  अस यातर  याम ये शासना या १०० वभागाकडून शहराची गरज भाग व याचे 

काम तु ह  आ ह  करतो.  मी २००२ पासून या सभागृ हाचा सभासद आहे. मा या पे ा 

जा त सभासद या ठकाणी आहेत. या सभागृ हाने अनेक चांगले वाईट दवस पाह लेले 

आहे. २००२ ला आमच पह ल अंदाजपञक होते यावेळेला महापा लकेचे बजेट होत २०० 

कोट चे आज ते १० पट ने वाढलेल आहे. आज जवळपास जेएनएनयुआरएम ध न तु ह  

४००० कोट  पयत पोहचलेला आहात. आज या शहराचा वकास पाह लातर  भारताम ये 

खरोखरच आपले शहर चांगले आहे.  माट सट म ये का नाह  कशासाठ  नाह  हे 

सोडून दया पण आपण मुळातच माट  आहोत. लोकांना कामकाज कर याची आम या 

प ाची प दत आवडत असेल हणून आ ह  कदा चत स तेवर आहोत यात काह  शंका 

नाह . पण या याम ये समथक हणून वरोधकाची सु दा वाहवाच करावी लागेल. 

यांनी सु दा या शहरा या वकासात कधी फार मोठ  अडचण आण याचा य न 

केलेला नाह . यामुळे या शहरा या वकासाला ह  गती लाभल  या याम ये कधीह  

कुठेह  खंड पडलेला नाह . म यंतर  परदेशी साहेबां या काळात माञ या शहराचा वेग 

मंदावलेला होता. सगळेच लोक यां यावर अन धकृत बांधकामा या नांमुळे नाराज 

होत.े हे मी एकटयाने सांगायची गरज नाह , सगळया शहराने पाह लेल आहे, 

अनुभवलेले आहे यामुळे र कम याकाळात फार कमी खच  पडलेल  आहे. माञ हे 

थांब व याच काम यां या काळात बरचस झालेल आहे. आ ह  यांना हेच सांगायचो 

क  तुमचा ि पड हा काम कर यासाठ  खच  करा काम थांबव यात खच  क  नका. 

जाधव साहेब ते पुण कर याचा य न करतात. जाधव साहेब आ यापासून ६५० कोट  

नवीदा ये या बचती या मा यमातून आ हांला वाचलेले दसतात. ६०० कोट  

वाचतात पण ते यो य ठकाणी खच सु दा करावेत. ६०० कोट  वाच वलेले आहेत ते 

तु हांला चांग या ठकाणी खच सु दा करता आले पाह जेत यामुळे या खचाचे 

नयोजन तु ह  जर या बजेटम ये अंदाजीत र कम काढल  असतीतर अजून जा त 
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आनंद झाला असता. १०० ते २०० कोट  बलोमुळे वाचणार आहेत याचे नयोजन केले 

असतेतर याचे २०० कोट  आप याला मळाले असते याचा उ लेख केलेला दसला 

नाह  हे रेकॉडव न दसत.े गे या एक दोन वषा या नवीदा पाह यातर जवळपास ६०० 

ते ७०० कोट  पये वाचलेले आहेत. आपल  ई-टडर ंग या गे या पाच ते सात 

वषापासून महानगरपा लकेम ये चालू आहे आ ण यात या यात तुम या काळात 

जा त बचत झाल  आहे हे माञ मला आवजून सांगावे वाटत.े ह बचत होत असताना  

अनेक वभागाचे तु हांला सहकाय लाभलेले आहे.  उ प नाचे साधन हणून जे जे 

वभाग आप याकडे मुख हणून आहेत यात  करसंकलन, एलबीट  असेल. आ हांला 

वाटल एलबीट  गेल  परंतु सवसामा य यापार  जे आहेत ते जनरल कॅटेगर या यापा-

याची एलबीट  १०० ट के माफ झालेल  आहे. ५० कोट या पु ढे उलाढाल असलेले अनेक 

कारखाने या शहराम ये तग ध न आहेत काह  नघुन पण गेले आहेत पण यां या 

जीवावर या शहराची एलबीट  चांगल  राह ल . उदया या काळात जीएसट  लागू  

झा यानंतर काय होईल ते माह ती नाह . पण कुठलाह  कर लागू होत असताना 

क शासन असो कंवा रा यशासन असो ते तु हांला उ प न दे याचा य न करणारच 

आहेत. परंतु ते करत असताना तु हांला उ प नाचे ञोत १०० ट के शोधावे लागतील. 

१०० ट के शोधत असताना केवळ आप याला पारंपार क उ प ना या य तर त नवीन 

यावसाय करावे लागतील ते नवीन यावसाय कर त असताना आप या माग या पाच 

ते सहा मह या या एका जीबी म ये एलईडी या बाबतीत वषय आलेला होता. आपण 

२४ कोट  ५५ लाख पये ट लाईट या बीलांसाठ  ठेवलेले होत.े  तुम याशी चचा 

केल  ते हा तु ह  सांगीतल क  आप या एलईडीचे ६० ट के बीलो दर येतात.         

६० ट के बीलो दर ये याचे कारण काय हे शोधावयाचे आहे. मी जयपुर पॅटन 

सांगीतलेला आहे या ठकाणी ७७ ट के बचत होत.े उरलेल  बचतीम ये ३३ ट के 

रे हे यू शेअर ंग हे या महापा लकेला हणजे जयपूर नगमला दला जात. आज रोजी 

९५ ट के बील ते भरतच नाह त. १०० . पैक  ५ . फ त यांना भरावे लागतात. 

आज आपण नवीदा काढल  तर ६० ट के बलो हणजे ४० ट के खच तुमचा आहे 

मे टेन स तुमचा आहेच यानंतर याचे मॉ नटेर ंग तुम याकडे काह च नाह. बीओट  

प दतीने ते काम करा. शु य पयात ते काम करा याची मॉ नटेर ंग स ट म 

आप याकडे येईल. येक फडर पलरला आप याला वतंञ मीटर देता येईल. वदयूत 

वभागाला बीलाची माह ती मागीतल . पंधरा वीस दवसापासून फोन सु दा नाह. २५ 

कोट ची आपण तरतूद क न ठेवलेल  आहे. आपण कुठेतर  वाच वत असूतर १०० ट के 
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वाच वले पाह ज.े खरोखरच नवीदा या या माणे यव थीत पारदशक झाल तर २४ 

ते २५ कोट  पैक  आप याला फ त १० ट के धरलेतर  आप याला फ त ४ कोट  

तरतूद ठेवावी लागेल. २० कोट  पये आप याला उदया या काळात वापरायला 

मळतील.अशा प दतीने तु हांला पुढ जाता येईल. आज सटर ग हमटनी सोलर पॉल शी 

वेगवेगळया जाह र केले या आहेत. पटॉप पॉल शी करत असताना येक शासक य 

नमशासक य कायालयाना वर सोलर स ट म बसवून घेणे बंधनकारक केलेले आहे. जे 

दवसा चालणारे ऑफ सेस आहेत या ऑ फसेसवर काह  माणात कंवा कपॅ सट नुसार 

सोलर पॅनल लावून यावेत अशा सूचना शासनाने दले या आहेत. रा यशासनाची 

पॉल सी लंबीत होती ती रा यशासनाने सु दा काह  मह यापुव  पॉल सी फायनल 

केलेल  आहे आ ण आप याला थड पाट साठ  ओपन सोस हणून कंवा ओपन या 

हणून यांनी आज थड पाट ला परमीशन दलेल  आहे.                                                            

आजजर माझ ॉड ट त े असेलतर मी ते माकटला वकू शकतो. पुव  ह  पॉल सी 

न हती. मला ग हमट या ीडलाच ती लाईट दयावी लागायची. आज ती प रि थती 

राह लेल  नाह . आज सोलरची वीज तु ह  बाहेर वकू शकता. आप या 

महानगरपा लके या शाळे या इमारती मोज यातर या २१७ आहेत.  कायालय वेगळे, 

ओपन जागा वेगळया.  या या ठकाणी अ हेलेबल होईल या ठकाणी कराव.े मगाशी 

ताकवले ताईनी सांगीतले ा धकरणातले ऑफ स आहे यांना खरंच लाईट बील येत 

नाह .  २४ कोट  ५५ लाख टलाईटचे सांगीतले, इ डोअरचे नाह . महापा लकेला 

रे सडे शीअल दराने लाईट बील येत नाह . महानगरपा लकेला  यावसायीक दराने 

लाईट बील येते याचा वचार तु ह कुठेह  अंदाजपञकाम ये केलेला दसत नाह . या 

अंदाजपञकाम ये ह  वीजबचत आप याला करता येईल का. तु ह  बॅटर  घेवू नका.    

चार मह यानंतर १० वष लाईफ असले या बॅटर  येणार आहेत. सोलरच लाईफ २५ वष  

असत.े सोलरजर तु ह  घेतलेतर दवसा िजथ कायालय आहेत याच ठकाणी वापरा.   

सोलर हा असा कार आहे क  याची एकदा फट ंग केल तर तु हांला कामगार लागत 

नाह  कंवा काह  लागत नाह . उजेड झाला क  आपोआप चालू होत आ ण आंधार पडला 

क  आपोआप बंद होतं. यामुळे चांगल  आ ण सोपी स ट म आप या छतावर  

महापा लके या उ प नाचे ञोत हणून बसवावी अशी मी वनंती करतो. यात अजून 

पैसे वाचवायचे असतीलतर बीओट  मॉडेलकडे सु दा तु हांला जाता येवू शकेल. आ या 

भारताम ये सोलरचा एवढा गवगवा चालू आहे या यावसायाम ये इतके चांगले चांगले 

फॉरेनचे इ हे टर सु दा आहेत. तुमची चार पाच मॅगावॅटची कपॅसीट  तुमची एकटयाची 
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असेलतर तु हांला शंभर ट के चांगला माणुस मळेल १०० ट के तो खच करेल. 

आप याला पैसे दयायची गरज नाह . पण आप याला याचा बे नफ ट माञ कमान 

वीस ते पंचवीस वषापयत राह ल असे सांगतो. आप याकडे १७२ उदयान आहेत. मला 

मंगलाताईचा खरंच हेवा वाटतो, मी यांना कती वेळा हणलं उदयानाला एवढे पैसे का 

लावले, या हणा या मा याकडे काह  फरक पडत नाह . चांग या गो ट ला नागर क 

१०० ट के खच क न उदयानाम ये इ  यायला अजीबात काचकुच करत नाह त.   

आप याकडे १७२ उदयान आहेत यांचे मेनटेन स, लाईट बील, स युर ट  आ ण 

देखभाल व दु ती. सगळे उदयान बघीतलेतर वीजबील यांचे कमचार  सं या, 

देखभाल दु ती, स यूर ट  भाग वले एकूण मनपाचे उदयान, आपला टाफ जो काह  

आहे याची आकडेवार  काढावी. सरसगट एक आकडा ठेवावा. जो उयानाला खच करेल 

याचे ऍडीशन यात होईल. सगळीकडे एक पॉल सी ठेवावी. जु या लोकांचे असे हणणे 

आहे क  शहराम ये इ  नसावी उदयानाला. उदयान करणं, सु वधा देणं आपल काम 

आहे. १७२ ला जर भाग वले केलेतर पाच ते दहा पयावर थांबेल. अतीशय कमी 

ऍ हरेज चाज तु हांला शहराम ये करता येईल. या बजेटम ये तु हांला याचा चांगला 

उपयोग होईल असे सांगावेसे वाटत.े म यंतर  तु ह  काह  बैठका घेत या. संगणक 

वभागा या मा यमातून या बैठका हो या शहरा या जीआयएस या. क शासनाने माट 

सट  आ ण अमृत योजनेअंतगत तु हांला मॅनेटर  केले जीआयएस कडे आज 

जीआयएस करत असताना आप या शहरा या येक ग ल ची मा हती तुम या 

र याखाल  कती इंच पाईपलाईन आहे. केबल कती आहे, खाजगी केबल कती आहे, 

ड ट कती आहेत, चबर कती आहेत, पोल कती आहे, बोड कती आहेत, ेनेज लाईन 

कती आहेत, कती डायमीटरचे आहेत, मॅनहोल कती आहेत  तु ह  आ ह या 

सभागृ हात राहणार नाह त, हे रेकॉड तु ह  केलेतर १०० ट के राह ल. तु ह  आ ह  

राहणार नाह त यामुळे जीआयएस करणे गरजेचे आहे. दहा ते पंधरा कोट  पये खच 

होतील या वेळेस दोन तीन कोट ची तरतूद केलेल  आहे ते काम वेळेत होणे गरजेचे 

आहे. २०१७ या नवडणूक या कामाला सगळेजण लागलेले आहेत.  हे सगळे होत 

असताना आ हांला अजून या शहरात काम क न यावे असे वाटत.े या शहरात  

चांग या नवीन गो ट  करा यात असे वाटत.े कदा चत मला ञुट  आहेत असे वाटत.े हे 

शहर आठ दहा वषापुव  वायफाय सट  क  हणून बंड साहेबांनी सांगीतलेले होतं. 

आपण मोबाईल या पाने जग खशात घेवून फरतो परंतु यावेळेस ह  खच क योजना 

सांगीतल  आहे. आता तु हांला खच करायची गरज नाह  तु हांला लोक पैसे देतील. 
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आयडीवाला काय, रलाय सवाला काय, एअरटेलवाला काय, होडाफोनवाला काय हे 

आप याला पैसे देतील. आ ह  पैसे देतो तुम या शहरात करावे हणतील. भारतातील 

१०० ट के वायफाय सट   आप या शहरात करावे अशी मागणी तु हांला मी या 

नमी तान करतो. आप या शहरात देशातील पह ले १०० ट के वायफाय असणारे शहर 

हणून तु हांला कदा चत मान मळू शकेल या प दतीने तु ह  वचार करावा असं मी 

तु हांला सांगतो. आज अनेक योजना अशा आहेत क  येकाला तु ह  समाधानी 

ठेव याचा य न केलेला आहे. या दवशी सगळयाना एकञ बोलवल आ ण मंगलाताई 

आ ण आयु तांनी सगळयाना वभागून टाकले. मी जे सांगीतले ते या याम ये घेतलेले 

आहे. सगळे समाधानी आहेत यामुळे  तुम या नावाने कोणी खडे फोडतील असे मला 

वाटत नाह .  समाधानकारक अंदाजपञक दलेले आहे. मी पुव  ामसाठ  पञ दलेले 

होते यासाठ  एक हेड ठेवलेले आहे. ाम असेल, सांगवीचा लॅ डमाक चर हणून 

आहे तो ोजे ट या ठकाणी  ठेवलेला आहे. या शहरात या या चांग या गो ट  

करा याशा वाटतील या तु ह  भ व यात करा यात असे सांगावेसे वाटत.े आपण जे हा 

वरसागर करतो, आपला गणपती उ सव पुव  होत होता तो चालू करावा अशी वनंती 

राह ल. पंपर  चंचवड फे ट हल  आपण पुव  करत होतो यावष  ते चालू करावे.  

आप या देशात आपण आपले सण करायचे नाह तर कोण करणार. जर ती था 

नसतीतर मी मागणी करणं चुक च होत. पण ती ढ परंपरा आहे यामुळे हे पु हा चालू 

केलेतर आप या सं कृतीला न क च चांगला र पॉ स मळेल अशी अपे ा य त 

करतो. ामचा ोजे ट आप या शहरात या ग ल  बोळाम ये असावा, काह  लोकांचा 

ामला वरोध असेल. कॅल फो नयाम ये ड गर उताराची प रि थती आहे, तेथे ड गर 

उताराची प रि थती असताना सु दा लोक या ठकाणी ाम वापरतात, अतीशय 

गजबजलेला प रसर आहे परंतु स सेसफुल ाम आहे. याची ि पड कमी असत.े ामला 

छोटया र यावर पण वाव आहे, ाम कमी खच क असते यासाठ  र ते खोदावे लागत 

नाह . जाधवसाहेब तु ह  आऊटपुट देणारे आयु त हणून गे या दोन वषात आ ह  

पाहतो आहोत. आपण अनेक काम माग  सु दा लावलेले आहेत. टेडीयमच काम असे 

अनेक काम आहेत ती न झालेले काम तु ह  माग  लावलेले आहेत वशेष हणजे 

सगळयांचे वरोधक सांभाळून. तु हांला ते जमलेले आहे. तुमची यश वी कारक द 

झालेल  आहे यामुळे तुमचे आभार मानतो. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  मा.महापौर 

आपले अ भनंदन करतो आपण अतीशय चांग या प दतीने बजेटवर चचा घडवून  
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आणलेल  आहे. याचबरोबर आमचे मञ ड बू आसवाणी यांनी सु दा वशेष हणजे 

मराठ म ये भाषण केल,े इतरांनी सांगीतल मगाशी धुमाळसाहेबांनी सांगीतल क  “गवसे 

कहो हम हंदू तानी ह”, “भारतमाता क  जय”, “जय महारा ”. या माणे मीह  हणेल 

आपणह  सवानी हणल पाह जे क  गवसे कहो क  “हाम पंपर  चंचवडवाले माट है, 

पंपर  चंचवड माट ह”. सव थम मी मा.पवारसाहेबांचे मा.अजीतदादांचे कौतूक करेल, 

यांच अ भनंदन करेल.  यांनी गे या १५ वषात अतीशय बारकाईने या शहरावर ल   

द यामुळे या शहराचा वकास झालेला आहे. कै.रामकृ ण मोरे नंतर ख-या अथाने या 

शहराच सव काम बारकाईने पाह ल असेलतर ते मा.अजीतदादांनी पाह ले. यां या 

बार क ल ामुळे या शहराचा कायापालट बघतो आहोत. सवानी या शहराचे कौतूक 

केलेले आहे. मग ते बे ट सट या ऍवॉडसाठ  राहू  दया, कंवा आताचा व छतेचे 

ब ीस असेल, या शहराच इ ा चर असेल  या शहराचे रोड असतील, कंवा सफाई 

असेल, ठक आहे काम करताना काह  व श ठ अ धकार /कमचा-यां या चुका होत 

असतील काह  ठकाणी दुल  झाले असेल परंतु एकंदर त लेखाजोखा पाह लातर 

बोलतांना काह नी काह  गो ट म ये समाधानह  य त केले. काह  लोकांनी ञुट  आहेत 

या कशा दुर हायला पाह जेत, या बजेटम ये कशाचा समावेश नाह . कशाचा समावेश 

असला पाह जे होता आ ण कशाला ाधा य असल पाह जे होतं. एखादया या वॉडाम ये 

जा त बजेट कंवा मोठा ोजे ट केलातर ठक आहे काह ना द:ुख होत काह ना वाटत 

दुसर कड हाव. एखादया या वॉडाम ये नाटयगृह नसेलतर  चालेल, ि वमीगपुल 

नसेलतर चालेल, म ट ले स नसेलतर चालेल, परंतु यांना या वॉडातील व छता 

चांगल  असल  पाह ज,े यांचा पाणीपुरवठा हा यव थीत असला पाह ज,े तथले ोथ 

चांगले असले पाह जेत, तथल  लाईट चांगल  असल  पाह जे. साफसफाई चांगल  असल  

पाह जे, ेनेज चांगले असले पाह ज.े तथ महापा लकेची जीम असेलतर तेथे ई वीपमट 

चांगले असले पाह जेत. आप या महापा लके या जीमची दयनीय अव था आहे. आप या 

महापा लकेच कोटयावधीच उ प न आहे या नागर कां या छोटया छोटया गरजा आहेत 

परंतु िजथ नागर क येतो, नगरसेवक एखादा काय म घेतो, मा या वॉडाम ये अमुक 

आहे मा या वॉडा म ये तमुक आहे लाय र म ये चांगले पु तक ठेवले पाह ज.े  या 

छोटया छोटया गरजा आहेत.  नागर क या ठकाणी जातात  ा धकरण सोडून दया. 

कुमार साहेबांचा आ ण राजू मसाळचा वॉड तु ह  सोडला, मंगलाताईचा एमआयडीसीचा 

वॉड सोडला, नारायण बह रवाडेचां एमआयडीसीचा वॉड सोडला, संततुकारामनगर वॉड 

सोडला,ं इं ायणीनगर सोडलं हणजे काह  भागात लेआवूटमुळे डे हलपमट झालेले आहे. 
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तथेे तु हांला डे हलपमटला चा स आहे परंतु कासारवाडीला काह  करायचे हणलेतर 

काय प रि थती आहे. सदगु  कदम बसलेले आहेत खुप य न करतात परंतु काह  

कोप आहे का. खराळवाडी लम आहे, पल कडे एच.ए. आहे, पल कडे संततुकारामनगर 

आहे, म ये हाफक न आहे. काह च क  शकत नाह त. आकुड  गावठाणवा यांनी काय 

करायचं, भोसर या गावठाणवा यांनी काय करायचं, पंपर  वाघेरे या गावठाणवा यांनी 

काय करायचं. यांना यां या वॉडाम ये असे मोठे ोजे ट क  शकत नाह त. माझे 

हणणे एकच आहे क  तु ह  मोठे ाजे ट क   नका,  पा याचे गांभीय घेतलेले आहे, 

पा यावर अमुक अमुक कोट  खच करतो. परंतु पा यावर होणार  वसुल  काय आहे.  

आप याला माट सट मधुन वगळले गेलेल आहे यामधले मायनस पॉ ट होते या 

मायनस पॉ ट मधले तुमचे जे रे हे यु कले शन आहे पा याच  या याम ये आपले 

मायनस माक झालेले आहेत. याला कारणीभूत आ ह च आहोत, शासन नाह . कारण 

२००७ साल  पा याचा आ ह  २.५० पै. दर केलेला आहे तर २००७ पासून २०१६ पयत 

आ ह  आडीचच पये रेट ठेवलेला आहे. मग तुलना पण आ ह च करायची, 

आरडाओरडा पण आ ह च करायचा रे हे यु कले शन ब ल आ ह च बोलायच.ं काडा 

णाल  बस वल  यावेळेला सांगीतलं गेल, या सांग या माणे ते ॉपल  ऍ ट हेट होतं 

क  नाह , आज याच सकाळ पेपरम ये पाह ले, जवळपास चार ठकाणी  असं दाखवल 

क  पाणी असं वाहतय. आम या लोकांना माह ती नाह . सकाळने पेपरला दलेल आहे 

क  एवढे एवढे ल टर पाणी गळती होते ३० ट के नसेलतर  २० ट के तर  गळती 

होतय. पा याचे मह व ल ात घेता आज उ मानाबाद असेल, लातूर असेल या ठकाणची 

प रि थती काय आहे. याचे गांभीय या शहरातील  नागर कांना आहे का. याच पह ल 

गांभीय आम या अ धका-यांना असल पाह ज,े आम या शासनाला असले पाह जे. दोन 

टाईम प रि थतीम ये पाणी वे ट होता कामा नये. आपणतर पा याचे मह व जाणणारे 

आहेत. मगाशी सांगीतले ११०२७ कने शन या कॅनबेवा यांनी आयडे ट फाय केलेले आहे 

ते पाणी वापरतात  परंतु यांना अ धकृत मीटर दलेल नाह, अ धकृत नळजोडह   

नाह  आ ण तु ह  कट सु दा क  शकत नाह त. हणजे या याकडे मीटर आहे तो 

पाणीबील ामाणीकपणे भरतो यांनी जर बील भरल नाह तर तु ह  याच कने शन 

कट करतात, याला नोट स देता. परंतु असे जे कने शन आहेत क  यां याकड काह ह  

नाह  यांच आपण काह च क  शकत नाह त ते सरास पाणी वापरतात. हा कती मोठा 

रे हे यूचा लॉस आहे. मी महापौर असताना ड लेअर केले होते क  मागेल याला पाणी 

दया. ते अनेक दवस चालल होतं. म ये यावेळेला अन धकृतच २००८ पासून सु  
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झाल नंतर आपण ॉपटया या न द  बंद के या.  मी म यंतर  गायकवाड साहेबा कडे 

गेलो यांना सांगीतले नेह नगरला एक वकशॉप आहे ते २००८ ला सु  केल आहे यांना 

पा याचे कने शन महापा लकेची परवानगी आहे. एमएसईबीचे लेटर, शॉपॅ ट लायसे स 

आ ण तुम याकडे यानी २०१० ला अज केलेले ते हा पासून तु ह  ऍसे मट क न दया 

ते हणाले नाह , २०१२ म ये  आपण अशी ऑडर काढल  यावेळेस परदेशी साहेबां 

कडून मी अमूक अमूक सह  घेतल  होती हणून तुमच ऍसेमट आ ह  २०१२ पासूनच 

क  शकतो कंवा २०१३ पासून क  शकतो. जे टेि नकल  ॉ लेम आहेत ते टेि नकल  

ॉ लेम कुठेतर  बसून कायदया या चौकट त बसऊन तु ह  ते सॉ ह केले पाह जे. मी 

उदा. दलेले आहे. उ हास शे ी या वॉडम ये एक थटे नावाचा ह त आहेत त े

महापा लकेत फ न फ न दमल े पण याना याय देवू शकलो नाह त. तो याय 

मागतो याला याय देता यायला पाह जे. शेटे हणून तो आहे तो कोटात गेलेला आहे. 

तु ह  काय सांगतात असे जर केलतर दहा ते पंधरा हजार लोक आहेत मग एवढया 

लोकांना दयावे लागेल. हणजे तु ह  बेकायदेशीरपणे काम करणार का. ीकर परदेशी 

साहेब असताना यांनी एक अभय योजनेची ि कम काढल . याम ये कतीतर  कोट  

पयाचे बील हे बोगस होत.े पा याचे मह व सगळयांना समजले पाह ज.े या 

महापा लकेत चांगले काम केले यांचे नेहमी अ भनंदन केलेले आहे, कौतुक पण केलेल 

आहे. जुने अ धकार  पह या पासून काम करतात.  एखादयाची कपॅ सट  कमी असेल 

परंतु काह  चांगले अ धकार  पण आप याकडे आहेत ते चांगले काम करतात. परंतु 

तु हांला आशी वनंती आहे क  अ धका-याकडे चाज दयायचा आ ण सहा-सहा मह न,े  

दोन-दोन वष चाज दयायचा, यामुळेतर ते चाज ठेवून ड चाज होवून जातात, तर  

असे काह  क  नका. कोणालातर  सनॅर ट ने सट  इंिजनीअर पद देवून टाका. 

शासनाकडे आपण मागीतल होतं शासनाने दलेले नाह . चाजवर ठेवू नका. तो 

आयु तांचा अ धकार आहे. एखादयाला तु ह  सट  इंिजनीअर केल.े तु हांला वाटल क  

तोच या पट युलर कामासाठ  यो य आहे तु ह  याला ते डपाटमट काढून दया. 

पठाण साहेबासारखे बी डींग परमीशनम ये चांगले काम करणारे अशा माणसाना तु ह  

ठेवा, तो नॉन कर ट अ धकार  आहे. या शहराचा र हाईज डीपी  करायचा आहे तो 

अतीशय मह वाचा वषय आहे. या गो ट  माग यावेळेला झाले या नाह त मग र ा 

टॅ ड असेल, टॅ सी टॅ ड असेल, हॉकस झोन असेल, पाक ग असेल, हेजीटेबल 

माकट असेल, ले ाऊंड असेल या गो ट  माग या डे हलपमट लॅनम ये झाले या 

नाह त. या ठकाणी पॉसीबील ट ज असेल ते या र हाईज डीपी म ये इनकॉप रेट 
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हायला पाह ज.े माग या रा यशासनाने चुका के या यावेळेस यांनी घाईघाईने यू 

लाईन टाकल , रेड लाईन टाकल  आ ह  येथे पदा धकार  होतो, आ ह  ओरडलो. 

यावेळेला मा.अजीतदादांनी सांगीतले पैसे भरा आ ह  यावेळेस चुक केल  आ ण ती 

लाईन ओढून घेतल  आ ण याम ये आ ह  आडकलो. रेडलाईनचा ॉ लेम आहे, यू 

लाईनचा ॉ लेम आहे, डफे सचा ॉ लेम आहे. एवढया ञासाम ये सु दा हे शहर 

नावलौक क करतय हे शहर चांगल काम करतय आ ण हणून मी सुरवातीला हणालो 

क  दादांचे कौतूक करा, अ भनंदन कराव तेवढे कमी आहे. आम या बरोबर इतर 

संघटनेचे, इतर प ाचे लोक असतील परंतु ते कायम अल तच राह लेले आहेत आ ण 

आता ठक आहे चांगल आहे आज अनेकांनी या ठकाणी भाषण केल त “मु ंगेर लाल के 

हासीन सपने” बघुयात शेवट  शहर ठरवेल. इतक  चांगल  काम केलेल  आहेत रा वाद  

प ान,े यामुळे रा वाद  प ाला भरभ न यश मळेल कदा चत या परसे टेजम ये 

नसेलतर थोड कमी होईल. फरक काय पडणार आहे, माझीतर वनंती आहे व न बघत 

रहावे काह  हरकत नाह . व न साकार करणार  शेवट  जनता आहे आ ण जनतेने ते 

करायच आहे. चे नईम ये लाट आल , मोठमोठया इमारती गे या. आता मा.मोद जींची 

लाट होती याम ये नाह  ते नवडून आले. 

मा.महापौर-  बजेटवर बोलावे. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, जे बेसीक काम आहेत या कामावर आपण 

आ धक  ल  दलेतर नि चत चांगले होणार आहे. मह वाच हणजे मा. मु यमंञी 

यांचे अ भनंदन केल आ ह ह  अ भनंदन क . यावेळेला सताराम कंु टे स मती थापन 

झाल  २०१२ साल  १६ मबरला घेवून ह  स मती गठ त झाल . कोटाने इ हे ट केले, 

कोटाने इ हे ट के यानंतर पु हा ते कोटाम ये सबमीट क न घेणार आहे. 

सगळयानाच वाटत क   शा तीकर पुण माफ हावा. शा तीकराचा वषय नसावा आ ण 

जे रे युलराईजेशन आहे ते पण गर बाला परवडेल, यांना दंड भरता यावा, रे युलराईज 

करता यावा आ ण हे रे युलराईजेशन करत असताना रोड मधल  ती जागा नसल  

पाह जे, रझ हशनमधल  नसल  पाह जे रेडझोनम ये नसल  पाह ज,े यू लाईनम ये 

नसल  पाह जे या सव गो ट चा समावेश  या अहवालाम ये आहे. याची स मती 

युडी शअल कडून, लॉ-कडून येणार आहे. शेवट  शासन कोणाचे जर  आसलेतर  आपण 

या भारताचे नागर क आहोत. या शहरात या गोरगर ब नागर कांनी बांधलेल  जी घर 

आहेत आ ण याम ये  शासनाने केले या चुका आहेत आ ण आता येथून पु ढे चुका 

क  नयेत. येथून मागे आ ह  सवानीच मग मी असेल, भाऊसाहेब भोईर असतील, 



154 
 

यावेळेला ल मणराव जगताप असतील, आर.एस.कुमार असतील, बाक या मंडळीने, 

सनीअर लोकांनी आम या सवाचे हणणं एकच होतं क  ईल गल काम होत असेलतर 

फ डेशनलाच तु ह  ऍ शन या. ते घर मोठ उभ झा यानंतर यां या घरातील लोक 

रडणार ते शेवट  आपले मतदार असतात आ ण यावेळेला माञ आ हांला इ टरफेअर 

करावा लागतं आ ण सांगाव लागतं क  साहेब, आता इत या मोठया र कमेच तु ह  

नुकसान क  नका. तु ह  अन धकृत बांधकाम होऊच का देतात. मगाशी 

सांगीत या माणे आज सु दा शहराम ये बेकायदेशीर बांधकाम चालू आहेत याला 

जबाबदार कोण आहे. एका बाजुला यायालयात अफेडे ह ट देतो आ ण दुस-या बाजूला 

आ ह  सभागृ हात ओरडून सांगतो क  बेकायदेशीर बांधकाम होव ू देव ू नका. आमच 

हणणं नागर कांना आज पण असं आहे क , तु ह बेकायदेशीर बांधकाम क  नका. 

तुम या घरावर हातोडा पडू शकतो. तु ह  आजजर बेकायदेशीर बांधलतर संपुण घराची 

शा ती तु हांला भरावी लागणार आहे. कायदा लवकर येतोय, कायदा आ यानंतर तु ह  

परवानगी घेवून काम करावे अस े आम या सवच सद यांच मत आहे. परंत ु मोठे 

बांधकाम झालेतर मग ते नुकसान होतं, याच कुटंूब र यावर येतं, उ दव त होतं. 

या प रि थपयत शासनाने डोळेझाक क  नये. तु ह  याला जागेवर डमॉल श करा. 

या याम ये तु हांला वीक ऍ शन यावी लागेल. बजेटवर मी जा त बोलत नाह  

कारण पाऊणे आकरा वाजत आलेले आहेत.  आपणह  पाहताय क  दुस-या बाजूला 

महसुलचा ए सपे डीचर हायरस झालेला आहे आ ण जर माग या तीन वषा या 

फगर या तुलना के यातर तु ह  ६०० कोट वर  भांडवल  खच करत नाह त. आतापयत 

तु ह  दाखवताना  ८०० ते ९०० दाख वले असलेतर  तीतका भांडवल  खच तु ह  करत 

नाह त. माझी शासनाला वनंती आहे, ड बू आसवाणीनां वनंती आहे क  थायी 

स मतीमधुन लवकरात लवकर वषय आणा. आ ह तर जीबीला यावेळेस बजेट मंजूर 

करतो यावेळेस बजेट बरोबर आ ह  सवच वषयाला परवानगी देतो. आम याम ये 

असंह  होत नाह  क  तो शवसेनेचा आहे हणून मदत नाह  करायची तो बीजेपी या 

हणून मदत करायची नाह , तो मनसेचा आहे हणून मदत नाह  करायची असे 

घाणेरडे काम आपण कधीह  केलेल नाह . टका आपण करतो परंतु कोणा या 

कामाम ये ढवळाढवळ करत नाह त आ ण तो वषय नसतो यामुळे अगोदरच आ ह  

एकञीत मंजुर  देत असतो. शासनाने इले शनचे वष ल ात ठेवता काम चांगले 

दजदार आ ण अ धक गतीने  करावेत. बीलो टडरने ई-टडर ंगमुळे महापा लकेचा फायदा 

होतो इथपयत ठक आहे परंतु दुस-या बाजूला शंका अशी पण असते मा या वत: या 
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वॉडाम ये एकूण ५० ट के बीलो, ४८ ट के बीलो, ५१ ट के बीलो मग तो ठेकेदार काय 

काम करणार आहे मग अशावेळेला काय होते १०, १२, १५ ट के आ ह  समजु शकतो 

२० ट के यावर बीलो जातो, ५० ट के बीलो जातो आ ह  काय समजायचे.  एकतर 

तु ह  जो डीएसआर रेट घेतलेला आहे तो  चुक चा आहे, एकतर तो अ धकार  एमबीए 

नोट ंग क न घेतो, मग चुक चे पेमट होतं. कारण अ धका-यांना ट केवार  

मळा या शवाय बील होत नाह त. काह  ठेकेदार आमचे मीञ आहेत यांना जर आ ह  

बोललोतर ते हणतात नगरसेवकांचा काय संबंध आहे, अ धका-यांना सांभाळावे लागते 

या शवाय ते बील कशी काढतील. मग हे जर ते लोक जाह र कर त असतील आ ण 

आ हांलाह  जा त खोलात जायच नाह . अशा प रि थतीम ये वाल ट  तर  मळाल  

पाह जे. काम चांगले हायला पाह ज.े ीकर परदेशी साहेब असताना, अ शष शमा 

साहेब असताना यांनी लमीट बांधलेल होत.ं एका ठेकेदारानी एका फायनान शयल 

ईअरम ये एवढया लमीट यावर यांन काम क  नये कंवा घेवू नयेत. आता उलट 

प रि थती झालेल  आहे. एक एक ठेकेदारकडे ४०-४०, ५०-५० काम आहेत. मग कस तो 

काम क न देणार, तुमच टागट कसं पुण होणार आहे. आयु त साहेब तु ह  आढावा 

बैठका घेता, तु ह  चांगले य न करता. तु ह  मंगलाताई आ या क  यांनाह  र पे ट 

देणार, समाताई आ या क  डबल र पे ट देणार, पठाणताई गे या क  आजून डबल 

र पे ट देणार, सुलभाताई आ या क  ऍ ट चबरम ये बसा हणणार, हणजे 

सगळयांनाच शांततेने हॅ डल करणार. तसेच तुमचे अ धकार  सु दा हॅ डल करा. 

नगरसेवकाम ये तु ह  पटाईत आहेत, नगरसेवकांची कोणाची त ार येऊ देत नाह त, 

बरोबर हॅ डल करणार पण अ धकार   पण तसेच हॅ डल करावेत. तु ह  शांत  माग े

लागला क  तु ह  टडर काढा हणता, टडर नघतो पण तो कती ट केनी भरला याचा 

आढावा तेच मुळात देत नाह त आ ण तु ह  वचारत नाह त. एका ठेकेदाराकडे कती 

काम आहेत. तो कती ि पडने गेला, कती काम तो करतो. समजा महेशदादा लांडगेनी 

आरडाओरड केला क  ते एकटे येत नाह त पाच पंचवीस लोक आणतात आ ण 

या यामुळे सगळा गराडयात ह  काम ती काम याला फोन करा याला फोन करा 

यांचे टडर नघतात. वष संपलेतर  बजेट खच होत नाह . आ हांला दाखवताना व न 

तु ह पण  दाखवता क  तु ह  ८०० ते ९०० कोट चे बजेट खच करायला तयार आहेत 

परंतु तु ह  ५०० ते ५५० कोट चा पण खच क  शकत नाह त. पैसे खच करायची तुमची 

मता नाह  तुम या अ धका-याची पण मता नाह . कारण तेच पोसलेले ठेकेदार तेच 

लोक या महापा लकेम ये फरतात, यां या ५०-५० फाईल  आहेत. मग चांगल 
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कॉि पटेशन हायला नको का. नवीन ठेकेदार यायला नको का. वॉल ट वाईज  

डपाटमट ठेवा. तु ह  मागे जीबी म ये वषय आणला. अन धकृत बांधकामाचे कोटाने 

तु हांला नदश दले, एवढे क नह  जर अन धकृत बांधकाम चालू असेलतर या या 

यतीर त कुठल दुदव. अशा प दतीने या बार क सार क गो ट  सांगीत या आहेत 

या यावर ल  ठेवावे.  वायसीएमसारखे मोठे हॉि पटल आहे तेथेह  पुण दुल  आहे. 

पेशंटची अव था अतीशय वाईट आहे. वायसीएमच बजेट सु दा खच होत नाह . 

वायसीएम म ये सु दा डॉ टर कमी आहेत. आ ण जे तेथे बसलेले आहेत यांनी टम 

क न ठेवल  येकाची एकएक संघटना आहे. या ठकाणी कोणाची काम कर याची 

इ छा राह लेल  नाह . तेथील परचेस पण सगळ बंद आहे, या ठकाणी काम सगळ 

ढसाळ झालेल आहे. पेशंटला यव थीत टमट मळत नाह . आपण थेरगांवला 

हॉि पटल आणतो तेथे चांग या गो ट  के या पाह जेत. कारण वायसीएमचा लोड कमी 

होणार आहे. एका बाजुला तालेरा आहे, दुस-या बाजुला वायसीएम आहे, िजजामाता 

आहे, आता भोसर म ये आपण एक णालय घेतल आहे. हे सव करत असताना 

मगाशी पठाणताईनी सांगीतल शेवट  या शहरा या नागर कांचा हा पैसा आहे. दुस-या 

बाजुला दुदव हणजे आम याकडे एवढे खासदार असताना, आमचे आमदार असताना 

मग कोणी भाजपचे आहेत, कोणी शवसेनेचे आहेत तर  सु दा दुदव असे आहे क   या 

शहराला माट सट म ये घेतलेले नाह  हे काह  नागर क वस  शकणार नाह त आ ण 

माह  करणार नाह त. कारण  सव पाञता असताना, सव कुवत असताना आ हांला 

यातुन वगळल गेले आहे. शेवट  हे घाणेरडे राजकारण केल,े हे चांगले काम केले नाह . 

पंपर  चंचवड शहराचा सुजाण नागर क आहे तो कदा प वस  शकत नाह  क  या 

महापा लकेवर स ताधा-यानी केलेला घाला हे वसरणार नाह त. माट सट म ये नवड 

झाल  असतीतर अजून शहरा या वकासाम ये भर पडल  असती, असो. मी आ धच 

हणलं होतं क  “गवसे कहो क  हाम पंपर  चंचवडवाले ऐसेह  माट ह”           

वायसीएम मध या आपण चांग याह  गो ट  के या. ध वंतर  योजना आहे. आयसीयू, 

मेमो ाफ  चालू करायची आहे, लहान मुलांचा सु दा राह लेल आहे. अशा प दतीने एका 

बाजुला आरो य सेवा, दुस-या बाजुला बेसीक स ह सेस असे असताना माझी दुसर  एक 

वनंती आहे क   जर  कोणाची मागणी असेल, मला य ती या नावाला कंवा कोणा 

य तीला वरोध करायचा  नाह . याचा बजेटम ये तु ह  आतापयत समावेश केला 

असेल, काम सु  केल असेल ठक आहे परंतु नवीन काम करताना ि वमींगपुल असेल, 

मनपा या शाळा असतील, मोठे ोजे ट असेल, कम शअल कॉम ले स असेल, हे 
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करायचच झालतर बीओट  वर करावे. कारण इतके ि वमींगपुल आहेत, कती ि वमींग 

पुल चालू आहेत. यायला पाणी नाह  दुस-या बाजुला आता २४ X ७ चाललेले आहे. 

माझा वकास कामाला कधीच वरोध नसतो. माझ असं हणण आहे क  २४ X ७  हे 

कर यासाठ  क शासनाची गाईडलाईन आहे. आपण करतोय, पा याची गळती थांबवल  

पाह जेत. कने श स रे युलराईज केले पाह ज.े पण या या य तर त पह ल भामा-

आसखेडचे पाणी उचलणे आव यक आहे. आप या शहराला पुढ पंचवीस वषासाठ  जे 

काह  करता येईल, कुठे कपात करायची ती कपात करा आ ण पह ले नगो शएशन 

क न पैसे भरा आ ण ते पाणी रझ ह करा, ते आपण पह ल केल पाह जे. २४ X ७ चे 

अनेकवेळेला भाषणात बोलले जात.े ई-टडर ंग करताना या या काह  बेसीक गो ट  

टाकाय या असतात. वॉल फकेशन याच तु ह  करणार,  वॉल फकेशन तुमचे 

अ धकार  करतात. टडर कोट झा यानंतर मग कोणीतर  बाहेरचे कोटेशन आणून 

दयायच आ ण तु हांला दाखवायच आ ण हे एवढयाला बाजारात मळतं हणायच मग 

हे एवढयाला कसं काय आ ण याच तु ह  उ तर देत बसता मग तु ह  कशाला टडर ंग 

करता. नंतर आले या गो ट ला तु ह  घेवून या प दतीने र पॉ स करता. तु ह  टडर 

पह ल  पि लश करता ई-टडर ंग होतं. तु हांला दम दला हणजे तु ह  थांबवता. 

आ ह  हणत नाह  घरचा कायदा लावा. यांना कोणाला भरायच यांनी भराव.  

यांना आणाव, सगळे काम यांनी याव. तु ह  चांगले काम करताना चांगले काम करा 

आ ह  तुम या बरोबर आहोत. बाक या आप याकडे ऑनलाईन स ट म असेल, 

जीआयएस असेल, संगणक डपाटमट मधल  लोक असतील तेथे सु दा ॉ लेम आहेत. 

बाक या लोकांची आपण पद नम ती ठेवलेल  आहे. वधी स मतीच ेमी कौतूकह  करेल, 

अ भनंदनह  करेल क  यांनी अतीशय ल  घालून आप या डपाटमटचे लोक बोलवून, 

आप या शासनाचे लोक बोलवून यां याशी चचा क न आप या महासंघा या लोकांशी 

चचा क न, क  काय असल पाह ज,े नयमावल  काय आहे, कती लोक पाह जेत, कती 

अ धकार  पाह जेत. याबाबत बारकाईने यांनी चचा केलेल  आहे. तो वषय वधी 

स मतीमाफत रा यशासनाकडे पाठ वणार आहोत. आपले जे अ धकार  लायबल आहेत, 

फट आहेत या लोकांना तु ह  मोट करा आ ण यांना काम पाह जे असेलतर ईकडचे 

तीकडे काम देवू शकतो. पण उगीच यां याकडे चाज चाज देवून यांना ड चाज क  

नका. दुसर हणजे घनकचरा जो आहे या घनकच-या या या आ ण या या 

मधुन होणार  जी ऊजा नम ती करायची आहे हे सु दा बीओट वर दयायला पाह ज.े 

या याम ये चांग या एज सी येत असतीलतर ते केले पाह ज.े मागे आ शष शमा साहेब 
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आ ण परदेशी साहेब असताना हे सबंध शहर वायफाय हावे, तु ह  पु हा य न करता 

तुम या काळाम ये हे तु ह  क न या ते े डीट तु हांला जर  गेलतर  आ हांला 

आम या कार कद म ये चांगले काम केले असे होणार आहे. हे शहर वायफाय कराय या 

अनुषंगाने जे कोणी ाय हेट पीपीपी पाटनर असतील कंवा बीओट  पाटनर असतील 

यांना तु ह  इ हाईट करा आ ण तु ह  हे शहर वायफाय करा. नाह तर  ई-ग हन ग 

वगैरे बाक या गो ट  आपण करतोच, हे शहर वायफाय हायला पाह जे 

या ि टकोनातून आपण य न करावेत. घनकच-याची सम या खपु मोठ  आहे मोशीचा 

उ लेख अनेकांनी केलेला आहे यामुळे मी पु हा उ लेख क  इि छत नाह . या ठकाणी 

जी या असेल ती या करणे, तेथील दुगधी कमी होण,े कच-याची व हेवाट 

लावणे, या शहराम ये लॉटर हाऊसची आव यकता आहे. लॉटर हाऊस सु दा 

कोण याह  प रि थतीम ये होणं गरजेच आहे. ते कुठ हाव, कसं हाव, जेथे 

नागर कांचा वरोध नसेल तेथे ते करावं परंतु लॉटर हाऊस सु दा होणं हे तीतकच 

आव यक आहे. यामुळे या शहराला माट कर या म ये जे अजून काह  इनपुटस 

असतील ते इनपुटस आपण नि चतच टाकावेत. याच बरोबर आपण ट श 

लाय र या धरतीवर स लाईज लाय र  केलेल  आहे या स लाईज लाय र म ये सु दा 

अ यावत पु तक ठेवावे याचबरोबर मा.महापौरांनी एक बैठक घेतलेल  होती आ ण 

ये ठ नागर कांना एक स ल  ऑफ स दयायच आहे ते व यांना या काह  सु वधा 

महापा लके या वतीने देता येतील या दया यात. मगाशी च धेताईनी सु दा सांगीतले 

होते क  वदया याची जी सम या आहे. ते राह यासाठ  पंपर  चंचवड म ये आहेत व 

श णासाठ  पु याम ये जावे लागते परंतु श यवृ ती देतांना यांना पुणेह  मदत करत 

नाह  आ ण आपणह  करत नाह त आ ण अशी टॅले टेड मुलं हे आप याकडन बाजूला 

पडतात तर  यांचा सु दा समावेश पुढ या वेळेस हावा. नवीन ह ीम ये, नवीन 

गावाम ये िजथ आव यक असेल तथल  तु ह  लोकसं या बघुन मगच शाळा 

काढा यात अ यत: आप या शाळेची दयनीय अव था तु ह  बघा. पटसं या सु दा 

नाह , गळती होत चाललेल  आहे. माञ श णमंडळाचे बजेट दरवष  वाढतच चाललेले 

आहे. यामुळे ए यूकेशन वॉल ट पण मळल  पाह ज.े आप या छोटया-छोटया 

ड पे सर  असतील,  हॉि पटल असतील या यावर ल  क त  करावे. जीमवर ल  

क त करा. ंथालयावर ल  क त करा. लाईट असेल, व छता असेल, मुबलक पाणी 

असेल एवढ साहेब तु ह  केलतर नागर क वाहवा करतील. लोकांना टॅ सची बील 

यव थीत वेळेत दयावीत. या नागर कां या बेसीकल  गो ट  आहेत नंतर मोठया गो ट  
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आहेत. याचबरोबर इ ा चर डे हलपमट चांगले केले आहे, चांगले रोड केले आहेत, 

लाय ओ हर ीज केलेले आहेत. पुव  आ ह  असं हणायचो पुणे पुढे, पुणे पुढे आता 

अशी प रि थती आहे पुणे नाह तर महारा ाने आपल अनुकरण कराव अशी प रि थती 

आप या शहराची चांगल  आहे. परंतु हे करत असताना  काँ ट रोड आपण टेप बाय 

टेप केले पाह जेत. या या ठकाणी ग ल -बोळा असतील उदा. भोसर  असेल, 

पंपर वाघेरे असेल, आकुड  गावठाण असेल या ठकाणी आपले रोलर फरत नाह त, 

डांबर करण नीट करता येत नाह  तु हांला काँ ट माञ छोटया छोटया र याला करता 

येते अशा ठकाणी ट याट याने तु ह जर असे काँ ट रोड घेतलेतर महापा लकेचा 

भ व यकाळाचा वचार करता तुमचे पैसे एकदाच काँ टवर गेलेतर कमीत कमी ते 

आठ ते दहा वषाची गँरट  देतात. मग दरवष  डांबर करण कर यापे ा छोटे छोटे रोड 

दरवष या बजेटम ये आपण घेतले, याह  वष  य न क न तु हांला कुठला फंड जर 

डाय हट करता येत असेलतर, मोठया र याला जे पैसे ठेवलेत यातले काह  पैसे कमी 

क न कंवा या ठकाणी तु हांला पैसे वाचतील असं वाटतय ती तु ह  थायी 

स मतीची मा यता घेवून कंवा या याम ये हेड ओपन करायच असेलतर तशी उपसूचना 

घेवून हेड ओपन करावे. परंतु डांबर करणा ऐवजी हाळूहाळू काँ ट रोड पण या शहराला 

आव यक आहेत या काँ ट रोडचा समावेश हावा अशी वनंती करतो. चांग या 

कारचे बजेट सादर केलेले आहे. छोटयाशा उणीवा आहेत या आपण कमी करा यात 

पुन च एकदा मा.महापौरांच आ ण आप या सगळयांच या ठकाणी  आभार मानतो 

आ ण थांबतो, जय ह द.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार , अ धकार  

वग,  स मा.सभागृ ह. मला वाटते क  या पंचवाष क मधले हे शेवटचे बजेट आहे. गे या 

चार वषात असे वाटत होते क  पह ले वष झा यानंतर पुढ या वष  आपण काह तर  

क . हणून कोणालाह  या बजेट ब लच टे शन न हतं. परंतु यंदा या वष  

नवडणूक ला सामोर जाताना येकाला असं वाटत होतं क  या बजेटम ये आम या 

कामाचा सामावेश झाला पाह जे आ ण आमची काम झाल  पाह जेत. मला असं वाटत 

क  गे या चार वषाम ये कधीह  प ीय राजकारण केलेलं नाह  आ ण यंदा या वष ह  

प ीय राजकारण कुठेह  केले गेल नाह  याचा साथ अ भमान मला आ ण मा या 

सहकायाना आहे असं मला न क च वाटतं. आ ण हणूनच आज आपण बजेट करताना 

थायी स मतीने बजेट केले याला उपसूचना द या या उपसूचना भूसंपादनामधनु 

१०० कोट चे भूसंपादन नधी यात या ५३ कोट या उपसूचना थायीने द या व 
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आप या हाताम ये ४७ कोट  पये श लक राह ले. सगळयांना कुठ यातून यायचे हे 

करत असताना येकाला असं वाटल क  आ ह  भूसंपादनातूनच आम या उपसूचना 

द या गे या पाह जेत. ४७ कोट  श लक असताना जवळपास १६० कोट  पयतचा 

आकडा या यापे ा जा त सु दा आकडा भूसंपादनाम ये आला. जेणेक न ४७ कोट  

श लक होते आ ण हणून जशा नगरसेवकांनी दले या उपसूचना याजर तशाच 

प दती या सगळयां याच याय या, सगळयांना याय दयायचा असं जर केल असतंतर 

४७ कोट या नंतर जेवढया उपसूचना आ या या अ ाहय ठर या अस या. आ ण 

हणूनच मी आयु त साहेब, सट  इंिजनीअर, कायकार  अ भयंता, भोसले साहेब, 

च हाण साहेब मी या सगळयांच मनापासून आभार मानते क  हे बजेट करत असताना 

मा या एवढया नगरसेवकां या, हे पहा बोलणारे नेहमी मोठया झाडावर दगड मारतात, 

याला काह  अथ नाह . परंतु हे करत असताना जर मा या सवप ीय नगरसेवकां या 

उपसूचना अ ाहय होणार असतीलतर मी काय करायला पाह जे हे मला वाटलं आ ण 

हणून आयु त साहेब, आपले सव कायकार  अ भयंता, भोसले  साहेब, तु ह , सव 

पी.ए.असतील यांच सु दा मी आभार मानेल. मा.महापौरांचे पी.ए. असतील, 

मा.उपमहापौरांचे पी.ए.असतील, मा या डपाटमटचे पी.ए. या सगळयांनी हे बसून केलं. 

भाग नहाय अ,ब,क,ड,इ,फ सव प ा या लोकांनी उपसूचना आणून दले या आहेत. हे 

करत असताना एवढे झा यानंतर कसे करायच.े  मट ंग  घेतल   यावेळेला  

कुठ याह  भागावर अ याय होऊ नये या यासाठ  थायी स मतीने दले या 

उपसूचनानंतर श लक कती राह ले. एवढ  मोठ  महापा लका अस या नंतर सगळया 

सद यांनी, सगळया गटने यांनी ऐकाव क  एवढ  मोठ  महापा लका असताना काह तर  

भूसंपादनावर ठेवायलाच पाह जे या ि टकोनातून आ ह  एक आकडा ठेवला क  २५ 

कोट  तर  एवढया मोठया बजेटला भूसंपादनासाठ  श लक असले पाह ज.े हे करत 

असताना २५ कोट  झालेतर खाल  श लक काह च राहत न हत.े हणजे २५ कोट या 

भूसंपादनाला जर १६० कोट या उपसूचना अस यातर काह च झाल नसतं हणून 

आपण सगळी कडून येकाना याय कसा देता येईल, या प दतीने सगळया 

कायकार  अ भयं याला सगळया उपसूचना वाट या आ ह  या उपसूचनांवर नंबर ंग 

केल.े हणजे कुठ याह  नगरसेवकानं असं हणू नये क  आ ह  तु हांला कागद दला 

होता आमचा कागद कुठे गहाळ झाला. हणून आ ह  याला नंबर ंग केलेल आहे. हे 

येक नगरसेवकांनी यां या कायकार  अ भयं याला वचाराव. आ ह  यांना सांगीतल 

क  या या भागातील काम माग  लाग यासाठ , यांचे हेड ओपन हो यासाठ  उदया 
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यांना भ व याम ये कुठल ह  अडचण येता कामा नये. सगळया भागाला याय पण 

मळाला पाह जे. यात या यात ामीण भागाला दरवेळेस आपण थोडस जा तीच 

बजेट दले गेलेले आहे. या माणे यंदा या बजेटम ये सु दा ामीण भागाला जा तीच 

बजेट दलेल आहे. ते ध न अ भागाला १११.९७ कोट  बजेट दलेले आहे. ब भागाला 

९३.५० कोट  बजेट दले गेलेले आहे,  क भागाला १०४.६६ कोट  बजेट दले गेलेले 

आहे, ड मु यालयाला १०३.३८ कोट  बजेट दले गेलेले आहे, ई मु यालयाला ामीण 

भाग या याम ये येतो १३४.९ कोट  बजेट दले गेलेले आहे आ ण फ भागाला 

१३०.६२ कोट  बजेट दले गेलेले आहे. असे हे सगळयांना एक सारख बजेट दे यासाठ  

य न केलेला आहे या मताशी माझे सव सहकार  सहमत  असतील. या ि टने काम 

करत असताना आप याकडून या माणे या उपसूचना वाच या जातील. बजेटवर बोलत 

असताना सगळयानी या या प दतीने बोल याचा य न केलेला आहे. मला असं 

वाटत क  उ लेख करताना वैयि तक उ लेख कर यापे ा येक नगरसेवकनी हे 

शेवटच वष आहे, काह ंना दहा वष झाल  काह ना सहा टम झा या आहेत येकांना 

असं वाटत होतं क  काम करायला पाह जे  या ि टकोनातून यावेळेला तु ह  पुव चे 

टम बघीतले आज पयत एखादया य तीची टम बघीतल  तीस-तीस वष काम करणारे 

लोक या सभागृ हात आहेत. नगरपा लकेची महानगरपा लका झाल  या या अगोदरपासून 

या ठकाणी लोक काम करतात. यावेळेला डे हलप झालेला भाग यावेळेला तु ह  २५ 

वषापुव  या भागाम ये जर काम केलेल असेलतर  स ि थतीम ये या भागाची पण 

डे हलपमट झाल  पाह ज.े मग उदया आपण हणणार क   आणखीन गावे येणार 

आहेत. मग शहर  भाग ओस ठेवायचा का आ ण बाहेरची गाव यायची आ ण यांची 

डे हलपमट करायची का. पाणी आप या शहरात पुरत असेलतरच शेजर याला, ह ीला 

लागून लोक आहेत यानंा दया. जर आप याला पाणी पुरणार नाह तर, बाहेर या 

लोकांना पाणी दयायच दायी व का यायच. आप या ताटातच नाह तर समोर यांना का 

वाढा. स द वनायक नगर मधले काह  लोक आम यावर नाराज आहेत, पाणी देत 

नाह त हणून. येथून मागे जर आपण सहा मह ने अगोदर पाणी दले असतेतर आज 

२५ ट के आप याला कपात करावी लागल  असती. आ ण हणून आपण पा या या 

बाबतीत पाणी शहराबाहेर न जाता टँकरचा बझनेस थांबवून आज आपण पा या या 

बाबतीत यव थीत आहोत. आयु त साहेब तुमचे त डावर कौतूक करावे हणून कौतूक 

करणार नाह . ीकर परदेशी असताना सु दा माझ यांच कधीह  भीनसल नाह , कारण 

मा या भागाम ये अन धकृत जा त काह  नाह . करकोळ करकोळ एखाद  गो ट टप-
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या असतील. परंतु यांचा आ ण माझा कुठ याह  गो ट मुळे वाद झाला नाह  आ ण 

तुमचाह  नाह  परंतु पह ले आडीच वषात शहराम ये कामच झाल  नाह त. नगरसेवकांना 

पुव  असे वाटत होते क  आ ह  नवडून कशासाठ  आलो. परंतु आडीच वषानंतर आता 

जे काम चालू झालेल ेआहेत यामुळे नगरसेवकांना असं वाटत क  आता आम याकडून 

खुप काम हायला पाह ज ेआ ण आताशी कुठतर  नगरसेवकांना या दड वषाम ये जे 

काम माग  लागल  जे टडर नघालेले व येथून पु ढे टडर नघणार आहेत. शेवट या 

वषाम ये ड बू आसवाणी थायी स मती सभापती आहेत यां यावर सु दा खुप मोठ  

जबाबदार  आहे. सभागृ हाने कधीह  कुणालाह  अडवल नाह. लँकेट मंजूर  पह या 

वषापासून आजपयत टॅ डींगला मळालेल  आहे. याच प दतीने यावष  सु दा देणार 

आहेत. आयु त साहेब, तुमच आमच सवाच अ धका-यांच यंदा या वष  ि कल लागणार 

आहे. पह या चार मह यात काम माग  लागले पाह जेत. याचे सगळयांचे टडर 

नघाले पाह जेत. येणार असणारा पावसाळा या पावसाळयाम ये टडरची ो सजर पुण 

होवून पावसाळा संप या संप या काम चालू झाल  पाह जेत. कारण आपण डसबरपयत 

आचारसंह तेला सामोरे जाणार. शहरात सगळीकडे चांगले काम झाले पाह ज,े शहर 

आमचं आहे. आज एखादा माणुस या भागातून उदया दुसरा कुठलाह  नवडून येईल 

हणून शहराम ये सगळीकडे काम चांगल झाले पाह ज.े मला नेहमी असं वाटायच क  

जी न यान गाव घेतल  आहेत या ठकाणी अंडर ाऊंड ेनेज पुण झाले पाह जेत. 

पा याची लाईन पुण झा या पाह जेत. एसट पी लाईन टाकून झा या पाह जेत नंतर 

तु ह  र ते करताना दहा वेळा तो र ता उखडणार नंतर र ता करणार आ ण हे करत 

असताना आपलेच महापा लकेचे पैसे वाया जाणार. काम ह  िजथ न याने भाग आलेला 

आहे तथं जा तीत जा त हायला पाह जेत. यंदा या वष  सु दा पह ल  बजेटची 

यावेळेला मट ंग होती यावेळेला हणले होते क  या भागाम ये अंडर ाऊंड ेनेज 

नसेल या ठकाणी कतीह  बजेट लागलतर  अंडर ाऊंड ेनेज पुण झाले पाह जे. १०० 

ट के पंपर  चंचवड शहराचे अंडर ाऊंड ेनेज पुण झाले पाह जे. मी एलबीट च कौतूक 

करेल, माने साहेबांच,े गायकवाड साहेबांचे कौतूक करेल. सगळे कौतूकास पाञ अ धकार  

आहेत. हाताची पाचह  बोट सारखी नसतात. कोण कोणावर ताशेरे ओढेल सगळयांचच 

एकमेकाशी घरात सु दा पटत नाह . आप याकडे झोपडप ीचे काम गावडे साहेबांनी 

केल,ं खूप चांग या प दतीने काम केलेले आहे. आता न यानं सगळी मंडळी आलेल  

आहेत ती सगळी मंडळी हे यां या पर नं यव थीतर या काम करतात. पंपर  चंचवड 

शहराचा आदश इतारांनी सु दा यावा. शहर चांगले कर यासाठ  आपण खुप चांग या 
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प दतीने य न केले पाह जेत. टप-या वाढले या आहेत. आपण या प रि थतीम ये 

शहर टॉपला नेत चाललेलो आहेत या ठकाणी आपण थोडीशी कडक भु मका घेतल  

पाह जे. साहेब, तु हांला कोणीह  चार न वचारणार आहेत. जे कायदयाम ये बसते ते 

तु ह  करा. आ ह  सु दा हणले आ ण ते कायदयाम ये  बसत नसेलतर ते अजीबात 

क  नका, चुक चे क  नका. परंतु तु ह  सरळ काम करत असताना शहरा या 

ि टकोनातून शहर कस सुंदर, व छ, चांगल होईल व लोकांना बेसीक गो ट  

मळा या पाह जेत. बजेटवर सगळयानी बोलले आहेत. फ त सगळयाकडून एकच 

वषय सुटलेला आहे यावर मी बोलत.े कुदळवाडीम ये एवढया झपाटयान आग पाच ते 

सात वेळा लागलेल  आहे. गे या क येक वष आ ह  बोलतो आज आठ हॉि पटल 

कर यासाठ  आपण तयार  दाखवल , फ त बन वॉड कर यासाठ  का हणून नको. 

आज आपण येथून पु याला पेशंट घेवून जायचं. आज जर कुदळवाडीला काह  घटना 

घडल  असती, आप याकडे इ ड  आहे या ठकाणी काह  घटना घडू शकत.े मागे 

एकदा कंपनीम ये सु दा आग लागलेल  होती मग येथून काह  घटना घडल तर 

ससूणला पेशंट यायचे का. इत या कल  मीटरवर नेणा-या नागर कांच आपल काह  

दा य व आहे क  नाह . कमीत कमी बन वॉड तर  झाला पाह ज.े हे आप याकडून केले 

गेले पाह जे. हॉि पटलसाठ  सगळीकडे चांगल  तरतूद आहे.  शंभर ट के देवू शकतो 

असे नाह . कोणी कोणाच नाव घेवून जर  बोलले, मला पण असं वाटत पण मी 

कोणाच नाव घेवून, कोणा या वॉडाचे नाव घेवून मी कोणाला मोठे करणार नाह  आ ण 

कोणा यि तलाह  याच नाव घेवून मी याला मोठ करणार नाह . मला सगळयानी 

माझ नाव घेवून मोठ केलं मला आनंद आहे. मी मा या वॉडातील नागर कांसाठ  

मा या आयु यात िजतक  ताकद आहे तेवढयासाठ  न क  मी मा या वॉडातील 

नागर कांसाठ  झटेल. मी सव नगरसेवकांना सांगेल क  तु ह  तुम या वॉडातील 

नागर कांसाठ  न क  चांगले, चांगले य न करा. शेवट या वष  नाह तर पह या 

दवसापासून य न करा. तुमचा वॉड सु दा मॉडेल वॉड होईल. मॉडेल वॉड होणं हणजे 

मा याकडे काह  दोन शंग आ ण चार हात वाढ व कोणी दलेले नाह त. पह या तीन 

वषाम ये कोणी लॉक सु दा तथे टाकले नाह त. नुसतीच आकडेवार  वाचतात. 

आप या वॉडाम ये आपण काय करतो हे पह ल बघीतले पाह जे. आपण आप या 

नागर कांसाठ  काह  करतो का हे आपण बघीतले पाह जे. मी एवढे करण उक न 

काढले, हे कर यात काह  अथ आहे असं मला वाटत नाह . माझे नागर क खुष आहेत, 

मी नागर कांसाठ  काम करणार मी शहरासाठ  सु दा काम करत.े आ ण हणून मी 
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मा.महापौरांना सु दा हणले महापौर तु ह  या ठकाणी येवुन बसा आपण शहरासाठ  

कसं काम करणार आहोत हे तु हांला बघीतल गेलं पाह ज.े कुठेह  कोणा या मनाम ये 

पाल चुकचुकता कामा नये. मागाशी माझे बांधव जलपण  लावून आले. यांना असं 

वाटलं माझ ह डीओ शुट ंग झाल आता मला महारा ात नेल.ं आता एका सद यांनी 

सांगीतल क  आपण सु दा काह तर  य न करायला पाह जे. नद म ये कुठले कुठले 

खराब पाणी जातं. पयावरणाची जबाबदार  यांची आहे ते संजय कुलकण  सु दा चांगले 

काम करतात परंतु यांची जबाबदार  सु दा शहरा या ि टकोनातून फार मोठ  आहे. 

कशाला अशी कोणाला संधी दयायची, आपण पण चांगले काम करायला पाह ज.े खुप 

चांग या प दतीने काम करा अशी आमची इ छा आहे. कुठल ह  कोटाची नोट स नको, 

कोणाचीह  नोट स नको यायला असे काम करा. एम.ट .कांबळे साहेब मे मह याम ये 

रटायड होणार आहेत. सट  िजनीअर पद यांना देता आले असतेतर यांनाह  खुप 

आनंद झाला असता. यावेळेस तो माणुस काम करतो यावेळेस तो शहरासाठ  काम 

करत असतो. सोनवणे साहेब हेह  रटायड होणार आहेत यांना पद देवू शकलो नाह त 

खरंच ह  शोकांतीका आहे आ ण हणून आ ह  आता जो वधी स मतीम ये वषय 

आलेला आहे याबाबत अजून सु दा आप याला मट ंग यायची असेलतर 

यां याबरोबर ती यावी परंतु आम या शहराम ये लोकांनी इत या वष सि हस केलेल  

आहे यांना सु दा वरचे पद मळाले पाह ज.े अगद  झोनपासून काम केलेल  मंडळी 

आहेत.  रटायड हायला सव मंडळी आलेल  आहेत. यां या कामा माणे यांना मदत 

करावी अशी वनंती करते. खुप लोकांना असं वाटत क  मह लांसाठ हे केले पाह ज,े 

मह लांसाठ  ते केले पाह ज.े झोपडप ीसाठ  हे केलं पाह ज.े मगाशी योगेशजी बहल 

यांनी पण सांगीतल. खेळणी या संदभातह  मी तु हांला सांगीतल क  याच कमी रेटच 

टडर आहे यांना पह यांदा दया. मग ए-१ साठ  जो ायटेर या आहे याला तु ह  ती 

टडर दल  गेल  पाह जेत. लोक चांगले काम केलेतर  ओरडतात. हणतात नां, “नंगेसे 

तो खुदाभी डरता ह” हणून या सगळयांनी तसच हायचे का, यां याकडे वेळच वेळ 

असतो या लोकांना यां याकडे जायचे यां याकडे जाऊ दयात, यांच कोणासाठ  भलं 

होत असेलतर यांना क  देत. परमे वर यांना चांगल  स बु द  देओ, यांना ताकद 

देओ. मला असं वाटतं क  येणारे शेवटच हे शहराचे बजेट मांडत असताना ख-या अथाने 

सगळयांचे मी मनापासून आभार मानत.े अ धका-यांच,े शासनाचे आभार मानत.े 

पी.ए.लोकांचे आभार मानत.े काह  करकोळ गो ट  राह या असतील. उपसूचना आहेत     

मा या भागातील केले का, इतर गो ट तून कसे काढले, यांना परवा आपण मुभा 
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दलेल  आहे क  तु ह  पण बघा. सगळयांना बजेट मळाले पाह ज.े कोणाला नाराजी 

वाटत असेलतर तु ह  यांना समजून सांगा. यांना कुठेह  पैसे कमी पडणार नाह त. 

इकडून तीकड,े तीकडून इकडे कुठूनह  बजेट देता येईल. आज थायी स मती आहे, 

जीबी होणार आहे. आजची सभा संपल  हणजे सगळ संपल असं नाह . सव सद यांचे 

मनापासून आभार मानेल. गेल  चार वष आपण कुठेह  वरोधाभास न करता या प ाच 

कोण आहे या प ाच कोण आहे असं न करता खेळीमेळीचे बजेट केलेले आहे. 

रा वाद  काँ ेस प ाची प नेते असताना कोणावरह  अ याय केलेला आहे असं मला 

वाटत नाह . पु हा एकदा मी सवाचे आभार मानते आ ण थांबत,े जय ह द, जय 

महारा .   

                                 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

            वषय मांक – १ 

दनांक - १७/०३/२०१६                वभाग - मा.आयु त 

           संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे .लेखा/६/का व/४७०/२०१६  
                 द. २/२/२०१६  
              २) मा. थायी स मतीकडील ठराव .१५२७१ द.१८/०२/२०१६    
 

    मा.आयु तांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  चंचवड 

महापा लकेचे सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप क “अ” व 

“क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 

महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे 

“प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व म.न.पा. 

ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आल.े  
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अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 

अ. . तप शल सन २०१५-१६ चे 

सुधार त अंदाजप क र. . 

सन २०१६-१७ चा 

अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

२४,७८,५३,४९,६०० २७,०७,०४,०१,००० 

२) एकूण खच २२,०१,१६,४९,६०० २७,०२,१६,५८,५०० 

३) अखेरची श लक  २,७७,३७,००,०००     ४,८७,४२,५०० 

ब) 

१) 

 

भाग-३ एकूण जमा 

२७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

क) 

१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

  १०८८१६३९०००   १२७५४९८२००० 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

   २७२२८५५०००   ११८१३७३१००० 

३) अखेरची श लक    ८१५८७८४०००     ९४१२५१००० 

 

    वर ल माणे मा.आयु त यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवून पुढ ल माणे कमी अ धक 

 कर यात  येत आहे.        
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                   सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञक 

 

 

अ.

. 

पानां

क  

अ.

. लेखा शष वाढ  घट   

१ ६५ ७९ 

वशेष योजना ( शाळा इमारत)                  

भाग . ११ यमुनानगर मधील जुनी 

मोडकळीस आलेल  करसंकलन ( तळवडे) 

कायालय इमारत पाडून नवीन अ यावत 

यमुनानगर करसंकलन व सी. एफ. सी. साठ  

इमारत बांधण े  

१११०००००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   १११०००००  

२ ३२४ ४४ 

इमारत योजना फ भाग                                    

भाग . ११ यमुनानगर मधील संभाजी राजे 

डांगणावर वॉचमन कॉटर बांधण.े 

९९९९०००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   ९९९९०००  

३ ३१९ १४७ 

दगडी फरशी फुटपाथ फ भाग         

भाग .११ यमुनानगर वेणीनगर चौकातील 

मोकळया जागे या  समा भंतीची उंची वाढ वणे 

व प ह ग लाक  बस वणे 

४९९९०००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   ४९९९०००  

४ १६ ८ 
( वशेष योजना आ णासाहेब मगर टेडीअम)   

आ णासाहेब मगर टेडीअम येथे े क  गॅलर  

बांधणे, हो टेल ची  ब डींग बांधणे व मैदाने 

२०००००००   
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वकसीत करणे 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

५ १६ ९ 

( वशेष योजना आ णासाहेब मगर टेडीअम)  

आ णा साहेब मगर टेडीअम येथे डासंकूल 

उभारणे ( बा केट बॉल, लॉन टे नस कोट व 

इतर मैदानी खेळ) 

२०००००००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

६ ५७ २१५ 

( वशेष योजना )                                  

पंपर  चंचवड महापा लका े ाम ये ाम 

वाहतूक योजना राब वणे  

२०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

७ ५९ १ 
 ( वशेष योजना )                                                        

महापौर नवास नधी 
१०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००००  

८ ५२७ ७१ 

(भुयार  गटर योजना)                                              

भाग .५९ मधील  मधुबन प रसरातील र ते 

व UTWT व  TWT प दतीने मॉडेल वॉड 

धरतीवर वकसीत करणे. 

१०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००००  

९ नवीन   
भाग . ५९ मधील अंदाजप कात नमूद 

नसले या कामांवर ल अंतीम बीले अदा करणे 
१०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००  
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१० ४९२ ६९ 

(पाणी पुरवठा योजना नधी  क े ीय 

कायालय)      सांगवी येथील मधुबन 

प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने पाणी पुरवठा  

वषयक वकास कामे करणे तसेच इतर 

अनुषं गक कामे करणे 

३००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ३००००००  

११ ४९२ ७० 

(पाणी पुरवठा योजना नधी  क े ीय 

कायालय)         सांगवी येथील  शतोळे 

नगर गंगानगर व जवळील प रसरात मॉडेल वॉड 

प दतीने पाणी पूरवठा वषयक वकास कामे 

करणे  तसेच इतर अनुषं गक कामे करण े

३००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ३००००००  

१२ ४९५ ३९ 

(पाणी पुरवठा योजना  ड े ीय कायालय)     

जल े  . ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे 

नवीन १५ल  मतेची उंच टाक  बांधण े 

४६०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ४६०००००  

 

 

१३ 

 

 

१६ 

 

१२ 

वशेष योजना पवना व मुळा नद  काठ  मनपा 

प रसरात ठक ठकाणी संर ण  भंत बांधण.े    

दापोडी येथे एस.एम.एस. कॉलनी या बाजूने 

रटे नंग वॉल बांधणे. 

 

९९००००० 
  

 

  
६९ 

 

२६ 

 

नवीन पूण योजना  

 

 

 

९९००००० 

 

 

१३ 

अ 
  

दापोडी आर ण . ३/३० म ये नवीन शाळा 

इमारत बांधण.े    १००००००० 
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     ० 

१४ ३२ २४० 

( वषेश योजना)                                                   

भाग .६१  दापोडी मु य र यांचे हॉट म स 

प दतीने डांबर करण करण े

२००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१५ ३३ २४१ 

  ( वषेश योजना)                                          

भाग . ६१ दापोडी मु य र या या कडेने 

पावसाळी गटरसाठ  पाईप लाईन टाकणे 

२००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१६ ३३ २४२ 

 ( वषेश योजना)                                                

दापोडी  भाग .६१  र या या कडेने नवीन 

८० म म. रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणे 

२००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१७ 
नवीन 

काम 
  

भाग . ६१ दापोडी डॉ. आंबेडकर पुतळा ते 

बोपोडी पुलापयतचा र ता वकसीत करणे 
१५००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   १५००००००  

१८ 
नवीन 

काम 
  

दापोडी  मशानभूमी व वध  सुधारणा करणे 
२५०००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २५०००००  
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१९ १७२ ५५ 

(इमारत योजना क भाग)                     

( भाग . ६१) दापोडी मधील आर ण . 

३/२९ व ३/३० रटेल माकट व फायर टेशन 

साठ  वकसीत करणे व  ठक ठकाणी सुर ा 

भंत बांधणे  

४७०००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   ४७०००००  

२० 
नवीन 

काम 
  

भाग .५९ मधील ओ.पी.डी. सुतीगृ ह 

इमारतीचे नुतनीकरण करणे  
५००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ५००००००  

२१ २३ ५३ 

( वषेश योजना)                                                     

जुनी सांगवी भाग . ९१ दापोडी पुलापासून 

स.न.२६ मधुबन सो. मधील डीपी र ता 

वकसीत करणे  

२०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

२२ ५०५ ७५ 

पाणी पुरवठा योजना नधी ई े ीय कायालय            

भाग  ३२ सॅड वक कॉलनी येथे उंच जलकंुभ 

बांधणे 

१२४०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १२४०००००  

२३ २४४ ५२ 

सरफेस गटस ई भाग                                          

भाग . ३२ सॅड वक  कॉलनी येथे भोसर  

दघी  शवे वर ल र ता  वकसीत करणे 

१२५०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १२५०००००  

२४ २५३ १२३ 
भाग . ३२ सॅड वक कॉलनी म ये संत 

तुकाराम नगर, संभाजीनगर,ओमसाई पाक इ. 

ठकाणी र यांचे हॉट म स प दतीने 

१२५०००००   
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डांबर करण करणे 

  
३३६ 

 

३ 

 

भुसंपादन नधी 

   

१२५००००० 

 

 

२४

अ 

 

 

 

 

भाग . ४९ बापुजीबुवा नगर भागात 

“जल ेञ ड- ४ अंतगत . .४९ थेरगावम ये 

पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 

करणेसाठ  डझाईननुसार पाईपलाईन टाकणे 

कामामधुन भागातील जु या पाईपलाईन 

बदलुन नवीन टाकणे. 

  ३०,००,००० 

 

 

 

 

 

     ० 

२५ २३८ ३० 

(नाला े नंग ई भाग )                                       

मोशी भाग . ६ येथे नाला े नंगची कामे 

करणे 

१८०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   १८०००००  

२६ २४० २७ 

(सरफेस गटस ई भाग)                                          

भाग . ६ मोशी धकरण येथे ॉम वॉटर 

करणे 

२५०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

२७ २४४ ५६ 

खडी  मुरमाचे र ते ई भाग                  

भाग .६ मोशी येथील ट .डी.आर.चे बद यात 

मनपा या ता यात आलेले र ते खडी करणे व 

बी बी एम करणे 

२२५०००००   
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  ४ १० भुसंपादन नधी   २२५०००००  

२८ २४४ ५८ 

(खडी  मुरमाचे र ते ई भाग)                 

भाग .६ मोशी येथील राधाकृ णनगर, 

सु नलनगर, ना शक रोड व इतर ठकाणचे र ते 

बी बी एम करणे 

५८०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   ५८०००००  

२९ २४४ ५९ 

(खडी  मुरमाचे र ते ई भाग)                          

 भाग . ६ येथील से. . ४,६ मधील 

र यांचे ं द करण करणे 

२५०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

३० २५४ १३३ 
वाघे वर कॉलनी मधील र ते बीबीएम प दतीने 

डांबर करण करणे 
२५०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

३१ २५४ १३२ 

(डांबर  र त)े                                                        

मोशी भाग . ६ उव रत र ते बीबीएम 

प दतीने डांबर करण करण े

६८०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   ६८०००००  

३२ २७२ ९७ 

( थाप य वषयक कामे)                              

भाग . ६ मोशी येथील शाळांची थाप य 

वषयक कामे करणे 

२००००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २००००००  

३३ २७२ १०० भाग . ६ मोशी येथील चौक सुशो भकरण, 

पीड ेकर,झे ा ॉ संगसाठ  प े व वाहतूक 
३५०००००    
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वषयक कामे करणे 

  
४ 

 

१० 

 

भुसंपादन नधी 

   

३५००००० 

 

 

३३ 

अ 

 

 

८०४ 

 

 

 

६३ 

६४ 

 

 

जल ेञ .ड/१५ अंतगत भाग . ४४ पंपर  

कॅ प, पंपर  वाघेरे प रसरात आव यकतेनुसार 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती कामे 

करणे 

   ७००००० 

   ७५०००० 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
० 

३४ ४९९ ११३ 

(पाणीपुरवठा योजना ड े ीय कायालय)        

 सन २०१५-१६ साठ  भाग . ४४ मधील 

जु या सी. आय लाईन बदलून नवीन डी आय 

पाईप लाईन टाकणे 

३००००००   

 

  ४९८ १०४ 

जल े  . ड/९ पंपळे सौदागर प रसरातील 

जुनी ६ ल  ल. मतेची उंच टाक  पाडून या 

जागी नवीन टाक  बांधणे   

३०००००० 

 

३५ ५०२ ७ पांजरपोळ येथे उंच टाक  बांधणे ४५०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४५०००००  

३६ ४८२ ३ 

भाग . ४८ ीनगर म ये पाणीपुरवठा 

वतरण यव थेत सुधारणा करणे साठ  नवीन 

पाईपलाईन पुर वणे व टाकण े

३०००००० 
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  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

३७ १४ १६ 
भाग . ३४ ग हाणे व ती  म ये ना याची 

सुधारणा करणे व उंची वाढ वण े
३०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

३८ ६४ ६९ 
भाग . ३४ ग हाणे व ती म ये आर ण . 

४१७ येथे ाथ मक शाळा बांधणे 
५०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ५००००००  

३९ ६५ ७० 
भाग . ३४ ग हाणे व तीम ये आर ण  

४१८ येथे सां कृ तक क  बांधणे 
१००००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १०००००००  

४० २३८ २९ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये ठक ठकाणी 

पावसाळी पा याचे बंद पाईप गटस करणे व 

अनुषं गक कामे करणे 

२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४१ २५३ १२४ 

. .३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबा माळ, आपटे 

कॉलनी, व शतलबाग, येथे र ते हॉट म स 

प दतीने र ते डांबर करण करणे 

४०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  

४२ २५३ १२५ 

.  ३४ ग हाणे व तीम ये ज.ेपी.नगर 

आ दनाथ नगर व इ. भागाम ये हॉट म स 

प दतीने र ते डांबर करण करणे 

४०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  



176 
 

४३ २५९ ५१ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबा माळ व 

आपटे कॉलनी येथ ेपे ह ग लॉक व थाप य 

वषयक कामे करणे 

३०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

४४ २५९ ५२ 
. .३४ ग हाणे व ती इ. ठकाणी पे ह ंग 

लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करण े
२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४५ २६५ ४७ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये अि नशामक 

क ासमोर ल जुन ेसंडास लॉक पडून नवीन 

संडास लॉक बांधणे 

१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

४६ २६५ ४८ 

.  ३४ ग हाणे व तीम ये आर ण . ४१४ 

येथे बांधणेत आले या सां कृ तक हॉल या 

वर या मज यावर फ नचर यव था करणे 

२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४७ २६५ ४९ 

.  ३४ ग हाणे व तीम ये मनपा या ता यात 

असले या इमारतीची सुधारणा करणे व 

थाप य  वषयक कामे करणे 

२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४८ २६५ ५० 

. ं . ३४ ग हाणे व तीम ये मनपा या ता यात 

आले या आर णास   समा भंत बाधणे व 

अनुषं गक कामे करणे 

४०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  

४९ २७१ ९२ 
. ं . ३४ म ये स.ंनं. ६९५ मधील मनपाचे 

२००००००    
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हॉ पीटल व ओपीडी इमारतीचे पेट ंग व 

थाप य  वषयक कामे करणे 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

५० २७१ ९३ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये  ठक ठकाणी 

फ नचर यव था मंडप यव था करणे व 

वागत कमान बांधणे 

१०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १००००००  

५१ ६०३ २० 
. ं  ३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबामाळ येथे 

म हला व पु षासाठ  व छतागृ ह बांधणे 
१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

५२ ६०३ २१ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये आनंदनगर खंडोबा 

माळ येथे म हला व पु षासाठ  व छतागृ ह 

बांधणे 

१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

५३ २७१ ८० 
वॉड . ३४ म ये खंडोबा माळ प रसरात 

ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे 
३०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

५४ २७१ ७९ 
वॉड . ३४ मधील फुटपाथ चेबस रोड,  

ड हायडर इ.ची दु ती करणे 
१३००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १३०००००  



178 
 

५४ 

अ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग . ३३ गवळीनगर मधील आर ण . 

४०७ खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत 

बांधणे 

 

 

   ५०००००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
० 

५५ 

१६६ 

सुधा

र त 

४६ 
स द  मा हती जनसंपक  वभाग 

 

५०००००० 

   

  
पु त

क  
२ 

  
     

  १५२ २४ थाप य मु य कायालय, थायी आ थापना  ५००००००  

५६ २२ ३१ 
भाग . ५३ वाकड मधील अंतगत र याचे 

डांबर करण करणे 
२००००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००० 

 
५६ 

अ 

 

 

 

 

 

वाड . ३९ मधील संत तुकाराम नगर पंपर  

येथील पीसीएमट  डेपो उदयानात अ याधु नक 

काश यव था करणे व इतर अनुषं गक कामे 

करणे 

 

    ५०००००० 
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     ० 

५७ ६७ २७ बालनगर   वक सत करणे ९३१०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ९३१०००००  

५८ १८ ३ 

वॉ. .२४ (नवीन . .२९) इं ायणीनगर से.नं. 

महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा भूखंड . ३ 

म ये येथे पोह याचे तलाव बांधण े

४५०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ४५००००००  

५९ ३७८ ४० 
अ े य कायालय व इतर आव यक ठकाणी 

CCTV यं णा बस वण े
५५०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ५५०००००  

६० ३९१ ३ 
ब  े य कायालय अंतगत चौक व मनपा 

इमारत शाळा इ. ठकाणी CCTV यं णा बस वणे 
४००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ४००००००  

६१ ३९३ १० 
ड े य कायालया अंतगत व वध ठकाणी 

CCTV यं णा बस वण े 
२५०००००   

 

  
३३६ 

 

३ 

 

भुसंपादन नधी (नगररचना) 

  

२५००००० 

 

 

 

 

 

६१

अ 

३६८ 

 

 

५ 

 

 

अपारंपा रक ऊजा ञोतापासुन सोलर पॅनल 

बसवुन वज नम ती करणे. 

      

२५००००० 
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३७२  

मनपा या अ/ब/क/ड/इ/फ काय ेञातील 

र यांवर LED बस वण े

      १००० 

 
 

      ० 

६२ ४११ १ 

क भाग मनपा भवन काय े ातील र ता 

ं द करणात अडथळा करणारे व धोकादायक व 

शहर सुशो भकरणाक रता आव यक असलेने 

उ चदाब व लघुदाब  वीजव ह या मरा व 

कंपनीचे उ चदाब व तारा हल वणे 

४९५००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ४९५००००  

६३ ४११ २ 

क भाग भोसर  काय े ातील र ता 

ं द करणात अडथळा करणारे व धोकादायक व 

शहर सुशो भकरणाकर ता आव यक असलेने 

उ चदाब व लघुदाब वीजवा ह या मरा व 

कंपनीचे उ चदाब व तारा हल वण े

१९५००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  १९५००००  

६४ ४११ ३ 

क भाग दघी बोपखेल व कासारवाडी 

काय े ातील र ता ं द करणात अडथळा करणारे 

व धोकादायक व शहर सुशो भकरणाक रता 

आव यक असलेने उ चदाब व लघुदाब 

वीजवा ह या मरा व कंपनीचे उ चदाब व तारा 

हल वणे. 

१९५००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  १९५००००  

६५ ३९० २६ 
.  १ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  
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६६ ३९० २७ 
  २ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६७ ३९० २८ 
  ३ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६८ ३९० २९ 
  ५  अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६९ ३९० ३० 
  ४ व २८  अंतगत र यांवर  दवाब ती 

वषयक कामे करणे 
२००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७० ३९० ३१ 
फ े ीय कायालयात वाहतूक नयं क दवे 

बस वणे 
८०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ८०००००  

७१ ४१७ ७ फ े ीय कायालयात हायमा ट दवे बस वणे २००००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७२ ४०५ १९ 
फ े ीय कायालयात उ यानात व युत 

वषयक कामे करणे  
२००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७३ ३८८ ४२ 
   ६   अंतगत र यांवर  दवाब ती 

वषयक कामे करणे 
५५०००००   
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  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ५५०००००  

७४ 

 

३८८ 

 

४३ 

 

  २९  अंतगत र यांवर  दवाब ती 

वषयक कामे करणे 

२४००००० 

 

 

  

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २४०००००  

७५ ३८८ ४४ 
.  ३१ व ७ अंतगत र यांवर  दवाब ती 

वषयक कामे करणे 
२००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७६ ३८८ ४५ इ े ीय कायालयात द याचे नूतनीकरण करणे ४९०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ४९०००००  

७७ ४०० १८ 
अ े य कायालयात उ यानात नवीन व युत 

पंप बस वणे 
१००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   १००००००  

७८ ३९३ १० 
ड े य कायालयातगत व वध ठकाणी 

सीसीट ह  यं णा उभारणे (२०१६-१७) 
५०००००० 

   

  ८ १४ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ५०००००० 

७९ ९४ १३३ 
भाग . २७ मोरवाडी प रसरातील उव रत 

र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणे 
५०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ५०००००० 

८० १०० १९ 
भाग . २७ दा सोसायट  जवळील डीपी 

र यावर सीडी वक बांधणे 
३०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ३०००००० 
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८१ १०२ २७ 
भाग . २७ मोरवाडी आय.ट .आय इमारतीचे 

थाप य वषयक कामे करणे 
६०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    ६०००००० 

८२ १३६ ४ भाग . २७ म ये समाज मंद र बांधणे २५०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    २५००००० 

८३ ९० ४७ 

भाग . २७ म ये हाडा व इतर रा हले या 

ठकाणी प रसरात हॉट म स प दतीने 

डांबर करणे करणे 

१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    १५००००० 

८३

अ 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग . ३३ गवळीनगर मधील आर ण . 

४०७ खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत 

बांधणे 

    ५०००००० 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

० 

 

८३

ब 
  

मनपा काळेवाडी नयोिजत शाळा इमारतीला 

ल ट बस वणे     

     २००००० 

 

 

 

 

 

     ० 

 

 

 

 

४२ 

 

भाग .६ मोशी येथील न याने वकसीत होत 

असले या ड.पी. र यावर काश यव था 

करणे. 

   ४०,००,००० 
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८३

क 

 

 

३८८ 

 

 

    

४३ 

 

 

भाग .६ मोशी येथील अंतगत प रसरातील 

न याने वक सत होत असले या र यावर 

काश यव था करणे. 

   २०,००,००० 

 

 

 

 

४४ 

 

भाग .६ मोशीमधील से टर ४ ते ११ मधील 

र यावर ल दवाब तीचे नुतनीकरण करणे. 

   १५,००,००० 

 

 

 

     ० 

८४ ३८६ १३ 

डुडुळगाव अंतगत र यावर काश यव था 

करणे व नुतनीकरणे करण े(सन २०१५-१६ 

सुधार त) 

१०३००००   

 

  

३९३ 

 

 

९ 

 

 

इ े य कायालयातील अंतगत सु वधा वाढ 

करणे सीसीट ह  यं णा उभारणे 
  

१०३०००० 

 

८४ 

अ 

 

  

डुडुळगाव अंतगत र यावर अंतगत काश 

यव था व नुतनीकरण करणे   

न वदा-८/११-२०१५-१६   

  १५,००,००० 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
० 

८५ ३९२ ५ भाग . ४६ वजयनगर येथील नवीन शाळा २००००००   
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इमारती म ये उदवाहक बस वणे व अनुषं गक  

कामे करणे 

  ३३६ ३ भूसंपादन नधीतून   २०००००० 

८६ ६९ २७ 
साय स पाक जवळीक जागेत भारतर न 

व वेशरया यांचे मारक व दालन उभारणे 
१००००००० 

   

  

५७ २१६ 

पुणे ना शक र या ते नगडी भ ती श ती 

चौक पाईन र ता येथील HCMTR  वक सत 

करणे   

१००००००० 

       

 

          वर ल माणे मा.आयु त यांचे सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकात खच 

बाजुचे अंदाजात र. .५८,६२,७८,०००/- अ धक व र. .५८,६२,७८,०००/- कमी करणेत येत 

आहेत. 

         यानुसार मा. थायी स मतीचे सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ 

चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत 

जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा 

वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  

ा त शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार 

करणेत येत असुन यास अं तम ि वकृती देणेत येत आहे.  

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

अ. . तप शल सन २०१५-१६ चे 

सुधार त अंदाजप क र. . 

सन २०१६-१७ चा 

अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

२४,७८,५३,४९,६०० २७,०७,०४,०१,००० 
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२) एकूण खच २२,०१,१६,४९,६०० २७,०२,१६,५८,५०० 

३) अखेरची श लक  २,७७,३७,००,०००     ४,८७,४२,५०० 

ब) 

१) 

 

भाग-३ एकूण जमा 

२७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

क) 

१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

  १०८८१६३९०००   १२७५४९८२००० 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

   २७२२८५५०००   ११८१३७३१००० 

३) अखेरची श लक    ८१५८७८४०००    ९४१२५१००० 

 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देत.े  

मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल 

सूच वत आहे. हे बदल मा य  करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती 

करत.े  

   
 

                                     



187 
 
                                      

खाल ल माणे उपसुचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी, ह  वनंती. 

 
अ.  पानां

क 
कामाचा 
अ. . 

लेखािशष कामाचे ना ंव अंदाजप क
य  र. 

सन २०१६-
१७ ची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अदांजप क य 
र. 

सन 
२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१  निवन 
काम 

थाप य िवभाग भाग . २७ येथे 
महा मा बसवे र यांचा 
पुतळा उभारणे 

 

१.० कोटी - ०.२० कोटी ७० २६ नािव यपुण योजना - १.१९ कोटी ०.२० कोटी 

२  निवन 
काम 

थाप य िव.यो. 
पयटन िवकास 

आराखडा 

िवदयानगर मोकळा 
जागा  

आ. . ३०१ िवकसीत 
करणे. (उ ान करण,े 
महा मा गांधी यांचा 

पुतळा उभारणे) 
 

२०.० कोटी - २.० कोटी ५३ ११९ थाप य िवशेष योजना 
/ िनगडी ते दापोडी 
र यांचे दापोडी ते 

पपरी चौक हॉटिम स 
प दतीने दु ती करण.े 

५.० कोटी २.५० कोटी ०.५० कोटी 

     
 

   ५४ १३१ थाप य िवशेष 
योजना/नािशक फाटा 

ते वाकड या 
बीआरटीएस कॉरीडॉर 

वरील िविवध सेवा 
वािह यांसाठी 

खोदलेला र ता व 
फुटपाथचे चर पुववत 

करणे. 

५.० कोटी २.०० कोटी ०.५० कोटी 

        ५४ १३२ थाप य िवशेष योजना 
/ नािशक फाटा ते 

वाकड या बीआरटीएस 
र यालगत उ तम 

ुतगती माग 
(HCMTR) र यांचे 
े ाम ये सायकल ॅक, 

जॉ गग टॅ ँ क, वृ ारोपण 
इ. िविवध िवकास कामे 

१२.० कोटी ३.०० कोटी ०.५० कोटी 
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करणे. 
        ५४ १४० थाप य िवशेष 

योजना/टे को 
र यावरील थरमॅ स 
चौक ते दुगानगर चौक 
पयतचा र ता िवकास 

आराख ानुसार 
िवकसीत करण े

२.५० कोटी ७.०० कोटी ०.५० कोटी 

      एकुण २.२० कोटी  २.२० कोटी 

 

अ.
. 

पानां
क 

कामाचा 
अ. . 

लेखािशष लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अदांजप क य 
र. 

सन  
२०१६-१७ ची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१ ९३ १०८ डांबरी र त े भाग . १० म ये 

िविवध र यांचे 
डांबरीकरणाची 

अ याव यक कामे 
करणे. 

५८,००,००० २१,३७,००० ५००००० ५१ ८५ थाप य िवशेष योजना /  
(ब) बोपखेल फाटा ते 

आळंदी र ता िवकसीत 
करणे, भाग-२ 

(चोिवसावाडी ते काटे 
कॉलनी न.ं१ पयत) 
(सा. . ७/०४० ते 
८/२५० क.मी.) 

४७००००००० १७००००००० ९५००००० 

२ ९३ १०९ डांबरी र त े भाग . १० 
अजंठानगर 

तुळजाईव ती 
प रसरातील अंतगत 
र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबरीकरण 
करण े

 

७५००००० २१३७००० २५०००००       

३ ९३ ११० डांबरी र त े भाग . १० 
िववेकनगर 

प रसरातील अंतगत 
र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबरीकरण 
करण े

७५००००० २१३७००० २५०००००       

४ १०० १४ पुल व क प भाग . १० ७५००००० १०००००० ४००००००       
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िववेकनगर 
प रसरातील अंतगत 
र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबरीकरण 
करण े

 एकुण ९५०००००     एकुण ९५००००० 

 

तसेच सदर अंदाजप काम ये वर ल अ. .२ चे कामासाठ  अंदाजप क य र कम . ७५,००,०००/- तसेच अ. . ३ चे कामासाठ  अंदाजप क य 

र कम . ७५,००,०००/- तसेच अ. . ४ कामासाठ  अंदाजप क य र कम . ७५,००,०००/- इतक  करणेत यावी. 

तर  वर ल माणे तरतूद वग करणास तसेच सदर अंदाजप क य र कमेस मा.मनपा सभेची मा यता देणेत यावी, ह  वनंती. 
 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-
१७ ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष कामाचे ना ंव अदांजप
क य र. 

सन  
२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ निवन काम 
( था.िव.यो.) 

भ  श  चौक येथे ेड 
सेपरेटर व उ ाण पुल बांधण े

३८.० कोटी ० ६०.०० लाख ५७ १८४ थाप य 
िवशेष 
योजना 

दघी ते बोपखेल 
फाटा येथे पुणे 

महानगरपािलका 
ह ीपयत र ता 
३० िम. करणे. 

२०.० कोटी ५.० कोटी ०.५० लाख 

२ निवन काम 
( था.िव.यो.) 

पपरी चचवड अिभयांि क  
महािव ालयासमोर रे वे 

ओ हर ीज करण े

३.० कोटी ० ४०.० लाख ५३ ११८ थाप य 
िवशेष 
योजना 

िनगडी दापोडी 
र याचे दापोडी ते 

पपरी चौक 
हॉटिम स प दतीने 

दु ती करण े

५.० कोटी २.५० कोटी ०.५० लाख 

 एकुण १.० कोटी एकुण १.० कोटी 

अ.
. 

पानां
क 

कामाचा 
अ. . 

लेखािशष लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
र. . 

पाना ं
क 

कामाचा 
अ. . 

लेखािशष कामाचे ना ंव अदांजप
क य र. 

सन 
२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ ३४१ ७३ थाप य 
उ ान 

भाग . १४ 
म ये वा.वीर 

सावरकर उ ान 
(गणेश तलाव) 
िवकसीत करणे 

६.० कोटी ५०.० लाख १.० कोटी ५१ ८४ थाप य 
िवशेष 
योजना 

 (ब) बोपखेल 
फाटा ते 

आळंदी र ता 
िवकसीत 

करणे, भाग-१  

८७.० 
कोटी 

२१.० कोटी १.० कोटी 
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(ट पा-२) 
एकुण १.० कोटी एकुण १.० कोटी 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ ४६ ५ थाप य िवशेष योजना १४ वाहतुक 
सुधारणा िवषयक कामे करणे व 
पा कग जागा िवकसीत करणे. 
भाग . १४ वाहतुकनगरी मधील 

मु य र ता कॉ टचा  करण े
 

९७७००००० २००००००० ५०००००० ६७ १ पयटन िवकास 
आराखडा 
ना गृह 
िवकसीत करणे 

३७२५०००००० १०००००००० १५००००० 

२ ४७ ८ थाप य िवशेष योजना १४ वाहतुक 
सुधारणा िवषयक कामे करणे व 
पा कग जागा िवकसीत करणे. 
भाग . १४ वाहतुकनगरी पा कग 
लॉट म ये सुधारणा करण े

६५०००००० १००००००० ५०००००० २२ ३१ थाप य िवशेष 
योजना 

भाग . ५३ 
अंतगत र यांचे 
डांबरीकरण करण े

२००००००० २००००००० १०००००० 

३ १०१ ८ इमारत योजना 
अ भागातील भाग िवकसीत 
करणे. ( भाग . १४-भ  श  
उ ान) 

२००००००० ५०००००० २५००००० ५५ १६१ थाप य िवशेष 
योजना 
ड) बोपखेल फाटा 
ते आळंदी र ता 
िवकसीत करणे 
(भाग-४) 

९६००००००० १९५०००००० १००००००० 

     एकुण १२५०००००     एकुण १२५००००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१ ८० ४ नाला े नग 

भाग . १७ मधील र टन कॉलनी 
ते आकुड  येथील ना यापयत 
पावसाळी पा यासाठी पाईप लाईन 
टाकण े

४५.०० लाख --- ९.०० लाख ९६ १० दगडी फरशी व  
फुटपाथ 
भाग . १७ 

संभाजी  चौक ते 
हाळसाकांत चौक 

पयत र यास IRS 
माणे फुटपाथ तयार 

४९.५० लाख १०.०० लाख ४.८० लाख 



191 
 

करणे व अनुषंिगक 
कामे करण े

२ ९५ ३ डांबरी र त े
भाग . १४ मधील चेस 

खडीकरण व BBM प दतीने 
डांबरीकरण करण े

७.५० लाख -- ६.३० लाख -- -- -- -- -- -- 

३ १०६ २१ थाप य िवषयक कामे 
अ भागांतगत मदनलाल ध ा 
मैदान ते नेताजी सुभाषचं  बोस 
बॅड मटन हॉलला निवन आधुिनक 
प दतीचे वुडन लो रग करण.े 

२९.५० लाख -- ४.५० लाख १०७ २८ थाप य िवषयक 
काम े
भाग . १४ मधील 

िनगडी शाळा 
इमारतीचे रंगकाम 
करणे. 

४०.०० २८.०० १५.०० 
लाख 

   
 

  एकुण १९.८० लाख     एकुण १९.८० 
लाख 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१ ६४९ ३३ करकोळ देखभाल दु ती 

भाग . १६ म ये थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करण.े 

१६२७५०० 
(सुधा रत 

शासक य मा यता 
४८२७५००) मा. 
िवधी सिमती ठराव 

. ५५ द. 
२५/२/२०१६ 

० २०००००० १०३ ४३ इमारत योजना 
भाग . १६ मनपा 

इमारतीचे देखभाल 
दु तीचे कामे करण.े 

२५००००० १५६०००० ११००००० 

२ ६५० ४४ करकोळ देखभाल दु ती 
भाग . १६ म ये गटस, पे हग 

ॉम वॉटर लाईन इ. थाप य 
िवषयक कामे करण े

१५५२५०० 
(सुधा रत 

शासक य मा यता 
४७५२५००) मा. 
िवधी सिमती ठराव 

. ५४ द. 
२५/२/२०१६ 

० २०००००० ५८३ १ णालये सुतीगृहे व 
औषधालय 

भाग . १६ म ये 
मनपा दवाखा याचे 
करकोळ देखभाल 

दु तीची कामे करण े

९९०००० ४००००० ४००००० 

३       ७८ ५ लोकारो य अ) भाजी 
माकट 

भाग . १६ पांडुरंग 
काळभोर सभागृह 
शेजारी ना या या 

२५००००० ५००००० ५००००० 



192 
 

लॅबवर भाजी मंडई 
बांधणे. 

४       १०९ ८० थाप य िवषयक 
कामे करण.े 

भाग . १६ म ये 
ठक ठकाणी गटस 
बांधणे व दु ती 

करणे. 

२५००००० १६६०००० १६६०००० 

५       ५८५ २१ संडास व मुता-या 
अ भागात 

मिहलांक रता 
व छतागृह बांधणे व 

अनुषंिगक कामे करण.े 

५०००००० १००००००० ३४०००० 

     एकुण ४००००००     एकुण ४०००००० 

 
अ.

. 
पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 

ची तरतूद 
वाढ करावयाची 

र. . 
पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/कामाचे ना ंव अदांजप क य 

र. 
सन २०१६-१७ 

ची तरतूद 
घट 

करावयाची र. 
१ १९ ८ थाप य िवशेष योजना 

भाग . १६ मधील आकुड  
हॉि पटलचे िव तारीकरण करण े

४०.० कोटी ०.१० कोटी २.०० कोटी ५५ १४४ थाप य िवशेष योजना 
िजमा-३१ 

र यावरील वाकड 
अंडर पास ते मनपा 

ह ीपयतचा ४५.० मी. 
ं दी या र याचे 

ं दीकरण व 
मजबुतीकरण करणे. 

४०.० कोटी ९.० कोटी १.० कोटी 

२ निवन काम थाप य िवशेष योजना 
भाग . १६ मधील आकुड  

हॉि पटलचे िव तारीकरण करणे 
कामी वा तुिवशारद व स लागार 

नेमण े

०.७० कोटी ० ०.१० कोटी १९ ८ थाप य िवशेष योजना 
भाग . १६ मधील 
आकुड  हॉि पटलचे 
िव तारीकरण करण े

१.० कोटी ०.१० कोटी ०.१० कोटी 

३      ५४ १४३ थाप य िवशेष योजना 
िजमा-३१ 

र यावरील डांगेचौक 
ते वाकड अंडर पास 
पयतचा ४५.० मी. 

ं दी या र याचे 
ं दीकरण व 

२५.० कोटी ९.० कोटी १.० कोटी 
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मजबूतीकरण करण े
    एकुण २.१० कोटी     एकुण २.१० कोटी 

 
अ.

. 
पानांक कामा

चा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ३४१ ७२ थाप य उ ान भाग . १६ 
आकुड म ये गणेश ि हजन जवळील 
मोक या जागेत उ ान व डांगण 
िवकसीत करण.े आर ण . १७१ 

(ट पा-२) 

५.० कोटी ०.५० कोटी ०.५० कोटी ५८ २१६ थाप य िवशेष 
योजना 

पुणे नािशक र ता ते 
िनगडी भ  श  
चौक पाईन र ता 

MTR िवकसीत करण े

३००.० कोटी २.० कोटी ०.५० कोटी 

     एकुण ०.५० कोटी     एकण ०.५० कोटी 

 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ ३४१ ७४ थाप य उ ान 
भाग . १७ म ये टेिलफोन 
ए सचज समोरील ता यात 
आले या मोक या जागेत 
उदयान िवकसीत करण.े 

-- १५००००० ५०००००० ५५ १६१ थाप य िवशेष 
योजना 

(ड) बोपखेल फाटा ते 
आळंदी  र ता 

िवकसीत करण.े 
(भाग-४) 

९६००००००० १९५०००००० ५०००००० 

     एकुण ५००००००     एकुण ५०००००० 

 

 
अ.

. 
पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/कामाचे ना ंव मुळ अंदाजप क य 

र. 
 

सुधारीत 
अंदाजप क य 

र म 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 

१ ६७ १ २५) इतर िवशेष योजना व 
बी.ओ.टी क प ब) पयटन िवकास 

आराखडा 
भाग . १७ से. . २६ येथे 

४१७४००००० ४९७४०००००        
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ना गृह बांधण े
२ ९४ १३३ डांबरी र त,े 

भाग .२७ मोरवाडी 
प रसरातील उवरीत र यांचे 

हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करण े

१.०० कोटी १.४० कोटी        

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाच ेना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ ६५० ४५ करकोळ देखभाल दु ती भाग 
. १७ म ये गटस पे हग लॉक 
टॉम वॉटर लाईन इ- थाप य 

िवषयक दु तीची कामे करण े

१५५२५०० ६००००० ३००००० ६४५ ४५ डांबरी र ते करकोळ 
दु ती, 

भाग . १७ मधील 
प रसरातील डांबरी 
र याची देखभाल 

दु तीची कामे करण े

२४००००० १००००० १००००० 

२ ६४७ ७२ डांबरी र ते करकोळ दु ती 
भाग . १७ म ये खडी मु म 

बीबीएम व हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करण े

८४०००० ० ६००००० ६४५ ४४ डांबरी र ते करकोळ 
दु ती भाग . 
१७ म ये डांबरी 

र याची देखभालीची 
दु तीची कामे करण े

५०००००० ११४०००० १४०००० 

३       ६४७ ८३ डांबरी र ते करकोळ 
दु ती भाग . 

१७ मधील 
दु यांची दु ती 

करण े

९९०००० ६६०००० ६६०००० 

     एकुण ९०००००     एकुण ९००००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदा ंजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ ९६ ८ दगडी फरशी फुटपाथ 
. . १७ म ये अंतगत पाथवे 

पे हग लॉक प दतीने करणे 
(से. .२६, २७, २७ अ व २८) 

४९५०००० १०००००० ५००००० पु तक .१ 
२१६ 

१ िवकास िनधी 
पपरी चचवड 

महानगरपािलकेसाठी 
पा याचा अित र  
पाणीसाठा आरि त 

२२.० कोटी १०००००००० १८५००००० 
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करणे व तदनुषंिगक 
कामे करण े

२ ९६ १२ दगडी फरशी फुटपाथ 
ािधकरण भाग . १७ म ये 

संभाजीचौक ते हाळसाकांत 
चौकापयतचा र यास IRS माणे 
फुटपाथ तयार करणे व अनुषंिगक 

कामे करण े

३६००००० १०००००० ९०००००       

३ ९६ १९ दगडी फरशी फुटपाथ 
ािधकरण भाग . १७ मधील 

से. . २७ मधील पे हग लॉकची 
दु तीची व अनुषंिगक कामे करणे 

४९५०००० १०००००० १००००००       

४ ९६ ९ दगडी फरशी फुटपाथ 
भाग . १७ संत तुकाराम उ ान 
येथे फुटपाथ पे हग लॉक व 

र याची दु तीची कामे करण.े 

२४००००० ८५०००० ५०००००       

५ ९६ १० दगडी फरशी फुटपाथ 
ािधकरण भाग . १७ मधील 

संभाजी चौक ते ता मा 
चौकापयत या र यास  IRS 
माणे फुटपाथ तयार करणे व 

अनुषंिगक कामे करण.े 

४९५००० १०००००० १३५००००       

६ ९६ १८ दगडी फरशी फुटपाथ 
ािधकरण भाग . १७ मधील 

से. . २८ मधील पे हग लॉकची 
दु तीची व अनुषंिगक कामे करणे 

४९५०००० १०००००० १७०००००       

७ ८१ २४ नाला े नग भाग . १७ 
ािधकरण भागात टॉम वॉटर 
लाईन स हस ड ट टाकणे व 

अनुषंिगक कामे करण े

४९५०००० ० १६५००००       

८ १०२ ३४ इमारत योजना भाग . १७ संजय 
काळे ापारी संकुल इमारतीचे 

दु तीची कामे करणे व रंग सफेदी 
करणे. 

३५००००० १०००००० ९०००००       

९ ९० ३९ डांबरी र ते भाग . १७ संत 
ाने र चौक ते संभाजी चौक 

स हस र याचे डांबरीकरण करण े

९०००००० ० ३१०००००       
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१० ९० ४० डांबरी र ते भाग . १७ संभाजी 
चौक ते रे वे लाईन पयत या 

स हस र याचे डांबरीकरण करण े

४९५०००० ० २३०००००       

११ ९० ४१ डांबरी र ते भाग . १७ येथील 
हाळसाकांत चौक ते संभाजी चौक 
या र याचे डांबरीकरण करण े

४९५०००० ० २३०००००       

१२ ९० ४२ डांबरी र ते भाग . १७ येथील 
हाळसाकांत चौक ते रे वेलाईन या 

र याचे डांबरीकरण करण े

४९५०००० ० २३०००००       

     एकुण १८५०००००     एकण १८५००००० 

 
अ.

. 
पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 

ची तरतूद 
वाढ 

करावयाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदा ंजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१ ८२ ४४ नाला े नग 

भाग . १८ कवळे – मामुड  
म ये नाला े नगची काम करण े

५०००००० २५००००० ७००००० ९४ १२२ डांबरी र ते भाग . 
१८ कवळे – मामुड  

प रसरात उव रत 
ठकाणी र याचे 

डांबरीकरण करणे 

९०००००० २९३७००० २९३७००० 

२ ८३ ८ सरफेस गटस भाग . १८ 
कवळे मामुड  प रसरात ॉम 

वॉटर लाईन करणे व अनुषंिगक 
कामे करण े

५०००००० २०००००० १२०००००       

३ ९८ ५४ दगडी फरशी व फुटपाथ 
भाग . १८ कवळे िवकास 

नगर व इतर प रसरात निवन 
पे हग लॉक बसिवणे अनुषंिगक 

कामे करण े

२५०००० १०००००० ६०००००       

४ ९८ ५५ दगडी फरशी व फुटपाथ 
भाग . १८ कवळे मामुड  

प रसरात निवन पे हग लॉक 
बसिवणे अनुषंिगक कामे करण े

२५०००० १०४०००० ४३७०००       

     एकुण २९३७०००     एकुण २९३७००० 
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अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ २० ४ िवशेष योजना 
भाग . १८ िवकासनगर व 
कवळे भागातील अंतगत र ते 

हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करण े

१००००००० ४००००० ३०००००० ५१ ७८ थाप य िवशेष 
योजना 
सांगवी फाटा ेड 
सेपरेटर व लाय 
ओ हर बांधण े

५७००००००० २४००००००० १८५००००० 

२ २० ५ िवशेष योजना  
भाग . १८ कोतवालनगर, 

उ मनगर, िभमाशंकरनगर, इ. 
भागातील अंतगत र ते िवकिसत 
करणे. 

१००००००० ५००००० ३५०००००       

३ २० ६ िवशेष योजना भाग . ८ येथील 
डी.पी. र ते िवकसीत करण े

१००००००० २०००००० २००००००       

४ २० ११ िवशेष योजना 
भाग . १८ मधील ग ंजे 

ह ीलगतचा उव रत र ता व 
भागातील अंतगत व मु य र ते 

हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. 

३००००००० ५०००००० ५००००००       

५ ९० ४३ डांबरी र ते  भाग . १८ िमना 
कॉलनी पडसे, दांगटव ती कुल 
प रसर, नेटके कॉलनी, साई 
कॉलनी, इतर प रसरातील 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करण े

८०००००० ५००००० ३५०००००       

६ १०२ २६ इमारत योजना  
भाग . १८ आर ण . ४/१४७ 

म ये ब उ ेशीय इमारत बांधण े
 

७५००००० ३०००००० १५०००००       

     एकुण १८५०००००     एकुण १८५००००० 
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अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१   निवन काम 
मागासवग य क याणकारी योजना 
प अंदाजप क भाग . १८ येथील 
एम.बी. कॅ प झोपडप ी टॉम वॉटर 
गटर करण े

४०००००० ० २०००००० ५५ १६१ थाप य िवशेष 
योजना 
ड) बोपखेल फाटा 
ते आळंदी र ता 
िवकसीत करण े
(भाग – ४) 

९६००००००० १९५०००००० ३५००००० 

२   निवन काम 
मागासवग य क याणकारी योजना 
प अंदाजप क पपरी चचवड 
महानगरपािलका ह ीतील 
झोपडप ांम ये ठक ठकाणी 
एफ.आर.पी. टॉयलेट उभारण.े 

३०००००० ० १५०००००       

     एकुण ३५०००००     एकुण ३५००००० 
 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य 
र. . 

सन  
२०१६-१७ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ ९४ १२४ भाग. .१९  वा हेकरवाडी, 
रावेत परीसरातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने  डांबरीकरण 
करणे. 

४५००००० 
 

१६३७००० 
 

५००००० 
 

९२ 
 

८० 
 

भाग ं . १९ 
वा हेकरवाडी मधील 
कवळे, रावेत व 

वा हेकरवाडी 
भागातील िविवध 
ठकाणचे मु य र ते 

व अंतगत र ते 
डांबरीकरण करण.े 

४५००००० 
 

१०००००० 
 

१०००००० 
 

२ ९४ १२५ भाग ं . १९ वा हेकरवाडी 
प रसरातील अंतगत र ते 
डांबरीकरण करण े

४५००००० 
 

१६३७००० 
 

५००००० 
 

      

३ ९६ २७ भाग . १९ म ये िविवध ठकाणी 
पे ह ग लॉक बसिवणे व अनुषंिगक 
कामे करण.े 

१५००००० 
 

० ३००००० 
 

२० 
 

७ 
 

भाग . १९, 
आदशनगर कवळे 
भागातील अंतगत 
र ते हॉटिम स 
प तीने र ता 

२००००००० 
 

१०००००० 
 

१०००००० 
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िवकिसत करणे. 
४ ९८ ५६ भाग . १९ वा हेकरवाडी म ये 

पे ह ग लॉक बसिवणे व दु ती 
िवषयक कामे करण.े 

२५०००००० 
 

१०००००० 
 

१०००००० 
 

२१ 
 

१३ 
 

भाग . १९ 
वा हेकरवाडी येथील 
गु ारा प रसरातील 
मु य व अंतगत र ते  
हॉटिम स प तीने 
डांबरीकरण करण.े 

१००००००० 
 

१०००००० 
 

१०००००० 
 

५ ९८ ५७ भाग .१९ वा हेकरवाडी रावेत 
कवळे परीसरात पे ह ग लॉक 

बसिवणे व  अनुषंिगक कामे करणे. 

२५०००००० 
 

१०००००० 
 

१०००००० 
 

७९ 
 

३ भाग ं . १९ 
बा हेकरवाडी म ये 
घाट िवकसीत करण े

४५००००० 
 

१०००००० 
 

३००००० 
 

६ ६४९ ३६ भाग . १९ म ये थाप य 
िवषयक दु तीची कामे करण.े 

१६२७५०० 
 

० ३००००० 
 

६५३ 
 

१०२ 
 

भाग .१९ 
वा हेकरवाडी 

गितरोधक, झे ा 
ॉ सग प े रंगिवणे व 

इतर थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

१५००००० 
 

१०००००० 
 

३००००० 
 

   एकुण ६२१२७५०० ५२७४००० ३६०००००    ४०५००००० ५०००००० ३६००००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. . सन  
२०१६-१७ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पाना ंक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 

१ ६४४ ५ 
भाग . १९ म ये डांबरी र याचे 
अकि मत व तातडीची दु तीची 

कामे करण.े 

१५००००० ० १८०००० ६४९ ३६ भाग . १९ म ये 
थाप य िवषयक 

दु तीची कामे करण े

१६२७५०० १२७६००० १८०००० 

   एकुण १५००००० ० १८००००    १६२७५०० १२७६००० १८०००० 

 

तसेच खाल ल माणे कामा या नांवात बदल करणेत यावे. 
 
अ.

. पान . अ.  लेखािशष/कामाचे ना ंव पान . अ. . कामाचे नावाम ये बदल 

१ ३१ १९९ 
भाग .१९ वा हेकरवाडी, 

वा हेकरवाडी, रावेत, कवळे येथील 
मु य र यांचे डांबरीकरण करण.े 

३१ १९९ 
भाग .१९ वा हेकरवाडी, वा हेकरवाडी, रावेत, कवळे येथील मु य व अंतगत र यांचे डांबरीकरण करण.े 
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अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य 
र. . 

सन  
२०१६-१७  
ची तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अदा ंजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतुद 

घट 
करावयाची र. 

१   िवशेष योजना /निवन काम 
शदेव ती रावेत येथील १३.०० ंद 
पाईपलाईन या र याचे ंदीकरण 

व मजबुतूकरण करण(े 
बी.आर.टी.एस. कॉरीडॉरला जोड 

र ता) 

१२००००००० ० ५०००००० ५५ १६१ थाप य िवशेष योजना 
ड) बोपखेल फाट ते 

आळंदी र ता िवकसीत 
करणे. (भाग - ४ ) 

९६००००००० 
 

१९५०००००० 
 

५०००००० 
 

   एकुण ५००००००   एकुण ५०००००० 
 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य र. . सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अदांजप क य 
र. 

सन  
२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ निवन काम से. .२२ टाक या प रसरात २० 
ल  िल. मतेचे संप व पंप हाउस 
बांधणे. 

१,५०,००,०००० - १,००,००० ४८० ८७ अ ेि य कायालया 
अंतगत . .१९ मधील 
जल े  .बी/४ म ये 
ठक ठकाणी पाईप 

लाईन टाकण.े 

४०,००,००० २०,००,००० १५,००,००० 

२ निवन काम से. .२९ येथील तावीत संप 
भर यासाठी ६००िम.िम. ासाची 
एमएस गु व निलका पुरिवणे व 
टाकण.े 

१,५०,००,०००० - १,००,००० ४८० ९७ से. .२९ टाक वरील 
िवतरण व था 
सुधारणा करणेकामी 
पाईप लाईन टाकण े

५०,००,००० ८,००,००० ५,००,००० 

३ निवन काम से. .२९ येथील तावीत 
संपपासून िबजलीनगर टाक  पयत 
७०० मी.मी. ासाची रायझ ग 
मेन टाकणे. 

२,००,००,००० - १,००,००० ४८० ९८ से. .२९ पा या या 
टाक चे इनलेट व 

आऊटलेट पाईप लाईन 
बदलण.े 

५०,००,००० ७,००,००० ३,००,००० 

४ ४७८ ५३ अ भाग जल े  .४ प रसरात 
पाईप लाईन टाकणे. 

१,००,००,००० १४,००,००० २०,००,०००       

     एकुण २३,००,०००      २३,००,००० 
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अ.
. 

पाना ंक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ ची 
तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामा
चा 

अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अदांजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ निवन काम निवन काम- 
निवन लेखािशष तयार करण.ेिव ुत 
िवभाग, भांडवली खच सावजिनक 
सुरि तता 
कामाचे नांव – भाग .२६ 
मोहननगर भागातील चौकात व 
आव यक ठकाणी CCTV बसिवण.े 

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ५५ १६१ थाप य िवशेष योजना 
(ड) बोपखेल फाटा ते 
आंळदी र ता िवकसीत 
करणे. भाग -४ (ताजणे 
मळा ते चोिवसावाडी 
फाटा (सा. .५/६०० ते 
७/०४० क.मी. 

९६००००००० १९५०००००० ६०००००० 

     एकुण ६००००००     एकुण ६०,००,००० 
 
 
 

अ.
. 

पानां
क 

कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
ना ंव 

अदांजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ निवन काम िवशेष योजना निवन काम 
भाग .२६ म ये डी.पी.र ते 

िवकसीत करणे. 

२,००,००,००० ७५,००,००० ७५,००,००० ५१ ७८ थाप य िवशेष 
योजना 
सांगवी फाटा व ेड 
सेपरेटर व लाय 
ओ हर बांधण.े 

५७,००,००,००० २४,००,००,००० १५,००,००० 

       ५१ ८५ थाप य िवशेष 
योजना 
(ब) बोपखेल फाटा ते 
आंळदी र ता 
िवकसीत करण.े भाग 
-२ (चोिवसावाडी ते 
काटे कॉलनी न.ं१ 
पयत) (सा. .७/०४० 
ते ८/२५० क.मी.) 

४७,००,००,००० १७,००,००,००० ३०,००,००० 

       ५५ १६१ थाप य िवशेष 
योजना 
(ड) बोपखेल फाटा ते 
आंळदी र ता 
िवकसीत करण.े भाग 

९६,००,००,००० १९,५०,००,००० ३०,००,००० 
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-४ (ताजणे मळा ते 
चोिवसावाडी फाटा 
(सा. .५/६०० ते 
७/०४० क.मी. 

     एकुण ७५,००,०००     एकुण ७५,००,००० 

 

 

अ.  पानांक  कामाचा 
अ. . लेखािशष/ कामाचे नाव अंदाजप क य 

र.  
सन २०१६-१७ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावयाची र. 

. 
पानांक कामाचा 

अ. . लेखािशष /कामाचे नाव अंदाजप क य र.  सन २०१६-
१७ ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

. 

१ ८२ ४७ 

नाला े नग 
भाग . २६ म ये नाला 
े नगची कामे करणे व बंद पाईप 

टाकण.े 
२५,००,००० १०,००,००० ५,००,००० १०० १८ 

पुल व क प 
भाग . २६ मधील 

आर ण . २७९ ला 
िसमा भत बांधणे. 

९०,००,००० १६,००,००० १६,००,००० 

२ ८२ ५१ 

नाला े नग 
भाग . २६ म ये टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे व फुटपाथ करण.े ७५,००,००० १०,००,००० ५,००,००० १०३ ५२ 

इमारत योजना 
भाग . २६ म ये 

मिहलांसाठी 
ायामशाळा बांधण.े 

१,००,००,००० ३०,००,००० ५,००,००० 

३ ९४ १३१ 

डांबरी र त े
भाग . २६ काळभोरनगर 

प रसरातील उवरीत र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. 

७५,००,००० ३१,३७,००० ५,००,००० १०३ ५३ 

इमारत योजना 
भाग . २६ म ये 

वाचनालय इमारत 
बांधणे.  

५०,००,००० २०,००,००० ५,००,००० 
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४ ९४ १३२ 

डांबरी र त े
भाग . २६ काळभोरनगर, 

मोहननगर प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. 

७५,००,००० ३१,३७,००० १६,००,००० १०३ ५४ 

इमारत योजना 
 

भाग . २६ म ये 
शौचालय बांधण.े ६०,००,००० ३०,००,००० ५,००,००० 

          एकुण  
३१,००,०००

          एकुण 
३१,००,०००

  
 

 

अ.  पानांक  कामाचा 
अ. . लेखािशष/ कामाचे नाव अंदाजप क य 

र.  
सन २०१६-१७ 

ची तरतूद 
वाढ करावयाची 

र. . पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष /कामाचे 
नाव 

अंदाजप क य र.  सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट करावयाची 
र. . 

१ ८२ ४३ 

नाला े नग  
भाग . २७ मोरवाडी म ये 

नाला े नगची कामे करण.े 

४५,००,००० १२,००,००० २०,००,००० ५१ ८५ 

थाप य - िवशेष 
योजना  
(ब) बोपखेल फाटा ते 
आळंदी र ता 
िवकसीत करणे भाग 
– २      
(चोिवसावाडी ते काटे 
कॉलनी नं - १ पयत) 
(सा. . ७/०४० ते 
८/२५० क.मी.) 

४७,००,००,००० १७,००,००,००० ७५,००,००० 

२ ८७ ३८ 

खडी मुरमाचे र ते  
भाग . २७ मोरवाडी 

प रसरातील र यांचे 
खडीकरण व डांबरीकरण 
करणे. 

२५,००,००० ८,००,००० ८,००,००० १०२ २७ 

इमारत योजना 
भाग . २७ 

मोरवाडी 
आय.टी.आय 
इमारतीची थाप य 
िवषयक दु तीची 
कामे करणे. 

४५,००,००० ७५,००,००० ४०,००,००० 
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३ ९८ ६२ 

दगडी फरशी व फुटपाथ  
भाग . २७ मोरवाडी 

प रसरातील पे ह ग लॉक 
बसिवणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

५०,००,००० १०,००,००० ६,५०,००० ६५३ ११० 

करकोळ देखभाल 
दु ती  

भाग . २७ म ये 
पे ह ग लॉक, 
पावसाळी गटस इ. 
दु तीची कामे करण.े 

१५,००,००० १,००,००० १,००,००० 

४ १०९ ८६ 

थाप य िवषयक कामे करणे. 
भाग . २७ म ये 
दशादशक फलक, साईड प े 

व इतर अनुषंिगक कामे करण.े 
२५,००,००० ७,००,००० ५,५०,०००     

  

      

५ ६५६ १६७ 

करकोळ देखभाल दु ती 
भाग . २७ म ये मनपा 

इमारत ची थाप यिवषयक 
कामे  करण.े 

९,९०,००० ४,००,००० १,००,०००     

  

      

६     

निवन काम े
भाग . २७ म ये राजष  

शा  पुत याजवळ शा सृ ी 
करणे.  अ.र.  

२,५०,००,००० ०.०० ५०,००,०००     

  

      

७     
निवन काम े

भाग . २७ म ये 
समाजमं दर बांधण े

७५,००,००० ०.०० २५,००,०००     
  

      

     एकुण १,१६,००,०००     एकुण १,१६,००,००० 

 

 

अ.  पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे ना ंव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य र. सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ निवन काम 
 

निवन काम 
थाप य िवशेष योजना 

मुकाई चौक िनगडी ते भ  श  
चौक िनगडी या र यावर अ पुघर 

३.०० कोटी ० १० लाख ३० १८० थाप य िवशेष 
योजना 
रे वे उ डाणपुल ते 
भ  श  चौका 

४०.०० कोटी १८.०० कोटी १०.०० लाख 
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कडे जाणा-या पादचा-यासाठी 
Foot Over Bridge बांधण.े 

पयत ४५ िमटर र ता 
िवकसीत करणे. 

२ निवन काम 
 

निवन काम 
थाप य िवशेष योजना 

मुकाई चौक िनगडी ते भ  श  
चौक िनगडी या र यावर अ पुघर 
कडे जाणा-या चौकापासून दुगा 
देवी टेकडी पयत रोप वे बांधण.े 

३.०० कोटी ० १० लाख ३० १८० थाप य िवशेष 
योजना 
रे वे उ डाणपुल ते 
भ  श  चौका 
पयत ४५ िमटर र ता 
िवकसीत करणे. 

४०.०० कोटी १८.०० कोटी १०.०० लाख 

 

 

मा. तभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े  

मा.संद प चचंवड े- मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत आहे. हे बदल मा य  करावेत व 

याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करतो.                  

 द.१८/०२/२०१६ या मा. थायी स मतीम ये सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकास मा यता मळाल  आहे. 

सदर न वन अंदाजपञकाची तपासणी केल  असता ब भागातील मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ चे वशेष योजना व इमारत योजना या 

लेखा शषामधील कामांना तरतूद आव यकतेपे ा कमी आहे. 

 परंतु सदर कामांचे न वदा कायवाह  करणे आव यक आहे. सदर कामाकर ता आव यक तरतूद भुसंपादन  नधी (नगररचना) या 

लेखा शषातून घे यात यावी. 

 तर  सदर बाबींचा वचार करता सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकाम ये खाल ल सुच वले या कामांना तरतूद उपल ध क न मळावी ह  

वनंती. 
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अ.

. 

कामाचे नाव सन २०१६-

२०१७ मधील 

पान ./अ. . 

लेखा शष सन २०१६-२०१७ चा 

मुळ अंदाज र. . 

सन २०१६-२०१७ 

म ये लागणार  

आव यक र. . 

वाढ घट 

१ भाग . २० चचवडेनगर म ये 

बजल नगर अंडरपास करण.े   

१४/७ थाप य 

वशेष योजना  

१००००० १६००००० १५०००००  

२ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३६/३  ४७०८५२००० ४६९३५२०००  १५००००० 

एकुण र. . ४७०९५२००० ४७०९५२००० १५००००० १५००००० 

              द.१८/०२/२०१६ या मा. थायी स मतीम ये सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकास मा यता 

मळाल  आहे. सदर न वन अंदाजपञकाची तपासणी केल  असता ब भागातील मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ चे वशेष योजना व इमारत 

योजना या लेखा शषामधील कामांना तरतूद आव यकतेपे ा कमी आहे. 

 परंतु सदर कामांचे न वदा कायवाह  करणे आव यक आहे. सदर कामाकर ता आव यक तरतूद भुसंपादन  नधी (नगररचना) या 

लेखा शषातून घे यात यावी. 

 तर  सदर बाबींचा वचार करता सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकाम ये खाल ल सुच वले या कामांना तरतूद उपल ध क न मळावी ह  

वनंती. 

अ. . कामाचे नाव सन २०१६-

२०१७ मधील 

पान ./अ. . 

लेखा शष सन २०१६-२०१७ 

चा मुळ अंदाज 

र. . 

सन २०१६-२०१७ 

म ये लागणार  

आव यक र. . 

वाढ घट 

१ भाग . २० 

चचवडेनगर म ये 

१४/७ थाप य वशेष १००००० १६००००० १५०००००  
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बजल नगर अंडरपास 

करणे.   

योजना  

२ भुसंपादन नधी 

(नगररचना)  

३३६/३  ४७०८५२००० ४६९३५२०००  १५००००० 

एकुण र. . ४७०९५२००० ४७०९५२००० १५००००० १५००००० 

 

   द.१८/२/२०१६ या मा. थायी स मतीम ये सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकास मा यता मळाल  आहे. सदर 

न वन अंदाजपञकात . .२० चंचवडेनगर भागातील  प अंदाजपञक झो नपु थाप य, करकोळ देखभाल व दु ती अंतगत सन २०१६-१७ चे 

अंदाजपञकात खाल ल कामांसाठ  तरतुद अपुर  आहे. सदर कामां या सुधार त अंदाजपञक य र कमेस मा. शहर सुधारणा स मतीमाफत 

शासक य मा यता मळाल  आहे. सदरचे काम सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकानुसार न वदा काढुन चालू आहे. मा.नगरसद य व था.नाग रक 

यांचे समवेत मा.आयु त यांनी द.०९/३/२०१६ या बैठक त सुचना के या आहेत. यामुळे सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकातील समा व ट केलेले 

कामांची तरतुद वाढवुन मळणे गरजेचे आहे. सदरची तरतुद लेखा शष (भुसंपादन नधी)-(नगररचना) पा. .३३६/३  मधुन वग करणेत यावी.          

 तर  सदर बाबीचा वचार करता सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकाम ये खाल ल कामांवर तरतुद वाढवुन मळावी ह  वनंती.     

 सोबत- सन २०१६-१७ अंदाजपञकातील कामांचा तप शल खाल ल माणे. 

अ. . कामाचे नाव सुधार त अंदाजपञक य 

र कम 

सन २०१६-१७ ची 

मा. थायी स मतीने 

मा य केलेल  तरतूद  

सन२०१६-१७ चे 

अंदाजपञकात करावयाची 

वाढ व/आव यक तरतूद 

एकुण २०१६-१७ चा 

अंदाज 

१ नागसेननगर ४९,००,०००/- ३,००,०००/- ३०,००,०००/- ३३,००,०००/- 
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झोपडप ीम ये थाप य 

वषयक कामे करणे 

८९१ पानांक ४५४  

 

मुळ १०,००,००० 

+वाढ व 

    ३९,००,००० 

एकूण ४९,००,०००/-    

   

द.१८/२/ या मा. थायी स मतीम ये सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकास मा यता मळाल  आहे. सदर न वन 

अंदाजपञकात . .२० चंचवडेनगर भागातील  प अंदाजपञक झो नपु थाप य, करकोळ देखभाल व दु ती अंतगत सन २०१६-१७ चे 

अंदाजपञकात खाल ल कामांसाठ  तरतुद अपुर  आहे. सदर कामां या सुधार त अंदाजपञक य र कमेस मा. शहर सुधारणा स मतीमाफत 

शासक य मा यता मळाल  आहे. सदरचे काम सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकानुसार न वदा काढुन चालू आहे. मा.नगरसद य व था.नाग रक 

यांचे समवेत मा.आयु त यांनी द.०९/३/२०१६ या बैठक त सुचना के या आहेत. यामुळे सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकातील समा व ट केलेले 

कामांची तरतुद वाढवुन मळणे गरजेचे आहे. सदरची तरतुद लेखा शष (भुसंपादन नधी)-(नगररचना) पा. .३३६/३  मधुन वग करणेत यावी.          

 तर  सदर बाबीचा वचार करता सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकाम ये खाल ल कामांवर तरतुद वाढवुन मळावी ह  वनंती.     

 सोबत- सन २०१६-१७ अंदाजपञकातील कामांचा तप शल खाल ल माणे. 

अ. . कामाचे नाव सुधार त अंदाजपञक य 

र कम 

सन २०१६-१७ ची 

मा. थायी स मतीने 

मा य केलेल  तरतूद  

सन२०१६-१७ चे अंदाजपञकात 

करावयाची वाढ व/आव यक तरतूद 

एकुण २०१६-१७ चा अंदाज 

१ नागसेननगर झोपडप ीम ये ४९,००,०००/- ३,००,०००/- ३०,००,०००/- ३३,००,०००/- 
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थाप य वषयक कामे करणे  

 

  

    द.१८/०२/२०१६ या मा. थायी स मतीम ये सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकास मा यता मळाल  आहे. सदर 

न वन अंदाजपञकाची तपासणी केल  असता ब भागातील मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ चे वशेष योजना या लेखा शषाम ये न वन कामांचा 

तां ञक कारणांमुळे समावेश झाला नाह . परंतु सदरची कामे सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात समावेश करणे गरजेचे आहे. तरच सन २०१६-१७ चे 

अंदाजपञकातील समा व ट केलेले कामांचे न वदा कायवाह  करणे श य आहे. सदर कामाकर ता आव यक तरतूद भूसंपादन नधी (नगररचना) 

या लेखा शषातून घे यात यावी. (३३६/३)   

 तर  सदर बाबीचा वचार करता सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात न वन वशेष योजना कामांचा अंतभाव करणेत यावा ह  वनंती. 

सोबत कामांची तप शलवाद याद  

अ. . कामाचे नाव भाग . लेखा शष  अंदाजपञक य र कम सन २०१६-१७ साठ  तरतूद 

१ भाग . २२ येथील चापेकरबंधु 

उ डाणपुलाचे सुशो भकरण करणे.  

२२ वशेष योजना   ३००००००० १०,००,०००/- 

२ ब भाग कायालयासाठ  न वन 

शासक य इमारत बांधणे  

२२ वशेष योजना   १०००००००० १०,००,०००/- 

३ भाग . २२ चचवडगाव 

ी.मोरया मं दर येथून वाहणा-या 

पवना नद  पाञातील गाळ काढणे   

२२ पयावरण २००००००० १०,००,०००/- 
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       द.१८/०२/२०१६ या मा. थायी स मतीम ये सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकास मा यता मळाल  आहे. 

सदर न वन अंदाजपञकाची तपासणी केल  असता ब भागातील मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ चे वशेष योजना व इमारत योजना या 

लेखा शषामधील तरतूद आव यकतेपे ा कमी आहे. 

   परंतु सदर कामांचे न वदा कायवाह  करणे आव यक आहे. सदर कामाकर ता आव यक तरतूद भूसंपादन नधी (नगररचना) या लेखा शषातून 

घे यात यावी. (३३६/३)   

 तर  सदर बाबीचा वचार करता सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकाम ये खाल ल सुच वले या कामांना तरतुद उपल ध क न मळावी, ह  

वनंती.     

अ. . कामाचे नाव सन 

२०१६-

२०१७ 

मधील 

पान 

./अ. . 

लेखा शष  सन २०१६-

२०१७ चा मुळ 

अंदाजपञक य 

र. . 

सुधा रत सन 

२०१६-२०१७ चा 

अंदाजपञक य 

र. .   

सन २०१६-

२०१७ चा मुळ 

अंदाज र. . 

सन २०१६-२०१७ 

म ये लागणार  

आव यक र. . 

वाढ घट 

१ भाग . २३ 

चचवडगाव 

भाजी मंडईचा 

व तार करणे व 

इतर अनुषं गक 

कामे करणे.    

५९/३ थाप य 

वशेष 

योजना  

१००००००० ३००००००० १३००००० २५००००० १२०००००  

२ भाग . २२ 

केशवनगर 

१३५/१८ इमारत ८०००००० ८०००००० १००००० २६००००० २५०००००  
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शाळेमागील 

खेळाचे मैदान 

वकसीत करणे.  

योजना 

३ ांतीवीर चापेकर 

शाळा येथे 

वदयाथ  

डांगण गॅलर  

व गाळे बांधणे   

३१/२०६ इमारत 

योजना 

२००००००० २००००००० १००००० ११००००० १००००००  

४ भाग . २२ 

चचवडगाव 

येथील 

डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर चौकाचे 

सुशो भकरण 

करणे.   

१३७/२४ थाप य 

वषय कामे  

३०००००० ५०००००० ० २५००००० २५०००००  

५ ांतीवीर चापेकर 

वाडया या 

प रसरातील 

अंतगत र ते 

वकसीत करणे.   

३१/२०७ वशेष 

योजना  

५००००००० ५००००००० १००००० १६००००० १५०००००  

६ भाग . २२ 

चचवडगावठाण 

प रसरातील 

१२२/१५ नाला े न ंग  ५०००००० ५०००००० ९००००० ३०००००० २१०००००  
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नाला बांधणे   

७ भुसंपादन नधी 

(नगररचना)  

३३६/३  ० ० ४७०८५२००० ४३२३५२०००  १,०८,००,००० 

 एकुण र. .  ९६०००००० ११८०००००० ४७३३५२००० ४८१४५२००० १,०८,००,००० १,०८,००,००० 

 

खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 

अ.

. 

पानांक कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क य 

र. 

सन 

२०१६-१७ ची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

र. 

१ ३२ २१४ ( थाप य वशेष योजना) 
. .५३  वाकड म ये 

न याने ता यात येणा-या 
जागेनुसार वकास 
आराखडयातील र ते 
वकसीत करणे. 
 

२,००,००,००० १,००,००० २५,००,००० ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १००,००,००,००० १००,००,००,००० २५,००,००० 

२ २२ ३८ . .५३ मधील वाकड 
स.न.ं७४ क तुर  हॉटेल ते 
वनोदेव ती ३६.०० मी. यांना 
जोडणारा २४.०० मी. ं द या 
डी.पी.र ता वकसीत करणे. 

८,०५,४६,००० १,००,००० ५०,००,००० ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००,००,००,००० १००,००,००,००० ५०,००,००० 
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३ २२ ३४ . .५३ मधील क तुर  
हॉटेलपासून ( वनोदेव ती) 
माग अ रा कूलकडे जाणारा 
२४.०० मी. डी.पी. र ता 
वकसीत  

३,००,००,००० १,००,००० ५०,००,००० ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००,००,००,००० १००,००,००,००० ५०,००,००० 

४ २२ २७ . .५३ मधील हंजवडी 
र यापासून (स.न.ं९५) अ रा 
कूलकडे  जाणारा १८.०० 

मी.डी.पी.र ता वकसीत 
करणे. 

३,००,००,००० १,००,००० ५०,००,००० ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००,००,००,००० १००,००,००,००० ५०,००,००० 

 

खाल ल माणे उपसुचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपञकाला दाखल क न घेणेत यावी ह  वनंती.   

अ.

. 

पानांक कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क य 

र. 

सन 

२०१६-१७ ची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

र. . 

१९

अ 

५६५ १९अ च ंचवड ल ंकरोड प ाशेडची 
द ु ती व सुधारणा करणे. 

६०,००,००० ०० ५,००,००० ५६५ १९ शहर झोपडपटट  

पुनवसन अंतगत 

लंकरोड प ाशेड 

येथील उव रत एका 

इमारतीचे बांधकाम 

करणे व इतर 

थाप य वषयक 

कामे करणे. 

५,५८,३७,३०० ४५,००,००० ५,००,००० 
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खाल ल माणे उपसुचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपञकाला दाखल क न घेणेत यावी ह  वनंती.   

अ.

. 

पानांक कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क य 

र. 

सन 

२०१६-१७ ची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

र. 

१ ६६२ ११ देखभाल दु ती (महसूल ) 
. .२३ ांती योती 

सा व ीबाई फुले णालयाची 
देखभाल दु ती करणे. 

५०,००,००० 

(प नास लाख) 

मुळ २०,००,००० 

+ वाढ व 

  ५०,००,००० 

एकुण   

७०,००,००० 

१०,००,००० २५,००,००० १  पी.एम.पी.एम.एल. 

नधी 

 ३५,००,००० २५,००,००० 

 

सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात दु तीबाबत. द.  /   /२०१६ या मा. थायी स मतीम ये सन २०१५-१६ चे सुधार त व २०१६-१७ चे मुळ 

अंदाजपञकात मा यता मळाल  आहे. सदर नवीन अंदाजपञकात ब भागातील . .५३ वाकड मधील मु यालयाअंतगत सन २०१६-१७ चे वशेष 

योजनामधील खाल ल नवीन कामासाठ  तरतूद अपुर  आहे परंतु सदरची कामे सन २०१६-१७ चे  अंदाजपञकानुसार नवीदा काढून चालू 

करणेबाबत मा.नगरसद य व था.नागर क यांचे समवेत मा.आयु त यांनी द.९/३/२०१६ या बैठक त सुचना के या आहेत यामुळे सन २०१६-१७ 

चे अंदाजपञकातील समा व ट केले या कामांची तरतूद वाढवून मळणे गरजेचे आहे. सदरची तरतूद लेखा शष (भूसंपादन नधी) मधुन वग 

करणेत यावा. तर  सदर बाबीचा वचार करता सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात नवीन वशेष योजनेमधील कामाची तरतूद वाढून मळावी ह  

वनंती. 

 सोबत- सन २०१६-१७ अंदाजपञकातील कामांची तप शलवार याद . 
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१) . . ५३ वाकड म ये न याने ता यात येणा-या जागेनुसार वकास आराखडयातील र ते वकसीत करणे करावयाची वाढ व तरतूद र. . ७५ 

लाख 

२) . . ५३ वाकड स.नं.७४ क तूर  हॉटेल ते वनोदे व ती ३६.०० मी. यांना जोडणारा २४ मी. ं द चा र ता वकसीत करणे करावयाची 

वाढ व तरतूद र. . ५० लाख 

३) . .५३ मधील क तूर  हॉटेल पासून ( वनोदे व ती माग) अ रा कूलकडे जाणारा २४ मी. डीपी र ता वकसीत करणे करावयाची वाढ व 

तरतूद र. . ५० लाख 

४) . .५३ मधील हंजवडी र यापासून (स.नं. ९५) अ रा कुलकडे जाणारा १८ मी. डीपी र ता वकसीत करणे करावयाची वाढ  तरतूद 

र. . ५० लाख           

खाल ल माणे उपसुचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपञकाला दाखल क न घेणेत यावी ह  वनंती.             

अ.

. 

पानांक कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क य 

र. 

सन 

२०१६-१७ ची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

र. 

१ २० ७ थाप य वशेष योजना 
. .१९ आदशनगर कवळे 

भागातील अंतगत र ते 
हॉट म स प दतीने र ता 
वकसीत करणे. 

२,००,००,००० १०,००,००० ००      १०,००,००० 

२ २१ १३ . .१९ वा हेकरवाडी येथील 
गु वारा प रसरातील मु य 
व अंतगत र ते हॉट म स 

१,००,००,००० १०,००,००० ०      १०,००,००० 
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प दतीने डांबर करण करणे. 
३ ९२ ८० भांडवल  थाप य अ भाग 

 . .१९ वा हेकरवाडी 
मधील कवळे रावेत व 
वा हेकरवाडी भागातील 
व वध ठकाणचे मु य र ते 
व अंतगत र ते डांबर करण 
करणे.  

४५,००,००० १०,००,००० ०      १०,००,००० 

४ ९४ १२४ . .१९ वा हेकरवाडी, रावेत 
प रसरातील र याचे 
हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

४५,००,००० १६,३७,००० ५,००,०००      ० 

५ ९४ १२५ . .१९ वा हेकरवाडी 
प रसरातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

४५,००,००० १६,३७,००० ५,००,०००      ० 

६ ९६ २७ . .१९ म ये व वध 
ठकाणी पेि हंग लॉक 
बस वणे व अनुषं गक कामे 
करणे. 

१५,००,००० ० ३,००,०००      ० 

७ ९८ ५६ . .१९ वा हेकरवाडी म ये 
पेि हंग लॉक बस वणे व 
दु ती वषयक कामे करणे. 

२,५०,००,००० १०,००,००० १०,००,०००      ० 

८ ९८ ५७ . .१९ वा हेकरवाडी रावेत, 
कवळे प रसरात पेि हंग 
लॉक बस वणे व अनुषं गक 
कामे करणे. 

२,५०,००,००० १०,००,००० १०,००,०००      ० 

  प अंदाजप क अ े ीय थाप य वभाग        

९ ५८३ ७ . .१९ वा हेकरवाडी, पेठ 
.३२ येथे मशानभूमी 

२५,००,००० ६,६०,००० ०      ६,००,००० 
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बांधणे. 
  देखभाल द ु ती महसुल        

१० ६४९ ३६ . .१९ म ये थाप य 
वषयक दु तीची कामे 
करणे. 

१६,२७,५०० ० ३,००,०००      ० 

   एकूण ९,९१,२७,५०० ८९,३४,००० ३६,००,००० ० ० ० ० ० ३६,००,००० 

 

खाल ल माणे उपसुचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपञकाला दाखल क न घेणेत यावी ह  वनंती. 

अ.

. 

पानांक कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क य 

र. 

सन 

२०१६-१७ ची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

र. 

   

 

प अंदाजप क अ े ीय  

थाप य वभाग  

 
 

        

 ५८४ १ . .१९ म ये ठक ठकाणी 
व छतागह बांधणे व इतर 

अनुषं गक कामे करण.े 

 ५,००,००० ०      १,८०,००० 

   देखभाल दु ती महसुल          

१० ६४४ ५ . .१९ म ये डांबर  र याचे 
आकि मत व तातडीची 
द ु तीची कामे करणे. 

 ० १,८०,०००      ० 

   एकूण - ० ५,००,००० १,८०,००० ० ० ० ० ० १,८०,००० 
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तसेच खाल ल माणे कामा या नावाम ये बदल करणेत यावा 

अ. . लेखा शषक / कामाचे नांव कामाचे नावाम ये बदल पान . अनु. . 

 वशेष योजना – 

. .१९ वा हेकरवाडी, वा हेकरवाडी रावेत, 

कवळे येथील मु य र यांचे डांबर करण करणे. 

. .१९ वा हेकरवाडी, वा हेकरवाडी, रावेत, 

कवळे येथील मु य व अंतगत र यांचे 

डांबर करण करणे. 

३० १९९ 

  तर  वर ल तरतूद वग करणास व कामाचे नावामधे बदल करणेस मा यता देणेत यावी ह  वनंती.   

खाल ल माणे उपसुचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपञकाला दाखल क न घेणेत यावी ह  वनंती. 

अ.

. 

पानांक कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क य 

र. 

सन 

२०१६-१७ ची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

र.  

१ १२९ ८२ . .२३ केशवनगरम ये 
आव यक या  ठकाणी 
हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

८०,००,००० ११,००,००० २९,००,००० ३६१ ५४ मनपा या मैला 

शु द करण क े व 

पं प ंग टेशनसाठ  

अखंडीत वीज 

पुरवठयासाठ  

(ए स ेस फडर) 

आव यक कामे 

करणे. 

१०,००,००,००० २,००,००,००० १०,००,००० 

२ १२९ ८३ . .२३ तानाजीनगर म ये 
आव यक या ठकाणी 
हॉट म स प दतीने 

८०,००,००० ११,००,००० २९,००,००० ३६१ ५४ मनपा या मैला 

शु द करण क े व 

पं प ंग टेशनसाठ  

१०,००,००,००० २,००,००,००० १०,००,००० 
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डांबर करण करणे. अखंडीत वीज 

पुरवठयासाठ  

(ए स ेस फडर) 

आव यक कामे 

करणे. 

३ १३२ ३३ . .२३, चंचवड 
प रसराम ये फूटपाथ करणे, 
पेि हंग लॉक इ. थाप य 
वषयक कामे करण.े 

९०,००,००० १०,००,००० ३५,००,००० ३६१ ५४ मनपा या मैला 

शु द करण क े व 

पं प ंग टेशनसाठ 

अखंडीत वीज 

पुरवठयासाठ  

(ए स ेस फडर) 

आव यक कामे 

करणे. 

१०,००,००,००० २,००,००,००० १०,००,००० 

४ १३९ ५२ मोरया गोसावी डांगण ते 
काकडे चेन लंक फ संग करणे 
व थाप य वषयक कामे 
करणे. सी.सी.ट . ह . कॅमेरा 
बस वणे. 

३६,००,००० ११,५०,००० ७,००,००० ३६१ ५४ मनपा या मैला 

शु द करण क े व 

पं प ंग टेशनसाठ  

अखंडीत वीज 

पुरवठयासाठ  

(ए स ेस फडर) 

आव यक कामे 

करणे. 

१०,००,००,००० २,००,००,००० ७,००,००० 
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. . २३ केशवनगर भागात CCTV Camera बस वणेसाठ  नवीन लेखा शष घेणेबाबत.  

अंदाजपञक य र कम – १०,००,०००/-  या कामाक रता पा. .२२ अ. . ३१ वर ल काम भाग . ५३ मधील अंतगत र याचे डांबर करण करणे 

यामधुन र. . १,००,०००/- तरतूद वग करणेत येता येऊ शकेल.   

मा.शमीम पठाण-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा. चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत आहे. हे बदल मा य  

करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करत.े                  

  

खाल ल माणे उपसुचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी, ह  वनंती. 
 

अ.
. 

पानांक कामा
चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-
१७ ची 
तरतूद 

वाढ 

करावायाची  

र. . 

पानां
क 

कामा
चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१ ५९२ १३ भाग .३८ नेह नगर येथील दफनभूमी या 

मागील द णेकडील समा भ ंतीची उंची 
वाढ वणे. (जुनी अंदाजप क य र. २४००००० 
न वन  अंदाजप क य र. ३०००००००) 

२४००००० 

 
१२००००० 

 
१२०००००० 

 
      

२ १६६ ७३ भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील 
ययाती व अ य सोसायट  प रसरात न वन 
पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषं गक 
कामे करणे. (जुनी अंदाजप क य र. 
३०००००० न वन  अंदाजप क य 
र.६००००००) 

३०००००० 

 
१५००००० 

 
१५००००० 

 
      

३ १५९ ७९ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील 
महेशनगर प रसरातील र यांचे डांबर करण 

४०००००० 

 
२०००००० 

 
३०००००० 
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करणे. (जुनी अंदाजप क य र. ४०००००० 
न वन  अंदाजप क य र. १०००००००) 

४ १७७ १०० भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील 
िजजाऊ सां कृ तक भवनात थाप य 
वषयक कामे करणे. (जुनी अंदाजप क य र. 
१८००००० न वन  अंदाजप क य र. 
८००००००) 

१८००००० 

 
९००००० 

 
३१००००० 

 
      

५ १५९ ८१ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील 
क लेदार उ यानां या प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणे. (जुनी अंदाजप क य र. 
२४००००० न वन  अंदाजप क य र. 
३०००००००) 

२०००००० 

 
१०००००० 

 
४०००००० 

 
      

६ १५९ ८३ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील 
अंतगत र यांवर थम लॉ ट पट करणे व 
मे डयन माकर बस वणे. (जुनी 
अंदाजप क य र. २०००००० न वन  
अंदाजप क य र. ४००००००) 

२०००००० 

 
१०००००० 

 
१०००००० 

 
      

७ १६६ ७७ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील मु य 
र यां या आजूबाजूने न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे व अनुषं गक कामे करणे. (जुनी 
अंदाजप क य र. २०००००० न वन  
अंदाजप क य र. ८००००००) 

२०००००० 

 
१०००००० 

 
३०००००० 

 
      

८ १५२ १७ भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील 
एकता म  मंडळ प रसरात टॉम वटर 
लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणे. 
(जुनी अंदाजप क य र. २०००००० न वन  
अंदाजप क य र.४००००००) 

२०००००० 

 
१०००००० 

 
२०००००० 
 
 

      

९ ३२ २२५ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील 
व वध प रसरात नवीन पे ह ंग लॉक करणे 
व ॉम वॉटर लाईन वषयक कामे करणे. 

४०००००० 

 
२०००००० 

 
२०००००० 
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(जुनी अंदाजप क य र. ४०००००० न वन  
अंदाजप क य र. ८००००००) 

१० २४ ६६ . .६३ कासारवाडी येथील मशानभूमीचे 
नूतनीकरण करणे. (जुनी अंदाजप क य र. 
१००००००० न वन  अंदाजप कय र. 
१५००००००) 

१००००००० 

 
१०००००० 

 
४०००००० 

 
      

११ २४ ६९  . 63 कासारवाडी भागातील र ते  
वकसीत करणे. 

३००००००० 

 
३०००००० 

 
१५०००००० 

 
      

१२ ६२ १० . .६३ म ये यानक , के टंग ाऊंड व 
हाल बॉल ाऊंड तयार करणे. 

१००००००० 

 
२०००००० 

 
१००००००       

१३ ६२ ११ . .६३ कासारवाडी आर ण .२२ येथे 
मैदान तयार करणे. 

२००००००० 

 
१०००००० 

 
३०००००० 

 
      

१४ ३३ २४३ कासारवाडी येथील शंकरवाडी ते दापोडी 
पयतचा रे वेलाईन लगतचा १२ मी वकास 
योजनेतील र ता करणे.  (जुनी 
अंदाजप क य र. ४०००००० न वन  
अंदाजप क य र. ३०००००००) 

४०००००० 

 
१२०००००० 

 
० 

 
      

१५ २३ ५६   58येथील समतानगर भागातील र ते 
मॉडेलवॉड प तीने वकसीत करणे. 

५००००००० 

 
५००००० 

 
९०००००० 

 
      

१६ ३२ २२७ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील वाय. 
सी. एम. णालयाची थाप य वषयक 
व वध दु ती व सुधारणांची कामे करणे. 
(सन २०१६-१७)  (जुनी अंदाजप क य र. 
४०००००० न वन  अंदाजप क य र. 
१०००००००) 

४०००००० 

 
२०००००० 

 
८०००००० 

 
      

१७ ४३३ ७ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील 
े ागहामधील वातानकुुल त यंञणेचे 

नुतनीकरण करणे.  (जुनी अंदाजप क य र. 
१५००००० न वन  अंदाजप क य 
र.१५००००००) 

१५००००० 

 
० 

 
७५००००० 
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१८ ४९८ १०३ औंध िज हा णालया या प रसरात जुनी ५ 
ल. ल. मतेची उंच टाक  पाडून या ठकाणी 
नवीन २० ल. ल. मतेची उंच टाक  व ८ 
ल. ल. मतेचा संप व पंप म बांधणे. 

१५०००००० 

 
१००००० 

 
८०००००० 

 
      

१९ ८८५ ३१६ भाग .६१ महा माफुलेनगर 
झोपडप ीमधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणे. 

१०००००० 

 
५००००० 

 
१०००००० 

 
      

२० ८८५ ३१७ भाग .६१ मधील जय भमझोपडप ीतील 
थाप य वषयक कामाची देखभाल दु ती 

करणे. 

१०००००० 

 
५००००० 

 
१०००००० 

 
      

२१ नवीन काम भाग .४१ गांधीनगर झोपडप ीत थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणे. 

५०००००० 

 
० 

 
३०००००० 

 
      

२२ ५९४ १५ भाग .४० खराळवाडी येथील सोनकर 
बि डंग जवळील व छतागृ ह पाडून न वन 
दुमजल  व छतागृ ह बांधणे. 
 

३०००००० 

 
० 

 
७००००० 

 
      

२३ १७५ ६४ आय टु आर व आय टु सी अंतगत ता यात 
आले या जागांना तारकंु पण (चॅन ल ंग 
,फि संग) करणे. 

३०००००० 

 
० ८००००० 

 
      

 १५० १९ वॉड .३७ महा माफुलेनगर एम आय डी सी 
मधील ना यांची कामे करणे. 

४०००००० 

 
० १०००००० 

 
      

२४       ९९ १ अ े ञय कायालयाचे 
व वध कंपनी या/ 
मनपा या 
सेवावाह या टाक या 
साठ  खोदले या 
र यांची द ु ती 
करणे. 

३५००००००० १०००००००० १७०००००० 

२५       १३१ १ ब े ञय कायालयाचे 
व वध कंपनी या/ 

२०००००००० १०००००००० १७०००००० 
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मनपा या 
सेवावाह या टाक या 
साठ  खोदले या 
र यांची द ु ती 
करणे. 

२६       १६९ १ क े ञय कायालयाचे 
व वध कंपनी या/ 
मनपा या 
सेवावाह या टाक या 
साठ  खोदले या 
र यांची दु ती 
करणे. 

२०००००००० १०००००००० १६०००००० 

२७       ५१ ८५ ब) बोपखेल फाटा ते 
आळंद  र ता 
वक सत करणे. भाग 
२ (चो वसावाडी ते 
काटे कॉलनी नं १ 
पयत)सा. .७/०४० ते 
८/२५० क.मी. 

४७००००००० १७००००००० १३४००००० 

२८       ५५ १६१ ब) बोपखेल फाटा ते 
आळंद  र ता 
वक सत करणे. भाग 
४ ( ताजणे मळा ते 
चो वसावाडी फाटा 
पयत)सा. .५/६०० ते 
७/०४० क.मी. 

९६००००००० १९५०००००० १००००००० 

२९       

५२७ ७१ 

भाग .५९ मधील 
मधुबन प रसरातील 
र ते UTWT व TWT 

प तीने मॉडलवॉड 

१०००००००० १४०००००० २०००००० 



225 
 

धरतीवर वकसीत 

करणे. 
३०       

४९२ ६९ 

सांगवी येथील मधुबन 
प रसरातील मॉडेल 
वॉड प तीने 
पाणीपुरवठा वषयक 
कामे करणे तसेच 

इतर अनुषं गक कामे 
करणे. 

२००००००० ६०००००० ५००००० 

३१       

४९२ ७० 

सांगवी येथील 
शतोळेनगर,गंगानगर 
व जवळील प रसरात 
मॉडेल वॉड प तीने 
पाणीपुरवठा वषयक 

वकास कामे करणे 
तसेच इतर अनुषं गक 
कामे करणे. 

२००००००० ६०००००० ५००००० 

३२       

४९५ ३९ 

जल े  .ड\  ६ जुनी 
सांगवी गावठाण येथे 
न वन १५ ल  
मतेची उंच टाक  

बांधणे. 

१८५००००० ८०००००० ६००००० 

३३       
१७ १२ 

दापोडी येथे SMS 

कॉलनी या बाजूने 
रटे नंग वॉल बांधणे. 

२००००००० १००००००० १९००००० 

३४       

३४ २६७ 

दापोडी येथे ३० मीटर 
ंद चा र ता डी.पी 
माणे वक सत 

करणे. (डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडक पुतळा ते 

३०००००००  १५०००००० ९०००००० 
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बोपोडी पुलापयतचा 
र ता) 

३५       
३४ २६८ 

दापोडी शानभूमीम ये 
व वध सुधारणांची 
कामे करणे. 

५०००००० २५००००० ५००००० 

३६       

१७२ ५५ 

भाग .६१ दापोडी 
आ. .३\२९ब,३\३० 
रटेल माकटव फायर 
टेशनसाठ  वक सत 

करणे व ठक ठकाणी 
सुर ा भ ंत बांधणे. 
 

१००००००० ५०००००० १७००००० 

३७       

२३ ५३ 

जुनी सांगवी भाग 
.९१ दापोडी पुला 

पासून स.न.ं२६ 
मधुबन सोसायट  
मधील डी.पी. र ता 
वक सत करणे. 

२००००००० २००००००० २५००००० 

३८       

६६ ८६ 

भाग .५९ मधील 
OPD व सु तगृ ह 
इमारतीचे नुतनीकरण 
करणे. 

१००००००० ५०००००० १०००००० 

       

१५९ ७२ 

भाग .३७ महा मा 
फुले नगर मधील एस 
लॉक मधील 
साईडप या खडीकरण 
क न डांबर करण 

करणे. 

३०००००० १५००००० ५००००० 

           १५९ ७३ 
भाग .३७ महा मा 

फुलेनगर मधील 
३०००००० १५००००० ५००००० 
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जनरल लॉक मधील 
साईड पटया 
खडीकरण क न 
डांबर करण करणे. 

    एकुण वाढ ९४६०००००       एकुण घट ९४६०००००   
             
अ. 
. 

पानांक कामा
चा 
अनु 

 

लेखा शष / कामाचे नाव अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१५-
१६ ची 
सुधार त 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
र कम पये 

पानां
क  

कामा
चा 
अनु. 
. 

लेखा शष / कामाचे 
नाव 

अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१५-१६ 
ची सुधार त 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
र कम 

१ १७७ ८८ क भागातील अंदाजप कात नाव नसले या 
कामांची बले देणे. (२०१५-१६) 

६००००० ३०००००० ५०००००० १२ १८ महापौर वकास नधी ५००००००० २००००००० ५०००००० 

      एकूण ६००००० ३०००००० ५००००००       ५००००००० २००००००० ५०००००० 
             

१ ८९० ४२५ 

प अंदाजप क झो नपू थाप य करकोळ 
देखभाल व दु ती - भाग .२१ 
वजयनगर झोपडप ीत थाप य वषयक 
कामांची देखभाल द ु ती करणे. 

३०००००० ३००००० १८००००० ३० 
८ चा 
१८० 

 वशेष योजना -रे वे 
उ डाण पूल  ते भि त 
शि त चौकापयत ४५ 
मी र ता वक सत 
करणे  

४०००००००० १८००००००० १८००००० 

२ ८९० ४२७ 

प अंदाजप क झो नपू थाप य करकोळ 
देखभाल व दु ती - भाग .२१ 
संतोषनगर झोपडप ीतील थाप य वषयक 
कामांची देखभाल द ु ती करणे. 

१५००००० ३००००० ५००००० ३० 
८ चा 
१८० 

 वशेष योजना -रे वे 
उ डाण पूल  ते भि त 
शि त चौकापयत ४५ 
मी र ता वक सत 
करणे  

४०००००००० १८००००००० ५००००० 

३ ८९० ४२४ 

प अंदाजप क झो नपू थाप य करकोळ 
देखभाल व दु ती - भाग .२१ 
उ योगनगर झोपडप ी म ये थाप य 
वषयक कामांची देखभाल द ु ती करण.े 

३०००००० ३००००० १९००००० ३० 
८ चा 
१८० 

 वशेष योजना -रे वे 
उ डाण पूल  ते भि त 
शि त चौकापयत ४५ 
मी र ता वक सत 
करणे  

४०००००००० १८००००००० १९००००० 

४ ८९० ४२३ प अंदाजप क झो नपू थाप य करकोळ ३०००००० ३००००० १९००००० ३० ८ चा  वशेष योजना -रे वे ४०००००००० १८००००००० १९००००० 
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देखभाल व दु ती - भाग .२१ 
उ योगनगर झोपडप ीत पेि हंग लॉक 
बस वणे. 

१८० उ डाण पूल  ते भि त 
शि त चौकापयत ४५ 
मी र ता वक सत 
करणे  

५ नवीन काम प अंदाजप क झो नपू थाप य भांडवल खच 
अ. .१ मधील क मागासवग य झोपडप ी 
वासीयांसाठ  सुधारणा करणे - भाग .२१ 
मधील वजयनगर झोपडप ी म ये समाज 

मं दराचे सुधा रत कामे व तद अनुषं गक 
थाप य वषयक कामे करणे. 

३०००००० ० २०००००० ३० 
८ चा 
१८० 

 वशेष योजना -रे वे 
उ डाण पूल  ते भि त 
शि त चौकापयत ४५ 
मी र ता वक सत 
करणे  

४०००००००० १८००००००० २०००००० 

१ १२९ ५६ 

पथ डांबर  र ते - भाग .२१ म ये 
उ योगनगर भागात हॉट म स प तीने 
डांबर करण करणे. 

१००००००० १२००००० १३००००० १३१ १ 

व वध कंप या /मनपा 
माफत खोद यात 
आलेले चर दु त 
करणे 

२०००००००० १०००००००० १३००००० 

२ १२२ १ 

नाला े न ंग - भाग .२१ म ये 
ठक ठकाणी नाले बांधणे. 

१००००००० ८००००० २२००००० १३ ४ 

 वशेष योजना - रे वे 
वर ल पूण झाले या 
व उव रत पूलांची 
र कम म य रे वेस 
अदा करणे. 

५००००००० २९०००००० २२००००० 

३ १२३ ८ 

सरफेस गटर - भाग .२१ म ये 
दळवीनगर म ये ोम वॉटर गटर करणे. 

१००००००० १३००००० १७००००० १३ ४ 

 वशेष योजना - रे वे 
वर ल पूण झाले या 
व उव रत पूलांची 
र कम म य रे वेस 
अदा करणे. 

५००००००० २९०००००० १७००००० 

४ १३४ ३ 
पुल व क प - आर ण .२०१ चंचवड 
येथे बस टॉप वक सत करणे. 

१००००००० ३००००० १०००००० १   
पी.एम.पी.एल. नधी  

  ११५००००००० १०००००० 

             

१ 
नवीन काम इतर वशेष योजना उ योगनगर स.न.ं१९५ 

येथे खेळाचे मैदान वक सत करणे व 
समा भ ंत बांधणे 

१००००००० ० २५००००० ३० 
८ चा 
१७७ 

वशेष योजना 
 मु ंबई पुणे ए स ेस 
हायवे ते भ तीश ती 

७३००००००० १९५०००००० २५००००० 
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चौका पयत ४५ मी. 
र ता वकसीत करणे. 
भाग १ 

२ 

नवीन काम वशेष योजना . .२१ मधील स.न.ं१९२ 
म ये शॉ पंग सटर व पाक ग वक सत 
करणे.  

५००००००० ० २५००००० ३० 
८ चा 
१७७ 

वशेष योजना मु ंबई 
पुणे ए स ेस हायवे 
ते भ तीश ती चौका 
पयत ४५ मी. र ता 
वकसीत करण.े भाग 
१ 

७३००००००० १९५०००००० २५००००० 

३ 

नवीन काम इतर वशेष . .२१ ेमलोक पाक व 
उ योगनगर भागात कॉ ट र ते करणे.  

५००००००० ० २५००००० ३० 
८ चा 
१८० 

वशेष योजना रे वे 
उ डाण पूल ते 
भ तीश ती चौका 
पयत ४५ मी. र ता 
वकसीत करण.े 

४०००००००० १८००००००० २५००००० 

४ 

नवीन काम थाप य वषयक कामे करणे-मनपा 
साव क नवडणूका २०१७ साठ  व े य 
कायालयाअंतगत मंडप यव था करणे. ७०००००० ० ३०००००० ३० 

८ चा 
१८० 

वशेष योजना रे वे 
उ डाण पूल ते 
भ तीश ती चौका 
पयत ४५ मी. र ता 
वकसीत करण.े 

१००००००००० ११९००००० ३०००००० 

५ 

नवीन काम थाप य वषयक कामे करणे-मनपा 
साव क नवडणूक २०१७ साठ  व े य 
कायालया अंतगत फ नचर यव था करणे. ५०००००० ० २०००००० ३० 

८ चा 
१८० 

वशेष योजना रे वे 
उ डाण पूल ते 
भ तीश ती चौका 
पयत ४५ मी. र ता 
वकसीत करण.े 

१००००००००० ११९००००० २०००००० 

६ 

नवीन काम . .२१ म ये सी.सी.ट . ह . बस वणे 

१००००००० ० ५००००० ३० 
८ चा 
१८० 

वशेष योजना रे वे 
उ डाण पूल ते 
भ तीश ती चौका 
पयत ४५ मी. र ता 
वकसीत करण.े 

४०००००००० १८००००००० ५००००० 
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१ 

नवीन काम . .२१ मधील उ योगनगर, ेमलोक पाक, 
दळवीनगर इ. भागात नवीन पाईपलाईन 
टाकणे 

१५०००००० १००००००० १००००००० १३१ १ 

व वध कंप या व 
मनपा माफत 
खोद यात आलेले चर 
दु त करणे 

२०००००००० १०००००००० १००००००० 

             

१ ४०२ ७ 

मनपा या क े य कायालया अंतगत 
उ यानातील व युत यव थेचे आव यकते 
नुसार नुतनीकरण करणे. 

३६००००० १०००००० ७००००० ४०२ ५ 

मनपा या क े य 
कायालया अंतगत 
उ यानात नवीन पंप 
बस वणे 

---- ---- ३००००० 

              ४०२ १० 

मनपा या क े य 
कायालया अंतगत 
संत गोरोबा कंुभार 
उ यानाम ये 
डेकोरेट ह पोल 

उभारणे  

---- ---- २००००० 

              ४०२ ११ 

मनपा या क े य 
कायालया अंतगत 
सांगवी स.न.ं२६ 
अ. .३१६ मधुबन 
सोसायट  उ यानाम ये 
डेकोरेट ह पोल 
उभारणे  

---- ---- २००००० 

१ ५८ २१७ 

वशेष योजना/(वाहतूक सुधारणा वषयक 
कामे करणे व पाक ग जागा वक सत 
करणे) / प ंपर आंबेडकर चौक ते इंद रा 
गांधी उ डाणपूल पयतचा र ता वाहतूक 
नयोजना माण े वकसीत करणे 

१५००००० ० १०००००० ५१ ७१ 

वशेष योजना/(वाहतूक 
सुधारणा वषयक 
कामे करणे व पाक ग 
जागा वक सत करणे) 
, मु ंबई पुणे 
र यावर ल ेड 
सेपरेटरची द ु ती 
करणे. 

७५००००० ३५००००० १०००००० 
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 १     
. .४० व ४१ मु य र या या कडेने 

फुटपाथ करणे व आर.सी.सी. कॉ ट 
प दतीने वषयक काम करणे. 

    २५००००० ६२३ ९ 

मु ंबई-पुण ेर ता 
दापोडी (हॅर स ीज) 
येथे उ डाणपूल 
बांधणे 

  ८००००००० २५००००० 

 २     
. .४० व ४१ मधील जल नःसारण वषयक 

कामे करणे. 
    ३०००००० ६२३ ९ 

मु ंबई-पुण ेर ता 
दापोडी (हॅर स ीज) 
येथे उ डाणपूल 
बांधणे 

  ८००००००० ३०००००० 

 ३     
. . ४१ गांधीनगर मधील भागवत गीता 

वडार समाज मंद राचे काम करणे. 
    २५००००० ६२३ ९ 

मु ंबई-पुण ेर ता 
दापोडी (हॅर स ीज) 
येथे उ डाणपूल 
बांधणे 

  ८००००००० २५००००० 

 ४     
. .४० खराळवाडी म ये बाल सं कार क  

व प र ा मागदशन क  इमारत बांधणे.  
    २५००००० ६२३ ९ 

मु ंबई-पुण ेर ता 
दापोडी (हॅर स ीज) 
येथे उ डाणपूल 
बांधणे 

  ८००००००० २५००००० 

             

१ 

१७ २६ भाग  ६० मधील यदशनी नगर  येथे 
पवना नद  उव रत ठकाणी संर क भंत ( 
ग बयन  वॉल) बांधणे 

२००००००० ५५००००० १५५००००० २२ ३१ 

   
१ कोट  

२ 
१७ २७ भाग  ६० मधील पवना व मुळा नद या 

संगमावर  संर क भ ंत ( ग बयन  वॉल) 
बांधणे 

२००००००० ५००००० १५५००००० 

     
५० लाख 

३ 
१७ २८ भाग  ६० मधील ममतानगर  उव रत 

ठकाणी पवनानद  काठ   संर क भ ंत ( 
ग बयन  वॉल) बांधणे 

२००००००० ५५००००० १५५००००० 

     
१ कोट  

४ 
१७ २९ भाग  ६० सांगवी स ह न.ं १ ते ८ 

दर यान नद   संर क भ ंत ( ग बयन  वॉल) 
बांधणे 

२००००००० ५५००००० १५५००००० 

     
१० लाख 
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५ 
१४८ ७ भाग .६० सांगवी गावठाण येथील 

मुळानगर घाट अ यावत करण.े 
५०००००० ४००००० ३५००००० 

     
५० लाख 

६ 
१४९ ८   सांगवी गाव वॉड .६० मुळा नगर येथील 

मुळा नद वर ल घाट सुशो भत करणे .  
५०००००० ० ३५००००० 

     
५० लाख 

७ 
१७८ १२२ सांगवी येथील वेताळ महाराज मं दर 

प रसराचे आजूबाजूची द ु ती करणे.  
५०००००० ८००००० ३८००००० 

     
१ कोट  

८ १८३ २२७ सांगवी भाग . ६० येथे वेश वार करणे.  ५०००००० ८००००० ३८०००००      १ कोट  

९ 
५९४ २३ सांगवी भाग . ६० येथे संडास लॉक चे 

नूतनीकरण करणे.  
२५००००० ८००००० १६००००० 

     
  

१० 
५९४ २५ सांगवी भाग . ६० मधील चं मणी नगर 

येथील संडास लॉक चे नूतनीकरण करणे.  
२५००००० ८००००० १६००००० 

       

११ 
५९४ २६ सांगवी भाग . ६० मधील मुळा  नगर 

येथील संडास लॉक चे नूतनीकरण करणे.  
२५००००० ८००००० १६००००० 

       

     २१४००००० ८१४०००००    ३३६ ३ ४० लाख 
 

                                                                                एकुण होणार  वाढ             ६ कोट                              एकुण घट                      ६ कोट               

 

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. भाकर वाघेरे –  मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत आहे. हे बदल मा य  करावेत व 

याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करतो.          

             खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ६९० २ भाग .४४ प ंपर  अशोक ५०,००,०००/- १०,००,०००/- २५,००,०००/- ३३६ ०३ भूसंपादन १००००००००० १००००००००० ७५००००० 
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थएटर येथील मनपा शाळा 
इमारती व संडास मुता-यांची 
देखभाल, दु ती व थाप य 
वषयक कामे करणे. (सन २०१६-
१७ कर ता) अंदाजप क य 
र. .१५०००००+ वाढ व ३५००००० 
= ५००००००/-  

नधी 

२ २२४ ४ भाग .४४ येथील डेअर  फाम 
जवळील मैदानाम ये जॉ ग ंग ँक 
बन वणे व डांगण वकसीत 
करणेसाठ  थाप य वषयक 
कामे करणे. 

५०,००,०००/- ८,००,०००/- २५,००,०००/-       

३ २२१ १ भाग .४४ मधील आर णांना 
समा भ ंत बांधणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 
अंदाजप क य र.३०,००,००० + 
वाढ व २०,००,००० = ५०,००,०००/- 

५०,००,०००/- ८,००,०००/- २५,००,०००/-       

   एकुण १,५०,००,०००/- २६,००,०००/- ७५,००,०००/-    १००००००००० १००००००००० ७५००००० 
 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ६७ १६ भाग .४४ अशोक थएटर 
जवळील जुनी वाचनालय इमारत 
पाडून न वन बहु उ ेशीय इमारत 
बांधणे.  

१००००००० 
 

५००००० 
 

५०००००० 
 

३३६ ३ भूसंपादन 
नधी 

१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
५०००००० 

   एकुण ्   १००००००० 
 

५००००० 
 

५०००००० 
 

   १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
५०००००० 

 

अ. पानांक कामाचा लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य सन २०१६-१७ वाढ करावायाची पानांक कामाचा लेखा शष/कामा अदांजप क य सन २०१६-१७ घट करावयाची 
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. अ. . र. . ची तरतूद र. . अ. . चे नांव र. र. 
१ ६७ १७ भाग .४५ प ंपर  वाघेरे म ये 

काळभैरवनाथ मंद र येथे 
बहु उ ेशीय इमारत बांधणे. 
अंदाजप क य र कम 
१,००,००,००० + वाढ व 
र.१,००,००,००० = र. . 
२,००,००,०००/- 

२,००,००,००० 
 

३५००००० 

 
६५००००० 

 
३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 
१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१४५००००० 

२ ४३ १५२ प ंपर  भाग .४५ मधील वाघेरे 
कॉलनी .४ या र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

१,००,००,००० 

 
३५००००० 

 
५०००००० 

 
      

३ १८ २ भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे 
जलतरण तलाव येथे ी ेसड 
कॉ टचे छत उभारणे 

३,००,००,००० 

 
१३५००००० 

 
३०००००० 

 
      

    ६,००,००,००० 

 
२०५००००० 

 
१४५००००० 

 
   १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१४५००००० 

 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ४६ ३ भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील 
काळभैरवनाथ चौकाम ये 
ी.छ पती महाराजांचा पुतळा 

उभारणे व अनुषं गक कामे 
करणे. 

१००००००० 

 
३०००००० 

 
४०००००० 

 
३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 
१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
४०००००० 

    १००००००० 

 
३०००००० 

 
४०००००० 

 
   १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
४०००००० 
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अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ३५ १७ भाग .४६ म ये कॉ ट र ते 
करणे. 

१,००,००,००० १००००० ५०००००० ३३६ ३ भूसंपादन 
नधी 

१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१,००,००,००० 

२ ३८ ५८ भाग .४६ म ये अंतगत र ते 
सुधारणा करणे व वाहतुक 

वषयक कामे करणे. 

१,००,००,००० ३०१०००० ५००००००       

    २,००,००,००० ३०२०००० १०००००००    १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१,००,००,००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ४२५ ३३ ड भाग अंतगत भाग .४६ 
मधील र तावर जु या खेळ या 
बदलून उजा बचती या हेतूने 
नवन LED बस वणे 

२५००००० १०००० २५०००००       

२ ३८५ ३९ भाग .४६ मधील ट लाईट 
यव थेचे नुतनीकरण करणे व 
अनु षगक कामे करणे  

५०००००० ८५०००० ४००००००       

             
 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ २१० २२ भाग .४७ काळेवाडी येथील 
कोकणेनगर, नढेनगर, आि वनी 
कॉलनी व प रसरातील र ते 
हॉट म स प दतीने डांबर करण 
करणे. 

१५०००००० 

 
१०००००० 

 
५०००००० 

 
३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 
१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
२००००००० 
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२ ४१ १२५ भाग .४७ काळेवाडी येथील 
योतीबानगर व प रसर मॉडेल 

वॉड प दतीने वकसीत करणे. 

५००००००० 

 
१०००० 

 
५०००००० 

 
      

३ ४१ १२६ भाग .४७ काळेवाडी येथील 
कोकणेनगर व प रसर मॉडेल 
वॉड प दतीने वकसीत करणे. 

५००००००० 

 
१०००० 

 
५०००००० 

 
      

४ ४१ १२७ भाग .४७ काळेवाडी येथील 
नढेनगर व प रसर मॉडेल वॉड 
प दतीने वकसीत करणे. 

५००००००० 

 
१०००० 

 
५०००००० 

 
      

   एकूण १६५०००००० 

 
१०३०००० 

 
२००००००० 

 
   १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
२००००००० 

 
 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ३६ २५ भाग .४८ स ह न.ं२८ ते ३० 
मधील १२.०० मी. ं द चा डी.पी. 

र ता वकसीत करणे. 

१००००००० 

 
१००००० 

 
५०००००० 

 
३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 
१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१,००,००,००० 

२ ४२ १४५ भाग .४८ तापक रनगर, 

ीनगर मॉडेल वॉड प दतीने 
वकसीत करणे. 

३००००००० 

 
१०००० 

 
५०००००० 

 
      

    ४००००००० 

 
११०००० 

 
१००००००० 

 
   १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१,००,००,००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ३६ ३१ भाग .५४ वशालनगर प ं पळे 
नलख येथील गावठाण प रसर, 
जगताप डेअर , क पटेव ती आद  

३,००,००,००० 

 
१००००० 

 
१००००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 
१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१५०००००० 
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भागातील अंतगत र यांची 
सुधारणा क न डांबर करण 
करणे. 

२ १९९ ७ भाग .५४ प ंपळे नलख 
वशालनगर येथे व वध ठकाणी 
ॉम वॉटर लाईन टाकणे. 

अंदाजप क य र.३०,००००० + 
वाढ व ७०,००००० = १००,००००० 

१,००,००,००० १४००००० ५००००००       

    ४,००,००००० १५००००० १५००००००    १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
१५०००००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ६५ ६६ भाग .५५ मधील प ं पळे 
सौदागर गावठाणातील जुनी 
मोडकळीस आलेल  ताल म पाडून 
नवीन आधु नक अ यावत 
ता लम बांधण.े 

३,००,००,००० 

 
२०००००० 

 
८०००००० 

 
३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 
१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
२१०००००० 

२ २११ ३९ भाग .५५ प ंपळे सौदागर 
येथील वराज गाडन भागातील 
र ते हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणे. अंदाजप क य 
र.१,००,००,००० + वाढ व 
१,००,००,००० = २,००,००,०००/- 

२,००,००,००० 

 
१०००००० 

 
८०००००० 

 
      

३ २११ ४० भाग .५५ रहाटणी व प ंपळे 
सौदागर गावठाण भागातील र ते 
हॉट म स प दतीने डांबर करण 
करणे. अंदाजप क य र. 
१,००,००,००० + वाढ व 

२,००,००,००० 

 
२०००००० 

 
५०००००० 
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१,००,००,००० = २,००,००,०००/- 
   एकुण ७,००,००,००० 

 
५०००००० 

 
२१०००००० 

 
   १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
२१०००००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ३७ ४८ भाग .५६ वैद ू व ती 
जवळकरनगर प रसरातील 
र यांची हॉट म स प दतीने 
द ु ती क न डांबर करण करणे 

३००००००० 

 
१०००० 

 
१७५,००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 
१००००००००० 

 
१००००००००० 

 
२,७५,००,०००/- 

२ ६५ ६४ भाग .५६ वैद ू व ती 
जवळकरनगर येथील खेळाचे 
मैदान या आर णाम ये व वध 
कार या खेळप ्या वकसीत 

करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषं गक कामे करण.े 

३००००००० 

 
१००००००० 

 
१,००,००,०००/-       

   एकुण  ६००००००० 

 
१००१०००० 

 
२,७५,००,०००/-    १००००००००० 

 
१००००००००० 

 
२,७५,००,०००/- 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ न वन 
काम 

- मागास वग य क याणकार  
योजना 
भाग .५६ वेद ुव ती प ं पळे 

गुरव येथील राजीव गांधीनगर 
झोपडप ट  म ये सावजनीक 
शौचालय बांधणे. 

४५,००,०००/- ०.०० २२,५०,०००/- ३३६ व 
३३७ 

बजेट 
पु तक 

.३ 
अन.ु ३ 

भूसंपादन 
नधी 

(नगररचना) 

- ४७,०८,५२०००/- २२,५०,०००/- 

             
   एकुण           
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अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ३७ ५३ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
१८.०० मी. व १२.०० मी. ं द 
डी.पी. र यांना फुटपाथ तयार 
करणे, ड हायडर बस वणे व 
रंग वणे, व रेन वॉटर लाईन 
टाकणे इ याद  कामे करणे. 

४,००,०००००/- १,००,००,००० १,००,००००० ३३६ ३ भूसंपादन 
नधी 

(नगररचना) 

१००,००,००,००० १००,००,००,००० ४,९२,५०,००० 

२ ४२ १५० भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
स या अि त वात असले या 
मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे 

व थाप य वषयक इतर 
अनुषं गक कामे करण.े 

३,०००००००/- ७५,००,००० २,००,००,०००       

३ ६७ २३ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
आर ण .३४७ खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे, े क गँलर  व 
यापार  गाळे वकसीत करणे. 

४,००,०००००/ ५०,००,००० १,९२,५०,०००       

    १२,००,००,००० २,२५,००,००० ४,९२,५०,०००    १००,००,००,००० १००,००,००,००० ४,९२,५०,००० 
 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ घट करावयाची 
र. 

१ ४८५ ८४ जल े  .बी/६ म ये 
पाणीपुरवठा वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन 
टाकणे 

२५,२४,००० १,००,००० ५,००,००० ८०४ ६५ मु यालयाअंत
गत थेरगाव 
एमएस मु य 
वा हनीची 
देखभाल 

दु ती करणे. 

६०,००,००० १०,००,००० ५,००,००० 

 

अ. पानांक कामाचा लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य सन २०१६-१७ वाढ करावायाची पानांक कामाचा लेखा शष/कामाचे अदांजप क य सन २०१६-१७ घट करावयाची 
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. अ. . र. . ची तरतूद र. . अ. . नांव र. र. 
१ ८०२ ४३ जल े  .ड/१, ड/३,ड/४ 

अंतगत वॉ ह ऑपरेशन 
करणेकामी  मजूर कमचार  
पुर वणे. 

४८,००,००० २५,००,००० १०,००,००० ८०२ ३८ जल े  . बी/३, 
व ५ ते ८ म ये 
वॉ ह ऑपरेशन 
करणेकामी  मजूर 
कमचार  पुर वणे. 

१,००,००००० ६०,००,००० १०,००,००० 

२ ८०२ ४३ जल े  .ड/१, ड/३,ड/४ 
अंतगत वॉ ह ऑपरेशन 
करणेकामी  मजूर कमचार  
पुर वणे. 

४८,००,००० २५,००,००० ९,००,००० ८०३ ५१ ब मु यालय 
अंतगत सन १५-
१६ साठ  जल े  
. बी/३, व ५ ते 
८ म ये वॉ ह 

ऑपरेशन 
करणेकामी  मजूर 
कमचार  पुर वणे. 

१,४०,००,००० ९,००,००० ९,००,००० 

३ ८०२ ४३ जल े  .ड/१, ड/३,ड/४ 
अंतगत वॉ ह ऑपरेशन 
करणेकामी  मजूर कमचार  
पुर वणे. 

४८,००,००० २५,००,००० ६,००,००० ८०४ ६४ ब मु यालय 
अंतगत च ंचवड 
एमएस गु व 
वा हनीची 

देखभाल दु ती 
भाटनगर 

ना यापासून 
सांगवी दापोडी 
पयत करणे. 

५०,००,००० १०,००,००० ६,००,००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ४८६ १०४ जल े  .ड/४, अंतगत भाग 
.४९ थेरगाव म ये पा या या 

टाक चे वतरण यव थेत 

४०,००,००० ८,००,००० ५,००,००० ८०० १७ सन २०१३-१४ 
साठ  जल े  

. बी/५, 

१,५०,००,००० ६०,००,००० ५,००,००० 
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सुधारणा करणेसाठ  डझाईन 
नुसार न वन पाईप लाईन 
पुर वणे व टाकणे.  

बी/६, बी/७, 
बी/८ येथे 
वॉ ह 

ऑपरेशन 
साठ  मजूर 
कमचार  
पुर वणे. 

२ ४९९ १०६ भाग .४७ काळेवाडी म ये 
ठक ठकाणी पाणी पुरवठा 
वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेकामी न वन पाणी पुरवठा 
न लका पुर वणे व टाकण.े 

४५,००,००० १०,००,००० ३,००,००० ८१४ २८ जल े  . ९ 
ते १५ 

पा या या 
टाक  वर ल 

वतरण 
यव थेसाठ  
ठेकेदार  
प दतीने 

मजूर पुर वणे. 

१,३०,००,००० ५१,००,००० ३,००,००० 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ८१३ १६ जल े  . ९ ते १५ पा या या 
टाक चे वतरण यव थेतसाठ  
ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 

३०,००,०००/- १,००,०००/- १६,००,०००/- ८१८ ७५ सन २०१५-१६ 
कर ता 

जल े  . ९ 
ते १५ 

पा या या 
टाक वर ल 
वतरण 

यव थेसाठ  
ठेकेदार  

७०,००,०००/- ४०,००,०००/- १६,००,०००/- 
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प दतीने 
मजूर पुर वणे. 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ८१४ २७ जल े  .१ ते ८ पा या या 
टाक चे वतरण यव थेतसाठ  
ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 

१,४०,००,००० १०,००,००० २५,००,००० ८१४ २८ जल े  . ९ 
ते १५ 

पा या या 
टाक वर ल 
वतरण 

यव थेसाठ  
ठेकेदार  
प दतीने 

मजूर पुर वणे. 
 
 

१,३०,००,००० ५१,००,०००/- २५,००,०००/- 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ करावायाची 
र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामा
चे नांव 

अदांजप क य 
र. 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ८१३ १५ जल े  .१ ते ८ पा या या 
टाक चे वतरण यव थेतसाठ  
ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 

३०,००,०००/- ० २४,००,०००/- ८१७ ६७ थेरगाव गु व 
वा हनी 

अंतगत येणा-
या जल े  
. १ ते ८ 

पा या या 
टाक वर ल 
वतरण 

यव थेसाठ  

४७,००,०००/- ३८,००,०००/- २४,००,०००/- 
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ठेकेदार  
प दतीने 

मजूर पुर वणे. 
२ ८१३ १५ जल े  .१ ते ८ पा या या 

टाक चे वतरण यव थेतसाठ  
ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 

३०,००,०००/- ० ३,००,०००/- ८१३ १३ जल े   
.५ प ंपळे 
सौदागर 
प रसरात 
टॉ र वारे 
पाणीपुरवठा 

करणे. 

१२,००,०००/- ६,००,०००/- ३,००,०००/- 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ८१३ १६ जल े  .९ ते १५ पा या या 
टाक चे वतरण यव थेतसाठ  
ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 

३०,००,०००/- १,००,०००/- १५,००,०००/- ८१४ २७ जल े  . १ ते ८ 
पा या या 

टाक वर ल वतरण 
यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने 
मजूर पुर वण.े 

१,४०,००,०००/- १५,००,०००/- १५,००,०००/- 

२ ८१३ १६ जल े  .९ ते १५ पा या या 
टाक चे वतरण यव थेतसाठ  
ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे. 

३०,००,०००/- १,००,०००/- १४,००,०००/- ८१७ ६७ थेरगाव गु व 
प दतीत अंतगत 
येणा-या ज. .े .१ 
ते ८ पा या या 

टाक वर ल वतरण 
यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने 
मजूर पुर वण.े 

४७,००,०००/- ३८,००,०००/- १४,००,०००/- 
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अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य 
र. 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ८०७ ३ भाग .६४ बोपखेल येथील 
पाणी पुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

२०,००,०००/- १,००,०००/- ५,००,०००/- ८०९ २७ दोपाडी मधील 
टा यांची रंगरंगोट  
करणे व इतर 
अनुषं गक कामे 

करणे. 

१५,००,०००/- १०,००,०००/- ५,००,०००/- 

 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य र. सुधा रत सन २०१५-
१६ ची तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ४२७ ४१ भाग .४५ मधील सव दवे 
एलईडी दवे लावणे. 

१,००,००,०००/- १०,०००/- ३०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन नधी १,००,००,००,०००/- १,००,००,००,०००/- ३०,००,०००/- 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य र. सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ३८५ ३८ भाग .४५ मधील ट लाईट 
यव थेचे नुतनीकरण करणे व 
अनुषं गक कामे करण.े 

५०,००,०००/- ८,५०,०००/- ३०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन नधी १,००,००,००,०००/- १,००,००,००,०००/- ३०,००,०००/- 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य र. सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 
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१ ३८५ ४० भाग .४७ मधील ट 
लाईट यव थेचे नुतनीकरण 
करणे व अनु षं गक कामे 
करणे. (सावज नक 
सुर तता) 

५०,००,०००/- ८,५०,०००/- ३०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन नधी 
 

१,००,००,००,०००/- १,००,००,००,०००/- ३०,००,०००/- 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. . 

सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अदांजप क य र. सुधा रत सन 
२०१५-१६ ची 
तरतूद 

घट करावयाची 
र. 

१ ३५० २४९ भाग .५४ प ंपळे नलख  येथे 
कै. भाकर साठे उ यानात 
थाप य वषयक कामे करणे. 

१,००,००,०००/- १०,००,०००/- ५०,००,००० ३३७ ३ भूसंपादन नधी 
(नगररचना) 

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

 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
 
मा. नतीन लांडग े– मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत आहे. हे बदल मा य  
करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करतो.    
               
 

खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 
अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-
१७ ची 
तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अदंाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१ नवीन काम सरफेस गटर 

. .३० च पाणी वसाहत म ये व वध 
ठकाणी पावसाळी गटर करणे. 

१००००००० ० ५०००००० २४४ ५६ . .६ मोशी येथील  

ट डीआरचे बद यात 

मनपा या ता यात 
आलेले र ते 
खडीकरण व  

२५०००००० २३२५०००० १००००००० 

२ ३३ २४८ . .३१ दघी येथील गायकवाडनगर  १५०००००० ५०००००० २५००००० २५४ १३२ मोशी . .६ उवर त १००००००० ९०००००० २९००००० 
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मधील र ते डांबर करण करणे. 
 

र ते बीबीएम 
प तीने डांबर करण 
करणे. 

३ ३३ २४९ . .३१ दघी येथील समथनगर मधील 
र ते डांबर करण करणे. 

 

१५०००००० ५५००००० २०००००० ३८८ ४२ . .६ अंतगत 
र यावर दवाब ती 
वषयक कामे करण.े 

२००००००० ५५००००० ३०००००० 

४ २४० २३ . .३१ दघीम ये दघी आळंद  र याचे 
पूव भागात पावसाळी गटर करण.े 

८०००००० १५००००० २५००००० ६८ २७ बालनगर  वकसीत 
करणे. 

२५५०००००० १८००००००० ९३१००००० 

५ २४४ ४९ . .३१ दघीम ये खडीमु म व बीबीएम 
प तीने र ते करणे. 

६०००००० १२००००० १८००००० १८ ३ वॉड .२४ (नवीन 
. .२९) इं ायणी 

नगर से. . १ 
महारा  कॉलनी 
शेजार  मोकळा 
भूखंड .३ येथे 
पोह याचा तलाव 
बांधणे. 

१२००००००० ५००००००० २००००००० 

६ २५३  ११५ . .३१ दघीमधील पूव भागातील र ते 
डांबर करण करणे.  

१००००००० ३०००००० २००००००       

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावया
ची र. 

७ २५३ ११६ . .३१ दघीमधील पि चम भागातील र ते 
डांबर करण करणे. 

१००००००० २९००००० २१०००००       

८ ३४ २६३ . .३३ गवळीनगर मधील सखुबाई गवळी 
उ यानासमोर ल मोक या जागेत बहु मजल  
वाहनतळ बांधणे. 

१००००००० २५००००० ५००००००       

९ ६५ ६८ . .३३ गवळीनगरमधील आर ण .४०७ 
खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत 
बांधणे. 

१५०००००० ५०००००० ५००००००       

१० २६५ ४६ . .३३ गवळीनगरमधील म हला यायाम ५०००००० ४५०००० २५०००००       
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शाळेचा पधा पर ा क ासाठ  प हला 
मजला वाढ वणे. 

११ २६० ६५ . .३३ गवळीनगर यदशनी शाळेशेजार  
प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे. (कामा या 
अंदाजप क य र. .२५००००० ने वाढ करणेत 
आल  आहे.) 

५०००००० २५५००० २५०००००       

१२ २६० ६६ . .३३ गवळीनगर १,२,३ म ये पे ह ंग 
लॉक बस वणे.(कामा या अंदाजप क य 
र. .२५००००० ने वाढ कर यात आल  आहे.  

५०००००० २५५००० २५०००००       

१३ २५९ ६२ . .३३ गवळीनगर म ये ठक ठकाणी 
फुटपाथ करणे. ( कामा या अंदाजप क य 
रकमेत र. .२५००००० ने वाढ कर यात 
आल  आहे.) 

५०००००० २४७००० २५०००००       

१४ ३८८ ३५ . .३३ गवळीनगर, शा ीनगर, ीराम 
कॉलनी इ व प रसरातील र यावर ल पोल, 
फट ग, केबलचे नुतनीकरण करणे 
(कामा या अंदाजप क य र. .३५००००० ने 
वाढ कर यात आल  आहे.)  

६०००००० ९००००० ३१०००००       

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१५ ६१ २१/४ वॉड .३५ भोसर  स.न.ं१ म ये 

आंतररा य कु ती श ण क  इमारत 
बांधणे. 

१३५०००००० ४००००००० ३०००००००       

१६ ६३ २४/२० वॉड .३५ मधील जुनी भाजीमंडई पाडून 
दुमजल  भाजीमंडई इमारत बांधणे. 

१५००००००० १५०००००० ४५००००००       

१७ ३५१ २७३ सव न.ं१ भोसर  येथे बैलगाडा घाटाचे बाजुन े
उ यान वक सत करणे. 

३०००००० ० ३००००००       

१८ ३५३ ३०८ . .३५ म ये सव नं.१ येथील सहल क ात 
रंगीत कारजे करणे व इतर नुतनीकरणाची 

४००००००० ४०००००० १०००००००       
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कामे करणे.  
   एकुण   १२९००००००      १२९०००००० 

 

खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
१ ६१ २१/४ वॉड .३५ भोसर  स.न.ं१ म ये 

आंतररा य कु ती श ण क  इमारत 
बांधणे. 

१३५०००००० ५०००००० १५०००००० ६१ २१/२ स.न.ं१ मधील 
आर ण .४३१ 
वक सत करणे. 

२०००००००० ९५३००००० १२०००००० 

       १८ ६/५ . .७ च-होल  
येथील स.न.१३१ 
येथील ता यात 
येणा-या भूखंडावर 
वॉड सटर, 
यायामशाळा, 
बहु उ ेशीय 
इमारत, जलतरण 
तलाव बांधणे. 

३०००००००० ३०००००० ३०००००० 

   एकुण   १५००००००      १५०००००० 

 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 
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मा.शुभांगी बो-हाड-े मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत आहे. हे बदल मा य  करावेत 

व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करत.े                            

अ.

. 

पानां

क 

कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अदांजप क य र. सन २०१६-१७ घट करावयाची 

र. 

 43 153 िवशेष योजना 

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

2,00,00,000         1,000  1,29,99,000  29 163  िवशेष योजना     2,30,00,000     1,25,00,000    25,00,000  

 43 162 िवशेष योजना 

भाग . १ तळवडे म ये र या या कडेने 
फुटपाथ तयार करण,े दुभाजक तयार करणे व 

हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे.   

3,00,00,000         1,000   1,20,02,000  30 175 

 

 20,00,00,000   14,00,00,000    1,00,00,000  

 43 165 िवशेष योजना 

िचखली तळवडे िशवेचा महाल मी मं दरा पासून  
ते तळवडे मशानभूमी 24  मी. िडपी र ता 

िवकसीत करणे.  

1,50,00,000         1,000     99,99,000  30 177 

 

 73,00,00,000   19,50,00,000    1,00,00,000  

         30 182   44,30,15,562 4,00,00,000 25,00,000 

       30 180   40,00,00,000 18,00,00,000 1,00,00,000 

    6,50,00,000 3,000 3,50,00,000    1,79,60,15,562 56,75,00,000 3,50,00,000 

 317 83 दगडी फरशी  फुटपाथ 

 भाग . १ पीनगर येथील ीराम हौ.सोसा. 
िशवशंभो हौ. सोसा. सर वती हौ. सोसा.येथे 

   25,00,000     1,000     14,99,000  327 13  भाग ं . १ तळवडे 
पीनगर येथील 

ना याची दु ती करणे.   

     15,00,000        10,00,000      10,00,000  
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कॉ ट पे ह ग लॉक बसिवणे.  

 317 84 दगडी फरशी  फुटपाथ 

भाग . १ पीनगर मधील स ंगी हौ. सोसा. 
ल मीनगर येथे कॉ ट पे ह ग लॉक बसिवणे.  

   25,00,000     1,000     14,99,000  327 14  भाग ं . १ तळवडे 
येथील मशानभूमीची 
दु ती व करकोळ कामे 
करणे.   

     15,00,000        10,00,000       10,00,000  

 317 85 दगडी फरशी  फुटपाथ 

 भाग . १ पीनगर येथे द ता चौक ते 
अचानक चौका पयत या र याला फुटपाथ तयार 
करणे.  

   40,00,000     1,000     19,99,000  327 15  भाग . १ तळवडे 
पीनगर भागात मनपा 

सारथी हे पलाईन वाड 
सिवधाव CR संदभातगत 

थाप य िवषयक 
तातडीची व मह वाची 
कामे कालमयादेत करणे.  

     15,00,000        10,00,000       10,00,000  

 

301 52 

खडी मु माचे र त े 

भाग . १ पीनगर मधील उवरीत र ते खडी 
मु माचे करणे.   

   25,00,000     1,000     10,00,000  327 19 भाग . 3 िचखली मु य 

चौकातील शाळा 
दु तीची कामे करणे 

 

     15,00,000        10,00,000       10,00,000  

अ.

. 

पानां

क 

कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अदांजप क य र. सन २०१६-१७ घट करावयाची 

र. 

 

309 102 

डांबरी र त े 

भाग . १ पीनगर येथील कोयना हौ. सोसा. 
अ ज यतारा हौ. सोसायटी या ंचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरी करण करणे.  

   50,00,000     1,000     30,01,000  56 182 
भाग १ तळवडे येथील 

मु य चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे   

     50,00,000        25,00,000       24,99,000  

 
          

66 84 भाग .१ पीनगर 
तळवडे येथे मशानभुमी 
बांधणे. 

  3,00,00,000        25,00,000     24,99,000  
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     1,65,00,000     5,000     89,98,000        4,10,00,000       90,00,000      89,98,000  

 

310 110 
भाग .२ ि वेणीनगर मधील ता हाणेव ती 

मधील सोसाय ांचे र ते हॉटिम स प तीने 
डांबरीकरण करणे.  

   75,00,000       1,000     50,00,000  

  

322 

 फ े ीय कायालय 
अंतगत िविवध 
कंप या या / मनपा या 
सेवा वािह या 
टाक यासाठी खोदले या 
र याचे चर बुजिवणे    

    8,68,00,000  
   

1,48,00,000  

 
310 111 

 भाग .२ ि वेणीनगर मधील सहयोगनगर 
येथील सोसायटी र ते हॉटिम स  प तीने 
डांबरीकरण करणे.  

75,00,000       1,000     50,00,000   
  

 
  

 
310 112 

 भाग .२ ि वेणीनगर अंतगत हे ेवाडी येथील 
टाँवरलाईन  र ता व इतर उव रत भागात 
हॉटिम स  प तीने डांबरीकरण करणे.  

45,00,000       1,000     16,00,000        

 

317 93 

 भाग .२ ि वेणीनगर मधील ता हाणेव ती 
येथील टाँवरलाईन रोडचे दाि णेकडील उव रत 
सोसाय ांम ये ठक ठकाणी काँ ट े हीग 
लॉक बसिवणे    

25,00,000       1,000     16,00,000  

   

 

  

 
317 97 

 भाग .२ ि वेणीनगर अंतगत  उव रत 
सोसाय ांम ये ठक ठकाणी काँ ट े हीग 
लॉक बसिवणे    

49,00,000       1,000     16,00,000  
   

 
  

    2,69,00,000      5,000 1,48,00,000     8,68,00,000 1,48,00,000 

 

310 109 
 भाग . २ ि वेणीनगर येथील पीनगर मधील 
र ते  हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे   

         

 

75,00,000  

       

 

 1,000  

      

 

16,00,000  

  

 

322 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िविवध 
कंप यां या / मनपा या 
सेवा वाह या 
टाक यासाठी खोदले या 
र यांचे चर बुजिवणे 

       

10,00,00,000  
  

     

1,32,00,000  

 310 114  भाग . २ ि वेणीनगर अंतगत ि वेणीनगर 
येथील टॉवरलाईन र ता व इतर उवरीत भागात 

     45,00,000          1,000            
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हॉटिम स प दतीन ेडांबरीकरण करण े  

 

    50,00,000  

 

 

            

 
310 115 

 भाग . २ ि वेणीनगर अंतगत सहयोगनगर 
येथील टॉवरलाईन र ता व इतर उवरीत भागात 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे   

    

  45,00,000  

        

1,000  

   

 50,00,000  

   
 

  

 

317 94 

 भाग . २ ि वेणीनगर मधील ि वेणीनगर 
भागामधील टॉवरलाईन रोडचे दि णेकडील 
उवरीत सोसाय ांम ये ठक ठकाणी क ट 
पेि हग लॉक बसिवणे  

         

25,00,000  

        

1,000  

      

16,00,000  

   

 

  

            4,000  1,32,00,000       1,32,00,000 

 357 397 थाप य उ ान 

 भाग . ३ िचखली येथील गायरान े ात 
उ ान िवकसीत करणे  

   

1,00,00,000  

      

1,00,00,000  

 

30 

 

181 
  

    60,01,78,184           

15,00,00,000  

 

1,00,00,000  

   
                  1,00,00,000  1,00,00,000         60,01,78,184     15,00,00,000  

    

1,00,00,000                   

1 
308 86 

भागमधील संभाजीनगर येथील मु य र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

3,00,00,000 1,00,000 1,50,00,000 
14 2 के.एस.बी.चौकात 

उडडाणपुल बांधणे 
   98,42,00,000 

47,00,00,000 3,00,00,000 

 
324 40 

भाग .९ साई गाडन येथील सां कृितक भवन 

इमारतीचे नुतनीकरणाची कामे करणे. 
1,50,00,000 20,00,000 1,00,00,000 

   
 

  

 
 

निवन 
काम 

शा नगर पोह या या तलावासाठी शेड तयार 

करणे. 
1,00,00,000 --- 50,00,000 
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    5,50,00,000 21,00,000 3,00,00,000      98,42,00,000 47,00,00,000 3,00,00,000 

1 65 59 

 भाग . ९ म ये िचखली फ ेशन लॉ ट  

पासून शा नगर, संभाजीनगर या िविवध  

भागात गाड नगसाठी पाईप लाईन टाकणे   

5,00,00,000 
   

50,00,000  
1,00,00,000  58 215 

 पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

े ाम ये ाम वाहतूक 
योजना राबिवणे  

2,50,00,00,000    3,00,00,000  
   

1,00,00,000  

      5,00,00,000 
   

50,00,000  
1,00,00,000      2,50,00,00,000    3,00,00,000    1,00,00,000  

 खालील िवशेष योजनेअंतगत निवन कामांचा अंदाजप कात समावेश कर यात यावा.  ( . २४ व . ९ )     

 
  

पपरी चचवड शहरात व छ भारत  अिभयान 
अंतगत ठक ठकाणी  व छतागह बांधणे ( फ 

े ीय कायालय) 

2,00,00,000 ---- 1,00,00,000 14 2 के.एस.बी.चौकात उडडाण 

पुल बांधणे. 

 44,00,00,000 1,00,00,000 

 

 

 

 

            

 
  

भाग .९ मधील अंतगत र याचे का टीकरण 

करणे. 
2,00,00,000 ---- 1,50,00,000 

   
 

44,00,00,000 1,50,00,000 

      2,50,00,000      2,50,00,000 

 1   

भाग . १२ मधील काळभोर गोठा शाळा . 
२/२ येथे जिमनीवरील पा याची उंच टाक  
बांधणे, उदु व ाथिमक शाळे या मधील मोक या  

जागेत दुमजली व छता गृह बांधणे, सव वग 

खो यांना पॉिलश कोटा फरशी बसिवणे तसेच 
प यांचे लोखंडी शेड उभारणे.  

1,50,00,000  

  

   50,00,000  218 1 

 सेवा वािह या चर 

बुजिवणे.  

 
   10,00,00,000    1,25,00,000  
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2   

भाग . १२ मधील मधुकर पवळे िव ालय 
शाळा .२/१ येथील ाथिमक व मा यिमक 
शाळे या वग खो यांना पॉिलश कोटा फरशी 
बसिवणे, वॉचमन कॉटर बांधणे, तसेच टेज व 

प यांचे लोखंडी शेड उभारणे. 

 1,50,00,000  

  

   50,00,000  

 

 

  

      

3   
भाग . १२ मधील यमुनानगर येथील 

मनपा या  दवाखा याम ये अ याव यक थाप य 
िवषयक िविवध कामे करण े 

    75,00,000  
  

   25,00,000  
 

 
  

      

          1,25,00,000         1,25,00,000 

 1 358 403 
भाग . १२ मधील मोक या जागेतउ ान 

िवकसीत करणे 
 1,00,00,000  

     

8,00,000  
   75,00,000  218 1 

  
30,00,00,000  10,00,00,000       45,00,000  

            30 182   44,3015,562        30,00,000  

             75,00,000             75,00,000  

             

1 294 13 
भाग .१२ दे रोड कॅ टोनमट ह ीतून येणा-या 

पावसा या पा यासाठी टॉम वॉटर लाईन टाकणे. 
24,00,000 ---- 10,00,000 218 1 ---- 30,00,00,000 10,00,00,000 35,00,000 

 294 14 

भाग .१२ महापािलका शाळेसमोरील वापरात 

नसलेले संडास लॉक पाडणे व नाला दु ती 

करणे. 

 

 

24,00,000 ---- 10,00,000       

 308 85 भाग .१२ बौ दनगर, पीनगर र याचे 24,00,000 ---- 15,00,000       
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डांबरीकरण करणे. 

      35,00,000      35,00,000 

3 64 40 

. .२८ मासुळकर कॉलनी येथील आ. .८५ येथे 

नागरी आरो य क , ने  णालय व िनवासी 

डॉ टरांचे वसतीगह बांधणे. 

35,00,00,000 50,00,000 4,50,00,000 217 13   3,38,50,00,000 4,50,00,000 

    35,00,00,000 50,00,000 4,50,00,000    - 3,38,50,00,000 4,50,00,000 

 खालील िवशेष योजन ेअंतगत निवन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेत यावा.       

   
अ णासाहेब मगर टेिडयमचे जुनी इमारत 

चरल िडझाईन या अहवालानुसार इमारतीचा 
धोकादायक भाग काढणे व मजबूतीकरण करणे. 

5,00,00,000  1,50,00,000 261 1   10,00,00,000 1,70,00,000 

       30 182   40,00,00,000 10,00,000 

       322 1   10,00,00,000 20,00,000 

   
अ णासाहेब मगर टेिडयम येथ े लाय मग वॉल 
बांधणे. 

1,00,00,000  50,00,000       

      2,00,00,000      2,00,00,000 

             

 खालील िवशेष योजन ेअंतगत निवन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेत यावा.       

1 24  
भाग  २८ म ये ठक ठकाणी कलर लॉक 

बसिवणे 

  2,00,00,000                   

-   

1,00,00,000  217 13     3,38,50,00,000    50,00,000  

       322 1    10,00,00,000 50,00,000 
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      2,00,00,000  
                 

-    
1,00,00,000                    -     

   

1,00,00,000  

1  
निवन 
काम 

फ ेि य कायालया अंतगत न ाने समािव  

भाग .१,२,३,५ अंतगत आव यक ठकाणी 

सी.सी. ट. ही.यं णा बसिवणे (सावजिनक 

सुरि तता)(िवशेष योजना) 

 

 

1,00,00,000 ---- 50,00,000 322 1   10,00,00,000 50,00,000 

२  
निवन 
काम 

दे  आळंदी र ता िवकासीत करणे कामा अंतगत 
दे  कमान ते मनपा ह  र या या कामाला 
अडथळा घडणारे उ च् दाब, लघुदाब वािह या 

हटिवणे व काश व था करणे ( हीजन 

२००५) 

(िवशेष योजना) 

2,00,00,000  50,00,000     10,00,00,000 50,00,000 

      1,00,00,000      1,00,00,000 

 खालील भांडवली अंदाजप कात निवन कामाचा समावेश कर यात यावा.        

1   पपरी चचवड महानगरपािलकेतील भोसरी 
िवधानसभा काय े ातील ाथिमक सोय सुिवधा 

(महानगरपािलका े ात मुलभूत सोई सुिवधांचा 

िवकास)  

       

10,00,00,000  

                 

-   

      

5,00,00,000  

   भूसंपादन िनधी       

रा य शासनासा िह सा- 2,50,00,000/-                 

मनपा विह सा - 2,50,00,000/-                 
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एकूण तरतुद - 5,00,00,000/-                 

      10,00,00,000                   

-    

5,00,00,000                    -                           -               -    

1 329 58 
फ े ीय कायालया अंतगत सव लेखािशषावरील 
उव रत िबले अदा करणे . 

   

5,00,00,000  
1,11,26,300  1,73,00,000  39 79 

 भाग . १ तळवडे येथे 
अंतगत र ते िवकसीत 
करणे   

   2,00,00,000       1,03,00,000  
   

1,03,00,000  

  
  

        39 91 
भाग . 3 िचखली सव 

डी. पी. र ते िवकसीत 
करणे 

   2,00,00,000          50,00,000  
      

50,00,000  

  
  

        294 9 

भाग . 3 िचखली म ये 

उंबर ओढा येथील 
ना याला  CD वक करणे 

   1,50,00,000          20,00,000  
      

20,00,000  

  
  

    5,00,00,000  1,11,26,300  1,73,00,000  
  

     5,50,00,000     1,73,00,000    1,73,00,000  

             

अ.

. 

पानां

क 

कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ करावायाची 

र. . 

पानांक कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अदांजप क य र. सन २०१६-१७ घट करावयाची 

र. 

1 627 18 पपरी चचवड महानगरपािलकेचे पुनवसन 
योजनेसाठी पा.प.ु व था व अि शमन व था 

करणे. 

5,06,00,676 00.00 70,00,000 626 8 िनगडी से. .२२ येथे (3) 

झोपडपटटी 
पुनवसनासाठी २४०० 
गाळे बांधणे ( पॅकेज - ८) 

75,88,72,150 5,00,00,000 70,00,000 

1 निव
न 
ता

िवत 

 िचखली मैलाशु दीकरण क ाचे उव रत जागेत 
आकषक  लॅ ड के पग िवकसीत करणे. 

5,00,00,000 20,00,000 20,00,000 361 58 पपरी मनपा प रसरातील 
मुळा (मुठा) नदीकाठ 

सुधारणा क प पुणे 
मनपा यांचे तािवत 

250,00,00,000 50,00,000 20,00,000 
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काम संयु र या  राबिवणे. ( 

मनपा िह सा ) 

   एकूण वाढ र म पय े-   20,00,000   एकूण घट र. .   20,00,000 

 

मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.महापौर साहेब, या मूळ अंदाजप कावर उपसुचने दारे बदल सूच वत आहे. हे बदल मा य  करावेत व 

याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करतो.                    

खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 

र. 
 नवीन काम प.ं च.ं शहराम ये समट काँ टचे र ते 

तयार करणे. 
२००००००००० -- ५००००००० ५१ ८५ बोपखेल फाटा ते 

आळंद  र ता 
वक सत करणे. 

भाग - २ 

 १७००००००० ५००००००० 

  --   ५००००००० ५५ १६१ बोपखेल फाटा ते 
आळंद  र ता 
वक सत करणे. 

भाग - ४ 

 १९५०००००० ५००००००० 

  एकूण -    १००००००००      १०००००००० 

खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७ 
घट 

करावयाची 
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र. . ची तरतूद र. 

१             380 38 सावजिनक  
सुरि तता ब भाग 

िव ुत 

2000000 100000 100000 

              380 39 2000000 100000 100000 

              380 40 2000000 100000 100000 

              380 41   2000000 100000 100000 

              382 22 सावजिनक  
सुरि तता क भाग 

िव ुत 

5000000 1400000 200000 

              382 23 5000000 1400000 200000 

              382 24 5000000 1400000 200000 

              382 25 5000000 1400000 200000 

              382 26 5000000 1400000 200000 

              382 27 5000000 1400000 200000 

              382 28 5000000 1400000 200000 

              382 29 5000000 1400000 200000 

              382 30 5000000 1400000 200000 

              382 31 5000000 1400000 200000 

              382 32 5000000 1400000 200000 

              382 33   5000000 1400000 200000 

              385 36 सावजिनक  
सुरि तता ड भाग 

िव ुत 

5000000 850000 250000 

              385 37 5000000 850000 250000 

              385 38 5000000 850000 250000 

              385 39 5000000 850000 250000 

              385 40 5000000 850000 250000 
             

              385 41 5000000 850000 250000 

              385 42 5000000 850000 250000 

              385 43 5000000 850000 250000 
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              385 44 5000000 850000 250000 

              385 45   5000000 850000 250000 

              388 29 सावजिनक  
सुरि तता इ भाग 

िव ुत 

2500000 900000 135000 

              388 30 2500000 900000 135000 

              388 31 2500000 609000 91000 

              388 32 3500000 1100000 165000 

              388 33 2500000 900000 135000 

              388 34 2500000 900000 135000 

              388 35 2500000 900000 135000 

              388 36 2500000 900000 135000 

              388 37 2500000 900000 135000 

              388 38 2500000 900000 135000 

              388 39 2500000 900000 135000 

              388 40 5000000 900000 135000 

              389 42 20000000 5500000 825000 

              389 43 10000000 2400000 360000 

              389 44 8000000 2000000 300000 

              389 45   15000000 4900000 2250000 

              389 8 सावजिनक  
सुरि तता फ भाग 

िव ुत 

4000000 1000000 250000 

              389 9 4000000 1000000 250000 

              389 10 6000000 1000000 250000 

              390 11 6000000 1400000 350000 

              390 12 25000000 1550000 400000 
             

              390 13 2000000 500000 150000 

              390 23   5000000 800000 200000 
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२             420 13 उजाबचतीची 
उपकरणे ीट 
लाईट नुतनीकरण अ 
भाग िव ुत 

5000000 900000 900000 

              420 14 5000000 400000 400000 

              420 15 5000000 400000 400000 

              420 16 5000000 1000000 1000000 

              420 17 5000000 650000 650000 

              420 18 5000000 650000 650000 

              420 19 5000000 1250000 1250000 

              420 20 5000000 1150000 1150000 

              420 21 2500000 550000 550000 

              420 22 2500000 550000 550000 

              420 23 2500000 1100000 1100000 

              420 24 2500000 550000 550000 

              420 25   2500000 1125000 1125000 

              421 13 उजाबचतीची 
उपकरणे ीट 
लाईट नुतनीकरण ब 
भाग िव ुत 

2500000 100000 100000 

              421 15 2500000 250000 200000 

              421 16 2500000 250000 200000 

              422 17 2500000 250000 200000 

              422 18 1500000 250000 200000 

              422 20 500000 250000 200000 

              422 21 500000 250000 200000 

              422 22 500000 250000 200000 

 
             

              422 23 
 

500000 250000 200000 

              422 24 500000 250000 200000 
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              422 25 600000 50000 40000 

              422 26 10000000 3500000 3000000 

              424 24 उजाबचतीची 
उपकरणे ीट 
लाईट नुतनीकरण  
क  भाग  िव ुत 

10000000 3300000 3300000 

                        

              427 45 उजाबचतीची 
उपकरण े ीट 
लाईट नुतनीकरण  
ड  भाग िव ुत 

10000000 3300000 3300000 

                        

              428 12 उजाबचतीची 
उपकरण े ीट 
लाईट नुतनीकरण  
इ  भाग िव ुत 

2500000 900000 450000 

              428 13 2500000 850000 425000 

              428 14  2500000 850000 425000 

              428 15  2500000 850000 425000 

              428 16  2500000 900000 450000 

              428 17  2500000 850000 425000 

              428 18  2500000 850000 425000 

              428 19  2500000 850000 425000 

              428 20  2500000 850000 425000 

              428 21  2500000 850000 425000 

              429 26   10000000 3300000 1650000 

              430 10 उजाबचतीची 
उपकरणे ीट 
लाईट नुतनीकरण  
फ  भाग 
 
 

3000000 1000000 500000 

       430 11 3000000 1000000 500000 

              430 12 3000000 1000000 500000 
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              430 13 3000000 1000000 500000 

              430 14 3000000 1000000 500000 

              430 16 2000000 1000000 500000 

              430 17 2000000 1000000 500000 

              430 18 2000000 1000000 500000 

              430 19 2000000 1000000 500000 

              431 22 4000000 1000000 500000 

              431 24 10000000 3200000 2650000 

३ 406 1 एल ई डी फट ग खरेदी 53000000 15121000 7500000             

  407 2 12000000 2000000 4000000             

  407 3 4700000 1500000 1000000             

  407 4 60000000 100000 32906000             

४ 392 11 इमारत शाळा शॉ पग सटर 5000000 1500000 2500000             

      एकुण र म पये     47906000           47906000 

 

खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 

 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 
र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७  
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ पु तक 
.२ 

पानांक 
२६० 

११/१ श ण मंडळ म.न.पा. ह सा -- ७१६२६९००० ५००००००० पु तक 
मांक 
३ 

३ भुसंपादन नधी 
नगररचना वभाग 

-- ४७०८५२००० ५००००००० 
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खाल ल माणे उपसूचना सन २०१५-१६ चे सुधा रत व २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेत यावी. 

अ.
. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क
य र. 

सन २०१६-१७ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

र. . 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखा शष/कामाचे 
नांव 

अंदाजप क य 
र. 

सन 

२०१६-१७ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची र. 

१ ता वत 
न वन 
काम 

 चखल  मैलाशु ीकरण 
क ा या जागेत आकषक 
लॅ ड के प ंग व थाप य 
वषयक कामे करण े

५ कोट  -- १.२० कोट  २३८ ३० मोशी भाग .६ 
येथे नाला े न ंगची 
कामे करणे. 

  १८ लाख 

२ ता वत 
न वन 
काम 

 रावेत ये थल बा केट 
जसाठ  आकषक 

एल.ई.डी. लाईट ंग करणे. 

१ कोट  -- ५० लाख २४० २७ मोशी भाग .६ 
ा धकरण येथे 
टॉम वॉटर करणे. 

  २५ लाख 

३ ता वत 
न वन 
काम 

 प ंपर  ये थल शाहू  महाराज 
पुत यामागे युरल व 
अनुषंगीक कामे करण.े 

३ कोट  -- ५० लाख २४४ ५६ . .६ मोशी येथील 
ट .डी.आर चे 
बद यात मनपा या 
ता यात आलेले र ते 
खडीकरण करणे व 
बी.बी.एम. करणे. 

  १ कोट  

४ ४६ ५ . .१४ येथील 
वाहतूकनगर  येथील मु य 
र ता काँ टचा करण.े 

९.७७ कोट  २ कोट  ५० लाख २४४ ५८ . .६ मोशी येथील 
राधाकृ णनगर, 
सु नलनगर ना शक 

रोड व इतर 
ठकाणचे र ते 
बी.बी.एम. करणे. 

  ५८ लाख 

       २४४ ५९ . .६ मोशी येथील 
से. .४,६ मधील 
र यांचे ंद करण 
करणे. 

  २५ लाख 

       २५४ १३३ वाघे वर 
कॉलनीमधील र ते 

  २५ लाख 
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बीबीएम प तीने 
डांबर करण करणे. 

       २७२ १०० . .६ मोशी येथील 
चौक सुशो भकरण, 
पीड ेकर झे ा 
ॉ स ंगसाठ  प े व 

वाहतूक वषयक 
कामे करणे. 

  १९ लाख 

   एकूण -    २.७० कोट       २.७० कोट   
 

                             
मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांड े – मा.महापौर साहेब, मा.वैशाल  काळभोर व मा. तभा भालेराव यांची, मा.ॲड.संद प चंचवड े व मा.शमीम पठाण यांची, 

मा.चं कांता सोनकांबळे व मा. शांत शतोळे यांची, मा. भाकर वाघेरे व मा.रामदास बोकड यांची, मा. ॲड. नतीन लांडगे व मा.भारती फरांदे 

यांची, मा.शुभांगी बो-हाडे व मा. वाती साने यांची, मा.योगेश बहल व मा.उ हास शे ी यांची या माणे सव उपसुचना ि वकार या आहेत.   
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मा.मंगलाताई कदम-  मा.महापौर साहेब, आजची सभा सोमवार द.२१/३/२०१६ रोजी 

द.ु१.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. 

मा.नंदा ताकवणे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देते. 

मा.महापौर – ह  सभा सोमवार दनांक २१/३/२०१५ रोजी दुपार  १.०० पयत तहकूब 

कर यात येत आहे.  

 

                                        (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
                                                महापौर 
                                      पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                                            पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  च ंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 

मा. वशेष महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५६ 

सभावृ तांत 
( द.१७/३/२०१६ ची तहकूब सभा ) 

 

दनांक – २१.३.२०१६        वेळ – दुपार  १.०० वाजता 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची गु वार द. १७/३/२०१६ ची तहकूब मा. 

वशेष महापा लका सभा सोमवार द.२१.३.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वाजता 

महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात 

आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होते.    

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.पौ णमा र व ं  (आ पा) सोनवणे 

३. मा.भालेकर अ णा दल प 

४. मा.सौ. वाती मोद साने 

५. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

६. मा.थोरात व नता एकनाथ 

७. मा.जाधव साधना रामदास 

८. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

९.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१०.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

११.  मा.काळजे नतीन ताप 

१२.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 
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१३.  मा.बाबर शारदा काश 

१४.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१५.  मा.उ हास शे ी 

१६.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१७.  मा.पवार संगीता शाम 
१८.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१९.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२०.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२१. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२२.  मा.भारती फरांदे 

२३.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२४.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२५.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

२६. मा.नेटके सुमन राज  

२७.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२८.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

२९.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३०.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३१.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवडे 

३२.  मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

३३.  मा.अपणा नलेश डोके 

३४.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३५.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

३६.  मा. साद शे ी  

३७.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  
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३८.  मा.काळभोर वैशाल  जा ल ंदर 

३९.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४०.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४१.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

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

४३.  मा.सुपे आशा र वं  

४४.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४५.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४६.  मा.जा लंदर (बा प)ु शं दे   

४७.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडगे 

४८.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

४९.  मा.सावळे समा र व ं  

५०.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

५१.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
५२.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

५३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

५४.  मा. गता सुशील मंचरकर 

५५.  मा.कैलास महादेव कदम 

५६.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

५७.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

५८.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

५९.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६०.  मा.काळे वमल रमेश 

६१.  मा.पाडाळे नता वलास 

६२.  मा. वनोद जयवंत नढे 
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६३.  मा.तापक र अ नता मि छं    

६४.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६५.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

६६. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

६७.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६८.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

६९.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७०.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

७१.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७२.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

७३.   मा.जगताप राज  गणपत  

७४.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

७५.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

७६.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

७७.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

७८.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

७९.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

८०.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

८१.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

८२.   मा.संजय केशवराव काटे 

८३.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

८४.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

८५.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

८६.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
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        या शवाय मा.तानाजी शं दे – अ त र त  आयु त, मा.उ हास जगताप-

नगरस चव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-

सह आयु त, मा.च हाण, मा.तुपे - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास 

अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.खांडकेकर, मा.दुरगूडे - सहा.आयु त, मा.पवार – कायदा 

स लागार, मा.कुलकण , मा.बरशे ी, मा.कांबळे, मा.ग ू वार, मा.भोसले – कायकार  

अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होते.    

                             ----------- 

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

प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत 

आहे. 

मा.नगरस चव –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा. थायी 

स मतीने अं तम वीकृतीकर ता सादर केले या अंदाजपञकामधील तरतूद म ये 

फेरबदल करावया या या  सूचना मांड यात आ या या नयम तरतूद माणे 

वृ तपञात वशेष घोषणा देऊन स द कर यात आ या तसेच यांची 

ाहयता/अ ाहयता याबाबतचा अ भ ाय घे याक रता मा.मु यलेखापाल यांचेकडे 

पाठ वणेत आ या हो या. 
(मा.नगरस चव यांनी अनु मांक व ाहय/अ ाहय सूचनांचे वाचन केले.)   

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, सव ाहय उपसूचना ि वकार या आहेत.  

मा.महापौर – पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे अंदाजपञक फेरफार क न 

अं तम र या वीकृत केलेचे जा हर कर त आहे.   
 

ठराव मांक – ८४२                                                वषय मांक -१ 

दनांक- २१/३/२०१६                                                वभाग- मा.आयु त  

          संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे .लेखा/६/का व/४७०/२०१६  
                द.०२/०२/२०१६   
             २) मा. थायी स मतीकडील ठराव .१५२७१ द.१८/०२/२०१६    
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    मा.आयु तांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे प ंपर  चंचवड 

महापा लकेचे सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप क “अ” 

व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत 

महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे 

“प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व 

म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत 

आले.  

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

 

अ. . तप शल सन २०१५-१६ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 

सन २०१६-१७ चा अंदाज 

र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

२४,७८,५३,४९,६०० २७,०७,०४,०१,००० 

२) एकूण खच २२,०१,१६,४९,६०० २७,०२,१६,५८,५०० 

३) अखेरची श लक  २,७७,३७,००,०००     ४,८७,४२,५०० 

ब) 

१) 

 

भाग-३ एकूण जमा 

२७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

क) 

१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

  १०८८१६३९०००   १२७५४९८२००० 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

   २७२२८५५०००   ११८१३७३१००० 
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३) अखेरची श लक    ८१५८७८४०००     ९४१२५१००० 

 

 वर ल माणे मा.आयु त यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवून पुढ ल माणे कमी 

अ धक कर यात येत आहे.   

                           सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञक 

 

 

अ.

. पानांक  अ. . लेखा शष वाढ  घट   

१ ६५ ७९ 

वशेष योजना ( शाळा इमारत)                   

भाग . ११ यमुनानगर मधील जुनी मोडकळीस आलेल  

करसंकलन ( तळवड)े कायालय इमारत पाडून नवीन 

अ यावत यमुनानगर करसंकलन व सी. एफ. सी. साठ  

इमारत बांधणे   

१११०००००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   १११०००००  

२ ३२४ ४४ 

इमारत योजना फ भाग                                    

भाग . ११ यमुनानगर मधील संभाजी राजे 

डांगणावर वॉचमन कॉटर बांधणे. 
९९९९०००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   ९९९९०००  

३ ३१९ १४७ 

दगडी फरशी फुटपाथ फ भाग         

भाग .११ यमुनानगर वेणीनगर चौकातील मोकळया 

जागे या  समा भंतीची उंची वाढ वणे व प ह ग लाक  

बस वणे 

४९९९०००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   ४९९९०००  
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४ १६ ८ 

( वशेष योजना आ णासाहेब मगर टेडीअम)   

आ णासाहेब मगर टेडीअम येथे े क  गॅलर  बांधणे, 

हो टेल ची  ब डींग बांधणे व मैदाने वकसीत करणे 

२०००००००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

५ १६ ९ 

( वशेष योजना आ णासाहेब मगर टेडीअम)  आ णा 

साहेब मगर टेडीअम येथे डासंकूल उभारणे ( बा केट 

बॉल, लॉन टे नस कोट व इतर मैदानी खेळ) 

२०००००००   

 

  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

६ ५७ २१५ 

( वशेष योजना )                                   

प ंपर  चंचवड महापा लका े ाम ये ाम वाहतूक 

योजना राब वणे  

२०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

७ ५९ १ 
 ( वशेष योजना )                                                        

महापौर नवास नधी 
१०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००००  

८ ५२७ ७१ 

(भुयार  गटर योजना)                                              

भाग .५९ मधील  मधुबन प रसरातील र ते व UTWT 

व  TWT प दतीने मॉडेल वॉड धरतीवर वकसीत करणे. 
१०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००००  

९ नवीन   
भाग . ५९ मधील अंदाजप कात नमूद नसले या 

कामांवर ल अंतीम बीले अदा करणे 
१०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००  
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१० ४९२ ६९ 

(पाणी पुरवठा योजना नधी  क े ीय कायालय)      

सांगवी येथील मधुबन प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने 

पाणी पुरवठा  वषयक वकास कामे करणे तसेच इतर 

अनुषं गक कामे करणे 

३००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ३००००००  

११ ४९२ ७० 

(पाणी पुरवठा योजना नधी  क े ीय कायालय)         

सांगवी येथील  शतोळे नगर गंगानगर व जवळील 

प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने पाणी पूरवठा वषयक 

वकास कामे करणे  तसेच इतर अनुषं गक कामे करणे 

३००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ३००००००  

१२ ४९५ ३९ 

(पाणी पुरवठा योजना  ड े ीय कायालय)     जल े  . 

ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे नवीन १५ल  मतेची 

उंच टाक  बांधणे  
४६०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ४६०००००  

 

 

१३ 

 

 

१६ 

 

१२ 

वशेष योजना पवना व मुळा नद  काठ  मनपा प रसरात 

ठक ठकाणी संर ण  भंत बांधणे.     

दापोडी येथे एस.एम.एस. कॉलनी या बाजूने रटे न ंग वॉल 

बांधणे. 

 

९९००००० 
  

 

  
६९ 

 

२६ 

 

नवीन पूण योजना  

 

 
 

९९००००० 

 

 

१३ 

अ 

 

  

दापोडी आर ण . ३/३० म ये नवीन शाळा इमारत 

बांधणे. 

 

   १००००००० 

 

 

 

     ० 
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१४ ३२ २४० 

( वषेश योजना)                                                   

भाग .६१  दापोडी मु य र यांचे हॉट म स प दतीने 

डांबर करण करणे 

२००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१५ ३३ २४१ 

  ( वषेश योजना)                                           

भाग . ६१ दापोडी मु य र या या कडेने पावसाळी 

गटरसाठ  पाईप लाईन टाकणे 

२००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१६ ३३ २४२ 

 ( वषेश योजना)                                                

दापोडी  भाग .६१  र या या कडेने नवीन ८० म म. 

रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणे 
२००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१७ 
नवीन 

काम 
  

भाग . ६१ दापोडी डॉ. आंबेडकर पुतळा ते बोपोडी 

पुलापयतचा र ता वकसीत करणे 
१५००००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   १५००००००  

१८ 
नवीन 

काम 
  

दापोडी  मशानभूमी व वध  सुधारणा करणे 
२५०००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २५०००००  

१९ १७२ ५५ 

(इमारत योजना क भाग)                      

( भाग . ६१) दापोडी मधील आर ण . ३/२९ व 

३/३० रटेल माकट व फायर टेशन साठ  वकसीत करणे 

व  ठक ठकाणी सुर ा भंत बांधणे  

४७०००००   

 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   ४७०००००  

२० नवीन   
भाग .५९ मधील ओ.पी.डी. सुतीगृ ह इमारतीचे 

५००००००    
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काम नुतनीकरण करणे  

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ५००००००  

२१ २३ ५३ 

( वषेश योजना)                                                     

जुनी संगवी भाग . ९१ दापोडी पुलापासून स.न.२६ 

मधुबन सो. मधील डीपी र ता वकसीत करणे  
२०००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

२२ ५०५ ७५ 
पाणी पुरवठा योजना नधी ई े ीय कायालय            

भाग  ३२ सॅड वक कॉलनी येथे उंच जलकंुभ बांधणे 
१२४०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १२४०००००  

२३ २४४ ५२ 

सरफेस गटस ई भाग                                          

भाग . ३२ सॅड वक  कॉलनी येथे भोसर  दघी  शवे 

वर ल र ता  वकसीत करणे 
१२५०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १२५०००००  

२४ २५३ १२३ 

भाग . ३२ सॅड वक कॉलनी म ये संत तुकाराम नगर, 

संभाजीनगर,ओमसाई पाक इ. ठकाणी र यांचे 

हॉट म स प दतीने डांबर करण करणे 

१२५०००००   

 

  
३३६ 

 

३ 

 

भुसंपादन नधी 

   

१२५००००० 

 

 

२४
अ 

 

 

 

 

भाग . ४९ बापुजीबुवा नगर भागात “जल ेञ ड- ४ 

अंतगत . .४९ थेरगावम ये पा या या टाक चे वतरण 

यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार पाईपलाईन 

टाकणे कामामधुन भागातील जु या पाईपलाईन बदलुन 
नवीन टाकणे. 

  ३०,००,००० 

 

 

 

 

 

     ० 
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२५ २३८ ३० 
(नाला े न ंग ई भाग )                                       
मोशी भाग . ६ येथे नाला े न ंगची कामे करणे 

१८०००००   
 

  ४ १० भुसंपादन नधी   १८०००००  

२६ २४० २७ 
(सरफेस गटस ई भाग)                                          

भाग . ६ मोशी धकरण येथे ॉम वॉटर करणे 
२५०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

२७ २४४ ५६ 

खडी  मुरमाचे र ते ई भाग                   

भाग .६ मोशी येथील ट .डी.आर.चे बद यात मनपा या 

ता यात आलेले र ते खडी करणे व बी बी एम करणे 

२२५०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २२५०००००  

२८ २४४ ५८ 

(खडी  मुरमाचे र ते ई भाग)                  

भाग .६ मोशी येथील राधाकृ णनगर, सु नलनगर, 

ना शक रोड व इतर ठकाणचे र ते बी बी एम करणे 

५८०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   ५८०००००  

२९ २४४ ५९ 

(खडी  मुरमाचे र ते ई भाग)                           

 भाग . ६ येथील से. . ४,६ मधील र यांचे 

ं द करण करणे 

२५०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

३० २५४ १३३ 
वाघे वर कॉलनी मधील र ते बीबीएम प दतीने 

डांबर करण करणे 
२५०००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

३१ २५४ १३२ 

(डांबर  र ते)                                                        

मोशी भाग . ६ उव रत र ते बीबीएम प दतीने 

डांबर करण करणे 
६८०००००   
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  ४ १० भुसंपादन नधी   ६८०००००  

३२ २७२ ९७ 

( थाप य वषयक कामे)                               

भाग . ६ मोशी येथील शाळांची थाप य वषयक कामे 

करणे 

२००००००   

 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २००००००  

३३ २७२ १०० 

भाग . ६ मोशी येथील चौक सुशो भकरण, पीड 

ेकर,झे ा ॉ स ंगसाठ  प  ेव वाहतूक वषयक कामे 

करणे 

३५०००००   

 

  
४ 

 

१० 

 

भुसंपादन नधी 

   

३५००००० 

 

 

३३ 

अ 

 

 

८०४ 

 

 

 

६३ 

६४ 

 

 

जल ेञ .ड/१५ अंतगत भाग . ४४ प ंपर  कॅ प, 

प ंपर  वाघेरे प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा 

वषयक देखभाल दु ती कामे करणे 

   ७००००० 

   ७५०००० 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
० 

३४ ४९९ ११३ 

(पाणीपुरवठा योजना ड े ीय कायालय)        

 सन २०१५-१६ साठ  भाग . ४४ मधील जु या सी. 

आय लाईन बदलून नवीन डी आय पाईप लाईन टाकणे 

३००००००   

 

  ४९८ १०४ 

जल े  . ड/९ प ंपळे सौदागर प रसरातील जुनी ६ ल  

ल. मतेची उंच टाक  पाडून या जागी नवीन टाक  

बांधणे   
३०००००० 

 

३५ ५०२ ७ पांजरपोळ येथे उंच टाक  बांधणे ४५०००००    
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  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४५०००००  

३६ ४८२ ३ 

भाग . ४८ ीनगर म ये पाणीपुरवठा वतरण 

यव थेत सुधारणा करणे साठ  नवीन पाईपलाईन पुर वणे 

व टाकणे 

३०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

३७ १४ १६ 
भाग . ३४ ग हाणे व ती  म ये ना याची सुधारणा 

करणे व उंची वाढ वणे 
३०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

३८ ६४ ६९ 
भाग . ३४ ग हाणे व ती म ये आर ण . ४१७ येथे 

ाथ मक शाळा बांधणे 
५०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ५००००००  

३९ ६५ ७० 
भाग . ३४ ग हाणे व तीम ये आर ण  ४१८ येथे 

सां कृ तक क  बांधणे 
१००००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १०००००००  

४० २३८ २९ 
. . ३४ ग हाणे व तीम ये ठक ठकाणी पावसाळी 

पा याचे बंद पाईप गटस करणे व अनुषं गक कामे करणे 
२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४१ २५३ १२४ 

. .३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबा माळ, आपटे कॉलनी, 

व शतलबाग, येथे र ते हॉट म स प दतीने र ते 

डांबर करण करणे 

४०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  

४२ २५३ १२५ 
.  ३४ ग हाणे व तीम ये जे.पी.नगर आ दनाथ नगर व 

इ. भागाम ये हॉट म स प दतीने र ते डांबर करण करणे 
४०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  
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४३ २५९ ५१ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबा माळ व आपटे 

कॉलनी येथे पे ह ग लॉक व थाप य वषयक कामे 

करणे 

३०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

४४ २५९ ५२ 
. .३४ ग हाणे व ती इ. ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे 

व थाप य वषयक कामे करणे 
२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४५ २६५ ४७ 
. . ३४ ग हाणे व तीम ये अि नशामक क ासमोर ल 

जुने संडास लॉक पडून नवीन संडास लॉक बांधणे 
१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

४६ २६५ ४८ 

.  ३४ ग हाणे व तीम ये आर ण . ४१४ येथे 

बांधणेत आले या सां कृ तक हॉल या वर या मज यावर 

फ नचर यव था करणे 

२०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४७ २६५ ४९ 
.  ३४ ग हाणे व तीम ये मनपा या ता यात असले या 

इमारतीची सुधारणा करणे व थाप य  वषयक कामे करणे 
२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४८ २६५ ५० 
. ं . ३४ ग हाणे व तीम ये मनपा या ता यात आले या 

आर णास   समा भंत बाधणे व अनुषं गक कामे करणे 
४०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  

४९ २७१ ९२ 
. ं . ३४ म ये सं.न.ं ६९५ मधील मनपाचे हॉ पीटल व 

ओपीडी इमारतीचे पेट ंग व थाप य  वषयक कामे करणे 
२०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  
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५० २७१ ९३ 
. . ३४ ग हाणे व तीम ये  ठक ठकाणी फ नचर 

यव था मंडप यव था करणे व वागत कमान बांधणे 
१०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १००००००  

५१ ६०३ २० 
. ं  ३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबामाळ येथे म हला व 

पु षासाठ  व छतागृ ह बांधणे 
१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

५२ ६०३ २१ 
. . ३४ ग हाणे व तीम ये आनंदनगर खंडोबा माळ येथे 

म हला व पु षासाठ  व छतागृ ह बांधणे 
१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

५३ २७१ ८० 
वॉड . ३४ म ये खंडोबा माळ प रसरात ठक ठकाणी 

पे ह ंग लॉक बस वणे 
३०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

५४ २७१ ७९ 
वॉड . ३४ मधील फुटपाथ चेबस रोड,  ड हायडर इ.ची 

दु ती करणे 
१३००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १३००००० 

 

५४ 

अ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग . ३३ गवळीनगर मधील आर ण . ४०७ 

खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत बांधणे 

   ५०००००० 
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० 

५५ 

१६६ 

सुधार

त  

४६ स द  मा हती जनसंपक  वभाग 

 

५०००००० 
   

  
पु तक 

 
२ 

  
     

  १५२ २४ थाप य मु य कायालय, थायी आ थापना  ५००००००  

५६ २२ ३१ 
भाग . ५३ वाकड मधील अंतगत र याचे डांबर करण 

करणे 
२००००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००० 

 

५६ 

अ 

 

 

 

 

 

वाड . ३९ मधील संत तुकाराम नगर प ंपर  येथील 

पीसीएमट  डेपो उदयानात अ याधु नक काश यव था 

करणे व इतर अनुषं गक कामे करणे 

 

    ५०००००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ० 

५७ ६७ २७ बालनगर   वक सत करणे ९३१०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ९३१०००००  

५८ १८ ३ 

वॉ. .२४ (नवीन . .२९) इं ायणीनगर से.न.ं महारा  

कॉलनी शेजार  मोकळा भूखंड . ३ म ये येथे पोह याचे 

तलाव बांधणे 

४५०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ४५००००००  

५९ ३७८ ४० 
अ े य कायालय व इतर आव यक ठकाणी CCTV 

५५०००००    
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यं णा बस वणे 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ५५०००००  

६० ३९१ ३ 
ब  े य कायालय अंतगत चौक व मनपा इमारत शाळा 

इ. ठकाणी CCTV यं णा बस वणे 
४००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ४००००००  

६१ ३९३ १० 
ड े य कायालया अंतगत व वध ठकाणी CCTV 

यं णा बस वणे  
२५०००००   

 

  
३३६ 

 

३ 

 

भुसंपादन नधी (नगररचना) 

  

२५००००० 

 

 

 

 

 

६१

अ 

 

३६८ 

 

 

५ 

 

 

अपारंपा रक ऊजा ञोतापासुन सोलर पॅनल बसवुन वज 

नम ती करणे. 

      २५००००० 

 

 

 

 

 

३७२  
मनपा या अ/ब/क/ड/इ/फ काय ेञातील र यांवर LED 

बस वणे 

      १००० 

 
 

      ० 

६२ ४११ १ 

क भाग मनपा भवन काय े ातील र ता ं द करणात 

अडथळा करणारे व धोकादायक व शहर 

सुशो भकरणाक रता आव यक असलेने उ चदाब व 

लघुदाब  वीजव ह या मरा व कंपनीचे उ चदाब व तारा 

हल वणे 

४९५००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ४९५००००  
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६३ ४११ २ 

क भाग भोसर  काय े ातील र ता ं द करणात अडथळा 

करणारे व धोकादायक व शहर सुशो भकरणाकर ता 

आव यक असलेने उ चदाब व लघुदाब वीजवा ह या 

मरा व कंपनीचे उ चदाब व तारा हल वणे 

१९५००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  १९५००००  

६४ ४११ ३ 

क भाग दघी बोपखेल व कासारवाडी काय े ातील 

र ता ं द करणात अडथळा करणारे व धोकादायक व शहर 

सुशो भकरणाक रता आव यक असलेने उ चदाब व लघुदाब 

वीजवा ह या मरा व कंपनीचे उ चदाब व तारा हल वणे. 

१९५००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  १९५००००  

६५ ३९० २६ .  १ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे करणे ३३०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६६ ३९० २७   २ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे करणे ३३०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६७ ३९० २८   ३ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे करणे ३३०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६८ ३९० २९   ५  अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे करणे ३३०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६९ ३९० ३० 
  ४ व २८  अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे 

करणे 
२००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७० ३९० ३१ फ े ीय कायालयात वाहतूक नयं क दवे बस वणे ८०००००    
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  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ८०००००  

७१ ४१७ ७ फ े ीय कायालयात हायमा ट दवे बस वणे २००००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७२ ४०५ १९ 
फ े ीय कायालयात उ यानात व युत वषयक कामे 

करणे  
२००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७३ ३८८ ४२ 
   ६   अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे 

करणे 
५५०००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ५५०००००  

७४ 

 

३८८ 

 

४३ 

 

  २९  अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे करणे २४००००० 

 

 

  

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २४०००००  

७५ ३८८ ४४ 
.  ३१ व ७ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक कामे 

करणे 
२००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७६ ३८८ ४५ इ े ीय कायालयात द याचे नूतनीकरण करणे ४९०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ४९०००००  

७७ ४०० १८ 
अ े य कायालयात उ यानात नवीन व युत पंप 

बस वणे 
१००००००   

 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   १००००००  

७८ ३९३ १० ड े य कायालयातगत व वध ठकाणी सीसीट ह  ५००००००    
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यं णा उभारणे (२०१६-१७) 

  ८ १४ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ५०००००० 

७९ ९४ १३३ 
भाग . २७ मोरवाडी प रसरातील उव रत र यांचे 

हॉट म स प दतीने डांबर करण करणे 
५०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ५०००००० 

८० १०० १९ 
भाग . २७ दा सोसायट  जवळील डीपी र यावर 

सीडी वक बांधणे 
३०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ३०००००० 

८१ १०२ २७ 
भाग . २७ मोरवाडी आय.ट .आय इमारतीचे थाप य 

वषयक कामे करणे 
६०००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    ६०००००० 

८२ १३६ ४ भाग . २७ म ये समाज मंद र बांधणे २५०००००    

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    २५००००० 

८३ ९० ४७ 
भाग . २७ म ये हाडा व इतर रा हले या ठकाणी 

प रसरात हॉट म स प दतीने डांबर करणे करणे 
१५००००० 

   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    १५००००० 

८३

अ 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग . ३३ गवळीनगर मधील आर ण . ४०७ 

खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत बांधणे 

    ५०००००० 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

० 
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८३

ब 
  

मनपा काळेवाडी नयोिजत शाळा इमारतीला ल ट 

बस वणे     

     २००००० 

 

 

 

 

 

    
 

० 

 

 

 

८३

क 

 

 

 

 

३८८ 

 

 

४२ 

 

 

भाग .६ मोशी येथील न याने वकसीत होत 

असले या ड.पी. र यावर काश यव था करणे. 

 

   ४०,००,००० 

 

 

 

 

 

४३ 

 

 

भाग .६ मोशी येथील अंतगत प रसरातील 

न याने वक सत होत असले या र यावर काश 

यव था करणे. 

   २०,००,००० 

 

 

 

 

४४ 

 

भाग .६ मोशीमधील से टर ४ ते ११ मधील 

र यावर ल दवाब तीचे नुतनीकरण करणे. 

   १५,००,००० 

 

 

 

     ० 

८४ ३८६ १३ 
डुडुळगाव अंतगत र यावर काश यव था करणे व 

नुतनीकरणे करणे (सन २०१५-१६ सुधार त) 
१०३००००   

 

  

३९३ 

 

 

९ 

 

 

इ े य कायालयातील अंतगत सु वधा वाढ करणे 

सीसीट ह  यं णा उभारणे 
  

१०३०००० 

 

८४ 

अ 

 

  

डुडुळगाव अंतगत र यावर अंतगत काश यव था व 

नुतनीकरण करणे   

न वदा-८/११-२०१५-१६   

  १५,००,००० 
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० 

८५ ३९२ ५ 
भाग . ४६ वजयनगर येथील नवीन शाळा इमारती 

म ये उदवाहक बस वणे व अनुषं गक  कामे करणे 
२०००००० 

  

  ३३६ ३ भूसंपादन नधीतून   २०००००० 

८६ ६९ २७ 
साय स पाक जवळीक जागेत भारतर न व वेशरया यांचे 

मारक व दालन उभारणे 
१००००००० 

   

  
५७ २१६ 

पुणे ना शक र या ते नगडी भ ती श ती चौक पाईन 

र ता येथील HCMTR  वक सत करणे   
१००००००० 

       

 

          वर ल माणे मा.आयु त यांचे सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकात खच 

बाजुचे अंदाजात र. .५८,६२,७८,०००/- अ धक व र. .५८,६२,७८,०००/- कमी करणेत 

येत आहेत. 

         यानुसार मा. थायी स मतीचे सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-

१७ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत 

जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा 

वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत 

क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क 

पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अं तम ि वकृती देणेत येत आहे.  

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
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अ. . तप शल सन २०१५-१६ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 

सन २०१६-१७ चा अंदाज 

र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

२४,७८,५३,४९,६०० २७,०७,०४,०१,००० 

२) एकूण खच २२,०१,१६,४९,६०० २७,०२,१६,५८,५०० 

३) अखेरची श लक  २,७७,३७,००,०००     ४,८७,४२,५०० 

ब) 

१) 

 

भाग-३ एकूण जमा 

२७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

क) 

१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

  १०८८१६३९०००   १२७५४९८२००० 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

   २७२२८५५०००   ११८१३७३१००० 

३) अखेरची श लक    ८१५८७८४०००    ९४१२५१००० 

 

वर ल माणेचे थायी स मतीचे अंदाजप क “अ”, “क” व “प” वचारात 

घेऊन याम ये बदल घडवून आण यासंबंधी या ा य सूचनांपैक  तावकाने 

वीकारले या सूचना वचारात घेऊन पुढ ल माणे कमी/अ धक करणेत येत आहे. 
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अ. 

. 

अ.

. 

पा

नां

क 

कामा

चा 

अ. . 

लेखा श

ष 

कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-१७ 

ची तरतूद 

वाढ 

करावयाची 

र. . 

पानां

क 

कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/

कामाचे 

नांव 

अदांज-प क य 

र. 

सन  

२०१६-१७ची 

तरतूद 

घट 

करावयाची 

र. 

१ अ १ 

 

 न वन 

काम 

थाप य 

वभाग 

भाग . २७ 

येथे महा मा 

बसवे वर 

यांचा पुतळा 

उभारणे 

 

१.० कोट  - २० लाख ७० २६ ना व य 

पुण 

योजना 

- १.१९ कोट  २० लाख 

२ २  न वन 

काम 

थाप य 

व.यो. 

पयटन 

वकास 

आराख

डा 

वदयानगर 

मोकळा जागा  

आ. . ३०१ 

वकसीत 

करणे. 

(उ यान 

करणे, 

महा मा गांधी 

यांचा पुतळा 

२०.० कोट  - २.० कोट  ५३ ११९ थाप य 

वशेष 

योजना / 

नगडी ते 

दापोडी 

र यांचे 

दापोडी ते 

प ंपर  

चौक 

५.० कोट  २.५० कोट  ५० लाख 
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उभारणे) 

 

हॉट म स 

प दतीने 

दु ती 

करणे. 

      

 

   ५४ १३१ थाप य 

वशेष 

योजना/ना

शक 

फाटा ते 

वाकड या 

बीआरट ए

स 

कॉर डॉर 

वर ल 

व वध 

सेवा 

वा ह यां

साठ  

खोदलेला 

५.० कोट  २.०० कोट  ५० लाख 
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र ता व 

फुटपाथचे 

चर 

पुववत 

करणे. 

         ५४ १३२ थाप य 

वशेष 

योजना / 

ना शक 

फाटा ते 

वाकड या 

बीआरट ए

स 

र यालग

त 

उ चतम 

ुतगती 

माग 

(HCMTR) 

र यांचे 

े ाम ये 

सायकल 

१२.० कोट  ३.०० कोट  ५० लाख 
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ॅक, 

जॉ गंग 

टक, 

वृ ारोपण 

इ. व वध 

वकास 

कामे 

करणे. 

         ५४ १४० थाप य 

वशेष 

योजना/टे

को 

र यावर

ल 

थरमॅ स 

चौक ते 

दुगानगर 

चौक 

पयतचा 

२५ कोट  ७.०० कोट  ५० लाख 
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र ता 

वकास 

आराख

यानुसार 

वकसीत 

करणे 

३ ३ ९३ १०८ डांबर  

र ते 

भाग . १० 

म ये व वध 

र यांचे 

डांबर करणाची 

अ याव यक 

कामे करणे. 

५८,००,०००/- २१,३७,००० ५००००० ५१ ८५ थाप य 

वशेष 

योजना /  

(ब) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आळंद  

र ता 

वकसीत 

करणे, 

भाग-२ 

(चो वसा

वाडी ते 

४७००००००० १७००००००० ९५००००० 
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काटे 

कॉलनी 

नं.१ 

पयत) 

(सा. . 

७/०४० ते 

८/२५० 

क.मी.) 

४ ४ ९३ १०९ डांबर  

र ते 

भाग . १० 

अजंठानगर 

तुळजाईव ती 

प रसरातील 

अंतगत 

र यांचे 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करणे 

करणे 

 

७५००००० २१३७००० २५०००००       
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५ ५ ९३ ११० डांबर  

र ते 

भाग . १० 

ववेकनगर 

प रसरातील 

अंतगत 

र यांचे 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करण 

करणे 

७५००००० २१३७००० २५०००००       

६ ६ १०० १४ पुल व 

क प 

भाग . १० 

म ये 

आव यकते

माणे आकुड  

सी.डी.वक चे 

व तार करण 

करणे.  

७५००००० १०००००० ४००००००       

७ ७   नवीन 

काम 

भ ती श ती 

चौक येथे ेड 

सेपरेटर व 

उ डाणपुल 

बांधणे 

३८ कोट  ० ६० लाख ५७ १८४ दघी ते 

बोपखेल 

फाटा येथे 

पुणे 

महानगर

२० कोट  ५ कोट  ५० लाख 
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पा लका 

ह ीपयत

चा र ता 

३० मी. 

करणे. 

८ ८   नवीन 

काम 

पंपर  चंचवड 

अ भयां क  

महा व यालया

समोर रे वे 

ओ हर ज 

करणे 

३ कोट  ० ४० लाख ५३ ११८ नगडी 

दापोडी 

र याचे 

दापोडी ते 

प ंपर  

चौक 

हॉट म स 

प दतीने 

दू ती 

करणे. 

५ कोट  २.५० कोट  ५० लाख 

९ ९ ३४१ ७३ थाप य 

उ यान 

भाग . १४ 

म ये वा.वीर 

सावरकर 

उ यान 

(गणेश 

तलाव) 

६.० कोट  ५०.० लाख १.० कोट  ५१ ८४  (ब) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आळंद  

र ता 

वकसीत 

८७ कोट  २१ कोट  १कोट  
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वकसीत 

करणे (ट पा-

२) 

करणे, 

भाग-१  

१० १० ४६ ५  थाप य 

वशेष योजना 

१४ वाहतुक 

सुधारणा 

वषयक कामे 

करणे व 

पा कग जागा 

वससीत 

करणे. 

भाग . १४ 

वाहतुकनगर  

मधील मु य 

र ता 

कॉ टचा  

करणे 

९७७००००० २००००००० ५०००००० ६७ १ पयटन 

वकास 

आराखडा 

ना यगृ ह 

वकसीत 

करणे 

४१.७४ कोट  १० कोट  १५ लाख 

११ ११ ४७ ८  थाप य 

वशेष योजना 

१४ वाहतुक 

६५०००००० १००००००० ५०००००० २२ ३१ थाप य 

वशेष 

२ कोट  २.०१ कोट  १० लाख 
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सुधारणा 

वषयक कामे 

करणे व 

पा कग जागा 

वकसीत 

करणे. 

भाग . १४ 

वाहतुकनगर  

पा कग लॉट 

म ये 

सुधारणा 

करणे 

योजना 

भाग . 

५३ 

अंतगत 

र यांचे 

डांबर कर

ण करणे 

१२ १२ १०१ ८  इमारत 

योजना 

अ भागातील 

भाग 

वकसीत 

करणे. ( भाग 

. १४-भ ती 

श ती 

२००००००० ५०००००० २५००००० ५५ १६१ थाप य 

वशेष 

योजना 

ड) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आळंद  

र ता 

वकसीत 

९६००००००० १९.५० कोट  १ कोट  
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उ यान) करणे 

(भाग-४) 

१३ १३ ८० ४  नाला े न ंग 

भाग . १७ 

मधील र टन 

कॉलनी ते 

आकुड  येथील 

ना यापयत 

पावसाची 

पा यासाठ  

पाईप लाईन 

टाकणे 

४५.०० लाख --- ९.०० लाख १०७ २८ थाप य 

वषयक 

कामे 

भाग . 

१४ मधील 

नगडी 

शाळा 

इमारतीचे 

रंगकाम 

करणे. 

४०.०० लाख २८ लाख १५ लाख 

१४ १४ ९५ ३  डांबर  र ते 

भाग . १४ 

मधील चेस 

खडीकरण व 

BBM प दतीने 

डांबर करण 

करणे 

९.९० लाख -- ६ लाख -- -- -- --   
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१५ १६ ६४९ ३३  करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

भाग . १६ 

म ये 

थाप य वषय

क दु तीची 

कामे करणे. 

१६२७५०० 

(सुधा रत 

शासक य 

मा यता 

४८२७५००) 

मा. वधी 

स मती ठराव 

. ५५ द. 

२५/२/२०१६ 

० २०००००० १०३ ४३ इमारत 

योजना 

भाग . 

१६ मनपा 

इमारतीचे 

देखभाल 

दु तीचे 

कामे 

करणे. 

२५००००० १५६०००० ११००००० 

१६ १७ ६५० ४४  करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

भाग . १६ 

म ये गटस, 

पेि हंग ब क 

ॉम वॉटर 

लाईन इ. 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१५५२५०० 

(सुधा रत 

शासक य 

मा यता 

४७५२५००) 

मा. वधी 

स मती ठराव 

. ५४ द. 

२५/२/२०१६ 

० २०००००० ५८३ १ णालये 

सुतीगृ हे 

व 

औषधाल

य 

भाग . 

१६ म ये 

मनपा 

दवाखा

याचे 

करकोळ 

देखभाल 

९९०००० ४००००० ४००००० 
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दु तीची 

कामे 

करणे 

         ७८ ५ लोकारो य 

अ) भाजी 

माकट 

भाग . 

१६ 

पांडुरंग 

काळभोर 

सभागृ ह 

शेजार  

ना या या 

लॅबवर 

भाजी 

मंडई 

बांधणे. 

२५००००० ५००००० ५००००० 

         १०९ ८० थाप य 

वषयक 

कामे 

२५००००० १६६०००० १६६०००० 
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करणे. 

भाग . 

१६ म ये 

ठक ठका

णी गटस 

बांधणे व 

दु ती 

करणे. 

         ५८५ २१ संडास व 

मुता-या 

अ 

भागात 

म हलांक

रता 

व छता

गृ ह 

बांधणे व 

अनुषं गक 

कामे 

करणे. 

५०००००० १०००००० ३४०००० 
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१७ १८ १९ ८  थाप य 

वशेष योजना 

भाग . १६ 

मधील आकुड  

हॉि पटलचे 

व तार करण 

करणे 

४०.० कोट  १० लाख २.०० कोट  ५५ १४४ थाप य 

वशेष 

योजना 

िजमा-

३१ 

र यावर

ल वाकड 

अंडर पास 

ते मनपा 

ह ीपयत

चा ४५.० 

मी. 

ं द या 

र याचे 

ं द करण 

व 

मजबुती 

करण 

करणे. 

४०.० कोट  ९.० कोट  १.० कोट  

१८ १९ न व

न 

  थाप य 

वशेष योजना 

७० लाख ० १० लाख १९ ८ थाप य 

वशेष 

१.० कोट  १० लाख १० लाख 
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का

म 

भाग . १६ 

मधील आकुड  

हॉि पटलचे 

व तार करण 

करणे कामी 

वा तु वशारद 

व स लागार 

नेमणे 

योजना 

भाग . 

१६ मधील 

आकुड  

हॉि पटल

चे 

व तार क

रण करणे 

१९ २० ३४१ ७२  थाप य 

उ यान 

. .१६ 

आकुड म ये 

गणेश ि हजन 

जवळील 

मोक या 

जागेत 

उ यान व 

ं डांगण 

वक सत 

करणे. 

आर ण 

५ कोट  ५० लाख ५० लाख ५८ २१६ थाप य 

वशेष 

योजना 

पुणे 

ना शक 

र ता ते 

नगडी 

भ ती 

श ती 

चौक ते 

पाईन 

र ता 
HCMTR 

वक सत 

३०० कोट  २ कोट  ५० लाख 
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.१७१ 

(ट पा-२) 

करणे. 

२० २१ ३४१ ७४  थाप य 

उ यान 

भाग . १७ 

म ये 

टे लफोन 

ए सचज 

समोर ल 

ता यात 

आले या 

मोक या 

जागेत 

उदयान 

वकसीत 

करणे. 

५ कोट  १५००००० ५०००००० ५५ १६१ थाप य 

वशेष 

योजना 

(ड) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आळंद   

र ता 

वकसीत 

करणे. 

(भाग-४) 

९६००००००० १९५०००००० ५०००००० 
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२१ २२ ६७ १  २५) इतर 

वशेष योजना 

व बी.ओ.ट  

क प ब) 

पयटन 

वकास 

आराखडा 

भाग . १७ 

से. . २६ येथे 

ना यगृ ह 

बांधणे 

४१७४००००० ४९७४०००००        

२२ २३ ९४ १३३  डांबर  र ते, 

भाग .२७ 

मोरवाडी 

प रसरातील 

उवर त 

र यांचे 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करण 

१.०० कोट  १.४० कोट         



309 
 

              

  

करणे 

         ५४ १४३ थाप य 

वशेष 

योजना 

िजमा-

३१ 

र यावर

ल 

डांगेचौक 

ते वाकड 

अंडर पास 

पयतचा 

४५.० मी. 

ं द या 

र याचे 

ं द करण 

व 

मजबूतीक

रण करणे 

२५.० कोट  ९.० कोट  १.० कोट  

२३ २४ ६५० ४५  करकोळ 

देखभाल 

१५५२५०० ६००००० ३००००० ६४५ ४५ डांबर  

र ते 

२४००००० १००००० १००००० 
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दु ती भाग 

. १७ म ये 

गटस पेि हंग 

लॉक टॉम 

वॉटर लाईन 

इ- थाप य 

वषयक 

दु तीची 

कामे करणे 

करकोळ 

दु ती, 

भाग . 

१७ मधील 

प रसराती

ल डांबर  

र याची 

देखभाल 

दु तीची 

कामे 

करणे 

२४ २५ ६४७ ७२  डांबर  र ते 

करकोळ 

दु ती भाग 

. १७ म ये 

खडी मु म 

बीबीएम व 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करण 

करणे 

८४०००० ० ६००००० ६४५ ४४ डांबर  

र ते 

करकोळ 

दु ती 

भाग . 

१७ म ये 

डांबर  

र याची 

देखभाल

ची 

५०००००० ११४०००० १४०००० 
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दु तीची 

कामे 

करणे 

         ६४७ ८३ डांबर  

र ते 

करकोळ 

दु ती 

भाग . 

१७ मधील 

दु यां

ची 

दु ती 

करणे 

९९०००० ६६०००० ६६०००० 
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२५ २६ ९६ ८  दगडी फरशी 

फुटपाथ 

. . १७ 

म ये अंतगत 

पाथवे पेि हंग 

लॉक 

प दतीने 

करणे 

(से. .२६, २७, 

२७ अ व २८) 

४९५०००० १०००००० ५००००० पु त

क 

.१ 

२१६ 

१ वकास 

नधी 

पंपर  

चंचवड 

महानगर

पा लकेसा

ठ  

पा याचा 

अ त र त 

पाणीसाठा 

आर त 

करणे व 

तदनुषं ग 

कामे 

करणे 

२२.० कोट  १०००००००० १७६००००० 
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२६ २७ ९६ १२  दगडी फरशी 

फुटपाथ 

ा धकरण 

भाग . १७ 

म ये 

संभाजीचौक 

ते 

हाळसाकांत 

चौकापयतचा 

र यास 

IRC माणे 

फुटपाथ तयार 

करणे व 

अनुषं गक 

कामे करणे 

३६००००० १०००००० ९०००००       

२७ २८ ९६ १९  दगडी फरशी 

फुटपाथ 

ा धकरण 

भाग . १७ 

मधील से. . 

२७ मधील 

४९५०००० १०००००० १००००००       
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पेि हंग 

लॉकची 

दु तीची व 

अनुषं गक 

कामे करणे 

२८ २९ ९६ ९  दगडी फरशी 

फुटपाथ 

भाग . १७ 

संत तुकाराम 

उ यान येथे 

फुटपाथ 

पेि हंग लॉक 

व र याची 

दु तीची 

कामे करणे. 

२४००००० ८५०००० ५०००००       

२९ ३० ९६ १०  दगडी फरशी 

फुटपाथ 

ा धकरण 

भाग . १७ 

मधील 

४९५०००० १०००००० १३५००००       
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संभाजी चौक 

ते हु ता मा 

चौकापयत या 

र यास IRC 

माणे 

फुटपाथ तयार 

करणे व 

अनुषं गक 

कामे करणे. 

३० ३१ ९६ १८  दगडी फरशी 

फुटपाथ 

ा धकरण 

भाग . १७ 

मधील से. . 

२८ मधील 

पेि हंग 

लॉकची 

दु तीची व 

अनुषं गक 

कामे करणे 

४९५०००० १०००००० १७०००००       



316 
 

              

  

३१ ३२ ८१ २४  नाला े न ंग 

भाग . १७ 

ा धकरण 

भागात टॉम 

वॉटर लाईन 

सि हस ड ट 

टाकणे व 

अनुषं गक 

कामे करणे 

४९५०००० ० १६५००००       

३२ ३४ ९० ३९  डांबर  र ते 

भाग . १७ 

संत ाने वर 

चौक ते 

संभाजी चौक 

सि हस 

र याचे 

डांबर करण 

करणे 

९०००००० ० ३१०००००       



317 
 

              

  

३३ ३५ ९० ४०  डांबर  र ते 

भाग . १७ 

संभाजी चौक 

ते रे वे लाईन 

पयत या 

सि हस 

र याचे 

डांबर करण 

करणे 

४९५०००० ० २३०००००       

३४ ३६ ९० ४१  डांबर  र ते 

भाग . १७ 

येथील 

हाळसाकांत 

चौक ते 

संभाजी चौक 

या र याचे 

डांबर करण 

करणे 

४९५०००० ० २३०००००       
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३५ ३७ ९० ४२  डांबर  र ते 

भाग . १७ 

येथी 

हाळसाकांत 

चौक ते 

रे वेलाईन या 

र याचे 

डांबर करण 

करणे 

४९५०००० ० २३०००००       

३६ ३८ ८२ ४४  नाला े न ंग 

भाग . १८ 

कवळे – 

मामुड  म ये 

नाला े न ंगचे 

काम करणे 

५०००००० २५००००० ७००००० ९४ १२२ डांबर  

र ते 

भाग . 

१८ 

कवळे – 

मामुड  

प रसरात 

उव रत 

ठकाणी 

र याचे 

डांबर कर

ण करणे 

९०००००० २९३७००० २९३७००० 
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३७ ३९ ८३ ८  सरफेस गटस 

भाग . १८ 

कवळे मामुड  

प रसरात 

ॉम वॉटर 

लाईन करणे 

व अनुषं गक 

कामे करणे 

५०००००० २०००००० १२०००००       

३८ ४० ९८ ५४  दगडी फरशी 

व फुटपाथ 

भाग . १८ 

कवळे 

वकास नगर 

व इतर 

प रसरात 

न वन पेि हंग 

लॉक 

बस वणे 

अनुषं गक 

कामे करणे 

२५०००००० १०००००० ६०००००       
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३९ ४१ ९८ ५५  दगडी फरशी 

व फुटपाथ 

भाग . १८ 

कवळे मामुड  

प रसरात 

न वन पेि हंग 

लॉक 

बस वणे 

अनुषं गक 

कामे करणे 

२५०००००० १०४०००० ४३७०००       

४० ४२ २० ४  वशेष योजना 

भाग . १८ 

वकासनगर व 

कवळे 

भागातील 

अंतगत र ते 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करण 

करणे 

१००००००० ४००००० ३०००००० ५१ ७८ थाप य 

वशेष 

योजना 

सांगवी 

फाटा ेड 

सेपरेटर व 

लाय 

ओ हर 

बांधणे 

५७००००००० २४००००००० १.८५ कोट  
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४१ ४३ २० ५  वशेष योजना  

भाग . १८ 

कोतवालनगर, 

उ तमनगर, 

भमाशंकरनग

र, इ. 

भागातील 

अंतगत र ते 

वक सत 

करणे. 

१००००००० ५००००० ३५०००००       

४२ ४४ २० ६  वशेष योजना 

भाग . १८ 

येथील डी.पी. 

र ते वकसीत 

करणे 

१००००००० २०००००० २००००००       

४३ ४५ २० ११  वशेष योजना 

भाग . १८ 

मधील गहु ंजे 

ह ीलगतचा 

उव रत र ता 

३००००००० ५०००००० ५००००००       
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व भागातील 

अंतगत व 

मु य र ते 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करण 

करणे. 

४४ ४६ ९० ४३  डांबर  र ते  

भाग . १८ 

मना कॉलनी 

पडसे, 

दांगटव ती 

व डम कुल 

प रसर, नेटके 

कॉलनी, साई 

कॉलनी, इतर 

प रसरातील 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करण 

करणे 

८०००००० ५००००० ३५०००००       
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४५ ४७ १०२ २६  इमारत 

योजना  

भाग . १८ 

आर ण . 

४/१४७ म ये 

बहु उ ेशीय 

इमारत बांधणे 

 

७५००००० ३०००००० १५०००००       

४६ ४८    न वन काम 

मागासवग य 

क याणकार  

योजना 

प अंदाजप क 

भाग . १८ 

येथील एम.बी. 

कॅ प 

झोपडप ी 

टॉम वॉटर 

गटर करणे 

४०००००० ० २०००००० ५५ १६१ थाप य 

वशेष 

योजना 

ड) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आळंद  

र ता 

वकसीत 

करणे 

(भाग – 

९६००००००० १९५०००००० ३५००००० 
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४) 

४७ ४९    न वन काम 

मागासवग य 

क याणकार  

योजना 

प अंदाजप क 

पंपर  चंचवड 

महानगरपा ल

का ह ीतील 

झोपडप यांम

ये 

ठक ठकाणी 

एफ.आर.पी. 

टॉयलेट 

उभारणे. 

३०००००० ० १५०००००       
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४८ ५० ९४ १२४  भाग. .१९  

वा हेकरवाडी, 

रावेत 

पर सरातील 

र याचे 

हॉट म स 

प दतीने  

डांबर करण 

करणे. 

४५००००० 

 

१६३७००० 

 

५००००० 

 

९२ 

 

८० 

 

भाग ं . 

१९ 

वा हेकर

वाडी 

मधील 

कवळे, 

रावेत व 

वा हेकर

वाडी 

भागातील 

व वध 

ठकाणचे 

मु य 

र ते व 

अंतगत 

र ते 

डांबर कर

ण करणे. 

४५००००० 

 

१०००००० 

 

१०००००० 

 

४९ ५१ ९४ १२५  भाग ं . १९ 

वा हेकरवाडी 

प रसरातील 

अंतगत र ते 

डांबर करण 

४५००००० 

 

१६३७००० 

 

५००००० 
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करणे 

५० ५२ ९६ २७  भाग . १९ 

म ये व वध 

ठकाणी 

पे ह ंग लॉक 

बस वणे व 

अनुषं गक 

कामे करणे. 

१५००००० 

 

० ३००००० 

 

२० 

 

७ 

 

भाग . 

१९, 

आदशनग

र कवळे 

भागातील 

अंतगत 

र ते 

हॉट म स 

प तीने 

र ता 

वक सत 

करणे. 

२००००००० 

 

१०००००० 

 

१०००००० 

 

५१ ५३ ९८ ५६  भाग . १९ 

वा हेकरवाडी 

म ये पे ह ंग 

लॉक 

बस वणे व 

दु ती 

वषयक कामे 

करणे. 

२५०००००० 

 

१०००००० 

 

१०००००० 

 

२१ 

 

१३ 

 

भाग . 

१९ 

वा हेकर

वाडी 

येथील 

गु वारा 

प रसराती

ल मु य 

१००००००० 

 

१०००००० 

 

१०००००० 
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व अंतगत 

र ते  

हॉट म स 

प घतीने 

डांबर कर

ण करणे. 

५२ ५४ ९८ ५७  भाग .१९ 

वा हेकरवाडी 

रावेत कवळे 

पर सरात 

पे ह ंग लॉक 

बस वणे व  

अनुषं गक 

कामे करणे. 

२५०००००० 

 

१०००००० 

 

१०००००० 

 

७९ 

 

३ भाग ं . 

१९ 

बा हेकर

वाडी 

म ये घाट 

वकसीत 

करणे 

४५००००० 

 

१०००००० 

 

३००००० 

 

५३ ५५ ६४९ ३६  भाग . १९ 

म ये 

थाप य 

वषयक 

दु तीची 

कामे करणे. 

१६२७५०० 

 

० ३००००० 

 

६५३ 

 

१०२ 

 

भाग 

.१९ 

वा हेकर

वाडी 

ग तरोधक

, झे ा 

ॉ स ंग 

१५००००० 

 

१०००००० 

 

३००००० 
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प े 

रंग वणे व 

इतर 

थाप य 

वषयक 

कामे 

करणे. 

५४ ५६ ६४४ 

 

 

 

 

 

५ 

 

 

 

 

 

 

भाग . 

१९म ये डांबर  

र याचे 

अकि मत व 

तातडीची 

दु तीची 

कामे करणे. 

१५००००० ० १८०००० ६४९ ३६ भाग . 

१९ म ये 

थाप य 

वषयक 

दु तीची 

कामे 

करणे 

१६२७५०० १२७६००० १८०००० 

५५ ५७ ३१ 

 

 

 

 

१९९ 

 

 

 

 

 

भाग .१९ 

वा हेकरवाडी, 

वा हेकरवाडी, 

रावेत, कवळे 

येथीलमु य 

र यांचे 

डांबर करण 

३१ १९९ 

   भाग 

.१९ 

वा हेकर

वाडी, 

वा हेकर

वाडी, 

रावेत, 
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करणे. कवळे 

येथील 

मु य व 

अंतगत 

र यांचे 

डांबर कर

ण करणे. 

५६ ५८   न वन 

काम 

वशेषयोजना 

/न वन काम 

शंदेव ती 

रावेत येथील 

१३.०० ं द 

पाईपलाईन

या र याचे 

ं द करण व 

मजबु तकरण 

करणे( 

बी.आर.ट .एस

. कॉर डॉरला 

जोड र ता) 

१२००००००० ० ५०००००० ५५ १६१ थाप य 

वशेष 

योजना 

ड) 

बोपखेल 

फाट ते 

आळंद  

र ता 

वकसीत 

करणे. 

(भाग-४) 

९६००००००० 

 

१९५०००००० 

 

५०००००० 
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५७ ५९   न वन 

काम 

से. .२२ 

टाक या 

प रसरात २० 

ल  ल. 

मतेचे संप 

व पंप हाउस 

बांधणे. 

१,५०,००,०००० - १,००,००० ४८० ८७ अ े य 

कायालया 

अंतगत 

. .१९ 

मधील 

जल े  

.बी/४ 

म ये 

ठक ठका

णी पाईप 

लाईन 

टाकणे. 

४०,००,००० २०,००,००० १५,००,००० 

५८ ६०   न वन 

काम 

से. .२९ 

येथील 

तावीत संप 

भर यासाठ  

६०० म. म. 

यासाची 

एमएस गु व 

न लका 

पुर वणे व 

१,५०,००,०००० - १,००,००० ४८० ९७ से. .२९ 

टाक वर ल 

वतरण 

यव था 

सुधारणे 

करणेका

मी पाईप 

लाईन 

टाकणे 

५०,००,००० ८,००,००० ५,००,००० 
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टाकणे. 

५९ ६१   न वन 

काम 

से. .२९ 

येथील 

तावीत 

संपपासून 

बजल नगर 

टाक  पयत 

७०० मी.मी. 

यासाची 

रायझींग मेन 

टाकणे. 

२,००,००,००० - १,००,००० ४८० ९८ से. .२९ 

पा या या 

टाक चे 

इनलेट व 

अऊटलेट 

पाईप 

लाईन 

बदलणे. 

५०,००,००० ७,००,००० ३,००,००० 

६० ६२  ४७८ ५३ अ भाग 

जल े  .४ 

प रसरात 

पाईप लाईन 

१,००,००,००० १४,००,००० २०,००,०००       
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टाकणे. 

६१ ६३   न वन 

काम 

न वन काम- 

न वन 

लेखा शष 

तयार 

करणे. व युत 

वभाग, 

भांडवल  खच 

सावज नक 

सुर तता 

कामाचे नांव – 

भाग .२६ 

मोहननगर 

भागातील 

चौकात व 

आव यक 

ठकाणी 
CCTV 

बस वणे. 

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ५५ १६१ थाप य 

वशेष 

योजना 

(ड) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आंळद  

र ता 

वकसीत 

करणे. 

भाग -४ 

(ताजणे 

मळा ते 

चो वसावा

डी फाटा 

(सा. .५/

६०० ते 

७/०४० 

क.मी. 

९६,००,००,००० १९,५०,००,००० ६०,००,००० 
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६२ ६४   न वन 

काम 

वशेष योजना 

न वन काम 

भाग .२६ 

म ये 

डी.पी.र ते 

वकसीत 

करणे. 

२,००,००,००० ७५,००,००० ० ५१ ७८ थाप य 

वशेष 

योजना 

सांगवी 

फाटा व 

ेड 

सेपरेटर व 

लाय 

ओ हर 

बांधणे. 

५७,००,००,००० २४,००,००,००० १५,००,००० 

         ५१ ८५ थाप य 

वशेष 

योजना 

(ब) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आंळद  

र ता 

वकसीत 

करणे. 

भाग -२ 

४७,००,००,००० १७,००,००,००० ३०,००,००० 
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(चो वसा

वाडी ते 

काटे 

कॉलनी 

नं.१ 

पयत) 

(सा. .७/

०४० ते 

८/२५० 

क.मी.) 

         ५५ १६१ थाप य 

वशेष 

योजना 

(ड) 

बोपखेल 

फाटा ते 

आंळद  

र ता 

वकसीत 

करणे. 

भाग -४ 

९६,००,००,००० १९,५०,००,००० ३०,००,००० 
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(ताजणे 

मळा ते 

चो वसावा

डी फाटा 

(सा. .५/

६०० ते 

७/०४० 

क.मी. 

 

 

६३ 

 ६५ ८२ ४७  

नाला े न ंग 

भाग . २६ 

काळभोरनगर 

म ये नाला 

े न ंगची कामे 

करणे व बंद 

पाईप टाकणे. 

२५,००,००० १०,००,००० ५,००,००० १०० १८ 

पुल व 

क प 

भाग . 

२६ मधील 

आर ण 

. २७९ 

ला 

समा भंत 

बांधणे. 

९०,००,००० १६,००,००० १६,००,००० 
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६४ 

६६ ८२ ५१  

नाला े न ंग 

भाग . २६ 

म ये टॉम 

वॉटर लाईन 

टाकणे व 

फुटपाथ 

करणे. 

७५,००,००० १०,००,००० ५,००,००० १०३ ५२ 

इमारत 

योजना 

भाग . 

२६ म ये 

म हलांसा

ठ  

यायाम

शाळा 

बांधणे. 

१,००,००,००० ३०,००,००० ५,००,००० 

 

 

 

६५ 

 
६७ ९४ १३१  

डांबर  र ते 

भाग . २६ 

काळभोरनगर 

प रसरातील 

उवर त 

र यांचे 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करणकर

णे. 

७५,००,००० ३१,३७,००० ५,००,००० १०३ ५३ 

इमारत 

योजना 

भाग . 

२६ म ये 

वाचनालय 

इमारत 

बांधणे. 

५०,००,००० २०,००,००० ५,००,००० 

 ६८ ९४ १३२  डांबर  र ते ७५,००,००० ३१,३७,००० १६,००,००० १०३ ५४ इमारत ६०,००,००० ३०,००,००० ५,००,००० 
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६६ भाग . २६ 

काळभोरनगर, 

मोहननगर 

प रसरातील 

र यांचे 

हॉट म स 

प दतीने 

डांबर करणकर

णे. 

योजना 

भाग . 

२६ म ये 

शौचालय 

बांधणे. 

 

 

 

 

६७ ६९ ८२ ४३  

नाला े न ंग  

भाग . २७ 

मोरवाडी म ये 

नाला 

े न ंगची कामे 

करणे. ४५,००,००० १२,००,००० २०,००,००० ५१ ८५ 

थाप य - 

वशेष 

योजना 

(ब)बोपखे

ल फाटा 

ते आळंद  

र ता 

वकसीत 

करणे 

भाग – 

२(चो वसा

वाडी ते 

४७,००,००,००० १७,००,००,००० ७५,००,००० 
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काटे 

कॉलनी नं 

-१ पयत) 

(सा. . 

७/०४० ते 

८/२५० 

क.मी.) 

 

 

 

६८ 

७० ८७ ३८  

खडी मुरमाचे 

र ते  

भाग . २७ 

मोरवाडी 

प रसरातील 

र यांचे 

खडीकरण व 

डांबर करण 

करणे. 

२५,००,००० ८,००,००० ८,००,००० १०२ २७ 

इमारतयो

जना 

भाग . 

२७ 

मोरवाडी 

आय.ट .

आय 

इमारतीची 

थाप य 

वषयक 

दु तीची 

कामे 

करणे. 

४५,००,००० ७५,००,००० ४०,००,००० 
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६९ 

७१ ९८ ६२  

दगडी फरशी 

व फुटपाथ  

भाग . २७ 

मोरवाडी 

प रसरातील 

पे ह ंग लॉक 

बस वणे व 

अनुषं गक 

कामे करणे. 

५०,००,००० १०,००,००० ६,५०,००० ६५३ ११० 

करकोळदे

खभाल 

दु ती  

भाग . 

२७ म ये 

पे ह ंग 

लॉक, 

पावसाळी 

गटस इ. 

दु तीची 

कामे 

करणे. 

१५,००,००० १,००,००० १,००,००० 

 

 

७० 

७२ १०९ ८६  

थाप य 

वषयक कामे 

करणे. 

भाग . २७ 

म ये 

दशादशक 

फलक, साईड 

प े व इतर 

अनुषं गक 

२५,००,००० ७,००,००० ५,५०,०००     
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कामे करणे. 

 

 

७१ 

 
७३ ६५६ १६७  

करकोळदेख

भाल दु ती 

भाग . २७ 

म ये मनपा 

इमारतींची 

थाप य वषय

क कामेकरणे. 

९,९०,००० ४,००,००० १,००,०००     

  

      

 

 

७२ 
७४     

नवीन 

काम 

न वनकामे 

भाग . २७ 

म ये राजष  

शाहु  

पुत याजवळ 

शाहु सृ ट करणे

.अ.र.  

२,५०,००,००० ०.०० ५०,००,०००     
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७३ 

 

७५     
नवीन 

काम 

न वनकामे 

भाग . २७ 

म ये 

समाजमं दर 

बांधणे 

७५,००,००० ०.०० २५,००,०००     

  

      

 

 

 

 

 

७४ ७६  

 न वन 

काम 

 

न वन काम 

थाप य 

वशेष योजना 

मुकाई चौक 

नगडी ते 

भ ती श ती 

चौक नगडी 

या र यावर 

अ पुघर कडे 

जाणा-या 

पादचा-यासाठ  
Foot Over 

Bridge बांधणे. 

३.०० कोट  ० १० लाख ३० १८० थाप य 

वशेष 

योजना 

रे वे 

उ डाण 

पुल ते 

भ ती 

श ती 

चौका 

पयत ४५ 

मटर 

र ता 

वकसीत 

करणे. 

४०.०० कोट  १८.०० कोट  १०.०० 

लाख 

७५ ७७   न वन न वन काम ३.०० कोट  ० १० लाख ३० १८० थाप य ४०.०० कोट  १८.०० कोट  १०.०० 
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 अ. . पानां

क 

कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 

ची तरतूद 

वाढ 

करावायाची  

र. . 

पानांक कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/का

माचे नांव 

अदांजप क य 

र. 

सन २०१६-१७ घट 

करावयाची 

र. 

७६ ब १ १४ ७ भाग . २० 

चचवडेनगर म ये 

२ कोट  १००००० १५००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

४७०८५२००० ४६९३५२००० १५००००० 

काम 

 

थाप य 

वशेष योजना 

मुकाई चौक 

नगडी ते 

भ ती श ती 

चौक नगडी 

या र यावर 

अ पुघर कडे 

जाणा-या 

चौकापासून 

दुगा देवी 

टेकडी पयत 

रोप वे बांधणे. 

वशेष 

योजना 

रे वे 

उ डाण 

पुल ते 

भ ती 

श ती 

चौका 

पयत ४५ 

मटर 

र ता 

वकसीत 

करणे. 

लाख 
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बजल नगर अंडरपास 

करणे.   

(नगररचना) 

७७ २ ८९१ ४५४ नागसेननगर 

झोपडप ीम ये थाप य 

वषयक कामे करणे 

 

४९,००,०००/- 

 

मुळ १०,००,००० 

+वाढ व 

  ३९,००,००० 

३,००,०००/- ३०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  ३०००००० 

७८ ३  नवीन 

काम 

भाग . २२ येथील 

चापेकरबंधु उ डाणपुलाचे 

सुशो भकरण करणे.  

३००००००० -- १०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  १०००००० 

७९ ४  नवीन 

काम 

ब भाग कायालयासाठ  

न वन शासक य इमारत 

बांधणे  

१०००००००० -- १०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  १०००००० 

८० ५ 

 

 नवीन 

काम 

भाग . २२ 

चचवडगाव ी.मोरया 

मं दर येथून वाहणा-या 

पवना नद  पाञातील 

२००००००० -- १०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  १०००००० 
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गाळ काढणे   

८१ ६ ५९ ३ भाग . २३ 

चचवडगाव भाजी 

मंडईचा व तार करणे व 

इतर अनुषं गक कामे 

करणे. ( अंदाजप क य 

र. .२० लाख वाढ) 

१००००००० 

 

१३००००० १२००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  १२००००० 

८२ ७ 

 

१३५ १८ भाग . २२ केशवनगर 

शाळेमागील खेळाचे 

मैदान वकसीत करणे.  

८०००००० १००००० २५००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  २५००००० 

८३ ८ ३१ २०६ ांतीवीर चापेकर शाळा 

येथे वदयाथ  डांगण 

गॅलर  व गाळे बांधणे   

२००००००० १००००० १०००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  १०००००० 

८४ ९ १३७ २४ भाग . २२ 

चचवडगाव येथील 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

चौकाचे सुशो भकरण 

करणे.   

३०००००० ० २५००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  २५००००० 
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८५ १० ३१ २०७ ांतीवीर चापेकर 

वाडया या प रसरातील 

अंतगत र ते वकसीत 

करणे.   

५००००००० १००००० १५००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  १५००००० 

८६ ११ १२२ १५ भाग . २२ 

चचवडगावठाण 

प रसरातील नाला बांधणे   

५०००००० ९००००० २१००००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

(नगररचना) 

  २१००००० 

८७ १२ ३२ २१४ ( थाप य वशेष योजना) 

. .५३  वाकड म ये 

न याने ता यात येणा-या 

जागेनुसार वकास 

आराखडयातील र ते 

वकसीत करणे. 

२,००,००,००० १,००,००० २५,००,००० ३३६ ३ भुसंपादन 

नधी  

१००,००,००,००० १००,००,००,००० २५,००,००० 

८८ १३ 

 

२२ ३८ . .५३ मधील वाकड 

स.न.ं७४ क तुर  हॉटेल ते 

वनोदेव ती ३६.०० मी. 

यांना जोडणारा २४.०० 

मी. ं द या डी.पी.र ता 

वकसीत करणे. 

८,०५,४६,००० १,००,००० ५०,००,००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

१००,००,००,००० १००,००,००,००० ५०,००,००० 
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८९ १४ २२ ३४ . .५३ मधील क तुर  

हॉटेलपासून ( वनोदेव ती) 

माग अ रा कूलकडे 

जाणारा २४.०० मी. 

डी.पी. र ता वकसीत 

करणे 

३,००,००,००० १,००,००० ५०,००,००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

१००,००,००,००० १००,००,००,००० ५०,००,००० 

९० १५ २२ २७ . .५३ मधील हंजवडी 

र यापासून (स.नं.९५) 

अ रा कूलकडे  जाणारा 

१८.०० मी.डी.पी.र ता 

वकसीत करणे. 

३,००,००,००० १,००,००० ५०,००,००० ३३६ ३ भूसंपादन 

नधी 

१००,००,००,००० १००,००,००,००० ५०,००,००० 

९१ १६ ५६५ १९अ 

नवीन 

काम 

चंचवड लंकरोड 

प ाशेडची दु ती व 

सुधारणा करणे. 

६०,००,००० ०० ५,००,००० ५६५ १९ शहर 

झोपडपटट  

पुनवसन 

अंतगत 

लंकरोड 

प ाशेड येथील 

उव रत एका 

इमारतीचे 

बांधकाम 

करणे व इतर 

५,५८,३७,३०० ४५,००,००० ५,००,००० 
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थाप य 

वषयक कामे 

करणे. 

९२ १७ ६६२ ११ देखभाल दु ती 

(महसूल ) . .२३ ांती 

योती सा व ीबाई फुले 

णालयाची देखभाल 

दु ती करणे. 

७०,००,००० 

मुळ २०,००,००० 

+ वाढ व 

५०,००,००० 

एकुण७०,००,००० 

१०,००,००० २५,००,००० १  पी.एम.पी.एम.

एल. नधी 

 ३५,००,००० २५,००,००० 

९३ १८ ९४ १२४ . .१९ वा हेकरवाडी, 

रावेत प रसरातील 

र याचे हॉट म स 

प दतीने डांबर करण 

करणे. 

४५,००,००० १६,३७,००० ५,००,००० ५८३ ७ . .१९ 

वा हेकरवाडी, 

पेठ .३२ 

येथे 

मशानभूमी 

बांधणे. 

२५,००,००० ६,६०,००० ५००००० 

९४ १९ ९४ १२५ . .१९ वा हेकरवाडी 

प रसरातील अंतगत र ते 

डांबर करण करणे. 

४५,००,००० १६,३७,००० १,००,००० ५८३ ७ . .१९ 

वा हेकरवाडी, 

पेठ .३२ 

येथे 

मशानभूमी 

२५,००,००० ६,६०,००० १००००० 
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बांधणे. 

९५ २४ ६४४ ५ . .१९ म ये डांबर  

र याचे आकि मत व 

तातडीची दु तीची कामे 

करणे. 

१५००००० ० १,८०,००० ५८४ १ . .१९ म ये 

ठक ठकाणी 

व छतागहृ 

बांधणे व 

इतर 

अनुषं गक 

कामे करणे. 

४०००००० १०,००,००० १८०००० 

९६ ३० नवी

न 

काम 

 . . २३ केशवनगर 

भागात CCTV Camera 

बस वणे.  

१०००००० ० १००००० २२ ३१ भाग . ५३ 

मधील 

अंतगत 

र याचे 

डांबर करण 

करणे 

- - १००००० 

 

 अ.

. 

पानां

क 

कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य र. सन २०१६-१७ 

ची तरतूद 

वाढ 

करावायाची  

र. . 

पानां

क 

कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अदांजप क य 

र. 

सन २०१६-१७ घट 

करावयाची 

र. 
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९७ क १ 

 

५९२ १३ भाग .३८ नेह नगर 

येथील दफनभूमी या 

मागील द णेकडील 

समा भंतीची उंची 

वाढ वणे. (जुनी 

अंदाजप क य र. 

२४००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

३०००००००) 

३००००००० 

 

१२००००० 

 

१२०००००० 

 

९९ १ अ े ञय 

कायालयाचे 

व वध 

कंपनी या/ 

मनपा या 

सेवावाह या 

टाक या साठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे. 

३५००००००० १०००००००० १७०००००० 

९८ २ १६६ ७३ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर मधील 

ययाती व अ य 

सोसायट  प रसरात 

न वन पे ह ंग लॉक 

बस वणे व इतर 

अनुषं गक कामे करणे. 

(जुनी अंदाजप क य र. 

३०००००० न वन  

अंदाजप क य 

र.६००००००) 

६०००००० 

 

१५००००० 

 

१५००००० 

 

१३१ १ ब े ञय 

कायालयाचे 

व वध 

कंपनी या/ 

मनपा या 

सेवावाह या 

टाक या साठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे. 

२०००००००० १०००००००० १७०००००० 
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९९ ३ १५९ ७९ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील 

महेशनगर प रसरातील 

र यांचे डांबर करण 

करणे. (जुनी 

अंदाजप क य र. 

४०००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

१०००००००) 

१००००००० 

 

२०००००० 

 

३०००००० 

 

१६९ १ क े ञय 

कायालयाचे 

व वध 

कंपनी या/ 

मनपा या 

सेवावाह या 

टाक या साठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे. 

 

२०००००००० १०००००००० १६०००००० 

१०० ४ १७७ १०० भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील 

िजजाऊ सां कृ तक 

भवनात थाप य 

वषयक कामे करणे. 

(जुनी अंदाजप क य र. 

१८००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

८००००००) 

८०००००० 

 

९००००० 

 

३१००००० 

 

५१ ८५ ब) बोपखेल 

फाटा ते आळंद  

र ता वक सत 

करणे. भाग २ 

(चो वसावाडी ते 

काटे कॉलनी नं 

१ 

पयत)सा. .७/०४

० ते ८/२५० 

क.मी. 

४७००००००० १७००००००० १३४००००० 
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१०१ ५ १५९ ८१ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील 

क लेदार उ यानां या 

प रसरातील र यांचे 

डांबर करण करणे. (जुनी 

अंदाजप क य र. 

२४००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

३०००००००) 

३००००००० 

 

१०००००० 

 

४०००००० 

 

५५ १६१ ब) बोपखेल 

फाटा ते आळंद  

र ता वक सत 

करणे. भाग ४ ( 

ताजणे मळा ते 

चो वसावाडी 

फाटा 

पयत)सा. .५/६०

० ते 

७/०४० क.मी. 

९६००००००० १९५०००००० १००००००० 

१०२ ६ १५९ ८३ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील 

अंतगत र यांवर 

थम लॉ ट पट करणे व 

मे डयन माकर बस वणे. 

(जुनी अंदाजप क य र. 

२०००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

४००००००) 

४०००००० 

 

१०००००० 

 

१०००००० 

 

५२७ ७१ 
भाग . ५९ 

मधील मधुबन 

प रसरातील 

र ते UTWT व 

TWT प तीने 

मॉडल वॉड 

धरतीवर 

वकसीत करणे. 

१०००००००० १४०००००० २०००००० 

१०३ ७ १६६ ७७ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील 

८०००००० १०००००० ३०००००० ४९२ ६९ सांगवी येथील 

मधुबन 

२००००००० ६०००००० ५००००० 
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मु य र यां या 

आजूबाजूने न वन पे ह ंग 

लॉक बस वणे व 

अनुषं गक कामे करणे. 

(जुनी अंदाजप क य र. 

२०००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

८००००००) 

   प रसरातील 

मॉडेल वॉड 

प तीने 

पाणीपुरवठा 

वषयक कामे 

करणे तसेचइतर 

अनुषं गक कामे 

करणे. 

१०४ ८ १५२ १७ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर मधील 

एकता म  मंडळ 

प रसरात टॉम वटर 

लाईन टाकणे व कॉ ट 

पे ह ंग करणे. (जुनी 

अंदाजप क य र. 

२०००००० न वन  

अंदाजप क य 

र.४००००००) 

४०००००० 

 

१०००००० 

 

२०००००० 

 

 

४९२ ७० सांगवी येथील 

शतोळेनगर, 

गंगानगर व 

जवळील 

प रसरात मॉडेल 

वॉड प तीने 

पाणीपुरवठा 

वषयक वकास 

कामे करणे 

तसेच इतर 

अनुषं गक कामे 

करणे. 

२००००००० ६०००००० ५००००० 

१०५ ९ ३२ २२५ भाग .३९ संत ८०००००० २०००००० २०००००० ४९५ ३९ जल े  .ड\  ६ १८५००००० ८०००००० ६००००० 
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तुकारामनगर येथील 

व वध प रसरात नवीन 

पे ह ंग लॉक करणे व 

ॉम वॉटर लाईन 

वषयक कामे करणे. 

(जुनी अंदाजप क य र. 

४०००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

८००००००) 

   जुनी सांगवी 

गावठाण येथे 

न वन१५ ल  

मतेची उंच 

टाक  बांधणे. 

१०६ १० २४ ६६ . .६३ कासारवाडी 

येथील मशानभूमीचे 

नूतनीकरण करणे. (जुनी 

अंदाजप क य र. 

१००००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

१५००००००) 

१५०००००० 

 

१०००००० 

 

४०००००० 

 

१७ १२ 

दापोडी येथे 

SMS कॉलनी या 

बाजूने रटे न ंग 

वॉल बांधणे. 

२००००००० १००००००० १९००००० 

१०७ ११ २४ ६९  . 63 कासारवाडी 

भागातील र ते  

वकसीत करणे. 

३००००००० 

 

३०००००० 

 

१५०००००० 

 

 

३४ २६७ दापोडी येथे ३० 

मीटर ं द चा 

र ता डी.पी 

माणे वक सत 

करणे. 

30000000 15000000 ९०००००० 
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(डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर पुतळा 

ते बोपोडी 

पुलापयतचा 

र ता) 

१०८ १२ ६२ १० . .६३ म ये यानक , 

के टंग ाऊंड व 

हाल बॉल ाऊंड तयार 

करणे. 

१००००००० 

 

२०००००० 

 

१०००००० ३४ २६८ दापोडी मशान 

भूमीम ये 

व वध 

सुधारणांची कामे 

करणे. 

5000000 2500000 ५००००० 

१०९ १३ ६२ ११ . .६३ कासारवाडी 

आर ण .२२ येथे 

मैदान तयार करणे. 

२००००००० 

 

१०००००० 

 

३०००००० 

 

१७२ ५५ भाग .६१ 

दापोडी 

आ. .३\२९ब,३\३

० रटेल माकटव 

फायर 

टेशनसाठ  

वक सत करणे 

व ठक ठकाणी 

सुर ा भंत 

बांधणे. 

१००००००० ५०००००० १७००००० 
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११० १४ ३३ २४३ कासारवाडी येथील 

शंकरवाडी ते दापोडी 

पयतचा रे वेलाईन 

लगतचा १२ मी वकास 

योजनेतील र ता करणे.  

(जुनी अंदाजप क य र. 

४०००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

३०००००००) 

३००००००० 

 

१२०००००० 

 

० 

 

२३ ५३ 
जुनी सांगवी 

भाग .९१ 

दापोडी 

पुलापासून 

स.न.ं२६ मधुबन 

सोसायट  मधील 

डी.पी. र ता 

वक सत करणे. 

२००००००० २००००००० २५००००० 

१११ १५ २३ ५६   58येथील 

समतानगर भागातील 

र ते मॉडेलवॉड प तीने 

वकसीत करणे. 

५००००००० 

 

५००००० 

 

९०००००० 

 

६६ ८६ भाग .५९ 

मधील OPD व 

सु तगृ ह 

इमारतीचे 

नुतनीकरण 

करणे. 

१००००००० ५०००००० १०००००० 

११२ १६ ३२ २२७ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील 

वाय. सी. एम. 

णालयाची 

थाप य वषयक व वध 

दु ती व सुधारणांची 

१००००००० 

 

२०००००० 

 

८०००००० 

 

१५९ ७२ भाग .३७ 

महा माफुलेनगर 

मधील एस 

लॉक मधील 

साईडप या 

खडीकरण क न 

३०००००० १५००००० ५००००० 
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कामे करणे. (सन २०१६-

१७)  (जुनी 

अंदाजप क य र. 

४०००००० न वन  

अंदाजप क य र. 

१०००००००) 

डांबर करण 

करणे. 

११३ १७ ४३३ ७ भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील 

े ागहामधील 

वातानु कल त यंञणेचे 

नुतनीकरण करणे.  

(जुनी अंदाजप क य र. 

१५००००० न वन  

अंदाजप क य 

र.१५००००००) 

१५०००००० 

 

० 

 

७५००००० 

 

१५९ ७३ 
भाग .३७ 

महा माफुलेनगर 

मधील जनरल 

लॉक मधील 

साईड प या 

खडीकरण क न 

डांबर करण 

करणे. 

३०००००० १५००००० ५००००० 

११४ १८ ४९८ १०३ औंध िज हा 

णालया या प रसरात 

जुनी ५ ल. ल. मतेची 

उंच टाक  पाडून या 

ठकाणी नवीन २० 

ल. ल. मतेची उंच टाक  

१५०००००० 

 

१००००० 

 

८०००००० 
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व ८ ल. ल. मतेचा संप 

व पंप म बांधणे. 

११५ १९ ८८५ ३१६ भाग .६१ 

महा माफुलेनगर 

झोपडप ीमधील थाप य 

वषयक कामांची देखभाल 

दु ती करणे. 

१०००००० 

 

५००००० 

 

१०००००० 

 

      

११६ २० ८८५ ३१७ भाग .६१ मधील जय 

भमझोपडप ीतील 

थाप य वषयक 

कामाची देखभाल दु ती 

करणे. 

१०००००० 

 

५००००० 

 

१०००००० 

 

      

११७ २१ नवी

न 

काम भाग .४१ गांधीनगर 

झोपडप ीत थाप य 

वषयक दु तीची कामे 

करणे. 

५०००००० 

 

० 

 

३०००००० 

 

      

११८ २२ ५९४ १५ भाग .४० खराळवाडी 

येथील सोनकर बि डंग 

जवळील व छतागृ ह 

पाडून न वन दुमजल  

३०००००० 

 

० 

 

७००००० 
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व छतागृ ह बांधणे. 

११९ २३ १७५ ६४ आय टु आर व आय टु 

सी अंतगत ता यात 

आले या जागांना 

तारकंुपण (चॅन लंग 

,फि संग) करणे. 

३०००००० 

 

० ८००००० 

 

      

१२० २४ १५० १९ वॉड .३७ 

महा माफुलेनगर एम 

आय डी सी मधील 

ना यांची कामे करणे. 

४०००००० 

 

० १०००००० 

 

      

१२१ २५ १७७ ८८ क भागातील 

अंदाजप कात नाव 

नसले या कामांची बले 

देणे. (२०१५-१६) 

६००००० ३०००००० ५०००००० १२ १८ महापौर वकास 

नधी 

५००००००० २००००००० ५०००००० 

१२२ 

२६ ८९० ४२५ 

प अंदाजप क झो नपू 

थाप य करकोळ 

देखभाल व दु ती - 

भाग .२१ 

वजयनगरझोपडप ीत 

थाप य वषयक 

३०००००० ३००००० १८००००० ३० १८० 

वशेष योजना -

रे वे उ डाण 

पूलते भि त 

शि त 

चौकापयत ४५ 

मी र ता 

४०००००००० १८००००००० १८००००० 
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कामांची देखभाल दु ती 

करणे. 

वक सत करणे 

 

 

 

 

१२३ 

२७ ८९० ४२७ 

प अंदाजप क झो नपू 

थाप य करकोळ 

देखभाल व दु ती - 

भाग .२१ 

संतोषनगरझोपडप ीतील 

थाप य वषयक 

कामांची देखभाल दु ती 

करणे. 

१५००००० ३००००० ५००००० ३० १८० 

वशेष योजना -

रे वे उ डाण 

पूलते भि त 

शि त 

चौकापयत ४५ 

मी र ता 

वक सत करणे 

४०००००००० १८००००००० ५००००० 

 

 

 

 

१२४ 

२८ ८९० ४२४ 

प अंदाजप क झो नपू 

थाप य करकोळ 

देखभाल व दु ती - 

भाग .२१ उ योगनगर 

झोपडप ी म ये थाप य 

वषयक कामांची देखभाल 

दु ती करणे. 

३०००००० ३००००० १९००००० ३० १८० 

वशेष योजना -

रे वे उ डाण 

पूलते भि त 

शि त 

चौकापयत ४५ 

मी र ता 

वक सत करणे 

४०००००००० १८००००००० १९००००० 

 

 

 

२९ ८९० ४२३ 

प अंदाजप क झो नपू 

थाप य करकोळ 

देखभाल व दु ती - 

भाग .२१ उ योगनगर 

३०००००० ३००००० १९००००० ३० १८० 

वशेष योजना -

रे वे उ डाण 

पूलते भि त 

शि त 

४०००००००० १८००००००० १९००००० 
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१२५ झोपडप ीत पेि हंग 

लॉक बस वणे. 

चौकापयत ४५ 

मी र ता 

वक सत करणे 

१२६ ३० नवी

न 

काम पअंदाजप क झो नपू 

थाप य भांडवल  खच 

अ. .१ मधील क 

मागासवग य 

झोपडप ीवासीयांसाठ  

सुधारणा करणे - भाग 

.२१ मधील वजयनगर 

झोपडप ी म ये 

समाजमं दराचे सुधा रत 

कामे व तद अनुषं गक 

थाप य वषयक कामे 

करणे. 

३०००००० ० २०००००० ३० १८० 

वशेष योजना -

रे वे उ डाण 

पूलते भि त 

शि त 

चौकापयत ४५ 

मी र ता 

वक सत करणे 
४०००००००० १८००००००० २०००००० 

 

१२७ 
३२ १२२ १४ 

नाला े न ंग - भाग 

.२१ म ये ठक ठकाणी 

नाले बांधणे. १००००००० ८००००० २२००००० १३ ४ 

वशेष योजना - 

रे वे वर ल पूण 

झाले या व 

उव रत पूलांची 

र कम म य 

रे वेस अदा 

५००००००० २९०००००० २२००००० 
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करणे. 

 

 

 

१२८ 
३३ १२३ ८ 

सरफेस गटर - भाग 

.२१ म ये दळवीनगर 

म ये ोम वॉटर गटर 

करणे. १००००००० १३००००० १७००००० १३ ४ 

वशेष योजना - 

रे वे वर ल पूण 

झाले या व 

उव रत पूलांची 

र कम म य 

रे वेस अदा 

करणे. 

५००००००० २९०००००० १७००००० 

 

 

१२९ 

३४ १३४ ३ 

पुलव क प - आर ण 

.२०१ चंचवड येथे बस 

टॉप वक सत करणे. 
१००००००० ३००००० १०००००० १   

पी.एम.पी.एल. 

नधी   ११५००००००० १०००००० 

 

 

१३० 
३५ 

नवी

न 

काम इतर वशेष योजना 

उ योगनगर स.न.ं१९५ 

येथे खेळाचे मैदान 

वक सत करणे व 

समा भंत बांधणे 
१००००००० ० २५००००० ३० १७७ 

वशेष योजना 

मु ंबई पुणे 

ए स ेस हायवे 

ते भ तीश ती 

चौका पयत ४५ 

मी. र ता 

वकसीत करणे. 

भाग १ 

७३००००००० १९५०००००० २५००००० 
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१३१ 
३६ 

नवी

न 

काम वशेष योजना . .२१ 

मधील स.नं.१९२ म ये 

शॉ प ंग सटर व पाक ग 

वक सत करणे.  
५००००००० ० २५००००० ३० १७७ 

वशेष योजना 

मु ंबई पुणे 

ए स ेस हायवे 

ते भ तीश ती 

चौका पयत ४५ 

मी. र ता 

वकसीत करणे. 

भाग १ 

७३००००००० १९५०००००० २५००००० 

 

 

१३२ 
३७ 

नवी

न 

काम इतर वशेष . .२१ 

ेमलोक पाक व 

उ योगनगर भागात 

कॉ ट र ते करणे.  ५००००००० ० २५००००० ३० १८० 

वशेष योजना 

रे वे उ डाण 

पूल ते 

भ तीश ती 

चौका पयत ४५ 

मी. र ता 

वकसीत करणे. 

४०००००००० १८००००००० २५००००० 

 

१३३ 
३८ 

नवी

न 

काम थाप य वषयक कामे 

करणे-मनपा साव क 

नवडणूका २०१७ साठ  व 

े य कायालया अंतगत 

मंडप यव था करणे. 

७०००००० ० ३०००००० ३० १८० 

वशेष योजना 

रे वे उ डाण 

पूल ते 

भ तीश ती 

चौका पयत ४५ 

मी. र ता 

४०००००००० १८००००००० ३०००००० 



363 
 

              

  

वकसीत करणे. 

 

 

 

 

१३४ 

३९ 

नवी

न 

काम थाप य वषयक कामे 

करणे-मनपा साव क 

नवडणूक २०१७ साठ  व 

े य कायालया अंतगत 

फ नचर यव था करणे. 

५०००००० ० २०००००० ३० १८० 

वशेष योजना 

रे वे उ डाण 

पूल ते 

भ तीश ती 

चौका पयत ४५ 

मी. र ता 

वकसीत करणे. 

४०००००००० १८००००००० २०००००० 

 

 

 

 

१३५ 

४० 

नवी

न 

काम . .२१ म ये 

सी.सी.ट . ह . बस वणे 

१००००००० ० ५००००० ३० १८० 

वशेष योजना 

रे वे उ डाण 

पूल ते 

भ तीश ती 

चौका पयत ४५ 

मी. र ता 

वकसीत करणे. 

४०००००००० १८००००००० ५००००० 
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१३६ 

४१ 

नवी

न 

काम . .२१ मधील 

उ योगनगर, ेमलोक 

पाक, दळवीनगर इ. 

भागात नवीन पाईपलाईन 

टाकणे 

१५०००००० १००००००० १००००००० १३१ १ 

व वध कंप या 

व मनपा माफत 

खोद यात 

आलेले चर 

दु या करणे 

२०००००००० १०००००००० १००००००० 

 

 

 

१३७ 

४२ ४०२ ७ 

मनपा याक े य 

कायालया अंतगत 

उ यानातील व युत 

यव थेचे आव यकते 

नुसारनुतनीकरण करणे. 

३६००००० १०००००० ७००००० ४०२ ५ 

मनपा या 

क े य 

कायालया 

अंतगत 

उ यानात नवीन 

पंप बस वणे 

---- ---- ३००००० 

 

              ४०२ १० 

मनपा या क 

े य कायालया 

अंतगत संत 

गोरोबा कुभार 

उ यानाम ये 

डेकोरेट ह 

पोलउभारणे 

---- ---- २००००० 

 

              ४०२ ११ 
मनपा या क 

े य कायालया 

अंतगत सांगवी 

---- ---- २००००० 
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स.न.ं२६ 

अ. .३१६ 

मधुबन 

सोसायट  

उ यानाम ये 

डेकोरेट ह पोल 

उभारणे 

 

 

 

 

 

१३८ 

४३ ५८ 

२१७ 

नवीन 

काम 

वशेष योजना/(वाहतूक 

सुधारणा वषयक कामे 

करणे व पाक ग जागा 

वक सत करणे) / पंपर 

आंबेडकर चौक ते इंद रा 

गांधी उ डाणपूल पयतचा 

र ता वाहतूक नयोजना 

माणे वकसीत करणे 

१५००००० ० १०००००० ५१ ७१ 

वशेष 

योजना/(वाहतूक 

सुधारणा 

वषयक कामे 

करणे व पाक ग 

जागा वक सत 

करणे) , 

मु ंबईपुणे 

र यावर ल ेड 

सेपरेटरची 

दु ती करणे. 

७५००००० ३५००००० १०००००० 

 

 
४४   

नवीन 

काम 

. .४०व ४१ मु य 

र या या कडेने फुटपाथ 

करणे व आर.सी.सी. 

    २५००००० ६२३ ९ 
मु ंबई-पुणेर ता 

दापोडी (हॅर स 

ीज) येथे 

 २५०००००० ८००००००० २५००००० 
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१३९ कॉ ट प दतीने वषयक 

काम करणे. 

उ डाणपूल 

बांधणे 

 

 

 

१४० 

 ४५   

नवीन 

काम . .४० व ४१ मधील 

जल नःसारण वषयक 

कामे करणे. 

    ३०००००० ६२३ ९ 

मु ंबई-पुणेर ता 

दापोडी (हॅर स 

ीज) येथे 

उ डाणपूल 

बांधणे 

  ८००००००० ३०००००० 

 

 

१४१ 
 ४६   

नवीन 

काम 
. . ४१ गांधीनगर 

मधील भागवत गीता 

वडार समाज मंद राचे 

कामकरणे. 

    २५००००० ६२३ ९ 

मु ंबई-पुणेर ता 

दापोडी (हॅर स 

ीज) येथे 

उ डाणपूल 

बांधणे 

  ८००००००० २५००००० 

१४२ ४७ 

  
नवीन 

काम 

. .४० खराळवाडी म ये 

बाल सं कार क  व 

प र ा मागदशन क  

इमारत बांधणे. 

    २५००००० ६२३ ९ 

मु ंबई-पुणेर ता 

दापोडी (हॅर स 

ीज) येथे 

उ डाणपूल 

बांधणे 

  ८००००००० २५००००० 

१४३ ४८ १७ २६ भाग  ६० मधील 

यदशनी नगर येथे 

पवना नद  उव रत 

२००००००० ५५००००० १४०००००० २२ ३१ 
   

१ कोट  
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ठकाणी संर क भंत ( 

ग बयन वॉल) बांधणे 

        ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ४० लाख 

 

 अ.

. 

पानां

क 

कामा

चा 

अ.

. 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. . 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानां

क 

कामा

चा 

अ.

. 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अदांजप क य 

र. 

सन २०१६-१७ घट 

करावयाची 

र. 

१४४ ड १ 

 

६९० २ भाग .४४ पंपर  

अशोक थएटर येथील 

मनपा शाळा इमारती व 

संडास मुता-यांची 

देखभाल, दु ती व 

थाप य वषयक कामे 

करणे. (सन २०१६-१७ 

कर ता) अंदाजप क य 

र. .१५०००००+ वाढ व 

३५००००० = ५००००००/-  

५०००००० १०००००० २५००००० ३३६ ०३ भूसंपादन नधी १००००००००० १००००००००० ७५००००० 
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१४५ २ २२४ ४ भाग .४४ येथील 

डेअर  फाम जवळील 

मैदानाम ये जॉ गंग ँक 

बन वणे व डांगण 

वकसीत करणेसाठ  

थाप य वषयक कामे 

करणे. 

५०००००० ८००००० 

 

२५०००००       

१४६ ३ २२१ १ भाग .४४ मधील 

आर णांना समा भंत 

बांधणे व थाप य 

वषयक कामे करणे. 

अंदाजप क य 

र.३०,००,००० + वाढ व 

२०,००,००० = 

५०,००,०००/- 

५०००००० ८००००० 

 

२५०००००       

१४७ ४ ६७ १६ भाग .४४ अशोक 

थएटर जवळील जुनी 

वाचनालय इमारत पाडून 

न वन बहु उ ेशीय इमारत 

बांधणे. 

१००००००० 

 

५००००० 

 

५०००००० 

 

३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

५०००००० 
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१४८ ५ ६७ १७ भाग .४५ पंपर  

वाघेरे म ये 

काळभैरवनाथ मंद र येथे 

बहु उ ेशीय इमारत 

बांधणे. अंदाजप क य र. 

वाढ व १कोट   = २ कोट  

२००००००० 

 

३५००००० 

 

६५००००० 

 

३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

१४५००००० 

१४९ ६ ४३ १५२ पंपर  भाग .४५ 

मधील वाघेरे कॉलनी 

.४ या र याचे 

कॉ ट करण करणे. 

१००००००० 

 

३५००००० 

 

५०००००० 

 

      

१५० ७ १८ २ भाग .४५ पंपर  

वाघेरे येथे जलतरण 

तलाव येथे ी ेसड 

कॉ टचे छत उभारणे 

३००००००० 

 

१३५००००० 

 

३०००००० 

 

      

१५१ ८ ४६ ३ भाग .४५ पंपर  

वाघेरे येथील 

काळभैरवनाथ चौकाम ये 

ी.छ पती महाराजांचा 

पुतळा उभारणे व 

अनुषं गक कामे करणे. 

१००००००० 

 

३०००००० 

 

४०००००० 

 

३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

४०००००० 
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१५२ ९ ३५ १७ भाग .४६ म ये 

कॉ ट र ते करणे. 

१००००००० १००००० ५०००००० ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

१००००००० 

१५३ १० ३८ ५८ भाग .४६ म ये 

अंतगत र ते सुधारणा 

करणे व वाहतुक वषयक 

कामे करणे. 

१००००००० ३०१०००० ५००००००       

१५४ १३ २१० २२ भाग .४७ काळेवाडी 

येथील कोकणेनगर, 

नढेनगर, आि वनी 

कॉलनी व प रसरातील 

र ते हॉट म स प दतीने 

डांबर करण करणे. 

१५०००००० 

 

१०००००० 

 

५०००००० 

 

३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

२००००००० 

 

१५५ १४ ४१ १२५ भाग .४७ काळेवाडी 

येथील योतीबानगर व 

प रसर मॉडेल वॉड 

प दतीने वकसीत करणे. 

५००००००० 

 

१०००० 

 

५०००००० 

 

      

१५६ १५ ४१ १२६ भाग .४७ काळेवाडी 

येथील कोकणेनगर व 

प रसर मॉडेल वॉड 

५००००००० 

 

१०००० 

 

५०००००० 
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प दतीने वकसीत करणे. 

१५७ १६ ४१ १२७ भाग .४७ काळेवाडी 

येथील नढेनगर व 

प रसर मॉडेल वॉड 

प दतीने वकसीत करणे. 

५००००००० 

 

१०००० 

 

५०००००० 

 

      

१५८ १७ ३६ २५ भाग .४८ स ह नं.२८ 

ते ३० मधील १२.०० मी. 

ं द चा डी.पी. र ता 

वकसीत करणे. 

१००००००० 

 

१००००० 

 

५०००००० 

 

३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

१००००००० 

१५९ १८ ४२ १४५ भाग .४८ 

तापक रनगर, ीनगर 

मॉडेल वॉड प दतीने 

वकसीत करणे. 

३००००००० 

 

१०००० 

 

५०००००० 

 

      

१६० १९ ३६ ३१ भाग .५४ वशालनगर 

पंपळे नलख येथील 

गावठाण प रसर, जगताप 

डेअर , क पटेव ती आद  

भागातील अंतगत 

र यांची सुधारणा क न 

डांबर करण करणे. 

३००००००० 

 

१००००० 

 

१००००००० ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

१५०००००० 
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१६१ २० १९९ ७ भाग .५४ पंपळे 

नलख वशालनगर येथे 

व वध ठकाणी ॉम 

वॉटर लाईन टाकणे. 

अंदाजप क य 

र.३०,००००० + वाढ व 

७०,००००० = १००,००००० 

१००००००० १४००००० ५००००००       

१६१ २१ ६५ ६६ भाग .५५ मधील 

पंपळे सौदागर 

गावठाणातील जुनी 

मोडकळीस आलेल  

ताल म पाडून नवीन 

आधु नक अ यावत 

ता लम बांधणे. 

३००००००० 

 

२०००००० 

 

८०००००० 

 

३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

२१०००००० 

१६३ २२ २११ ३९ भाग .५५ पंपळे 

सौदागर येथील वराज 

गाडन भागातील र ते 

हॉट म स प दतीने 

डांबर करण करणे. 

अंदाजप क य 

र.१,००,००,००० + वाढ व 

२००००००० 

 

१०००००० 

 

८०००००० 

 

      



373 
 

              

  

१,००,००,००० = 

२,००,००,०००/- 

१६४ २३ २११ ४० भाग .५५ रहाटणी व 

पंपळे सौदागर गावठाण 

भागातील र ते हॉट म स 

प दतीने डांबर करण 

करणे. अंदाजप क य र. 

१,००,००,००० + वाढ व 

१,००,००,००० = 

२,००,००,०००/- 

२००००००० 

 

२०००००० 

 

५०००००० 

 

      

१६५ २४ ३७ ४८ भाग .५६ वैद ूव ती 

जवळकरनगर 

प रसरातील र यांची 

हॉट म स प दतीने 

दु ती क न डांबर करण 

करणे 

३००००००० 

 

१०००० 

 

१७५,००००० ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० 

 

१००००००००० 

 

२,७५,००,००० 

१६६ २५ ६५ ६४ भाग .५६ वैद ूव ती 

जवळकरनगर येथील 

खेळाचे मैदान या 

आर णाम ये व वध 

कार या खेळप ् या 

३००००००० 

 

१००००००० 

 

१,००,००,०००

/- 
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वकसीत करणे व इतर 

थाप य वषयक 

अनुषं गक कामे करणे. 

१६७ २६ न व

न 

काम 

- मागास वग य 

क याणकार  योजना 

         

   नवी

न 

काम 

भाग .५६ वेद ुव ती 

प ंपळे गुरव येथील 

राजीव गांधीनगर 

झोपडप ट  म ये 

सावजनीक शौचालय 

बांधणे. 

४५,००,००० ०.०० २२,५०,०००/- ३३६ 

व 

३३७ 

बजेट 

पु त

क 

.३ 

अन.ु 

३ 

भूसंपादन नधी 

(नगररचना) 

- ४७,०८,५२००० २२,५०,००० 

१६८ २७ ३७ ५३ भाग .५७ पंपळे गुरव 

येथील १८.०० मी. व 

१२.०० मी. ं द डी.पी. 

र यांना फुटपाथ तयार 

करणे, ड हायडर बस वणे 

व रंग वणे, व रेन वॉटर 

लाईन टाकणे इ याद  

कामे करणे. 

४,००,०००००/- १,००,००,००० १,००,००००० ३३६ ३ भूसंपादन नधी 

(नगररचना) 

१००००००००० १००००००००० ४,९२,५०,००० 
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१६९ २८ ४२ १५० भाग .५७ पंपळे गुरव 

येथील स या अि त वात 

असले या मशानभूमीचे 

नुतनीकरण करणे व 

थाप य वषयक इतर 

अनुषं गक कामे करणे. 

३,०००००००/- ७५,००,००० २,००,००,०००       

१७० २९ ६७ २३ भाग .५७ पंपळे गुरव 

येथील आर ण .३४७ 

खेळाचे मैदान वकसीत 

करणे, े क गँलर  व 

यापार  गाळे वकसीत 

करणे. 

४,००,०००००/ ५०,००,००० १,९२,५०,०००       

१७१ ३० ४८५ ८४ जल े  .बी/६ म ये 

पाणीपुरवठा वतरण 

यव थेत सुधारणा 

करणेसाठ  पाईपलाईन 

टाकणे 

२५,२४,००० १,००,००० ५,००,००० ८०४ ६५ मु यालया 

अंतगत थेरगाव 

एमएस मु य 

वा हनीची 

देखभाल दु ती 

करणे. 

६०,००,००० १०,००,००० ५,००,००० 

१७२ ३१ ८०२ ४३ जल े  .ड/१, ड/३,ड/४ 

अंतगत वॉ ह ऑपरेशन 

करणेकामी  मजूर 

४८,००,००० २५,००,००० १०,००,००० ८०२ ३८ जल े  . बी/३, 

व ५ ते ८ म ये 

वॉ ह ऑपरेशन 

१,००,००००० ६०,००,००० १०,००,००० 
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कमचार  पुर वणे. करणेकामी  

मजूर कमचार  

पुर वणे. 

१७३ ३२ ८०२ ४३ जल े  .ड/१, ड/३,ड/४ 

अंतगत वॉ ह ऑपरेशन 

करणेकामी  मजूर 

कमचार  पुर वणे. 

४८,००,००० २५,००,००० ९,००,००० ८०३ ५१ ब मु यालय 

अंतगत सन १५-

१६ साठ  जल े  

. बी/३, व ५ ते 

८ म ये वॉ ह 

ऑपरेशन 

करणेकामी  

मजूर कमचार  

पुर वणे. 

१,४०,००,००० ९,००,००० ९,००,००० 

१७४ ३३ ८०२ ४३ जल े  .ड/१, ड/३,ड/४ 

अंतगत वॉ ह ऑपरेशन 

करणेकामी  मजूर 

कमचार  पुर वणे. 

४८,००,००० २५,००,००० ६,००,००० ८०४ ६४ ब मु यालय 

अंतगत चंचवड 

एमएस गु व 

वा हनीची 

देखभाल दु ती 

भाटनगर 

ना यापासून 

सांगवी दापोडी 

पयत करणे. 

५०,००,००० १०,००,००० ६,००,००० 
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१७५ ३४ 

 

४८६ १०४ जल े  .ड/४, अंतगत 

भाग .४९ थेरगाव 

म ये पा या या टाक चे 

वतरण यव थेत 

सुधारणा करणेसाठ  

डझाईन नुसार न वन 

पाईप लाईन पुर वणे व 

टाकणे.  

४०,००,००० ८,००,००० ५,००,००० ८०० १७ सन २०१३-१४ 

साठ  जल े  . 

बी/५, बी/६, बी/७, 

बी/८ येथे वॉ ह 

ऑपरेशन साठ  

मजूर कमचार  

पुर वणे. 

१,५०,००,००० ६०,००,००० ५,००,००० 

१७६ ३५ ४९९ १०६ भाग .४७ काळेवाडी 

म ये ठक ठकाणी पाणी 

पुरवठा वतरण यव थेत 

सुधारणा करणेकामी 

न वन पाणी पुरवठा 

न लका पुर वणे व 

टाकणे. 

४५,००,००० १०,००,००० ३,००,००० ८१४ २८ जल े  . ९ ते 

१५ पा या या 

टाक  वर ल 

वतरण 

यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने 

मजूर पुर वणे. 

१,३०,००,००० ५१,००,००० ३,००,००० 

१७७ ३६ ८१३ १६ जल े  . ९ ते १५ 

पा या या टाक चे 

वतरण यव थेतसाठ  

ठेकेदार  प दतीने मजूर 

पुर वणे. 

३०,००,०००/- १०,००,०० १६,००,०००/- ८१८ ७५ सन २०१५-१६ 

कर ता जल े  

. ९ ते १५ 

पा या या 

टाक वर ल 

वतरण 

७०,००,०००/- ४०,००,०००/- १६,००,०००/- 
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यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने 

मजूर पुर वणे. 

१७८ ३७ ८१४ २७ जल े  .१ ते ८ 

पा या या टाक चे 

वतरण यव थेतसाठ  

ठेकेदार  प दतीने मजूर 

पुर वणे. 

१,४०,००,००० १०,००,००० २५,००,००० ८१४ २८ जल े  . ९ ते 

१५ पा या या 

टाक वर ल 

वतरण 

यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने 

मजूर पुर वणे. 

१,३०,००,००० ५१,००,०००/- २५,००,०००/- 

१७९ ३८ ८१३ १५ जल े  .१ ते ८ 

पा या या टाक चे 

वतरण यव थेतसाठ  

ठेकेदार  प दतीने मजूर 

पुर वणे. 

३०,००,०००/- ० २४,००,०००/- ८१७ ६७ थेरगाव गु व 

वा हनी अंतगत 

येणा-या जल े  

. १ ते ८ 

पा या या 

टाक वर ल 

वतरण 

यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने 

मजूर पुर वणे. 

४०,००,०००/- ३८,००,०००/- २४,००,०००/- 
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१८० ३९ ८१३ १५ जल े  .१ ते ८ 

पा या या टाक चे 

वतरण यव थेतसाठ  

ठेकेदार  प दतीने मजूर 

पुर वणे. 

३०,००,०००/- ० ३,००,०००/- ८१३ १३ जल े   

.५ पंपळे 

सौदागर प रसरात 

टॉ र वारे 

पाणीपुरवठा 

करणे. 

१२,००,०००/- ६,००,०००/- ३,००,०००/- 

१८१ ४० ८१३ १६ जल े  . ९ ते १५ 

पा या या टाक चे 

वतरण यव थेतसाठ  

ठेकेदार  प दतीने मजूर 

पुर वणे. 

३०,००,०००/- १,००,०००/- १५,००,०००/- ८१४ २७ जल े  . १ ते 

८ पा या या 

टाक वर ल 

वतरण 

यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने 

मजूर पुर वणे. 

१,४०,००,०००/- १५,००,०००/- १५,००,०००/- 

१८२ ४१ ८१३ १६ जल े  .९ ते १५ 

पा या या टाक चे 

वतरण यव थेतसाठ  

ठेकेदार  प दतीने मजूर 

पुर वणे. 

३०,००,०००/- १,००,०००/- १४,००,०००/- ८१७ ६७ थेरगाव गु व 

प दतीत अंतगत 

येणा-या 

ज. े. .१ ते ८ 

पा या या 

टाक वर ल 

वतरण 

यव थेसाठ  

४७,००,०००/- ३८,००,०००/- १४,००,०००/- 
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ठेकेदार  प दतीने 

मजूर पुर वणे. 

१८३ ४२ ८०७ ३ भाग .६४ बोपखेल 

येथील पाणी पुरवठा 

वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

२०,००,०००/- १,००,०००/- ५,००,०००/- ८०९ २७ दोपाडी मधील 

टा यांची 

रंगरंगोट  करणे 

व इतर 

अनुषं गक कामे 

करणे. 

१५,००,०००/- १०,००,०००/- ५,००,०००/- 

१८४ ४३ ४२७ ४१ भाग .४५ मधील सव 

दवे एलईडी दवे लावणे. 

१,००,००,००० १०,०००/- ३०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० १००००००००० ३०,००,०००/- 

१८५ ४४ ३८५ ३८ भाग .४५ मधील 

ट लाईट यव थेचे 

नुतनीकरण करणे व 

अनुषं गक कामे करणे. 

५०,००,००० ८,५०,०००/- ३०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० १००००००००० ३०,००,०००/- 

१८६ ४५ ३८५ ४० भाग .४७ मधील 

ट लाईट यव थेचे 

नुतनीकरण करणे व 

अनुषं गक कामे करणे. 

(सावज नक सुर तता) 

५०,००,००० ८,५०,०००/- ३०,००,०००/- ३३६ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० १००००००००० ३०,००,०००/- 
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 अ.

. 

पानां

क 

कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानां

क 

कामा

चा 

अ.

. 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क य 

र. 

सन 

२०१६-१७ 

घट 

करावयाची 

र. 

१८८ ई १ 

 

नवी

न 

काम 

 सरफेस गटर 

. .३० च पाणी 

वसाहत म ये व वध 

ठकाणी पावसाळी गटर 

करणे. 

१००००००० ० ५०००००० २४४ ५६ . .६ मोशी 

येथील  

ट डीआरचे 

बद यात 

मनपा या 

ता यात आलेले 

र ते खडीकरण 

करणे. 

२५०००००० २३२५०००० १००००००० 

१८९ २ ३३ २४८ . .३१ दघी येथील 

गायकवाडनगर  

१५०००००० ५०००००० २५००००० २५४ १३२ मोशी . .६ 

उवर त र ते 

१००००००० ९०००००० २९००००० 

१८७ ४६ ३५० २४९ भाग .५४ पंपळे 

नलख  येथे कै. भाकर 

साठे उ यानात थाप य 

वषयक कामे करणे. 

१,००,००,००० १०,००,०००/- ५०,००,००० ३३७ ३ भूसंपादन नधी १००००००००० १००००००००० ५०,००,०००/- 
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मधील र ते डांबर करण 

करणे. 

 

बीबीएम प तीने 

डांबर करण करणे. 

१९० ३ ३३ २४९ . .३१ दघी येथील 

समथनगर मधील र ते 

डांबर करण करणे. 

 

१५०००००० ५५००००० २०००००० ३८८ ४२ . .६ अंतगत 

र यावर 

दवाब ती 

वषयक कामे 

करणे. 

२००००००० ५५००००० ३०००००० 

१९१ ४ २४० २३ . .३१ दघीम ये दघी 

आळंद  र याचे पूव 

भागात पावसाळी गटर 

करणे. 

८०००००० १५००००० २५००००० ६८ २७ बालनगर  

वकसीत करणे. 

२५५०००००० १८००००००० ९३१००००० 

१९२ ५ २४४ ४९ . .३१ दघीम ये 

खडीमु म व बीबीएम 

प तीने र ते करणे. 

६०००००० १२००००० १८००००० १८ ३ वॉड .२४ 

(नवीन . .२९) 

इं ायणी नगर 

से. . १ महारा  

कॉलनी शेजार  

मोकळा भूखंड 

.३ येथे 

पोह याचा तलाव 

१२००००००० ५००००००० २००००००० 
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बांधणे. 

१९३ ६ २५३  ११५ . .३१ दघीमधील पूव 

भागातील र ते 

डांबर करण करणे.  

१००००००० ३०००००० २००००००       

१९४ ७ २५३ ११६ . .३१ दघीमधील 

पि चम भागातील र ते 

डांबर करण करणे. 

१००००००० २९००००० २१०००००       

१९५ ८ ३४ २६३ . .३३ गवळीनगर 

मधील सखुबाई गवळी 

उ यानासमोर ल मोक या 

जागेत बहु मजल  

वाहनतळ बांधणे. 

५००००००० २५००००० ५००००००       

१९६ ९ ६५ ६८ . .३३ गवळीनगरमधील 

आर ण .४०७ खेळाचे 

मैदान येथे डासंकुल 

इमारत बांधणे. 

१५०००००० ५०००००० ५००००००       

१९७ १० २६५ ४६ . .३३ गवळीनगरमधील 

म हला यायाम शाळेचा 

पधा पर ा क ासाठ  

५०००००० ४५०००० २५०००००       
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प हला मजला वाढ वणे. 

१९८ ११ २६० ६५ . .३३ गवळीनगर 

यदशनी शाळेशेजार  

प रसरात पे ह ंग लॉक 

बस वणे.(कामा या 

अंदाजप क य 

र. .२५००००० ने वाढ 

करणेतआल  आहे.) 

५०००००० २५५००० २५०००००       

१९९ १२ २६० ६६ . .३३ गवळीनगर 

१,२,३ म ये पे ह ंग 

लॉक बस वणे. 

(कामा या अंदाजप क य 

र. .२५००००० ने वाढ 

कर यात आल  आहे. ) 

५०००००० २५५००० २५०००००       

२०० १३ २५९ ६२ . .३३ गवळीनगर 

म ये ठक ठकाणी 

फुटपाथ करणे. ( 

कामा या अंदाजप क य 

रकमेत र. .२५००००० ने 

वाढ कर यात आल  

५०००००० २४७००० २५०००००       
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आहे.) 

२०१ १४ ३८८ ३५ . .३३ गवळीनगर, 

शा ीनगर, ीराम 

कॉलनी इ व प रसरातील 

र यावर ल पोल, 

फट ग, केबलचे 

नुतनीकरण करणे 

(कामा या अंदाजप क य 

र. .३५००००० ने वाढ 

कर यात आल  आहे.)  

६०००००० ९००००० ३१०००००       

२०२ १५ ६१ २१/४ वॉड .३५ भोसर  स.नं.१ 

म ये आंतररा य कु ती 

श ण क  इमारत 

बांधणे. 

१३५०००००० ४००००००० ३०००००००       

२०३ १६ ६३ २४/२० वॉड .३५ मधील जुनी 

भाजीमंडई पाडून दुमजल  

भाजीमंडई इमारत 

बांधणे. 

१५००००००० १५०००००० ४५००००००       
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२०४ १७ ३५१ २७३ सव न.ं१ भोसर  येथे 

बैलगाडा घाटाचे बाजुने 

उ यान वक सत करणे. 

३०००००० ० ३००००००       

२०५ १८ ३५३ ३०८ . .३५ म ये सव न.ं१ 

येथील सहल क ात 

रंगीत कारजे करणे व 

इतर नुतनीकरणाची कामे 

करणे.  

४००००००० ४०००००० १०००००००       

२०६ १९ ६१ २१/४ वॉड .३५ भोसर  स.नं.१ 

म ये आंतररा य कु ती 

श ण क  इमारत 

बांधणे. 

१३५०००००० ५०००००० १५०००००० ६१ २१/२ स.न.ं१ मधील 

आर ण .४३१ 

वक सत करणे. 

२०००००००० ९५३००००० १२०००००० 

        १८ ६/५ . .७ च-होल  

येथील स.न.१३१ 

येथील ता यात 

येणा-या भूखंडावर 

वॉड सटर, 

यायाम शाळा, 

बहु उ ेशीय 

इमारत, जलतरण 

३०००००००० ३०००००० ३०००००० 
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तलाव बांधणे. 

 

 अ  पानां

क 

कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क य 

र. 

सन २०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावायाची 

र. . 

पानां

क 

कामा

चा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अदांजप क य 

र. 

सन २०१६-१७ घट 

करावयाची 

र. 

२०७ फ १ 

 

43 153 वशेष योजना 

भाग . १ पीनगर 

तळवडे येथील सव डी 

पीर ते वकसीत करणे 

2,00,00,000       1,000  1,29,99,000  29 163 वशेष योजना  2,30,00,000    1,25,00,000  25,00,000  

२०८ २ 

 

43 162 वशेष योजना 

भाग . १ तळवडे 

म ये र या या 

कडेनेफुटपाथ तयार 

करणे, दुभाजक तयार 

करणे व हॉट म स 

प दतीने डांबर करण 

करणे. 

3,00,00,000       1,000  1,20,02,000  30 175 

 

20,00,00,000  14,00,00,000  1,00,00,000  

२०९ ३ 43 165 वशेष योजना 1,50,00,000       1,000     99,99,000  30 177  73,00,00,000  19,50,00,000  1,00,00,000  
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चखल  तळवडे शवेचा 

महाल मी मं दरा पासून 

ते तळवडे मशानभूमी 

24  मी. डपी र ता 

वकसीत करणे. 

          30 182  44,30,15,562 4,00,00,000 25,00,000 

        30 180  40,00,00,000 18,00,00,000 1,00,00,000 

२१० ४ 317 83 दगडीफरशीफुटपाथ 

भाग . १ पीनगर 

येथील ीराम 

हौ.सोसा. शवशंभो हौ. 

सोसा. सर वती हौ. 

सोसा.येथे कॉ ट पे ह ंग 

लॉक बस वणे. 

   25,00,000     1,000     14,99,000  327 13 भाग ं . १ 

तळवडे पीनगर 

येथील ना याची 

दु ती करणे. 

     15,00,000       10,00,000  10,00,000  

२११ ५ 317 84 दगडी फरशी फुटपाथ 

भाग . १ 

पीनगरमधील स त ंगी 

हौ. सोसा. ल मीनगर 

येथे कॉ ट पे ह ंग 

   25,00,000     1,000    14,99,000  327 14 भाग ं . १ 

तळवडे येथील 

मशान भूमीची 

दु ती व 

करकोळ कामे 

     15,00,000       10,00,000  10,00,000  
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लॉक बस वणे. करणे. 

२१२ ६ 317 85 दगडीफरशीफुटपाथ 

भाग . १ पीनगरयेथे 

द ता चौक ते अचानक 

चौका पयत या र याला 

फुटपाथ तयार करणे. 

   40,00,000     1,000     19,99,000  327 15 भाग . १ 

तळवडे पीनगर 

भागात मनपा 

सारथी हे पलाईन 

वाड स वधाव CR 

संदभातगत 

थाप य वषयक 

तातडीची व 

मह वाची कामे 

कालमयादेत 

करणे. 

     15,00,000       10,00,000  10,00,000  

२१३ ७ 

301 52 

खडीमु माचेर ते 

भाग . १ पीनगर 

मधील उवर त र ते खडी 

मु माचे करणे. 

   25,00,000     1,000     10,00,000  327 19 भाग . 3 

चखल  मु य 

चौकातील शाळा 

दु तीची कामे 

करणे 

     15,00,000       10,00,000  10,00,000  

२१४ ८ 309 102 डांबर  र ते    50,00,000     1,000     30,01,000  56 182 भाग १ तळवडे 

येथील मु य 

     50,00,000       25,00,000  24,99,000  
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भाग . १ पीनगर 

येथील कोयना हौ. सोसा. 

अिजं यतारा हौ. 

सोसायट  यांचे हॉट म स 

प दतीने डांबर करण 

करणे. 

चौकांचे 

सुशो भकरण 

करणे 

  

          

66 84 भाग .१ 

पीनगर तळवडे 

येथे मशानभुमी 

बांधणे. 

  3,00,00,000       25,00,000  24,99,000 

२१५ ९ 

310 110 

भाग .२ वेणीनगर 

मधील ता हाणेव ती 

मधील सोसाय यांचे र ते 

हॉट म स प तीने 

डांबर करण करणे. 

   75,00,000       1,000     50,00,000  

  

 

322 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप या या / 

मनपा या सेवा 

वा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र याचे चर 

बुज वणे 

400000000  100000000    50,00,000  

२१६ १० 310 111 भाग .२ वेणीनगर 75,00,000       1,000     50,00,000    
फ े ीय 400000000  100000000    50,00,000  
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मधील सहयोगनगर 

येथील सोसायट  र ते 

हॉट म स प तीने 

डांबर करण करणे. 

 

322 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप या या / 

मनपा या सेवा 

वा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र याचे चर 

बुज वणे 

२१७ ११ 

310 112 

भाग .२ वेणीनगर 

अंतगत हे ेवाडी येथील 

टाँवरलाईन र ता व इतर 

उव रत भागात हॉट म स 

प तीने डांबर करण 

करणे. 

45,00,000       1,000     16,00,000   

 

 

322 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप या या / 

मनपा या सेवा 

वा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र याचे चर 

बुज वणे 

400000000  100000000    16,00,000  

२१८ १२ 
317 93 भाग .२ वेणीनगर 

मधील ता हाणेव ती 
25,00,000       1,000     16,00,000  

  

 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 
400000000  100000000    16,00,000  
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येथील टाँवरलाईन रोडचे 

दा णेकडील उव रत 

सोसाय यांम ये 

ठक ठकाणी काँ ट 

े ह ग लॉक बस वणे 

322 व वध 

कंप या या / 

मनपा या सेवा 

वा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र याचे चर 

बुज वणे 

२१९ १३ 

317 97 

भाग .२ वेणीनगर 

अंतगत उव रत 

सोसाय यांम ये 

ठक ठकाणी काँ ट 

े ह ग लॉक बस वणे 

49,00,000       1,000     16,00,000  

  

 

322 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप या या / 

मनपा या सेवा 

वा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र याचे चर 

बुज वणे 

 

400000000  100000000    16,00,000  

२२० १४ 
310 109 भाग . २ वेणीनगर 

येथील पीनगर मधील 

 

 

 

 

 

 

  

 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 
10,00,00,000    
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र ते हॉट म स प दतीने 

डांबर करण करणे 

75,00,000   1,000  16,00,000  322 व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

खोजले या 

र यांचे चर 

बुज वणे 

 

16,00,000  

२२१ १५ 

310 114 

भाग . २ वेणीनगर 

अंतगत वेणीनगर 

येथील टॉवरलाईन र ता 

व इतर उवर त भागात 

हॉट म स प दतीन े

डांबर करण करणे 

     45,00,000          1,000   

50,00,000  

  

 

322 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

खोजले या 

र यांचे चर 

बुज वणे 

 

10,00,00,000  

  

50,00,000  
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२२२ १६ 

310 115 

भाग . २ वेणीनगर 

अंतगत सहयोगनगर 

येथील टॉवरलाईन र ता 

व इतर उवर त भागात 

हॉट म स प दतीने 

डांबर करण करणे 

 

  45,00,000  

 

1,000  

 

 50,00,000  

  

 

322 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

खोजले या 

र याचंे चर 

बुज वणे 

10,00,00,000  

  

 50,00,000  

२२३ १७ 

317 94 

भाग . २ वेणीनगर 

मधील वेणीनगर 

भागामधील टॉवरलाईन 

रोडचे द णेकडील 

उवर त सोसाय यांम ये 

ठक ठकाणी कॉ ं ं ट 

पेि हग लॉक बस वणे 

         
25,00,000  

 

1,000  

      
16,00,000  

  

 

322 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

खोजले या 

र यांचे चर 

बुज वणे 

10,00,00,000  

       
16,00,000  

२२४ १८ 357 397 थाप य उ यान 10000000  800000         
देहु  आळंद  र ता 
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भाग . ३ चखल  

येथील गायरान े ात 

उ यान वकसीत करणे 

1,00,00,000  30 181 साखळी 0/ कमी 

ते 8/250 क.मी. 

(मोशी जाधववाडी 

ह ी या 

र यापासून 

आळंद  गाव 

पयत) 30 

मी.डी.पी. माणे 

उवर त कामे 

करणे.  

60,01,78,184  15,00,00,000  1,00,00,000  

२२५ १९ 

308 86 

भागमधील संभाजीनगर 

येथील मु यर यांच े

डांबर करण करणे. 

3,00,00,000 1,00,000 1,50,00,000 

14 2 के.एस.बी.चौकातउ

डडाणपुलबांधणे 98,42,00,000 

47,00,00,000 

1,50,00,000 

२२६ २० 

324 40 

भाग .९ साईगाडन 

येथील सां कृ तक भवन 

इमारतीचे नुतनीकरणाची 

कामे करणे. 

1,50,00,000 20,00,000 1,00,00,000 

14 2 के.एस.बी.चौकात 

उडडाण पुल 

बांधणे 
98,42,00,000 

47,00,00,000 

1,00,00,000 

२२७ २१ 

 
न वन

काम 

शाहू नगर पोह या या 

तलावासाठ  शेड तयार 

करणे. 

1,00,00,000 --- 50,00,000 

14 2 के.एस.बी.चौकात 

उडडाणपुल बांधणे 98,42,00,000 

47,00,00,000 

50,00,000 
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२२८ 

 २२ 65 59 

भाग . ९ म ये 

चखल  फ ेशन 

लॉ टपासून शाहू नगर, 

संभाजीनगर या व वध 

भागात गाड नंगसाठ  

पाईप लाईन टाकणे 

5,00,00,000 5000000  1,00,00,000  58 215 

पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका 

े ाम ये ाम 

वाहतूक योजना 

राब वणे 

2500000,000    3,00,00,000  1,00,00,000  

  खाल ल वशेष योजने अंतगत न वन कामांचा अंदाजप कात समावेश कर यात यावा.  ( . २४व . ९ )     

२२९ २३ 

 
नवीन 

काम 

पंपर चंचवड शहरात 

व छ भारत  

अ भयानअंतगत 

ठक ठकाणी व छतागह 

बांधणे ( फ े ीय 

कायालय) 

2,00,00,000 ---- 1,00,00,000 

14 2 के.एस.बी.चौकात 

उडडाणपुल 

बांधणे. 
984200000 

 

44,00,00,000 

 

1,00,00,000 

२३० २४ 

 
नवीन 

काम 

भाग .९ मधील 

अंतगत र याच े

का ट करण करणे. 

2,00,00,000 ---- 1,50,00,000 

14 2 के.एस.बी.चौकात 

उडडाणपुल 

बांधणे. 

984200000 

44,00,00,000 1,50,00,000 
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२३१ 

 
२५  

नवीन 

काम 

भाग . १२ मधील 

काळभोर गोठा शाळा 

.२/२ येथे ज मनीवर ल 

पा याची उंच टाक  

बांधणे, उदु  व ाथ मक 

शाळे या मधील मोक या 

जागेत दुमजल  व छता 

गृ हबांधणे, सव वग 

खो यांना पॉ लश कोटा 

फरशी बस वणे तसेच 

प यांचे लोखंडी शेड 

उभारणे. 

1,50,00,000  

  

   50,00,000  218 1 

 

 

 

 व वध 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.(नवीन 

कामे) मु यालय 

300000000   100000000     50,00,000  

 

 

२३२ 

 २६  
नवीन 

काम 

भाग . १२ मधील 

मधुकर पवळे व यालय 

शाळा .२/१ येथील 

ाथ मक व मा य मक 

शाळे या वग खो यांना 

पॉ लश कोटा फरशी 

बस वणे, वॉचमन कॉटर 

बांधणे, तसेच टेज व 

प यांचे लोखंडी शेड 

 1,50,00,000  

  

   50,00,000  218 1 

 व वध 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.( नवीन 

कामे) मु यालय 

300000000   100000000     50,00,000  
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उभारणे. 

 

२३३ 

 

२७  
नवीन 

काम 

भाग . १२ मधील 

यमुनानगर येथील 

मनपा या 

दवाखा याम ये 

अ याव यक थाप य 

वषयक व वध कामे 

करणे 

    75,00,000  

  

   25,00,000  218 1 

 व वध 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.( नवीन 

कामे) मु यालय 

300000000   100000000     25,00,000  

 

२३४ 

२८ 358 403 

भआग . १२ मधील 

मोक या जागेत उ यान 

वकसीत करणे 

 1,00,00,000       8,00,000     75,00,000  218 1 

 व वध 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.( नवीन 

कामे) मु यालय 

30,00,00,000 10,00,00,000     45,00,000  

 
        

  
  30 182  देहू  आळंद  

साखळी 8/250 
44,3015,562 40000000     30,00,000  
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क.मी. ते 

15/250 

क.मी.(मोशी 

जाधववाडी 

ह ी या 

र यापासून 

आळंद  गावपयत) 

३० मी.डी.पी. 

माणे उवर त 

कामे करणे. 

 

 

२३५ 

२९ 294 13 

भाग .१२ देहु रोड 

कॅ टोनमट ह यीतून 

येणा-या पावसा या 

पा यासाठ  टॉमवॉटर 

लाईन टाकणे. 

24,00,000 ---- 10,00,000 218 1 

व वध 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.( नवीन 

कामे) मु यालय 

30,00,00,000 10,00,00,000 10,00,000 

 ३० 294 14 भाग .१२ महापा लका 24,00,000 ---- 10,00,000 218 1 व वध 30,00,00,000 10,00,00,000 10,00,000 
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२३६ 

 

शाळेसमोर ल वापरात 

नसलेले संडास लॉक 

पाडणे व नाला दु ती 

करणे. 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.( नवीन 

कामे) मु यालय 

 

 

२३७ 

 
३१ 308 85 

भाग .१२ बौ दनगर, 

पीनगरर याच े

डांबर करण करणे. 

24,00,000 ---- 15,00,000 218 1 

व वध 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.( नवीन 

कामे) मु यालय 

 

30,00,00,000 10,00,00,000 15,00,000 

 

२३८ 
३२ 64 40 

. .२८ मासुळकर 

कॉलनी येथील आ. .८५ 

येथ ेनागर  आरो य क , 

350000000 50,00,000 4,50,00,000 217 13 
आं ा व भामा 

आसखेड 

धरणातुन पंपर  

350 कोट  33.85 कोट  4,50,00,000 
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ने णालय व नवासी 

डॉ टरांच े वसतीगह 

बांधणे. 

चंचवड 

शहरासाठ  पाणी 

आणणे व 

त अनुषंगीक 

कामे करणे. 

  खाल ल वशेष योजने अंतगत न वन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेत यावा.       

 

२३९ 

३३  
नवीन 

काम 

अ णासाहेब मगर 

टे डयमच े जुनी इमारत 

चरल डझाईन या 

अहवालानुसार इमारतीचा 

धोकादायक भाग काढणे 

व मजबूतीकरण करणे. 

5,00,00,000  1,50,00,000 261 1 

इ भाग अंतगत 

व वध 

कंप या या / 

मनपा या 

सेवावा ह या 

टाक यासाठ  

खोदले या 

र यांची दु ती 

करणे.  

200000000 10,00,00,000 1,70,00,000 

 

 

२४० ३४  
नवीन 

काम 

अ णासाहेब मगर 

टे डयम येथ े लाय मंग 

वॉल बांधणे. 

1,00,00,000  50,00,000 30 182 

 देहू  आळंद  

साखळी 8/250 

क.मी. ते 

15/250 

क.मी.(मोशी 

जाधववाडी 

44,3015,562 40000000  1000000 
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ह ी या 

र यापासून 

आळंद  गावपयत) 

३० मी.डी.पी. 

माणे उवर त 

कामे करणे. 

 

       322 1 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

खोजले या 

र यांचे चर 

बुज वणे 

400000000  100000000 2000000 

  खाल ल वशेष योजनेअंतगत न वन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेत यावा.       

 

२४१ ३५ 24 
नवीन

काम 

भाग  २८ म ये 

ठक ठकाणी कलर लॉक 

बस वणे 

  2,00,00,000                   -    1,00,00,000  

217 13 

आं ा व भामा 

आसखेड 

धरणातुन पंपर  

चंचवड 

350 कोट  33.85 कोट  

50,00,000  
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शहरासाठ  पाणी 

आणणे व 

त अनुषंगीक 

कामे करणे. 

 

    

   322 1 फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

खोजले या 

र यांचे चर 

बुज वणे 

400000000  1 00000000 50,00,000 

 

 

२४२ ३६  
न वन

काम 

फ े य 

कायालयाअंतगत न यान े

समा व ट भाग 

.१,२,३,५ अंतगत 

आव यक ठकाणी सी. 

सी. ट. ह .यं णा बस वणे 

(सावज नकसुर तता) 

1,00,00,000 ---- 50,00,000 322 1 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

400000000  

10,00,00,000 50,00,000 
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( वशेषयोजना) खोजले या 

र यांचे चर 

बुज वणे 

 

 

२४३ 

३७  
न वन

काम 

देहु आळंद  र ता 

वकासीत करणेकामा 

अंतगत देहू कमान ते 

मनपा ह यर या या 

कामाला अडथळा घडणारे 

उ च ्दाब, लघ ुबवा ह या 

हट वणे व काश यव था 

करणे ( ह जन२००५) 

( वशेष योजना) 

2,00,00,000  50,00,000 322 1 

फ े ीय 

कायालय अंतगत 

व वध 

कंप यां या / 

मनपा या सेवा 

वाह या 

टाक यासाठ  

खोजले या 

र यांचे चर 

बुज वणे 

400000000  

10,00,00,000 50,00,000 

 
 

खाल ल भांडवल  अंदाजप कात न वन कामाचा समावेश कर यात यावा. 

 
       

२४४ ३८  नवीन 

काम 

पंपर चंचवड 

महानगरपा लकेतील 

भोसर  वधानसभा 

काय े ातील ाथ मक 

सोय सु वधा 

(महानगरपा लका े ात 

       
100000000  

                 -          
5,00,00,000  

336 3  भूसंपादन नधी -- -- 25000000 



405 
 

              

  

मुलभूत सोई सु वधांचा 

वकास) 

 रा य शासनासा ह सा- 
2,50,00,000/- 

                

 मनपा व ह सा - 
2,50,00,000/- 

                

 एकूण तरतुद - 
5,00,00,000/- 

                

 

२४५ ३९ 329 58 

फ े ीय कायालया 

अंतगत सव 

लेखा शषावर ल उव रत 

बले अदा करणे . 

5,00,00,000  1,11,26,300  1,73,00,000  39 79 

भाग . १ 

तळवडे येथे 

अंतगत र ते 

वकसीत करणे 

   2,00,00,000  
     
1,03,00,000  

   
1,03,00,000  

 

  
  

        39 91 

भाग . 3 

चखल  सव डी. 

पी. र ते 

वकसीत करणे 

   2,00,00,000  
        
50,00,000  

      
50,00,000  
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        294 9 

भाग . 3 

चखल  म ये 

उंबर ओढा येथील 

ना याला  CD वक 

करणे 

   1,50,00,000  
        
20,00,000  

      
20,00,000  

२४६ ४० 627 18 पंपर चंचवड 

महानगरपा लकेचे 

पुनवसन योजनेसाठ  

पा.प.ु यव था व 

अि नशमन यव था 

करणे. 

5,06,00,676 00.00 70,00,000 626 8 नगडीसे. .२२येथ े

(3) 

झोपडपटट पुनवस

नासाठ  २४०० 

गाळे बांधणे ( 

पॅकेज - ८) 

75,88,72,150 5,00,00,000 70,00,000 

२४७ ४१  नवीन 

काम 

चखल  मैलाशु द करण 

क ाच े उव रत जागेत 

आकषक लॅ ड के प ंग 

वकसीत करणे. 

5,00,00,000 20,00,000 20,00,000 361 58 पंपर मनपा 

प रसरातील मुळा 

(मुठा) नद  काठ 

सुधारणा क प 

पुणे मनपा यांच े

ता वत 

संयु त र या 

राब वणे. ( मनपा 

ह सा ) 

2500000000 50,00,000 20,00,000 
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 अ.

. 

पानां

क 

कामाचा 

अ. . 

लेखा शष/कामाचे 

नांव 

अंदाजप क

य र. 

सन 

२०१६-१७ 

ची तरतूद 

वाढ 

करावयाची 

र. . 

पानां

क 

कामा

चा 

अ.

. 

लेखा शष/कामाचे नांव अंदाजप क

य र. 

सन 

२०१६-१७ 

घट 

करावयाची र. 

२४८ १ 

 

नवीन काम प.ं च.ं शहराम ये 

समट काँ टचे र ते 

तयार करणे. 

२०००००००

०० 

-- ५००००००० ५१ ८५ बोपखेल फाटा ते 

आळंद  र ता वक सत 

करणे. भाग - २ 

४७,००,००,०

०० 

१७००००००० ५००००००० 

 

२४९ ३ 406/1 

एल ई डी फट ंग 

खरेद  
53000000 15121000 7500000 380 38 

सावज नक सुर तता 

ब भाग व युत 2000000 100000 100000 

  407/2  12000000 2000000 4000000 380 39  2000000 100000 100000 

  407/3  4700000 1500000 1000000 380 40  2000000 100000 100000 

  407/4  60000000 100000 32906000 380 41   2000000 100000 100000 

 

२५० ४ 392/11 

इमारत शाळा शॉ पंग 

सटर 5000000 1500000 2500000 382 22 

सावज नक सुर तता 

क भाग व युत 5000000 1400000 200000 

             382 23  5000000 1400000 200000 
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             382 24  5000000 1400000 200000 

             382 25  5000000 1400000 200000 

             382 26  5000000 1400000 200000 

             382 27  5000000 1400000 200000 

             382 28  5000000 1400000 200000 

             382 29  5000000 1400000 200000 

             382 30  5000000 1400000 200000 

             382 31  5000000 1400000 200000 

             382 32  5000000 1400000 200000 

             382 33   5000000 1400000 200000 

 

            385 36 

सावज नक सुर तता 

ड भाग व युत 5000000 850000 250000 

             385 37  5000000 850000 250000 

             385 38  5000000 850000 250000 

             385 39  5000000 850000 250000 

             385 40  5000000 850000 250000 

             385 41  5000000 850000 250000 
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             385 42  5000000 850000 250000 

             385 43  5000000 850000 250000 

             385 44  5000000 850000 250000 

             385 45   5000000 850000 250000 

 

            388 29 

सावज नक सुर तता 

इ भाग व युत 2500000 900000 135000 

             388 30  2500000 900000 135000 

             388 31  2500000 609000 91000 

             388 32  3500000 1100000 165000 

             388 33  2500000 900000 135000 

             388 34  2500000 900000 135000 

             388 35  2500000 900000 135000 

             388 36  2500000 900000 135000 

             388 37  2500000 900000 135000 

             388 38  2500000 900000 135000 

             388 39  2500000 900000 135000 

             388 40  5000000 900000 135000 



410 
 

              

  

             389 42  20000000 5500000 825000 

             389 43  10000000 2400000 360000 

             389 44  8000000 2000000 300000 

             389 45   15000000 4900000 2250000 

 

            389 8 

सावज नक सुर तता 

फ भाग व युत 4000000 1000000 250000 

             389 9  4000000 1000000 250000 

             389 10  6000000 1000000 250000 

             390 11  6000000 1400000 350000 

             390 12  25000000 1550000 400000 

             390 13  2000000 500000 150000 

             390 23   5000000 800000 200000 

 

           420 13 

उजाबचतीची उपकरणे 

ट लाईट 

नुतनीकरण अ भाग 

व युत 5000000 900000 900000 

             420 14  5000000 400000 400000 

             420 15  5000000 400000 400000 
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             420 16  5000000 1000000 1000000 

             420 17  5000000 650000 650000 

             420 18  5000000 650000 650000 

             420 19  5000000 1250000 1250000 

             420 20  5000000 1150000 1150000 

             420 21  2500000 550000 550000 

             420 22  2500000 550000 550000 

             420 23  2500000 1100000 1100000 

             420 24  2500000 550000 550000 

             420 25   2500000 1125000 1125000 

 

            421 13 

उजाबचतीची उपकरणे 

ट लाईट 

नुतनीकरण ब भाग 

व युत 2500000 100000 100000 

             421 15  2500000 250000 200000 

             421 16  2500000 250000 200000 

             422 17  2500000 250000 200000 
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             422 18  1500000 250000 200000 

             422 20  500000 250000 200000 

             422 21  500000 250000 200000 

             422 22  500000 250000 200000 

             422 23  500000 250000 200000 

             422 24  500000 250000 200000 

             422 25  600000 50000 40000 

             422 26  10000000 3500000 3000000 

 

            424 24 

उजाबचतीची उपकरणे 

ट लाईट 

नुतनीकरणक भाग  

व युत 10000000 3300000 3300000 

 

            427 45 

उजाबचतीची 

उपकरणे ट लाईट 

नुतनीकरण ड भाग 

व युत 10000000 3300000 3300000 

 

            428 12 

उजाबचतीची उपकरणे 

ट लाईट 

नुतनीकरण इ भाग 
2500000 900000 450000 



413 
 

              

  

व युत 

             428 13  2500000 850000 425000 

             428 14  2500000 850000 425000 

             428 15  2500000 850000 425000 

             428 16  2500000 900000 450000 

             428 17  2500000 850000 425000 

             428 18  2500000 850000 425000 

             428 19  2500000 850000 425000 

             428 20  2500000 850000 425000 

             428 21  2500000 850000 425000 

             429 26   10000000 3300000 1650000 

 

            430 10 

उजाबचतीची उपकरणे 

ट लाईट 

नुतनीकरण फ भाग 

 3000000 1000000 500000 

       430 11  3000000 1000000 500000 

             430 12  3000000 1000000 500000 
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             430 13  3000000 1000000 500000 

             430 14  3000000 1000000 500000 

             430 16  2000000 1000000 500000 

             430 17  2000000 1000000 500000 

             430 18  2000000 1000000 500000 

             430 19  2000000 1000000 500000 

             431 22  4000000 1000000 500000 

             431 24  10000000 3200000 2650000 

२५१ ५ पु तक 

.२ 

पानांक 

२६० 

११/१ श ण मंडळ 

म.न.पा. ह सा 

-- ७१६२६९०

०० 

५००००००० पु त

क 

मां

क ३ 

३ भुसंपादन नधी 

नगररचना वभाग 

-- ४७०८५२००० ५००००००० 

२५२ ६ ता व

तन वन

काम 

 चखल मै 

लाशु द करण 

के ा या जागेत 

आकशक 

लॅ ड के प ंग व 

थाप य थाप य 

५००००००० -- १२०००००० २३८ ३० मोशी भाग .६ येथ े

नाला े न ंगची कामे 

करणे 

 

२५०००००० ३०००००० १८००००० 
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वषयक कामे करणे 

 

२५३ ७ ता व

तन वन

काम 

 रावेत येथील 

बा केट जसाठ  

आकषक 

एल.इ.डी.लाईट ंगकर

णे 

१००००००० -- ५०००००० २४० २७ भाग . ६ 

ा घकरण येथ े ाम 

वॉटर करणे 

१५०००००० २५००००० २५००००० 

२५४ ८ ता व

तन वन

काम 

 पंपर येथील 

शाहू महाराज पुत या 

मागे युरल व 

अनुषां गक कामे 

करणे 

 

३००००००० -- ५०००००० २४४ ५६ . .६ मोशी येथाल 

ट.डी.आरचे बद यात 

म.न.पा. या ता यात 

आलेले र ते खडीकरण 

व बी.बी.एम.करणे 

 

२५०००००० २३२५०००० १००००००० 

२५५ ९ ४६ ५ . .१४ येथील 

वाहतुकनगर  येथील 

मु यर ता कॉ ट 

करणे 

 

९७७००००० २००००००

० 

५०००००० २४४ ५८ . .६ मोशी येथील 

राधाकु णनगर, 

सु नलनगर, ना शक 

रोड व इतर ठकाणच े

र ते बी.बी.एम.करणे 

१५०००००० ७०००००० ५८००००० 



416 
 

              

  

 

        २४४ ५९ . .६ मोशी येथील 

येथ ेस.् . ४,६, मधील 

र याचे ं द करण 

करणे 

 

२५०००००० ३७००००० २५००००० 

        २५४ १३३ वाधे वर कॉलनी 

मधील र ते 

बी.बी.एम.प दतीने 

डांबर करण करणे 

२००००००० ३०२५००० २५००००० 

        २७२ १०० . .६ मोशी येथील 

सुशो भकरण, 

ि पडबेकर 

झे ा ऱॉ स ंगसाठ प े 

ववाहतुक वषयक कामे 

करणे. 

१००००००० ४०००००० १९००००० 
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वर ल माणे थायी स मतीचे सन २०१५-२०१६ चे सुधार त अंदाजप कात खच 

बाजूचे अंदाजात र. .४,२२,८०,०००/- अ धक व र. .४,२२,८०,०००/-  कमी करणेत येत आहे 

तसेच सन २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप कात खच बाजूचे अंदाजाम ये र. .११४,७१,२१,०००/- 

अ धक व र. .११२,२१,२१,०००/- कमी करणेत येत आहे. सन २०१६-१७ चे मूळ 

जेएननएनयूआरएम अंदाजपञकात खच बाजुस र. . ७०,००,०००/- अ धक व 

र. .७०,००,०००/- कमी करणेत येत आहे. तसेच सन २०१६-१७ चे भांडवल  जमा शासन 

ह सा र. .२,५०,००,०००/- वाढ वणेत येत आहे.  यानुसार थायी स मतीचे सन २०१५-

२०१६ चे सुधार त व सन २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच 

जेएनएनयूआरएम अंतगत महानगरपा लकेने नमूद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 

क न शहर  गर बांसाठ चे अंदाजप क “प” पुढ ल माणे ि वकृत करणेत येत आहे. 

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

 

अ. . तप शल सन २०१५-१६ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 

सन २०१६-१७ चा 

अंदाज र. . 

अ)१) एकूण जमा २४,७८,५३,४९,६०० २७,०९,५४,०१,००० 

२) एकूण खच २२,०१,१६,४९,६०० २७,०४,६६,५८,५०० 

३) अखेरची श लक  २,७७,३७,००,०००    ४,८७,४२,५०० 

ब)१) भाग-३ एकूण जमा २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

क) 

१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

  १०८८१६३९०००   १२७५४९८२००० 

२) जेएनएनयूआरएम     २७२२८५५०००   ११८१३७३१००० 
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एकूण खच 

३) अखेरची श लक    ८१५८७८४०००    ९४१२५१००० 

 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      -------- 

मा.महापौर- सवाचे आभार माननू आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
 
 

                                                              

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 

    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

नगरस चव कायालय 

मांक – नस/९/का व/२६४/२०१६ 

दनांक – २०/६/२०१६                              

                                                                                                                           
                नगरस चव 

              पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                      पंपर  – ४११ ०१८. 

   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

    कायवाह साठ  रवाना. 


