
‘ माटर् िसटी’ हणजे खरे काय? 

 ‘पु या या’ नावाने औधं-बाणरे-बालेवाडीचा झकपक िवकास आिण बाकी शहराला ठगा! 
 पेशल परपझ वेिहकल (ए पी ही) नावाने सवर् िनयंत्रण खाजगी कंप यांचे, मनपाचे 

अिधकार समा ! – हणजेच मनपाचे खाजगीकरण! 
 तमु या पैशाने आय.टी. इिंजिनअरां या घराम ये सिुवधा! 
 माटर् िसटी हणजे जनते या पैशातनू बांधलेले ीमंतांचे शहर! 
 पैसेवा यांसाठी हाय-फाय हॉि पट स! 
 मलुांचे िशक्षण, आजाराला औषध, प्रवासाला व त बस, कचरा यव थापन ह ेप्र  आता 

िवसरा! या सिुवधां या पैशात मठुभरांसाठी ‘ माटर्’ सिुवधा बनणार! 

 

आिण 

. ७३६ कोटी 

पु यातील 
सामा य जनता : 

३० लाख लोकासंाठी 

. २१३६ कोटी 

औधं-बाणेर-
बालेवाडीतील : 
४० हजार 

‘मोठ्या’ लोकासंाठी 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. २३ जनू २०१६ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

माटर् िसटी : सरकार काय सांगते?  माटर्फोन, इटंरनेट, कं यटुर, ‘से ससर्’ आिण इतर आधिुनक 
तंत्रज्ञानाचा वापर क न वीज, पाणी, बस इ. सिुवधा ‘ माटर्पण’े परुव याची यव था हणजे माटर् िसटी. 

पुणे शहराची खरी गरज 
 भरपरू बससे, व त बसप्रवास, मोकळे 

र ते, कमी वाहने. 

 कचर्यावर शा त उपाय. 

 सगळीकडे व त, िनयिमत पाणीपरुवठा. 

 मलुांसाठी चांग या सरकारी शाळा 
आिण मोफत िशक्षण. 

 प्र येक वाडार्त चांगल,े मोफत दवाखान.े 

 सवाना इटंरनेट, माटर्फोन, कं यटुर अशा 
तंत्रज्ञाना या वापराची सारखी सधंी. 

माटर् वाहतूक सिुवधा आिण २४ तास 
पाणी पुरवठा – खोटं! 

माटर् वाहतकू सिुवधा हणजे व त आिण वेळेवर 
येणारी बस नाही! अ याधिुनक, ठरािवक भागातच 
चालणारी आिण पसैवेा यांनाच परवडणारी 
सिुवधा हणज े माटर् वाहतकू यव था. 

माटर् िसटी? अगोदर मलुभूत सिुवधा द्या! 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
िमत्रहो, मोदी–फडणवीस सरकारं ीमंत, 

उद्योगपती, िब डरांची सरकारं आहते. िवकासा या 
नावाने ते फक्त बहुरा ट्रीय कंप यांचे िहत सांभाळत आहते. माटर् िसटी या नावाने जनतेला पु हा एकदा 
फसवले जात आह.े ावषीर् तर पणुे िब डरांचा ५०० कोटी पयांचा दडं नगरसेवकांनी माफ केला. 
आपला कराचा पैसा उद्योगपतीं या घशात ओत याचे कार थान थांबवलेच पािहजे!  

बहुसंख्य जनते या मलुभतू सिुवधांचा बळी दऊेन मठूभरांचे चोचले परुवणारा िवकास नको! चला, 
व त बस, चांग या शाळा, उ म सरकारी दवाखाने या सवा या िवकासा या माग या घेऊन, खर्या 
अथार्ने माटर् लोकां या माटर् शहरांसाठी आपला लढा उभा यात! 
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पैसे कुठून येणार? 
३००० कोटींपैकी २००० कोटी पये 
तुम या आम यावर मालम ा कर, 
पाणी पट्टी वाढवून जमा होणार. 

२४ तास पाणी िमळेल... 
पण, मीटरने मोजनू पैसे 
िद यावरच! ह ेपा याचे 

खाजगीकरण आह!े पाणीपट्टी 
स या १२% नी वाढवली आह.े 

माटर् िसटी योजनेम ये तर 
२२.५% नी वाढवणार आहते. 


