मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
भख्
ु म कामाारम, ततवया भजरा, छत्रऩती मळलाजी भशायाज वबागश
ृ
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
आज गुरुलाय दद. १३/०८/२०२० योजी मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. वलळेऴ भशावबा वकाऱी

११.३० लाजता वबा वच
ु ना क्र. ०२ दद. ०४/०८/२०२० योजीच्मा वलऴमऩत्रत्रकेलय वलचाय वलतनभम कयणेकरयता
Video Conferencing द्लाये भा. भशाऩौय माॊच्मा अध्मषतेखारी आमोजजत केरी अवता खारीरप्रभाणे
वदस्म शजय शोते.

उऩजस्थत वदस्म

१)

शवनाऱे ज्मोत्वना जारीॊदय

भशाऩौय

३)

ऩाटीर योदशदाव ळॊकय

वबागश
ृ नेता

२)
४)
५)
६)
७)
८)
९)

१ ०)
११)
१ २)
१ ३)
१ ४)
१ ५)
१ ६)
१ ७)
१ ८)

गेशरोत शवभुख भोशनरार
ऩाटीर प्रवलण भोये श्लय

बोईय वुतनता ळमळकाॊत
ळाश रयटा वुबाऴ

ततलायी अळोक वूमद
ा ेल
ऩाॊडम
े ऩॊकज वूमभ
ा णण

गोदशर ळानू जोयालय मवॊश
काॊगणे भीना मळलॊत

मवॊश भदन उददतनायामण
ळेट्टी गणेळ गोऩाऱ

ढलण तनरभ शयीश्चॊद्र
कदभ अचाना अरुण

नरालडे ददनेळ दगडु

बोईय गणेळ गजानन
ऩाटीर प्रबात प्रकाळ

ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ

१ ९)

ऩाटीर लॊदना भॊगेळ

२१ )

ळाश याकेळ यततळचॊद्र

२०)
२२)
२३)
२४)
२५)
२६)
२७)
२८)
२९)
३०)

यालर भेघना ददऩक

मवॊग श्रीप्रकाळ जजरेदाय

धल
ृ ककळोय भन्वायाभ ऩाटीर
जैन गीता बयत

जैन वतु नता यभेळ

जैन याजेंद्र बलयरार

भोकाळी ददऩारी आनॊदयाल
व्माव यवल लावुदेल

यकली लैळारी गजेंद्र

अग्रलार वळ
ु ीर गोऩीककळन

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

उऩभशाऩौय

वलयोधी ऩषनेता
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्म
वदस्म
वदस्म
ऩान क्र.1

३१ )

खॊडर
े लार वुयेळ जगदीळ

वदस्म

३३)
३४)

वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन
ळेख अभजद गपाय

वदस्मा

३६)

घयत ताया वलनामक

३२)

३५)
३७)
३८)
३९)
४०)
४१ )
४२)
४३)
४४)
४५)
४६)
४७)
४८)
४९)
५०)
५१ )
५२)
५३)
५४)
५५)
५६)
५७)
५८)
५९)
६०)
६१ )
६२)
६३)
६४)
६५)
६६)
६७)
६८)
६९)
७०)
७१ )

ऩयदे ळी गगता शयीळ

ऩाटीर जमॊतीरार गरू
ु नाथ
मळके अनॊत गेणू

ऩाटीर लॊदना वलकाव

ऩाटीर वॊध्मा प्रपुल्र

डडम्ऩर वलनोद भेशता
ळेट्टी अयवलॊद आनॊद

ॊ े रुऩारी लवॊत (भोदी)
मळद
थेयाडे वॊजम अनॊत

चॊद्रकाॊत मवतायाभ लैती
ऩायधी वुजाता मळलॊत

म्शात्रे वगचन केवयीनाथ

मादल मभयादे ली याभरार
म्शात्रे भोशन गोऩाऱ

वोनाय वुयेखा प्रकाळ

बोईय वलणा वुमक
ा ाॊत

ऩाटीर अतनता जमलॊत

भाॊजये कय आनॊद दत्तायाभ
अयोया दीवऩका ऩॊकज
फेरानी शे भा याजेळ

दऱली प्रळाॊत सानदे ल
गजये दौरत तक
ु ायाभ
नाईक वलवलता वललेक
वोंव नीरा फनााड

याम वलजमकुभाय मवस्थन नायामण
ळेख रुफीना कपयोझ

डडवा भमरान भवलान

वालॊत अतनर ददलाकय

भेशया याजील ओभप्रकाळ
ऩयभाय शे तर यततरार

कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई
जैन ददनेळ तेजयाज

बालवाय लॊदना वॊजम

ळाश वीभाफेन कभरेळ

दफ
ु े भनोज याभनायामण

वलयाणी अतनर यालजीबाई
वऩाय उभा वलश्लनाथ

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
ऩान क्र.2

७२)

अशभद वायाश अकयभ

वदस्मा

७४)

ळेख अळयप भोशम्भद इब्राशीभ

वदस्म

७३)
७५)
७६)
७७)
७८)
७९)
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)

१ ०)
११)
१ २)
१ ३)
१ ४)
१ ५)

इनाभदाय जफ
ु ेय अब्दल्
ु रा
बोईय जमेळ बानुदाव
म्शात्रे नमना गजानन

बानुळारी लऴाा गगयधय

म्शात्रे वलनोद कामळनाथ

फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट
गैयशजय वदस्म -

वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा

गुप्ता कुवुभ वॊतोऴ

वदस्मा

बूप्ताणी यषा वतीळ (ळाश)

वदस्मा

यॉड्रीकव भोयव जोवेप

ऩये या कॅटरीन एन्थोनी
ऩाटीर नये ळ तक
ु ायाभ
ऩाॊडे स्नेशा ळैरेळ

डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ
भख
ु जी अतनता फफरू

बोईय कभरेळ मळलॊत

म्शात्रे ऩयळुयाभ ऩदभाकय
बोईय बालना याजू

बोईय याजू मळलॊत
बट दीप्ती ळेखय

गोवलॊद शे रन जॉजी

फाॊड्मा एरामव दमु भॊग

वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

यजेचा अजा – तनयॊ क
नगयवगचल :-

मभया बाईदय भशानगऩामरकेच्मा इततशावातीर ऩदशरी भशावबा आऩण आज ऑनराईन घेणाय

आशोत. ह्मा ऑनराईन वबेकयीता वला वन्भा

. वदस्माॊचे भशानगयऩामर कच्मा ऩदागधका -माचे, भा.

आमुक्त वाशे फ, भा. अततरयक्त आमुक्त वाशे फ ह्माॊचे ह्मादिकाणी स्लागत आशे . वबेच्मा काभकाजारा

वुरूलात करू मा . मभया बाईंदय भशानगऩामरकेची भा . वलळेऴ भशावबा गुरुलाय दद . १३/०८/२०२० योजी

वकाऱी ११.३० लाजता Video Conferencing द्लाये आमोजजत कयण्मात आरेरी आशे . तयी Video

Conferencing द्लाये आमोजजत भशावबेभध्मे वला वन्भा . वदस्माॊनी वशबाग घ्माला दश वलनॊती .
आजच्मा वबेच्मा काभकाजा रा वुरूलात कयण्माऩूली काशी वुचना आशे त . त्मा भी ऩून्शा एकदा लाचन
ू
दाखलतो. वन्भा. वदस्माॊना वबेत फोरालमाचे अवेर तेव्शा

more भध्मे request hand फटनालय

जक्रक कयाले . त्माभूऱे भा. भशाऩौय ह्माॊना वभजेर की आऩणाव फोरालमाचे आशे ककॊला आऩरा शात
लय कयाला . तवेच भा . भशाऩौय ह्माॊच्मा ऩयलानगीने फोराले कृऩमा वबेरा जॉईन्ट शोण्मावािी शे ड

पोनचा लाऩय कयाला. वन्भा. ऩामरका वदस्माॊना ऩािवलण्मात आरेरी मरॊक कोणत्माशी व्मजक्तव ळेमय
करू नमे . रॉगआऊट झाल्माव वबेभध्मे ऩून्शा वशबागी शोण्मावािी मूझय आमडी ल ऩावलडाचा लाऩय
कयाला. काशी ताॊत्रत्रक अडचण अवल्माव आऩणाव जे नॊफय मभऱारे आशे त त्मालय वॊऩका कयाला.
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.3

आजच्मा वलळेऴ भशावबेच्मा ददलळी भा . वबाऩती भशोदम, वन २०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भऱ
ु अॊदाजऩत्रक वबागश
ू े वादय कयीत आशे त. ते. भा. भशाऩौयाकडे वादय कयतीर.
ृ ाऩढ
प्रकयण क्र . ८, ऩरयलशन वेलेचे वन

२०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भूऱ अॊदाजऩत्रकाव

भॊजूयी मभऱणेफाफत . ( भा. स्थामी वमभती वबा दद . २०/०३/२०२० योजीचे मळपायव केररे प्रकयण क्र .
१५९, ियाल क्र. १३२) प्रकयण क्र. ९, अजननळभन वलबागाचे वन २०१९-२० चे वध
ु ारयत ल वन २०२०-२१
चे भूऱ अॊदा जऩत्रकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत . ( भा. स्थामी वमभती वबा दद

. २०/०३/२०२० योजीचे

मळपायव केररे प्रकयण क्र . १६०, ियाल क्र. १३३) प्रकयण क्र. १० मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वन
२०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भूऱ अॊदाजऩत्रकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत . ( “अ” + “क” +

“भदशरा ल फार कल्माण” + “अॊध ल अऩॊग ” + “JNNURM” + “P” + “लष
ृ प्रागधकयण” + “मळषण”)
(भा. स्थामी वमभती वबा दद. २०/०३/२०२० योजीचे मळपायव केररे प्रकयण क्र. १६१, ियाल क्र. १३४)
भा. स्थामी वमभती वबाऩती अळेाक ततलायीनी वबागश
ृ ाऩूढे अॊदाजऩत्रक भान्मतेवािी वादय

कयीत आशोत.

भा. भशाऩौय :-

वगचल वाशे फ वलऴमारा वुरूलात कयाली.

नगयवगचल:-

वबाऩती भशोदम आऩरे भनोगत वादय कयीत आशे त.

भा. वबाऩती :-

मभया बाईदय ळशय भे फशूत वाये फाॊधकाभ डडऩाटा भेन्ट के ऩाणी डडऩाटा भेन्ट के फशोत वाये इव
फाय के फजेट शै l काभ मरए गए शै औय उवको इव वार ऩुया ककमा जा ऐगा अबी नाभ रेने वे फशोत

वाये नाभ शै l फडे फडे कभवे कभ ४०-५० काभ शै l फाॊधकाभ डडऩाटा भेन्ट भें आय वी वी, यस्ता, ऩानी
डडऩाटा भेन्ट मभया बाईदय तक ऩानी

ऩशूचाना इव वार के फजेट भें वफ कुछ मरमा गमा शै
l औय
अगधकायीमोवे भैं उम्भीद कयता शॅू की कोजव्शड यशने के फाद बी काभ कयके इ व वार का ऩुया काभ
कयने की कोमळळ कयें गे l
भा. भशाऩौय :-

स्थामी वमभती वबाऩती ततलायी वाशे फ ह्माॊनी ह्मा दिकाणी आऩरे तनलेदन केरेरे आशे . ज्मा

वन्भा. नगयवेलकाॊना आऩरे भत भाॊडामचे अवेर कृऩमा त्माॊनी शात लय कयामचा आशे . तत्ऩल
ू ी वगचल
वाशे फ काशी वुचना दे णाय आशे त.
नगयवगचल :-

प्रकयण क्र . ८, ऩरयलशन वेलेचे वन

२०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भूऱ

अॊदाजऩत्रकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत. (भा. स्थामी वमभती वबा दद. २०/०३/२०२० योजीचे मळपायव केररे
प्रकयण क्र. १५९, ियाल क्र. १३२)
भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म धल
ृ ककळोय ह्माॊना भी ऩयलानगी दे त.े

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ आजच्मा वलऴमऩत्रत्रकेभध्मे ३ वलऴम आशे त. प्रकयण क्र. ८,९,१० तवेच “ज”

प्रस्ताल वुध्दा टाकरेरे आशे त.

तय ते “ज” चे प्रस्ताल आणण शे एकत्र घेतल्माव वोमीचे शोईर. कायण

की ऩरयलशन वेलेतीर जे अॊदाजऩत्रकाव आऩण जी चचाा कयणाय आशोत ऩुयक घोऴणेभध्मे वुध्दा

वेलेचे जे फजेट आशे . त्माच्माभध्मे आऩल्मारा काशी चें जेव कयामचे आशे त. म्शणून दोन्शी वलऴम एकत्र
घेतरे आणण त्माप्रभाणे अजननळभन आणण भऱ
ू अॊदाजऩत्रकातरे दोन्शी वलऴम एकत्र घेतरे तय भॅडभ
वोईचे शोईर अळी भाझी आऩणाव वलनॊती आशे.
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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भा. भशाऩौय :-

दोन्शी वलऴम एकत्र घेण्माव भी ऩयलानगी दे त आशे.

नगयवगचल :-

भा. वऩिावीन अगधकायी ह्माॊनी वलऴम ऩत्रत्रकेलयीर भुऱ प्रस्ताल ल त्माचे वश ऩुयलणी वलऴम

ऩत्रत्रकेलयीर प्रस्ताल शे एकत्र करून ह्मालय चचाा कयण्माव भान्मता ददरेरी आशे

. मभया बाईंदय

भशानगऩामरकेची भा . वलळेऴ भशावबा गुरुलाय दद . १३/०८/२०२० योजी वकाऱी ११.३० लाजता Video
Conferencing द्लाये आमो जजत कयण्मात आरेरी आशे

. तयी Video Conferencing

द्लाये

आमोजजत भशावबेभध्मे वला वन्भा . वदस्माॊनी वशबाग घ्माला दश वलनॊती . ह्मा वबेकयीता ऩूयलणी

वलऴम ऩत्रत्रका आरेरी आशे . त्मा वलऴम ऩत्रत्रकेलयीर प्रकयण क्र . ८ वॊफधीत जो वलऴम आशे . वन्भा.
वदस्म श्री . वुयेळ खॊडर
े लार माॊ नी दद . ७-८-२०२० योजीच्मा ऩत्रान्लमे ददरेरा प्रस्ताल प्रकयण क्र . ८,

ऩरयलशन वेलेचे वन २०१९-२० चे वध
ु ारयत ल वन २०२०-२१ चे भऱ
ू अॊदाजऩत्रकाव भॊजयू ी मभऱणेफाफत.
(भा. स्थामी वमभती वबा दद . २०/०३/२०२० योजीचे मळपायव केररे प्रकयण क्र . १५९, ियाल क्र. १३२)
ह्मा दोन्शी प्रकयणालय एकत्रत्रत चचाा कयामची आशे.
भा. भशाऩौय :दे त आशे .

चचेरा वुरूलात कयालमाची आशे. उऩभशाऩौय गेशरोत वोशे फ ह्माॊना भी फोरण्माची ऩयलानगी

भा. उऩभशाऩौय :-

भशाऩौय भॅडभ आऩल्मा ऩयलानगीने वबी वदस्मोको भेया नभस्काय भशाऩौय भॅडभ आऩने जो

ऩयमभळन दद उवके मरमे आऩका ळक्र
ु गज
ू ाय शू l वफवे ऩशरे इव भशाऩामरका प्रळावनद्लाया मश जो
ऑनराईन मभटीॊग कक गई शै l उवके मरए वफ अगधकायीमोंका धन्मलाद काभ चरना चादशए मश शभाये

भुख्मभॊत्रीजी ने बी कशा शै वाथशी वाथ ळशय के वलकाव के मरए चचाा के मरए आगे फढना चादशए l
भशाऩौय भॅडभ भेयी एक वच
ु ना शै

की आनेलारे जो टॅ क्व के फाये

भें भैने ऩत्र बी आऩको मरखा था

जजवभें भैने भा गणी यखी थी ळशय के दशत के मरमे मश जो कोयोना के लजश वे शभाये ळशय का जो

शार शूला शै उवभे कापी रोगो को नुकवान ऩशूचा शै l चाशे लो आगथाक शो, भानमवक शो मा ळा यरयक
शो शभ भानमवक तौय ऩे मा ळारय रयक तौय ऩे भदत नशी कय ऩा यशे शै l रेककन भेयी एै वी इच्छा शै
भशानगयऩामरकाद्लाया शभ आगथाक तौय ऩय शभ उनको भदत कय वकते शै

l जजव तयीके

थोडावा वशमोग कये ताकी उनको कभवे क भ थोडी वी शभ भदत कय वके

l भदत कयना अतनालामा

भशानगयऩामरका जो टॅ क्व प्रणारी शै शभ जो टॅ क्व रेते शै

वे

l प्रॉऩटी टॅ क्व उवके अॊदय शभ उनको

इवके मरए बी शै की जनता शभाये वाथ शै औय मश भशानगयऩामरका

की उनकी शै तो शभाये ददरवे

पजा फनता शै की कभवे कभ शभ उनको थोडावा आधाय रगे l शभ उवके कटौती के तौय ऩय टॅ क्व के
प्रणारी के अॊदय रोगोको छूट दे ने के तौय ऩय कय वकते शै l तकयीफन शभने जो स्टडीज ककमा शूला शै
वबी ऩाटीवे मभर के ऩदागधकायीमोवे मभरके तो इच्छा मश शै की
५० प्रततळद वाभान्म कयके अॊदय
छूट ददमा शै औय वाथशी फाकीका जो प्रॉऩटी टॅ क्व शै जो ऩेडडॊग शै जो फकामा शै जजवके अॊदय कापी

कयोड तक का याळी आनी फाकी शै माने की ककवीका ककवी कायणलळ आ नशी ऩा यशी शै तो उवभें बी
भेयी वच
ु ना शै की रोगो का भर
ु के अॊदय नशी रेकीन इॊट्रेव के अॊदय मा कपय उवके टॅ क्व के अॊदय
जो ऩॅनल्टीज रगाई गई शै मा इॊट्रेव मा फॅड रगामा गमा शै उवके अॊदय ऩूयी तयश

वे छूट ददजीए l

ताकी रोगो को बय ने भें वुवलधा शो l औय लो इनडामये क्टरी भशानगयऩामरका के अॊदय उ वकी ये व्शे न्मू
मानी आगथाक कोऴ बी फढ वकते शै , फशूत वायी उवके अॊदय वुचना बी एैवी शै रागो की टॅ क्व जो
रगे शूए शै उवके अॊदय ऩॅनल्टीज मा व्माज शै लो ककवीन ककवी कायणलळ रगे शूए शै जजवका
अबीतक तनलायण मा उवका परऩल
ा तनकारा नशी गमा शै l तो अगय इवभे छूट दद जाती शै व्माज
ू क
के अॊदय , ऩॅनल्टीज के अॊदय फकामा याळी शै जुनी उवके अॊदय छुट ददमा जाता शै तो कभवे कभ
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उनको इव भौशोर के अॊदय छूट ददमा जाता शै

कोयोना ऩरयजस्थती के अॊदय उनको भदतगाय शोगा
उम्भीद शै की लो बी फढने के चान्वेव शै

l तो कभवे कभ उनको इव भाशोर के अॊदय इव

l औय वाथ भें शभाये जो रयकव्शयी शै भेयी ऐवी

l औय शभ ळशय के प्रतत फना वकते शै

भशानगयऩामरका आऩकी शै भशानगयऩामरका आऩके दशत के फाये भें वोचती शै जानती शै

l रोगो को

l ककधय न

ककधय भशानगयऩामरका उवके फदौरत शी चरती शै l तो शभाया ददर कयता शै की उनके मरए थोडीवी
वलरत शोनी चादशए l मश भेयी वुचना शै l
नगयवगचल :-

प्रकयण क्र. ८ चे भी लाचन केरेरे शोते . तथावऩ ऩुयक घोऴणेभध्मे प्रकयण क्र . ११,१२,१३,१४

अवे चाय ऩुयक घोऴणा आशे त . ऩूयक घोऴणा क्र . ११ भध्मे वन्भा . जुफेय इनाभदाय ह्माॊनी प्रस्ताल

ददरेरा आशे . ते प्रकयण क्र. १० कयीता आशे . प्रकयण क्र. १२ वन्भा. वदस्म वयु े ळ खॊडर
े लार माॊनी जो
प्रस्ताल ददरेरा आशे तो प्रकयण क्र . ८ कयीता आशे . प्रकयण क्र. १३ वन्भा. वदस्म याकेळ ळशा माॊनी
ददरेरा प्रस्ताल आशे . तो प्रकयण क्र . ९ कयीता आशे . आणण वन्भा. धल
ृ ककळोय ऩाटीर ह्माॊनी ददरेरा
ऩयु क घोऴणेचा प्रस्ताल आशे तो प्रकयण क्र . १० करयता आशे . आता प्रकयण क्र .८ चे आऩण लाचन
केरेरे आशे . आणण तो ऩरयलशन वेलेचा आशे आणण प्रकयण क्र

.१२ शे वन्भा . वदस्म श्री . वुयेळ

खॊडर
े लार माॊनी प्रकयण क्र .८ कयीता ददरेरे आशे . शे दोन्शी एकत्र करून त्मा च्मालयती चचाा आमोजजत
करून त्मालय तनणाम घेण्मावािी भा . भशाऩौयानी एकत्रत्रकयण चचाा कयण्मावािी धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊनी
वुचना ददरेरी आशे . त्मा वुचनेरा ह्मा वबेत उऩजस्थत अवरेरे वला वदस्माॊची भान्मता आशे का
कायण तवा क्रभ फदरन
ू च ती चचाा मेणाय आशे त कायण शा क्रभ
भान्मता आशे का?

?

फदरण्मावािी वला वबागश
ृ ाची

भा. भशाऩौय :आशे.

वन्भा. वदस्म इनाभदाय वाशे फ तुम्शीच भान्मता दे त नाशी फाकी वलाानी भान्मता ददरेरी

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ प्रथभत : ऩदशराच जो तुम्शी प्रस्ताल घेतरा त्माच्माभध्मे शा क्रभ फदरामचा

अवेर तुम्शारा वबाळास्त्र तनमभाप्रभाणे वबागश
ृ ाची भान्मता ऩादशजे . वगचल भशोदम तुम्शारा ह्माची
जाणील नव्शती ह्माची भादशती भशाऩौयाना ददरी नाशी का

? आमक्
ु त भशोदम तम्
ु शी ह्मा वबेभध्मे

फवार तय भेशयफानी करून शा वलऴम तुभच्मा तनदळानाव आणून घ्मा . वबाळास्त्र तनमभ स्ऩष्ट आशे
कोणताशी क्रभ फदरामचा अवेर वलऴमऩत्रत्रकेलयचा तय वबागश
ृ ाची भान्मता त्मारा रागते

. शवभूख

गेशरोतजी अवे कयता मेत नाशी . आऩरा कामदा चारत नाशी . इथे भोगरळाशी नाशी तुम्शी आधी जो
वलऴम केरा त्माच्मात तुम्शी क्रभ फदररा क्रभ फदरताना तुम्शी वबेची भान्मता घेतरी का?
भा. भशाऩौय :वाॊगगतरे.

इनाभदाय वाशे फ वगचल वाशे फाॊनी तुम्शारा भान्मता द्मामची की नाशी वबागश
ृ ारा अवे आता

जफ
ु ेय इनाभदाय :आशे?.

ह्माच्मा आधी तुम्शी एक वलऴम घेतरा तो वबा ळास्त्रा प्रभाणे अगधकृत आशे की अनगधकृत

भा. भशाऩौय :-

वलऴम अजून चारू केरेरा नाशी.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

तम्
ु शी ऩदशरा वलऴम घेतरा ना.
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भा. भशाऩौय :-

घेतरा नाशी.

जुफेय इनाभदाय :-

वलऴम वगचलाॊनी लाचरा.

भा. भशाऩौय :-

पक्त लाचरा.

जुफेय इनाभदाय :-

लाचरा म्शणजे तवाच लाचरा ना एकत्र करूमा भशाऩौय भॅडभ भाझी तुम्शारा वलनॊती आशे

वलााना तुम्शी अनम्मूट केरात . वबा काभकाज चारलण्मावािी कायण जव्शडडमो कॉन्पयन्वलय बयऩूय
अडचण अवणाय आशे . ऩषाॊच्मा गटनेत्माॊना तम्
ु शारा अनम्मट
ू करून िे लाले रागणाय आशे

. नाशीतय

तुम्शारा उऩभशाऩौयाना ऩण अनम्मूट कया मरा ऩादशजे . कायण वबा काभकाज पक्त भशाऩौयच चारलू
ळकतो. उऩभशाऩौयाना अगधकाय नाशी . आऩल्मारा क भीत कभी गटनेत्माना तुम्शारा अनम्मूट करून

िे लाले रागेर कायण ऩषाचे प्रतोतम आशे त . जव्शडडमो कॉन्पयन्वलय मभटीॊग चारलामची अवेर तय काशी
वोमी तुम्शारा उऩरब्ध करून द्माव्मा रागतीर.
भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा आम्शी फोरामची वॊधी ददरेरी आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ फयोफय आशे आता अवा प्रकाय अधन
ु भधन
ू घडरा आम्शारा त्माच्माभध्मे

वुधाय तय करून द्माव्मा रागतीर.
भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा फोरामची वॊधी ददरेरी आशे तुम्शी फोरा.

जुफेय इनाभदाय :-

भी वगचलाॊना वलनॊती कये न आऩरे जे आम टी वेक्टयरा वलचाया शे लयच्मा क्रभाॊकालय ऩदशल्मा

भशाऩौयाच्मा याॊगेभध्मे भशाऩौय , उऩभशाऩौय प्रळावनाचा अगधकायी लयती नाशी ददवत नाशी ऩदशल्मा
ऩानालय तय शे ऩादशल्मा ऩानालयती मेऊ ळकतात का

? कायण भोिा अगधकायी लगा आऩल्मा वोफत

आशे . आम्शारा पक्त वगचल ददवत आशे त. आमक्
ु त वाशे फ वबा वोडून गेरे आशे त का?
भा. भशाऩौय :-

आमुक्त वाशे फाॊना जव्शवी आशे म्शणून आमुक्त वाशे फ भाझी ऩयलानगी घेऊन वबेतून थोड्मा

लेऱावािी गेरेरे आशे त . त्माॊनी त्माॊच्मा जागी अततरयक्त आमुक्त लरूडकय वाशे फ माॊना आऩल्मा
वबेवािी स्थानाऩन्न केरेरे आशे.
जफ
ु ेय इनाभदाय :-

वगचल भशोदम ह्मा वलऴमाभध्मे तुभची काम वच
ु ना आशे.

भा. भशाऩौय :-

तम्
ु शी तभ
ु चे भत भाॊडा.

जुफेय इनाभदाय :-

भाझे भत अवे आशे खयतय वबागश
ृ ाची भान्मता घेतरी ऩादशजे. भताने घ्माली रागते.

भा. भशाऩौय :-

फशूभताने घ्माला रागेर तुभचे एकट्माचे भत नाशी अवे आत ददवरे.
जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भाझे एकट्माचे भत नाशी भाझा ऩषाचे भी ऩषाच्मा लतीने फोरत आशे.
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भा. भशाऩौय :-

दिक आशे इनाभदाय वाशे फ.

जुफेय इनाभदाय :-

वेनाच्मा गटनेत्माॊना वलचायरे का? तेशी प्रतोत आशे त.

भा. भशाऩौय :-

वगचल वाशे फ भान्मता घेण्माची प्रकक्रमा.

जुफेय इनाभदाय :-

वॊऩूणा प्रकक्रमा कया. कभीत कभी प्रतोताॊना वलचाया त्मारा मेऊ द्मा मभतनट्व भध्मे मेऊ द्मा.

नगयवगचल :-

भी ह्मा ऩल
ू ीच प्रकयण क्र . ८ लाचरे आशे . त्मावोफत प्रकयण क्र . १२ शे वॊरननऩणे लाचन

करून त्मालयती चचाा कयण्मावािी कोणाची काशी शयकत आशे का ? ह्मालय वबागश
ृ ाचे काम भत आशे .
ह्मावािी भी आलाशन केरेरे आशे . त्मालय आऩण शात लय केल्माभूऱे भशाऩौय भॅडभनी आऩल्माराच
फोरण्माची वॊधी ददरेरी शोती . अजन
ू कोणाची ह्माव काशी शयकत आशे का

? कायण ह्मानव
ु ायच

आऩल्मारा चचाा कयण्मावािी चचाा कयामची अवेर तय एकत्रीत ऩणे वलऴमालयती दोन्शी प्रकयणे एकत्र

केरे तयच चचाा शाऊ ळक ते. प्रकयण क्र . ८ ऩरयलशन वेलेचे वुधायीत अॊदाजऩत्रकाचे आशे . ह्माच्मावश
वलऴम ऩुयक घोऴणेभधीर प्रकयण क्र . १२ वुयेळ खॊडर
े लार माॊनी भाॊडरेरा प्रस्ताल आशे . त्मालय एकत्र
चचाा करून त्मालय वलचाय वलतनभम करून तनणाम घेण्माकयीता वबागश
ृ ाची भान्मता वािी भी आलाशन

केरेरे शोते त्मारा अनव
ु रून वन्भा . वदस्म गटनेता जफ
ु ेय इनाभदाय ह्माॊनी शयकत घेतल्माभऱ
ु े भा .
भशाऩौयानी त्माच्माल यती त्माॊना त्माॊचे भत भाॊडण्मावािी वॊधी ददरेरी आशे

. त्मा व्मततरयक्त आणण

कोणाची शयकत आशे का? अनुक्रभाॊक आऩण ऩुढे घेतो त्माच्मा मळलाम चचाा कयताच मेणाय नाशी जय
ह्मारा भान्मता मभऱारी नाशी.
भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म धल
ु ना कयामची आशे.
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फाॊना काशीतयी वच

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ शी एक प्रथा अवते की आजची फजेटची मभटीॊग आशे

. फजेटच्मा मभटीॊगभध्मे

प्रळावनाने आऩल्मारा तीन प्रकयण ददरेरी आशे त . एक ऩरयलशन वबेचे फजेट आशे एक अजननळभन
वलबागाचे फजेट आशे . एक भशानगयऩामरकेचे फजेट आशे . आणण ह्माच फजेटभध्मे

“ज” चे प्रस्ताल

आरेरे आशे त . जय आऩण शे “ज” चे प्रस्ताल एकत्रत्रत करून घेतरे तयच आऩण ह्मा फजेटभध्मे चचाा
करू ळकतो . आणण तयच ह्मा फजेटभध्मे आऩण थोडीळी पेयपाय करू ळकतो

. ज्मा प्रभाणे वन्भा .

वदस्म जुफेय ईनाभदाय माॊनी आऩल्मारा “ज” प्रस्ताल ददरेरा आशे . प्रकयण क्र. ११ शा त्माॊचा वलऴम
आशे . भग भऱ
ु फजेट भध्मे जय शे प्रकयण आऩण एकत्रत्रतऩणे चचाा केरी तयच शी चचाा शोऊ ळकते

अन्मथा चचाा केरी तयच शी चचाा शोऊ ळकत नाशी . शी आता ऩावूनची प्रथा नाशी ऩदशल्मा ऩावूनची

.

प्रथा आशे . प्रत्मेक लऴीचा अथा वॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रकाभध्मे आऩण लायॊ ला य “ज” चे प्रस्ताल दे तो. आणण
त्माप्रभाणे आऩण त्माच्माभध्मे थोडे पाय चें जेव कयतो

. म्शणन
ू भाझी आऩणाव वलनॊती आशे की

,

वगळमाॊनी आऩल्मारा फशुभताने भॊजूयी ददरेरी आशे . त्माच्माभुऱे प्रकयण क्र. ८ आणण प्रकयण क्र. १२
शे एकत्रत्रत घेण्मात माले. आणण एकत्रत्रत घेतरे तयच शे ऩॉमवफर शोणाय नाशी.
भा. भशाऩौय :-

प्रकयण क्र. ८, ९ ल प्रकयण क्र. १२ एकत्रत्रत घेण्माकयीता भी भान्मता दे त आशे . वलऴमालयती

कोणारा चचाा कयामची अवेर तय त्माॊनी शात लय कयाले.
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प्रळाॊत दऱली :-

भशाऩौय भॅडभ प्रकयण क्र . ८ भधीर ऩरयलशन वेलेफाफत फजेटची चचाा ह्मा

कयत आशोत ऩरयलशन वेला…………

दिकाणी आऩण

भा. भशाऩौय :-

वन्भा. नगयवेवलका तनरभ ढलण ताई ह्माॊना भी ऩयलानगी दे ते त्माॊनी फोरामचे आशे.

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ भी ऩदशल्माॊदा शे वलचायते की भी वुरूलात जस्क्रन रालरेल्मा आशे त त्मा

जस्क्रनलय शात लयती कया म्शणून भघाळी वाॊगग

तरे उऩभशाऩौयानी वुचना ददल्मा

. भी याष्ट्रगीत

झाल्माऩावून शात लय केरेरा आशे . भाझा आलाज म्मूट करून िे लरा . जुफेय वाशे फाॊनी फयोफय वाॊगगतरे
तम्
ु शी गटनेत्माॊना ऩण वरू
ू लातीऩावन
ू फोरामरा दे त नवार तय काम पामदा

. आणण पक्त तभ
ु च्मा

नगयवेलकाॊना फोरामरा दे ता ऩ दशरा भाझा ळो क वॊदेळ शोता . वन्भा. वदस्म कदागचत तुम्शारा वलवय

ऩडरा अवेर ऩण आभचे मळलवेना ऩषाचे आभचे वशकायी कै . शरयश्चॊद्र आभगालय ह्माॊचे कोयोनाभध्मे
दद
ु ै ली तनधन झारे त्माॊचा

एक ळोकप्रस्ताल वरू
ु लातीरा करून ऩाच मभतनटाॊवािी वबा तशकूफ कयता

आरी नाशी. त्मावािी भी वुरूलातीऩावू न शात लय केरेरा शोता भरा फोरामरा ऩण वॊधी ददरेरी नाशी .
ह्माचा वलवय वबागश
ृ ारा कवा ऩडरा . भशाऩौय ह्मा नात्माने तुभच्मा वुध्दा शे रषात आरे ऩादशजे

शोते. आऩल्मा वदस्माॊचा दद
ु ै ली अॊत झारेरा आशे . त्माॊना श्रध्दाॊजरी दे ऊन तुम्शी ऩाच मभतनट थाॊफू
ळकत नाशी . याष्ट्रगीत झाल्माऩावून भी शात लय केरेरा आशे
ददवरा नाशी का ? भाझा आलाज म्मट
ू करून िे लरा भी
फाकीच्माॊना तनयोऩ द्मामरा शे काम चारू आशे
गटनेत्माॊना तयी फोरामरा द्मा

. शात लय कयत अवताना जस्क्रन लय

१० लेऱा पोन केरे वगचलाॊना आणण

. दव
ु यी गोष्ट जुफेयजीनी प्रस्ताल िे लरा शोता की

म्शणून आभच्मा वशकामााचे तुम्शारा भेवेज आरेरे आशे त तुम्शी

एकभताने पक्त ऩाव कयत आशे त . आभचा आलाज म्मूट करून िे लत अवार तय भग आम्शारा

फोरलू नका. तुभच्मा ऩध्दतीने तुम्शी वगऱे तनणाम घेऊन भोकऱे व्शा. आभचे आलाज म्मूट करू नका.
आभचे गटनेता ककॊला वलयोधी ऩषनेता ततथे आशे त . भी १० लेऱा शात लय केरे तम्
ु शी जस्क्रन लय जय
फघत अवार तय भरा वुरूलातीराच फोरामरा ददरे ऩादशजे शोते.
भा. भशाऩौय :-

ताई तम्
ु शी जवा शात लयती केरा तवे इतय वला वदस्माॊनी ऩण शात लय केरेरे शोते.

तनरभ ढलण :-

गटनेता म्शणून भी तुम्शारा फोरत आशे

. आणण दव
ु यी गोष्ट वन्भा . वबागश
ृ ाने ककॊला

वदस्माॊनी तुम्शी भशाऩौय ह्मा नात्माने ऩदशल्माॊदा आभचे कै

. शरयश्चद्र आभगालकय भाजी गटनेता

आणण वबागश
ृ ाचे वदस्म त्माॊना श्रध्दाॊजरी लाशणे आऩरे काभ शोते ऩण आऩल्मारा वलवय ऩड रा तयी
भी त्माच्माॊवािी शात लय के रा शोता वरू
ु लातीरा गट नेत्माने शात लय कळारा केरा
वलचायणा तुम्शी केरी ऩादशजे शोती.

आशे त्माची तयी

भा. भशाऩौय :-

ताई श्रध्दाॊजरी आऩण वलााना दे णाय आशोत.

तनरभ ढलण :-

वलााना दे णाय म्शणजे वलााचे लेगऱे आशे ह्मा वबागश
ृ ाचा एक वदस्म आऩल्मातून गेरा आशे

तेशी ह्मा दद
ु ै ली कोयानानी अॊत झारेरा आशे.
भा. भशाऩौय :-

ताई वबागश
आऩल्मा वलाानाच आशे.
ु
ृ ाचे वदस्म आऩरे आभगाॊलकय वाशे फ गेल्माचे द:ख
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तनरभ ढलण :-

वलााना आशे ऩण शी जी प्रथा आशे आऩल्मा वबागश
ृ ाने खय तय भशावबा स्थगगतच केरी

ऩादशजे शोती. तयी आम्शी म्शटरॊ फजेटची वबा आशे ऩण वुरूलातीरा ५ मभतनटे तुम्शी गॅऩ घेऊन नॊतय
वबा चारू करू ळकत शोता . उद्मा आम्शी कोणी गेरो वबागश
ृ ाचा एक कोणी एक वदस्म गेरा
शे च शोणाय आशे का तवे नाशी भॅडभ.

तयी

भा. भशाऩौय :-

ताई तुम्शारा भादशतच अवेर आऩण शी भशावबा आधी रालरी शोती ऩण आऩरे वन्भा

.

वदस्म श्री . शरयचॊद्र आभगाॊलकय आणण आऩरे ऩत्रकाय फॊधू श्री . मततन गोरतकय माॊचे तनधन झारे .
त्माभुऱे आऩण ती वबा यद्द करून वबा आऩण ऩुढे ढकररी तय ती वबा आज आऩण घेत आशोत

,

आऩल्मा भादशतीवािी भी वाॊगते मभया बाईंदय ळशयाभध्मे फये चळे रोक जे कोयोनाभऱ
ु े भत्ृ मु ऩालरेरे

आशे त आणण आऩल्मा भशानगयऩामरकेचे कभा चायी वुध्दा भत्ृ मु ऩालरेरे आशे त त्मा वलांना आऩल्मारा
श्रध्दाॊजरी, आजची भशावबा झाल्मानॊतय आऩण दे णाय आशोत.
तनरभ ढलण :-

तुम्शी श्रध्दाॊजरी घेणाय आशात भी त्माच्मा फद्दर म्शणत नाशी भागच्मा लेऱची वबा तनमभत्त

झारे. श्री. शरयचॊद्र आभगालकयाचे आणण माॊचे नाल ऩुढे ढकररे गेरे ती वबा कळावािी स्थगगत केरी
गेरी, यद्द केरी गेरी कोयोनाभुऱे एकत्रत्रत वबा घ्मामरा ऩयमभळन मभऱारी नाशी म्शणून यद्द कयण्मात

आरी त्मारा नाल ददरे गेरे की , शरयचॊद्र आभगालकय आणण माॊच्माभध्मे ऩत्रकायाॊभुऱे आऩण त्माॊना शे
केरे म्शणन
ू .

भा. भशाऩौय :नाशी.

तनरभ ढलण :-

ऩण आता तुम्शी वबागश
ृ ात नाल घेऊन तुम्शी श्रध्दाॊजरी लादशरी ऩादशजे शोती

वदस्म म्शणन
ू फाकीच्माॊना आऩण दे णायच आशोत.

. वबागश
ृ ाचे

भा. भशाऩौय :-

ताई ह्मा श्रध्दाॊजरी नॊतय वबा घेऊ ळकणाय नाशी आशोत आणण फये च ददलव झारे वबा

आऩण घेतरेरी नव्शती. म्शणन
ू आऩण शी वबा आज घेत आशोत.
तनरभ ढलण :-

ऩाच मभतनटावािी भॅडभ एकतय ११ ला. ची वबा शोती आता

१२ लाजता चारू झारी . एक

ताव आऩरा गेरा ५ मभतनट जय स्थगगती ददरी अवती तय आऩण ऩयत वबा घेतरी अवती तय काम
त्रफघडरे अवते . ५ मभतनटावािी आऩण थाॊफू ळकत नव्शतो का

कयामरा थाॊफतो ५ मभतनटावािी आऩण नाशी थाॊफू ळकरो नवतो.

? एक ताव जय आऩण शे जॉईंड

भा. भशाऩौय :-

ताई आऩण वगऱमाॊना श्रध्दाॊजरी दे णायच आशोत आऩण शी वबा झाल्माॊनतय दे णाय आशोत.

तनरभ ढलण :-

दिक आशे , तुभचे आता वलऴम चारू झारे आशे त

. भगाळी एक वलऴम आरा शोता जुफे

इनाभदायजीनी वाॊगगतरे की , गटनेत्माॊना तयी वलश्लावात घ्मा . आम्शारा आभच्मा मळलवेना ऩषाचे
वलयोधी ऩषाचे ऩषनेत्माॊना वलश्लावात घेतरे ना आम्शारा वलश्लावात घेतरे भी गटनेता म्शणून ऩण

य

तुम्शी डामये क्ट वगळमाॊना वॊभती आशे अवे तुम्शी जादशय केरे . पक्त जुफेय इनाभदायजीना फोरामरा
ददरे. जफ
ु ेय इनाभदयजीलय प्रेभ जास्त आशे.
भा. भशाऩौय :-

प्रेभ वगऱमाॊलयतीच आशे.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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तनरभ ढलण :-

भॅडभ भी इतका लेऱ शा त लय कयते , इतके पोन केरे तय भाझा आलाज ळेलट ऩमंत म्मट
ू

यादशरा. त्माॊचा वऩोटा आशे म्शणून तुम्शी जादशय केरे.
भा. भशाऩौय :-

अवे नाशी.

तनरभ ढलण :-

तुम्शी गटनेत्माॊ चा ककॊला वलयोधी ऩषनेत्माॊचा भाईक तयी चारू िे ला . आम्शी गोंधऱ तय नाशी

घारत आऩण ऑप राईन वलऴम कऱू दे त आभची शी भते आम्शारा भाॊडता मेऊ दमा

. ळेलटी ऩष

आम्शारा वलचायणाय आशे , अवे करू नका आणण जे क्रभलायी फदरामची ग यज काम आशे जे आशे ते
क्रभलायीनव
ु ाय वलऴम घ्मा ना . जय वेभ वलऴम अवेर तय ते दोन्शी एकत्र भजा करून तम्
ु शी तो वलऴम
चारला.

भा. भशाऩौय :-

ताई ते दोन्शी वलऴम एकत्रत्र त करून आऩण शी वबा चारलत आशोत

. प्रकयण क्र . ०८ ल

प्रकयण क्र. १२ एकत्रत्रत घेणेफाफतची वुचना वन्भा . वदस्मा धल
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फाॊनी ददरेरी आशे
त्मा ऩध्दतीने आऩण ते दोन्शी वलऴम एकत्रत्रत आऩण घेऊन त्मा वबेरा आता आऩण वुरूलात कयत

आशोत. फजेटच्मा वॊदबााभध्मे नगयवगचल वाशे फाॊनी प्रकयण क्र . लाचरेरा आशे . ज्माॊना फोरामचे अवेर
त्माॊनी वुचना कयाव्मात.
तनरभ ढलण :-

ऩरयलशनच्मा वॊदबाात भी फोरू इजच्छते , ऩरयलशन वॊदबाात तुम्शी आता फजेट भॊजूय कयत

आशात, दिक आशे जे काशी आशे त्मा वलऴमालय आऩण फोरतोम , ऩदशल्माॊदा आधी ऩरयलशन वेला फॊद
आशे त्मावॊदबाात काम तनणाम झारा आशे ते ऩदशरे आमुक्त वाशे फ ककॊला उऩामुक्त वाशे फ जे आता
आशे त आणण आऩण त्मा वॊदबाात आम्शारा जो तनणाम झारा आशे तो ऩदश

त्मानॊतय आम्शारा फये च ह्मा वॊदबाात प्रश्न आशे ते आम्शारा भाॊडामचे आशे त
ददलव फॊद शोती ती ऩदशरे चारू कया म्शणून लेऱोलेऱी आम्शी आभदाय वाशे फ

रे आभच्मा वभोय िे ला

. ऩरयलशन वेला इतके

, वगऱमाॊनी वलयोधी

ऩषनेते आम्शी वगळमाॊनी मळष्िूभॊडऱ लेऱोलेऱी कमभळनय वाशे फाॊळी दे खीर फोरेरे आशे . ळेलट वोभलायी
दे खीर आम्शारा वाॊगगतरे आज ते रोक इथे आरेरे आशे त त्माॊच्माळी आता फैिक झारी की , आम्शी

आजच्मा आज फव चारू कयतोम भग अजूनऩमंत ह्मा ळशयारा लेिीव का धयरे जात आशे ? वगऱमा
नागरयकाॊना का लेिीव ध यरे जात आशे ? फव वेला चारू झारी का , ऩदशरे वाॊगा पक्त फजेट भॊजूय
कयामचे ह्मारा काशी अथा नाशी . फजेट नॊतय भॊजुय कया आऩण त्मा रोकाॊना फजेट भधन
ू काम दे त
आशोत रोकाॊचे ऩैवे घेतरेरे आशे त . रोकाॊचा टॅ क्व रुऩाने जो ऩैवा आऩण घेतरेरा आशे त्मातूनच

तम्
ु शी वेला दे ता ना . भग ऩदशरे ती वेला आऩण रोकाॊना का दे त आशात शे ऩदशरे वगळमाॊच्मा वभोय
मेऊ दमा.

भा. भशाऩौय :-

दिक आशे.

तनरभ ढलण :-

त्मा वॊदबाात काम तनणाम झारेराआशे तो आम्शारा वाॊगा.

भा. भशाऩौय :-

प्रळाॊत दऱली वाशे फाॊनी शात लय केरेरा आशे , तुम्शारा काशी फोरामचे आशे का? भगाळी तुम्शी

फोरू ळकरे नाशी.
तनरभ ढलण :-

भॅडभ, भी वलचायरे त्माचे उत्तय तय द्मा.
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भा. भशाऩौय :-

वगळमाचे उत्तय द्मामरा भी वाॊगणाय आशे. आमक्
ु त खर
ु ावा कयतीर.

तनरभ ढलण :-

त्माच्मा ऩुढचेशी भाझे प्रश्न आशे त ना

वदस्मारा फोरामरा दमा.

. एकाचे तय फोरणे ऩूणा शोऊ दमा

. नॊतय दव
ु ऱ्मा

भा. भशाऩौय :-

ताई तुभच्मा प्रश्नाचे उत्तय दे ण्माकरयता आऩरे उऩामुक्त अजजत भुिे वाशे फ मेत आशे त

तोऩमंत प्रळाॊत दऱली वाशे फाॊना फोरण्माची वॊधी दे त आशे.

,

प्रळाॊत दऱली :-

भशाऩौय भॅडभ, जवे आता तनरभ ढलण भॅडभ माॊनी वाॊगगतरे त्मा प्रभाणे आऩण म्शणारात

की, उऩामुक्त नाशीत . भशाऩौय भॅडभ उऩामुक्त जय नवतीर तय आम्शी चचाा करून अथा काम भाझे
म्शणणे कोण ऐकणाय, त्मारा उत्तय कोण दे णाय म्शणून भाझी वलनॊती अवेर की….
भा. भशाऩौय :-

उऩामुक्त आरेरे आशे त.

प्रळाॊत दऱली :-

उऩामुक्त जय आरेरे अवतीर तय उऩामुक्ताॊना ऩदशरा अनम्मू ट कया आणण त्माॊना वाॊगामरा

वाॊगा की, ऩरयलशन वेला का फॊद आशे ? त्माच्माकडून आम्शारा खर
ु ावा मेऊ दमा . नॊतय आम्शी आभचे
भख्
ु म भद्द
ु े भाॊडतो . प्रॉब्रेभ काम आशे त्माॊना नॊतय वाॊगू . त्माॊचे काम प्रश्न आशे त ते ऩदशरे आम्शारा
वाॊगा. मुतनमनलारे मेतात नाशी वॊस्थेचे ऩ
ऩरयलशन वेलेरा ऩत्र दे तात की

दागधकायी मेतात त्माॊना आलश्लावने ददरी जातात की

, ऩरयलशन वेला तात्काऱ वुरू कयण्मात माली

. ऩॊयतु त्माॊचा काशी

,

अटी/ळती आशे त ककॊला त्माॊचे काम प्रॉब्रेभ आशे त शे कोणी वभजून घ्मामचे ? भशाऩौय भॅडभ, आऩणाॊव
वलनॊती आशे , उऩामुक्ताॊना ह्मा फाफतचा खर
ु ावा कयामरा वाॊगा त्मानॊतय आम्शी आभचे स्ऩष्टीकयण
दे ऊ धन्मलादा!

भा. भशाऩौय :-

उऩामुक्त अजजत भुिे वाशे फ , वन्भा. वदस्मा तनरभ ढलण ताई ते गटनेते आशे त

, तवेच

वन्भा. वदस्म प्रळाॊत दऱली वाशे फ ह्मा दोघाॊनी ऩरयलशन वेला का फॊद आशे माफाफत वलचायणा केरेरी
आशे

उऩामुक्त म्शणून तुम्शी खर
ु ावा दमाला.

अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

ऩरयलशन वेला फॊद शोती त्माफाफत त्माॊच्माळी मभटीॊग झारेरी आशे . ऩयला शी वबेभध्मे ियरेरे

आशे . ऩरयलशन वेला वुरू कयणेफाफत त्माफद्दर कयायनाभा जो आशे तो ऩुनश्च नलीन कयायनाभा ह्मा
वऩये डवािी आऩल्मारा क यामचा आशे त्माचे काम आम्शी आता वरू
ु केरेरे आशे

तवा ियाल झारेरा आशे आता वॊफॊगधत िे केदाय आऩल्मा ऑकपवरा आरेरा शोता
रगेच ऩरयलशन वेला वूरू करू अवे त्माॊनी आता आश्लावन ददरेरे आशे.

. ऩयला मभटीॊगभध्मे

, कयायनाभा करून

तनरभ ढलण :-

कयायनाभाभध्मे काम काम तुम्शी टाकरेरे आशे ते ऩण कऱू दमा ना , का फॊद शोते त्मानॊतय

आता चारू कयत आशे त . तय त्माच्मावािी काम तुम्शी अटी /ळती टाकल्मा आशे त त्मानॊतय तुम्शी त्मात
काम केरे आशे त्माच्मावािी ते शी वला वदस्माॊना कऱू दमा.
अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

ताई अजन
ू कयायनाभा कयामचे फाकी आशे.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.12

तनरभ ढलण :-

तम्
ु शी म्शणता कयायनाभा ियरेरा आशे त्माॊच्मा मभटीॊभध्मे काम झारे ते तयी अवेर

त्मानुवायच तुम्शी कयायनाभा कयणाय.
अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

कयायनाभाच्मा माच्मा प्रभाणे जात आशे

वऩये डवािी आऩल्मारा कवे धो
चारलामच्मा आशे त.

२५ (१)(२) प्रभाणे कयामचा आशे . नलीन की , ह्मा

यण ियलामचे आशे त्मा फाफतीत आशे

, आऩल्मारा गाड्मा कळा

तनरभ ढलण :-

वाशे फ, अजून गाड्मा कळा चारलामच्मा आशे त , कळा ियलामच्मा आशे त , ह्मा वलऴमीलयती

तभ
ु ची अजन
ू चचाा व्शामची आशे का?
अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))
नाशी.

तनरभ ढलण :-

ऩदशरे कॉन्ट्रक्टयरा तुम्शी ताफडतोफ वाॊगामचे शोते चारू कय आम्शी कयायनाभा जो कयामचा

आशे , त्माॊच्माळी प्राथमभक तुभची माच्मालय चचाा झारी शोती तय त्माॊना तुम्शी ताफडतोफ फवेव चारू
कयामरा वाॊगामरा ऩादशजे शोत्मा . नवेर कयत तय एकाच िे केदायालय काशी मळक्का भायरेरा नाशी

त्माॊना काळमा मादीत टाका, जय रोकाॊना लेिीव धयत अवतीर आणण भशानगयऩामरकाचा एलढा ऩैवा

.

जालन
ू दे खीर तो ऩण रोकाॊचा ऩैवा जालन
ू रोकाॊना जय लेिीव धयत अवतीर अवे आणण त्माच्मा

भनभानी नुवाय जय तुम्शारा लेिीव धयत अवतीर त्माॊना काळमा मादीत टाका . नलीन दव
ु यी तनवलदा
भागला एलढा लेऱ तय जाणायच आशे.
अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))
शो ताई.

तनरभ ढलण :-

ऩयला मभटीॊग झारी त्मा मभटीॊगभध्मे काम ियरे ते वला वन्भा

काशी ियरे नवेर तय आताच्मा आता

. वदस्माॊना कऱू दमा . जय

१० लेऱा त्माॊची मभटीॊग घ्मामरा फाकीचे काभधॊदे नाशीत का

आऩल्मारा ऩरयलशन चारू नाशी कयामची आशे का?
अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

चारू कयामची आशे ना.

तनरभ ढलण :-

चारू कयामची तय भग त्माॊची

१० लेऱा मभटीॊग का कयामची कमभळनय वाशे फ दे खीर त्मा

ददलळी मभटीॊग केरी . वोभलायी भरा म्शणारे दोन्शी आभदाय शोते आम्शी वगऱे जण शोतो . त्मालेऱी
कमभळनय वाशे फ म्शणारे ते आ रे आशे त त्माॊच्माळी पामनर मभटीॊग आज कयतो . भग वोभलाय ऩावून

आज लाय गुरूलाय आशे आम्शी तेव्शाशी त्माॊना वाॊगगतरे शोते , ऩदशरे त्माॊना फवेव चारू कयामरा वाॊगा,
नॊतय त्माॊचा काम वलचाय आशे तो कया . फवेव अजन
ू चारू शोत नाशी त्माॊची भनभानी आऩध खऩलन
ू
घेणाय का?

अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))
नाशी.

तनरभ ढलण :-

भग नाशी खऩलन
ू घेणाया तय त्माॊना काळमा मादीत टाका

, दव
ु या िे केदाय घ्मा . भग तम्
ु शी

कवरा कयायनाभा कयणाय तुभचे जय ियरे नाशी तुभचे मभटीॊगभध्मे जे काशी ियरे आशे ते

वगऱमाॊवभोय वाॊगा. नवेर तय काळमा मादीत टाका त्माचा भागे न रा गता ताफडतोफ ऩदशरे आता
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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फव चारू कया . नाशी तय शा ऩरयलशनचा फजेट आज ऩाव करू नका . तो वलऴम ऩेन्डीॊग िे ला . नुवते
तम्
ु शी फजेट पामनर कयत जाणाय आणण जय रोकाॊना ती ववु लधा मभऱत नवेत तय कळारा ते फजेट
ऩादशजे. इतके ददलव ते फवेव थाॊफरेल्मा आशे त त्मा फवेत आजच्मा आज चारू कया
वुवलधा मभऱू द्मा . आम्शी रोकाॊवािी काभे कयत आशोत

. रोकाॊना ती

, रोकाॊना ती वुवलधा मभऱारी ऩादशजे

त्माच्मालय तनणाम काम आशे तो आजच्मा आज ह्मा वबेत दमला . भरा वला वन्भा . वदस्माॊची दशच
बूमभका अवेर . तुभच्माभध्मे काम मभटीॊग झारी त्मा िे केदायाने तुम्शारा काम वाॊगगत रे ह्मा वॊदबाात
वाॊगा आणण ताफडतोफ त्मारा काळमा मादीत टाका

भाध्माभातून फवेव चारू कया माच्माऩूली चारत शोत्मा.

. ऩरयलशनच्मा स्लत :च्मा भशानगगयऩामरकेच्मा

अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))
शो.

तनरभ ढलण :-

वगळमा दिकाणी कळारा िे केदाय ऩादशजे. मभटीॊगभध्मे काम झारे ते वाॊगा.

भा. भशाऩौय :-

प्रळाॊत दऱली वाशे फ काशी तयी फोरत आशे त , प्रळाॊत दऱली वाशे फ तुम्शी फोरून घ्मा . तुम्शारा

ऩयलानगी ददरेरी आशे.
प्रळाॊत दऱली :-

उऩामुक्ताॊनी पक्त दोन ळब्दात वाॊगगतरे की , आम्शी ता त्काऱ वुरू कयणाय आशोत . ऩण

त्माच्मा अगोदयची काशी ऩाश्लाबमू भ वाॊगगतरेरी नाशी.
तनरभ ढलण :-

फयोफय आशे.

प्रळाॊत दऱली :-

फव चारू शोत्मा का ककॊला कधी फॊद झाल्मा

, त्माॊनी वाॊगालॊ फवे फॊद शोत्मा म्शणून ह्मा

कोयोनाच्मा प्रादब
ु ाालाभऱ
ु े फव फॊद शोत्मा का आमक्
ु ताॊनी वाॊगाले . वदस्माॊची का ददळाबर
ू कयत आशे त .
तय एलढे ददलव फवेव फॊद शोत्मा . भाचा ऩावून फव चारू आशे त आणण त्मा िे केदायाने ह्मा प्रळावनारा

लेऱोलेऱी ऩत्र ददरे आशे त की , आभचे कयायनाभा करुन घ्मा म्शणून . आता शे वाॊगतात की, कयायनाभा
7-8 ददलवात शोईर म्शणन
ू . शे का वाॊगत आशे त , फव चारू नव्शत्मा का ? भाचा ऩावन
ू चे ळेड्मल्
ु ड
भाझ्माकडे आशे . भाचाऩावून ह्मा दिकाणी उत्तनचशी लादऱ झारे त्माशी लेऱेरा आऩल्मा ह्मा फवेव

ततकडे फवेव चारू शोत्मा . त्माॊनी वाॊगाले , 70 ऩैकी 38 फवेव चारू शोत्मा की नाशी ? यस्त्मालय धालत
शोत्मा की नाशी धालत शोत्मा ? फाशे यगालचे जे रोंढे उत्तय प्रदे ळात जे जाणाय शोते त्माॊनाशी आऩल्मा

फवेवने त्माॊना वोमी करुन ददल्मा. त्मानुवाय लवई लरुन आऩल्मा कभाचाऱ्माॊना आणामचे शोते. आयोनम
वलबाग अवेर ककॊला शॉस्ऩीटरचे त्माॊनाशी आऩल्मा फव ऩयु लत शोते . भग शे फवेव फॊद शोत्मा अवे कवे
वाॊगु ळकतात . 38 चारू शोत्मा की नाशी चारू शोत्मा

? उऩामुक्ताॊनी खर
ु ावा कयाला . काशी ऩण

फोरामचे, रोकप्रतततनधीॊची ददळाबूर कयामची अवे करु नका . शा कोयोनाचा प्रादब
ु ााल गेरे

6 भदशने

चारू आशे ना . भग तम्
ु शी आता कयाय कयामरा का थाॊफरात . एलढे 6 भदशने ऩमंत शे तभ
ु चे तनलेदन
भरा ऩटरेरे नाशी. भशाऩौय भॅडभ त्माॊना नीट वाॊगा , बागीयथीने तुम्शाॊरा ऩत्र ददरेरी आशे त की नाशी

ददरेरी आशे त ? नॊतय तुम्शी त्माॊना वाॊगगतरे की , तुम्शी ऩरयलशन वेला फॊद कया . आता तुम्शी त्माॊना

ऩत्र दे त आशे त. तुभच्माकडे जेव्शा ते वॊघटनेची रोक आणण मु तनमची भाणवे आरी तेव्शा तुम्शी त्माॊना

वाॊगत आशात की , तात्काऱ वुरु कयण्मात माले . नाशीतय तुभच्मालय कायलाई कयण्मात मेईर . ऩण

त्माॊचे कोण ऐकणाय. त्माॊनी वाॊगगतरे आशे तभ
ु चा ये ट ियलन
ू द्मा . त्माॊनी त्माॊचा ये ट ददरा शोता . भग
शा ये ट ियलामरा एलढे ददलव ह्माॊना का रा

गरे? 6 भदशने जातात का ? कोयोनाच्मा प्रादा ब
ु ालात

आऩतकारीन ऩरयजस्थतीभध्मे त्माॊनी ह्मा फव ऩुयवलरेल्मा आशे त आणण ते त्माॊच्माकडून
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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भागत आशोत. तेच भागत आशे त जे ऩूली तुम्शी दे त शोतात . त्माच्मा व्मततरयक्त भशाऩौय भॅडभ भी जे
फतघतरेरे आशे शे 244 कक.भी. चा प्रतत फव भागे त्माॊना दे त शोतो आणण एलढे च नाशीतय

32 फवेव

फॊद शोत्मा . त्माच्माभध्मे भागतात काम आय .टी.ओ. चा टॅ क्व इन्ळुयन्व आणण डाा्यमव्शयचा ऩगाय

भागत आशे त . काम लाईट कयत आशे त . शे कभाचायी कोण आशे त ह्मा मभया बाईंदयचे स्थामीक आशे त .

मभया बाईंदयचे नागयीक आशे त. त्माॊना ह्मा कोयोनाच्मा प्रादा ब
ु ालाभध्मे ऩगाय द्मामचा नाशी का? गाड्मा
ऩडूनच आशे त ना . त्माॊनी गाड्मा चारलण्मावािी कधीच अवभथाता दाखलरी का

? नाशी दाखलरी .

गाड्मा ऩडून आशे त गाड्माॊचे भेन्टे नन्व , आय.टी.ओ. चा टॅ क्व आशे , इन्ळुयन्व आशे आणण फाकीचा जो

खचा आशे तो कोणी कयामचा . प्रळावनारा ह्माॊनी कधीचे ऩत्र ददरेरे आशे त की , तुम्शी आम्शारा ये ट
ियलून द्मा . ह्माॊना ये ट ियलामरा

6 भदशने रागतात का ? भशाऩौय भॅडभ त्माॊनी अगोदय खर
ु ावा

कयाला की गाड्मा चारू शोत्मा की फॊद शोत्मा आणण ह्मा कायोनाच्मा प्रादा ब
ु ालाभध्मे ककती फवेव चारू
शोत्मा. ने आऩण कयण्मावािी फवेव चारू शोत्मा ना . कल्माण डोंत्रफलरी लरुन आऩरे

कभाचायी मेत

शोते. लवई, ऩारघय लरुन मेत शोते . भग ततथे गाड्मा चारत नव्शत्मा का ? आज भादशभ दादय ह्मा
दिकाणी उत्तय प्रदे ळ अवतीर , झायखॊडचे अवतीर त्माॊना वोडण्मावािी ज्मा फवेव जात शोत्मा त्मा
भशाऩामरकेच्मा जात शोत्मा. भग फवेव चारू नव्शत्मा अवे कव म्शणता मेईर.
तनरभ ढलण :आशे त?

भशाऩौय भॅडभ , प्रळाॊतजी नक्की जनतेची फाजू घेताम की िे केदायफद्दर तुम्शी वभथान कयत

प्रळाॊत दऱली :-

त्माॊनी वाॊगाले ज्मा गाड्मा चारू शोत्मा.

तनरभ ढलण :-

भरा ऩण म्शणामचे आशे की , गाड्मा चारू शोत्मा ऩण कोणावािी शोत्मा . कभाचायी आऩण

नागरयकाॊचे काम केरे आशे नागरयकाॊवािी ककती फव चारू िे लल्मा . प्रळावनाने कभाचाऱ्माॊवािी केरेरी
ती वोम शोती. त्मा नागरयकाॊवािी का फॊद केल्मा? तो वलऴम तम्
ु शी घ्मा.
प्रळाॊत दऱली :-

नागरयकाॊवािी फवेव फॊद कयणे शे आभचे धोयण नव्शते . याज्म वयकायचा जो जी .आय आरा

शोता...............

तनरभ ढलण :-

ती गोष्ट चक
ु ीची आशे. शे आम्शी म्शणतच नाशी. ऩण नागरयकाॊवािी का फॊद केरी गेरी.

प्रळाॊत दऱली :-

जी.आय नुवायच आऩण फॊद केल्मा शोत्मा.

तनरभ ढलण :-

नागरयकाॊवािी का फॊद केल्मा गेल्मा ते वाॊगा . िे केदाय जेव्शा त्माचा पामदा घेत शोता तेव्शा

ऩामरकेरा ऩॅनल्टी दे त शोते का ? तीन भदशन्मात जया तोटा वेल्प डडस्टन्वीॊग आणण कभी प्रलावी घेत

शोते म्शणन
ू भाझे तेच म्शणणे आशे . कभाचाऱ्माॊचे फोरू नका, नागरयकाॊवािी काम कयता ते वाॊगा. स्टे ट
गव्शाभेंटचा जो जी .आय शोता त्मा जी .आय नुवाय त्माॊनी प्रळावनारा आभचे त्माच्मा त दभ
ु त नाशी .
प्रळावनारा काभारा इथे मेण्मावािी त्मा मळलाम वेला वुयऱीत मभऱणाय दे खीर नव्शती

. त्माॊना

ददल्माफद्दर आभचे दभ
ु त नाशी. आभचा वलऴम आशे. नागरयकाॊवािी ह्मा फवेव फॊद का केल्मा गेल्मा.
भा. भशाऩौय :-

शी भशावबा आशे . आऩल्मारा वलऴम ऩण
ू ा कयामचे आशे त

. वगळमाॊना फोरण्मावािी वॊधी

मभऱे र. आऩरे फोरणे ळॉटा भध्मे फोरा . अलाॊतय चचाा करु नका . तुम्शी प्रळावनाकडून खर
ु ावा भागत

आशे त. प्रळावन खर
ु ावा दे ईर. ऩरयलशनच्मा वलऴमालय अजून कोणारा काशी फोरामचे अवेर तय त्माॊनी
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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शात लय कयाला. भरा लाटते वन्भा. वदस्मा जैन भॅडभ ह्माॊनी शात लय केरेरा शोता . भी वन्भा. जैन
भॅडभ ह्माॊना फोरण्माची ऩयलानगी दे त आशे .
प्रळाॊत दऱली :-

भॅडभ एकदा क्रेरयकपकेळन शोऊन जाऊ दे .

भा. भशाऩौय :-

वलांचा खर
ु ावा उऩामुक्त भुिे वाशे फ दे णाय आशे त . तत्ऩुली जैन भॅडभ तुम्शारा काशी फोरामचे

अवेर तय फोरा.
प्रळाॊत दऱली :-

भॅडभ वेनेच्मा गटनेत्माॊनी जे काशी वाॊगगतरे आम्शी नागरयकाॊफयोफय आशोत की नाशी तय भरा

त्माॊना शे च वाॊगामचे आशे की शा गव्शाभेंटचा जी .आय शोता. कल्माण डोंत्रफलरी, िाणे ह्मा दिकाणी ऩण
फवेव फॊद शोत्मा ना.
तनरभ ढलण :-

भी ह्मा वलऴमारा वलयोध केराच नाशी . प्रळावनारा ती वेला दे ण्मावािी आभचा वलयोध नाशी

आशे . आभचा वलऴम एलढाच आशे की त्माॊच्माळी एलढी चचाा करुन दे खीर कमभळनय वाशे फाॊनी केरी

आशे उऩामुक्ताॊनी केरी आशे . वगळमाॊनी केरी आशे . उऩामुक्ताॊनी केरी आशे . वगळमाॊनी चचाा करुन
दे खीर जय िे केदाय ळेलटऩमंत ऩैळावािी अडून धयतो. जेव्शा त्माचा पामदा शोतो तेव्शा ऩामरकेरा तो
यॉमल्टी दे तो का ? नाशी ना . भग एलढे त्मा िे केदायाच्मा भागे रागून भाझे म्शणणे एलढे च आशे की
आताच्मा आता ऩदशरा नागरयकाॊवािी फव वेला चारू कया.
भा. भशाऩौय :-

ढलण ताई दऱली वाशे फ , तुभच्मा वलऴमालयती उऩामुक्त उत्तय दे णाय आशे त . तत्ऩूली भी जैन

भॅडभरा फोरण्मावािी ऩयलानगी ददरेरी आशे. त्माॊनी फोराले.
गगता जैन :-

भशाऩौय भॅडभ, भी वलचारु इजच्छते, उऩामक्
ु त भि
ु े वाशे फ ऐकत अवतीर तय , जो कोयोना काऱ

चारत शोता तेव्शा वगऱे डॉक्टय वपाई कभाचाऱ्माॊना ते फवेवने इथे आणरे आणण त्मा नॊतय ते वॊऩालय
गेरे आणण दोन ददलव डॉक्टवा आणण आऩरे वपाई कभाचायी

आणण वुयषा कभाचायी त्माॊना डेल्टा

खोरन
ू ततथे थाॊफाले रागरे . दोन ददलवाॊचे जेलण आऩल्माकडून गेरे . त्माॊची व्मलस्था आऩल्माकडून
कयाली रागरी शे खय आशे की नाशी?
अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))
शो खयॊ आशे.

गगता जैन :-

कोयोना काऱाभध्मे तम्
ु शी गन्
ु शा दाखर केरा आशे का?

अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

माफाफतीत आऩण त्माॊना नोदटव ददरेरी आशे.

गगता जैन :-

अजून त्माॊच्मालय गुन्शा का दाखर झारा नाशी ? कोयोना काऱात आऩल्मारा ते रोक लेिीव

धरुन आऩरे नाक फॊद करुन
नाशी?

तोंड उघडामचे फॊद कयत आशे त . तुम्शी अजून का गुन्शा दाखर केरा

अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

त्माॊना नोदटव ददरेरी शोती. नोदटवचे उत्तय आल्मालय आऩण कायलाई कयतच आशोत भॅडभ.

गगता जैन :-

वाशे फ भरा नोदटवची बाऴा कऱत नाशी. तुम्शी गुन्शा दाखर केरा की नाशी ते ऩदशरा वाॊगा.
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अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

अजन
ू ऩमंत गन्
ु शा दाखर केरेरा नाशी.

गगता जैन :-

का केरा नाशी? म्शणजे आऩल्मारा त्माॊनी केव्शाशी लेिीव धयामचे.

तनरभ ढलण :-

फयोफय आशे.

भा. भशाऩौय :-

जैन भॅडभ, आऩण कृऩमा आऩल्मारा जे काशी प्रश्न वलचायामचे आशे त तुम्शी एकत्रत्रतऩणे फोरा

आणण भग वगळमाॊचा खर
ु ावा उऩामुक्त भुिे वाशे फ दे तीर.
गगता जैन :-

भॅडभ, ऩदशरा भी वाॊगणाय की , ऩरयलशन वेलेचे िे केदायाॊलय ऩदशरा गुन्शा दाखर कया . कायण

कोयोना काऱात आऩल्मारा त्माॊनी लेिीव धयरेरे आशे

. आऩरे इथे वला कभाचायी आणून भग ते

वॊऩालय गेरेरे शोते . भग दोन ददलव त्माॊचे जे शार झारे त्माॊच्माकडे काशीच नव्शते

. इथे यशामची

व्मलस्था कयाली रागरी शोती अवे लेिीव धयणाया ऩदशरा िे केदायारा आऩण काळमा मादीत टाकाला
अळी भाझी वलनॊती आशे आणण दव
ु यॊ त्माॊनी लायॊ लाय ये टवािी आणण जो ियरेरा ये ट आशे तो आऩण

दे तोच आशे . त्माॊनी मरशून ददरेरे आशे की कभाचाऱ्मारा त्माने
4 भदशने ऩगाय ददरेरा नाशी आणण
आऩल्मारा मरशीत आशे की, तुम्शी जेव्शा ऩैवे दे णाय तेव्शा आम्शी ऩगाय दे ऊ . म्शणजे अळी अट त्माॊनी
आऩल्माकडे आशे का? त्मा कभाचाऱ्माॊना शी ड्रामव्शयना शी त्मा कॊडक्टयाॊनाशी तम्
ु शी ऩैवे द्मामचे नाशी ,
ऩगाय द्मामचा नाशी . आम्शारा लेिीव धयामचे अळा िे केदायालय प्रेभ कळारा आशे . वत्ताधायी ऩाटीरा
एलढे शै याण कयणाये िे केदायालय एलढे प्रेभ का दाखलत आशात.
तनरभ ढलण :-

फयोफय आशे.

भा. भशाऩौय :-

दिक आशे अजून कोणारा ऩरयलशनच्मा वॊदबााभध्मे फोरामचे आशे का?

प्रळाॊत दऱली :-

भॅडभ आता त्माॊनी आयोऩ केरा की त्माॊना ऩािीळी घारत आशे त . त्माॊना कोण ऩािीळी घारत

आशे त. कभाचाऱ्माॊना ऩगाय ददरेरा नाशी.......................
तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ, तुम्शी उत्तय द्मा.

प्रळाॊत दऱली :-

4 भदशन्माॊऩावन
ू ऩगाय ददरेरा आशे का. िे केदायारा भाचा भदशन्माऩावन
ू ऩैवे ददरेरे आशे त का

तुम्शीच वाॊगा.

भा. भशाऩौय :-

तम्
ु शारा प्रळावनाकडून खर
ु ावा ऩादशजे ना. वन्भा. तनरभ ताई, दऱली वाशे फ, जैन भॅडभ माॊनी

ऩरयलशन वॊदबाात जे भुद्दे उऩजस्थत केरेरे आशे त त्मा वला भुद्दमाॊलयती उऩामुक्त भुिे वाशे फाॊनी खर
ु ावा
कयाला.

अजजत भुिे (उऩामुक्त (भ.ु ))

वन्भा. वदस्माॊना, कोयोना काऱात ज्मा फवेव चारलल्मा गेल्मा शोत्मा त्मा पक्त आऩल्मा

कभाचायी आणण आयोनम कभाचायी , वपाई काभगाय , डॉक्टय माॊच्मावािी चारलल्मा गेल्मा शोत्मा
वाभान्म नागरयकाॊवािी आऩण फव चारवलल्मा नव्शत्मा

. त्माचप्रभाणे भगाळी म्शणण्मात आरे की

.

लवई ककॊला वलयायरा फेवव आऩल्मा वोडल्मा गेल्मा शोत्मा की , मभया बाईंदय ककॊला आणखी कुिे भा .
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करेक्टय वाशे फाॊची शी भागणी शोती की जे रॉकडाऊन वऩये डभध्मे जे प्रलावी त्माॊच्मा त्माॊ च्मा याज्मात

जाण्मावािी आशे त त्माॊना भशाऩामरकेने फवेव ऩयु लन
ू त्माॊना स्टे ळनरा वोडण्माची व्मलस्था कयाली अळी
वलनॊती ये व्शे न्मू डडऩाटा भेंटकडून आऩल्मारा कयण्मात आरेरी शोती

. त्माप्रभाणे आऩण त्माॊना फवेव

वॊफॊगधत रोकाॊना ततथे वोडरेरे आशे . तेव्शा पक्त फवेव चारल्मा शोत्मा. वाभान्म प्रलाळीॊवािी आऩण
ळावन तनदे ळाप्रभाणे तनदे ळ अवल्माभऱ
ु े फवेव चारवलरेल्मा नव्शत्मा . आऩरे आयोनम कभाचायी आणण

शे वोडून इतय कोणावािी फव वुरु केरेल्मा नाशीत . आता ळावन तनदे ळ आरे ते 50 टक्के प्रलावी

घेऊन फवेव चारलल्मात अवे तनदे ळ ददरेरे आशे त. माफद्दर ऩयला जी मभटीॊग झारेरी आशे . ऩरयलशन
वमभतीची त्मात तनणाम घेण्मात आरेरा आशे की 50 टक्के प्रलाळाॊना प्रलेळ दे ऊन वॊफॊगधत िे केदायाने

फवेव चारलामच्मा आशे त आणण तवा ियाल वुध्दा ऩायीत कयण्मात आरेरा आशे . िे केदायाने माफाफतीत
जे भशाऩामरकेकडे यक्कभेची भागणी केरी शोती की , ह्मावािी 42 रुऩमे ऩय कक .भी. शा दय मभऱाला

आणण जव्श.जी.एप. ची यक्कभ मभऱाली आणण वॅतनटामजेळनची यक्कभ मभऱाली . अळी भागणी केरेरी
शोती. भात्र ियाल झाल्माप्रभाणे

42 रुऩमे आऩण त्मारा अदा कयणाय नाशी

प्रलाळाचे उत्ऩन्न त्मारा मभऱणाय अवल्माभऱ
ु े

. आऩल्मा 50 टक्के

50 टक्के ककॊला जे उत्ऩन्न मभऱे र ते लजा कयता

उयरेरा पयक त्मातीर जी यक्कभ कभी अवेर ती त्मारा

अदा केरी जाईर . वॅतनटामजेळनच्मा

फाफतीत ती त्माची जफाफदायी आशे म्शणून वॅतनटामजेळन भशाऩामरका कयणाय नाशी ती िे केदायानेच

करुन घ्मामची आशे . 25(2)(1) प्रभाणे ज्मालेऱी अळी मादी आऩत्ती जनक ऩरयजस्थती तनभााण शोते
त्मावािीच स्लतॊत्र कयायनाभा कयण्माची तयतूद आऩल्मा ऩूली केरेल्मा कयायनाम्मात आशे

. त्माप्रभाणे

वॊफॊगधत आभचे वलधी अगधकायी माॊना त्माफाफत वच
ु ना दे ण्मात आरेल्मा आशे त आणण तवा कयायनाभा
ते तमाय कयत आशे त आणण त्माच्मा आधाये फव फशुतेक आजच वुरु शोतीर.
तनरभ ढलण :भशाऩौय भॅडभ, आज नक्की शोतीर का?

भा. भशाऩौय :-

शोतीर. आता उऩामक्
ु त ा् भि
ु े वाशे फाॊनी वाॊगगतरे आशे की फव आज वरु
ु शोतीर. वन्भा. वदस्म

धल
ृ ककळोय ऩाटीर तुम्शी फोरा.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वलांनी वाॊगगतरे फवेव फॊद आशे त . भाझे वगळमाॊना आलाशन आशे की ज्मा फव ऑऩये टयने

जेव्शा ऩूणा मभया बाईंदय ऩूणा दे ळ फॊद शोता त्मालेऱी आऩल्मा भशाऩामरकेच्मा कभाचाऱ्माॊवािी आऩल्मा
भशाऩामरकेच्मा आयोनम वलबागाच्मा कभाचाऱ्माॊवािी जय फव वेला ददरी आणण ऩययाज्मात जाणा

ऱ्मा

ये ल्ले प्रलाळाॊवािी वुध्दा त्माॊनी यात्री अऩयात्री फव वेला ददरी . म्शणजे इकडून प्रळावनाने पोन कयामचा
की, 30 फवेव ऩािला तय त्माॊनी रगेच यात्रीच्मा यात्री

30 फवेव ऩािलामच्मा. प्रळावनाने पोन केरा

की 40 फव ऩािला, तय त्माॊनी 40 फव ऩािलामच्मा की जो भाणव
ू वॊ ऩण
ू ा जग फॊद अवताना जय शी

फव वेला दे ऊ ळकतो भग आता शी फववेला का दे ऊ ळकत नाशी . जया भाझी वला वन्भा . वदस्माॊना
वलनॊती आशे की , भुऱाळी जामरा ऩादशजे की शे कायण का . कळाभुऱे फव फॊद आशे त . माचा उशाऩोश
व्शामरा ऩादशजे . भाझी वगळमाॊना आऩल्मारा वलनॊती आशे की खयॊ तम्
ु शी

फव ऑऩये टयवािी फोरत

आशे त. भाझा तुम्शारा एक प्रश्न आशे की , वापवपाईचा िे का शा प्रामव्शे ट आशे . कभाचायी आणणे शे
त्माचे काभ आशे . ऩयॊ तु आऩल्मा भशाऩामरकेच्मा अगधकाऱ्माॊनी त्माॊची वोम केरी

. 4 भदशन्माऩमंत

आयोनमाचे वापवपाई कभाचायी आणरे आणण त्मा िकेदे यारा वऩोटा केरा. इथे तुम्शी म्शणता त्मा फव
ऑऩये टयरा काळमा मादीत टाका जया थोडीळी भादशती तुम्शा वदस्माॊना वलनॊती आशे की व्मलजस्ञसत

थोडव जय तम्
ु शी ऩट
ु अऩ केरे अवते तय फव झारॊ अवते . दव
ु यी गोष्ट तनरभ ढलण भॅडभ म्शणतात

की त्मा फव ऑऩये टयरा काळमा मादीत टाका आणण भशाऩामरकेने ऩरयलशन फव चारला . भॅडभ आऩण

शी वदस्म आशात. तुम्शी तुभच्मा उत्तनच्मा नगयवेलकाॊना वलचाया की, ज्मालेऱी भशाऩामरकेची फववेला
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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वुरु शोती भशाऩामरकेचे कभाचायी ज्मा लेऱेव फववेला लाऩयत शोते त्मालेऱेरा आऩल्मा फव वेलेची
ऩरयजस्थती काम शोती . भॅडभ उत्तनचे रोक अषयळऱा्

शै याण झारे शोते ज्मा लेऱी ह्मा ऑऩये टयने

वुरुलात केरी काभ शातात घेतरे आणण अगदी व्मलजस्थत तुम्शी तुभच्मा ततनशी नगयवेलकाॊना वलचाया
तुभचे मळलवेनेचे नगयवेलक आशे त आम्शी िे केदायाची फाजू घेत नाशी

. ऩण जे वत्म आशे ते वभोय

आणरे ऩादशजे . दव
ु यी गोष्ट भॅडभ तम्
ु शी म्शणता त्मा रा काळमा मादीत टाका . अशो कयायानाम्माभध्मे
अट आशे की त्माचे प्रत्मेक भदशन्माचे फीर वलथ इन वेव्शन डेज ऩूणा आजतागमत कोणत्माशी

अगधकाऱ्माने 7 डेजभध्मे ऩेभेंट केरे नाशी . 7 डेजभध्मे जय ऩेभेंट केरे नाशी तय त्मारा 2 टक्केप्रभाणे
इॊट्रेस्ट द्मामचे अवे कयायभानाभध्मे आशे . केरे का नाशी केरे . आता वन्भा . अगधकाऱ्माॊनी ऩरयलशन
वमभतीभध्मे वाॊगगतरे की, ऩुयलणी कयायनाम्माची अट आशे . 4 भदशने त्मा फव ऑऩये टयकडून फवेवची

वरु
ु लात करुन घेतरी भग का ऩयु लरी नाशी . काययनाभा केरा का त्माॊचा ये ट कपक्व नाशी केरा . 4
भदशने ज्मा भाणवाने स्लत :च्मा णखळातून डडझेर टाकरे . ज्माभाणवाने स्लत :च्मा णखळातून फवेव
भेन्टे न केल्मा . ज्मा भाणवाने स्लत :च्मा णखळातून आय .टी.ओ. टॅ क्व बयरा . ज्मा भाणवाने फव
ऑऩये टयने स्लत:ने णखळातन
ू इन्ळयू न्व बयरे अवे अनेक त्माने

खचा केरे आणण भशाऩामरकेने त्माॊना

पक्त 1 कोटी 70 राखाचे त्रफर ददरे . ते ऩण का ददरे ते ऩण आधीचे त्रफर ददरे . आणण अळावािी
ददरे की ड्रामव्शय आणण कॊडक्टय रोकाॊनी वॊऩ केरा आणण वॊऩ केरा म्शणून त्माॊनी वाॊगगतरे की

,

मुतनमनलारे ऐकत नाशी. ऩगाय द्माला रागेर . त्मालेऱी डाॊगे वाशे फाॊनी 1 कोटी 70 राखाचा चेक ददरा
आणण आता आभदाय भॅडभने वाॊगगतरे की तुम्शी त्माच्मालय गुन्शा दाखर कया लास्तवलक गुन्शा

आऩल्मा अगधकाऱ्माॊलय दाखर केरा ऩादशजे . जो भाणव
ू 4 भदशने वतत वेला दे तो आणण एक ददलव
फॊद केरी त्माने फॊद केरी नाशी त्मा ड्रामव्शय आणण कॊडक्ट

यने वॊऩ केरा म्शणून

ती फव वेला फॊद

केरी. त्माच्मानॊतय आमुक्त डाॊगे वाशे फाॊनी स्लत : त्मा कॉन्ट्रॅ क्टयरा फोरलून घेतरे आणण वाॊगगतरे की
तुम्शी फव वुरु कया . ताफडतोफ तुभचे जे काशी ऩें डीॊग अवेर जो प्रॉब्रेभ अवेर जे काशी तुभचे लाद

अवतीर भी वलदीन टू डेजभध्मे भशाऩौय , उऩभशाऩौय, ऩदागधकाऱ्माॊची आणण ऩरयलशन कमभटीची मभटीॊग
घेऊन तभ
ु चा प्रॉब्रेभ वॉल्व्श कयतो . भॅडभ डाॊगे वाशे फ जाऊन ककती ददलव झारे . आजतागमत त्मा
ऩरयलशन कॉन्ट्रॅ क्टयरा कोणत्माशी अगधकाऱ्माने फवून वाॊगगतरे नाशी की तुझे प्रॉब्रेभ वाॊग

. आम्शी

मातून भागा काढू . मभया बाईंदयच्मा जनतेवािी जेलढे तुभचे प्रेभ आशे तेलढे जास्त प्रेभ आभचे आशे
कायण जी आज बायतीम जनता ऩाटीचे

.

60 नगयवेलकाॊना तनलडून ददरे आशे आम्शारा त्मा जनतेची

ऩण काऱजी आशे . ऩयॊ तु भॅडभ जवे रोकप्रतततनधीने आणण अगधकायी शे जेव्शा एकत्र काभ कयतात
त्मालेऱी ळशयाचा वलकाव

शोतो. त्माचप्रभाणे िे केदाय आणण अगधकायी ह्मा दोघाॊनी व्मलजस्थत काभ

केरे तय ऩरयलशन वेला चाॊगरी चारेर . दव
ु यी गोष्ट वाॊगतो की 4 भदशने शी फववेला वुरु शोती . ऩयॊ तु
कोणत्माशी अगधकाऱ्माने त्मा रा वलचायरे नाशी की

4 भदशने तुरा त्रफरीॊग कवे कयाले . जय तुम्शारा

काशी प्रॉब्रे भ अवेर तय तम्
ु शी वध
ु ायीत कयायनाभा कया . तम्
ु शी शा वलऴम वॉल्व्श कया . तम्
ु शी म्शणता
भॅडभ आमुक्त वाशे फाॊनी की त्माची फैिक घेतरी आणण वाॊगगतरे उद्माच्मा उद्मा फव वुरु कय
अवे वाॊगगतरे नाशी तुझे जे प्रॉब्रेभ आशे त ते प्रॉब्रेभ भी वॉल्व्श कयतो

. ऩण

. तुम्शी जय शक्का ने वाॊगु

ळकता उद्माच्मा उद्मा फव चारू कय अवे ह्क्काने वाॊगगतरे ऩादशजे . तझ
ु े जे काशी प्रॉब्रेभ अवतीर
वलदीन टू डेज वलद इन 8 डेज ककॊला 15 डेज भी वॉल्व्श कयतो. ऩयॊ तु तू ऩरयलशन वेला वुरु कय.
तनरभ ढलण :-

तुम्शी जी लस्तुजस्थती उऩजस्थत केरी त्माच्मालय भाझे ऩण का शी प्र श्न आशे त. तुम्शी वगऱी

िे केदायाॊची लककती कयत आशे त.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

चाॊगरे वाॊगगतरे तय लककरी कयतात . तुभच्मा फाजूने फोरणाय तय आभची फाजू घेतो . भॅडभ

शी वत्मजस्थती आशे . उद्मा जय ह्मा िे केदायाने फव वुरु नाशी केरी आणण तो जय कोटाात गेरा तय
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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भॅडभ फव वेला वु रु शोणाय नाशी . भॅडभ मळलाय गाडानच्मा इथे तो प्रोजेक्ट

40 राख रुऩमे लय जो

आऩरा ये ट मेणाय शोता आय .फी. टें डय भऱ
ु े ते अडकरेरे आशे . आज ककती लऴा झारी ते ना डेव्शरऩ
शोत नाशी त्मारा मभया बाईंदयच्मा जनतेवािी त्माचा काशी उऩमोग शोत आणण नाशी भशाऩामरकेचे

उत्ऩन्न शोते . भॅडभ तुम्शारा आधी वाॊगतो की जय एखादा कॉन्ट्रॅ क्टय जय कोटाात गेरा तय शे प्रकयण
अजन
ू अटकेर आऩरे काभ आशे माच्मातन
ू वाभॊजवऩणे तोडगा काढणे शी लककरी नाशी भॅडभ

.

आऩल्मारा आऩरे काभ आशे आऩल्मा रोकाॊनी तनलडून ददरेरे आशे . एक रोकप्रतततनधी ह्मा नात्माने

आऩरे काभ आशे लस्तुजस्थती रोकाॊऩूढे भाॊडरी ऩादशजे . आणण रोकाॊना न्माम ददरा ऩादशजे . तो िे केदाय

अवो अगधकायी अवो की जनता अवो की नगयवेलक अवो आऩल्मावािी वगऱे वभान आशे त . पक्त
तुम्शारा लस्तुजस्थती वाॊगणे शे आभचे काभ आशे . लकीरी कयतो भी एकदभ व्मलजस्थत लककरी कयतो
तभ
ु ची लेऱ ऩडरी तय तभ
ु ची ऩण लकीरी कया शा धल
ु च्मावािी शाजीय आशे.
ृ ककळोय ऩाटीर तभ
भा. भशाऩौय :शोता.

वन्भा. वदस्मा ढलण ताई तुम्शारा काशी फोरामचे आशे . वुयेळ खॊडर
े लार माॊनी शात लय केरा

वुयेळ खॊडर
े लार :-

भशाऩौय भॅडभ, ऩरयलनश के वलऴम ऩे वबी भेये वागथमो ने फशुत अच्छी चचाा की व बीने अऩने
अऩने वलचाय यखे , वलऴम भेया था औय ियाल बी भें शी ऩढूॉगा | चाशे भैं शॉस्ऩीटर वे ऩढूॉगा ऩय भैं
ऩढूॉगा| रेककन जजवने बी अबी आयोऩ प्रत्मायोऩ वुने भशाऩौय भॅडभ ऩरयलनश की वेला के फाये भें अबी
भि
ु े वाशफने वफकुछ जानकायी दे दी शै | भझ
ु े रगता शै की वबी वदस्मो के भन का वाया जो लशे भ

था ऩरयलशन के िे केदाय के वलऴम भें ळामद तनकर गमा शोगा | ऩाटीर वाशफ ने दऱली वाशफने फशुत
अच्छी तयश वे शभाये वलयोधी भॅडभ ढलण भॅडभ को बी अच्छी तयशवे वभजा ददमा गमा शै
| भझ
ु े
रगता शै की जादा इव वलऴम ऩय कुछ नशी फोरना शै | भशाऩौय भॅडभ, भैं अऩना ियाल ऩढूॉगा फाकी

भेये वदस्म जो बी शै उवके उऩय फोर दें ग|े मा. स्थायी सममतीने मंजरु केलेल्या पमरवहन मवभागाचे सन 201920 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे अंदाजपत्रकात सोबत जोडण्यात आलेल्या लेखामिर्षमनहाय तरतुदी मध्ये दुरुस््या
करुन सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे रक्कम रु . 20.52 लक्ष इतक्या मिलकेच्या अंदाजपत्रकास
आजची मा. महासभा मंजरु ी दे त आहे असा मी ठराव मांडत आहे.
2019-20
2020-21
तपशिल
(सुधारित अंदाज)
(मुळ अंदाज)
पमरवहन जमा (हस्तांतरणा समहत)
पमरवहन खचष
अखे रची शिल्लक

6623.35

4900.80

6606.85

4880.28

16.50

20.52

वॊजम थेयाडे :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ियाल झारेरा आशे . ह्मा ियालालयती कोणारा फोरामचे आशे का

कयण्माॊत मेत आशे . प्रवलण ऩाटीर वाशे फ काशी फोरामचे आशे.

? ियाल वलाानुभते भॊजूय

प्रवलण ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ भुऱात आऩरी शी वबा चारू आशे वबा चारू झाल्माऩावून शात लय केरेरा

आता शात खारी केरा . भान्म कयतो आता लेऱ ददरी त्माच्माकरयता धन्मलाद . ई वबा अवल्माभुऱे
ह्मा अडचणी मेतीर भी भान्म कयत आशे . ऩयॊ तु काशी वदस्माॊनी ज्मा वुचना केल्मा फजेटची वबा

आशे भान्म कयतो. 3 वलऴम अवरे तयी आता तुम्शी ियाल केरा. त्मा ियालारा तुम्शीच वाॊगगतरे ियाल
वलाानभ
ु ते भॊजयू . माच्माभध्मे काॉग्रेव ऩषाचे वदस्म
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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भशावबेची वबा ळास्त्राप्रभाणे जी ऩध्दत आशे त्मा ऩध्दतीप्रभोण वबा चारू द्मा
ियाल कयता आणण तम्
ु शीच भॊजयू कयता त्मारा अथा याशणाय नाशी.

. नाशीतय तुम्शीच

भा. भशाऩौय :-

ऩदशल्माॊदा भी वलचायरे . ह्मा ियालालयती कोणारा फोरामचे आशे का.

प्रवलण ऩाटीर :-

ज्मारा फोरामचे आशे जो शात लयती कयतो त्माॊना तुम्शी कुिे फोरू दे ता.

भा. भशाऩौय :-

आता भी ढलण ताईरा वॊधी ददरी शोती.

प्रवलण ऩाटीर :-

अनेक वदवम ा् आशे त ते शात लयती कयत आशे त. टे क्नीकरी अडचण आशे आम्शी भान्म कयतो.

माचा अथा अवा नाशी की तुम्शी ियाल वलाानुभते भॊजूय करु ळकता.
भा. भशाऩौय :-

दिक आशे तम्
ु शारा फोरामचे अवेर तम्
ु शी फोरा. तभ
ु चा ियाल आशे का?

प्रवलण ऩाटीर :-

ियाल आशे की नाशी तुम्शी वलचायरेच नाशी . तुम्शी भॊजूय केरा. त्माच्मा अगोदय शी जो वलऴम

घेत अवताना क्रभलायीचा जुफेय इनाभदायने वलऴम भाॊडरा . त्मालेऱेरा शी तुम्शी तवाच वलऴम भाॊडरा .
वबा शी भशावबा भी भान्म कयतो. अगधकृत भशावबा अवेर वबा ळास्त्राप्रभाणे काभ चारू द्मा भॅडभ.
भा. भशाऩौय :-

अगधकृत भशावबा आशे.

प्रवलण ऩाटीर :-

अगधकृत आशे भग अगधकृत तनमभाप्रभाणे काभ चारू द्मा.

भा. भशाऩौय :-

ऩाटीर वाशे फ ज्मा लेऱेरा वन्भा

. नगयवेलक वयु े ळ खॊडर
े लार वाशे फाॊनी ियाल भाॊडरा

त्माच्मानॊतय भी अवे म्शटरे की ियालालयती कोणारा फोरामचे आशे का?
प्रवलण ऩाटीर :-

भॅडभ, ियालालयती भरा फोरामचे शोते.

भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा रगेच वॊधी ददरी.

प्रवलण ऩाटीर :-

माच्मा अगोदय शी एक ताव वबा चारू आशे . आम्शारा फोरामचे शोते . तुम्शी दोन ियाल भॊजूय

केरे. दोन ियाल कयत अवताना.
भा. भशाऩौय :-

तनरभ ढलण ताई फोरत शोत्मा, दऱली वाशे फ ऩण फोरत शोते , धल
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फ फोरत

शोते, त्माच्मानॊतय वयु े ळ खॊडर
े लार वाशे फाॊनी ियाल भाॊडरा आणण भी वलचायरे की ियालालयती कोणारा
फोरामचे आशे का तुम्शी शात लय केरा तुम्शारा भी फोरामरा वॊधी ददरी.
प्रवलण ऩाटीर :-

त्माच्मा अगोदयचा जो ियाल झारा क्रभलायीचा जुफेय इनाभदायाॊनी जो भुद्दा भाॊडरा त्मा लेऱेरा

तो वबा ळास्त्राप्रभाणे क्रभलायी वबा भतदान घेणे जरुयी शोते की नाशी?
भा. भशाऩौय :-

वगचलाॊना भी म्शटरे ना.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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प्रवलण ऩाटीर :-

त्मा लेऱेव कळारा भतदान घेतरे नाशी.

भा. भशाऩौय :-

वगचलाॊनी वबेरा वलचायरे शोते.

प्रवलण ऩाटीर :-

वदस्माॊची तुम्शी भते कुिे घेतरे. ह्मा वबेरा जलऱ जलऱ 83 वदस्म उऩजस्थत आशे त.

भा. भशाऩौय :-

आता ह्मा वलऴमालयती फोरा.

प्रवलण ऩाटीर :-

ह्मा वलऴमालयतीच फोरत आशे . वबेभध्मे जो ियाल शोता भऱ
ु े तम्
ु शी ियालच तनट भॊजू य कयत

नाशी तय भग वबेरा अथा काम.
भा. भशाऩौय :-

पक्त ा् क्रभ फदररा शोता.

प्रवलण ऩाटीर :-

भग त्माच्मावािी तनमभ आशे त की नाशी.

भा. भशाऩौय :-

प्रकयण क्र. 8 ल प्रकयण क्र. 12 एकत्रत्रत घ्माले.

प्रवलण ऩाटीर :-

भान्म कयतो. त्मारा वबेची भॊजूयी ऩादशजे की नाशी. तुम्शी भॊजूयी घेतरी शोती की नाशी. शी ई

वबा अवल्माभुऱे अडचण मेऊ ळकते . म्शणून भी तुम्शारा वाॊगतो ई वबा जय अगधकृत अवेर तय
वबा ळास्त्राप्रभाणे तनमभाप्रभाणे वबा शोऊ द्मा

. दव
ु यी गोष्ट आता जो तुम्शी ियाल केरा. वुयेळ

खॊडर
े लार माॊनी ियाल भाॊडरा. तुम्शी फोररे ियाल भॊजूय आभचे काशी भतच नाशी. कभीत कभी आभचे
भतदान तयी घ्मा. फजेट वायखा वलऴम आशे.
भा. भशाऩौय :-

तुभचा वलयोध आशे का.

प्रवलण ऩाटीर :-

आभचा वलयोध आशे की नाशी शा नॊतयचा वलऴम आशे. भतदान तयी घ्मा.

भा. भशाऩौय :-

अगधकृत वलऴम शोता . तुम्शी ियाल भाॊडू ळकता . तुभची ह्मा ियालारा भॊजूयी नवेर तय तुम्शी

ियाल भाॊडू ळकता.
प्रवलण ऩाटीर :-

वलचाया तय खयॊ वलाानुभते भॊजूय कवे म्शणता.

भा. भशाऩौय :-

भी ऩदशल्माॊदा वलचायरे नॊतय भी म्शटरे.

प्रवलण ऩाटीर :-

वलचायरे तय वदस्माॊनी शात कुिे लय केरे.

भा. भशाऩौय :-

भतदानाची प्रकक्रमा वुरु झारी नाशी. शात कवे लय कयतीर.

प्रवलण ऩाटीर :टाकरे.

भतदानाची प्रकक्रमा वुरु कयामच्मा अगोदय वलाानुभते भॊजुय झारा अवे तुम्शी डडक्रेअय करुन

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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भा. भशाऩौय :-

नाशी त्माच्मा आधी भी वलचायरे शोते की, ियालालयती कोणारा फोरामचे आशे का.

प्रवलण ऩाटीर :-

फोरणे लेगऱे आणण भतदान घेणे लेगऱ.

भा. भशाऩौय :-

तुभचा ियाल मामरा ऩादशजे ना.

प्रवलण ऩाटीर :-

तुम्शी आम्शारा वलचाया तय खयॊ . वलचायत नाशी आणण वलाानुभते भॊजूय कयता . ऩरयलशनच्मा

वलऴमालयती तुभचा ियाल आशे की नाशी ककॊला आभचे भतदान घेतरे की नाशी ते तयी वलचाया

. जय

अगधकृत वबा अवेर तय चचाा कयामची अवेर तय चचाा कया.
भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म खॊडर
े लार वाशे फाॊनी जेव्शा ियाल भाॊडरा त्माच्मानॊतय भी वलचायरे ह्मा

ियालालयती कोणारा काशी फोरामचे आशे का.
प्रवलण ऩाटीर :-

आम्शी शात लय केरा.

भा. भशाऩौय :-

रगेच तुम्शारा वॊधी ददरी . कोणी वलयोध दळावलरा नाशी म्शणून भी फोररे

दिक आशे तभ
ु चा ह्मा वलऴमालयती लेगऱे भत अवु ळकते तय तम्
ु शी तवा ियाल द्मा.

वलाानुभते भॊजूय .

प्रवलण ऩाटीर :-

अवे वाॊगा ना भॅडभ. भरा वलचायामचे अवे आशे एखादा वलऴम शोत अवताना भतदान घ्मा

.

जय आभची वॊभती अवेर कदागचत वलयोध अवेर कभीत कभी वॊभती तयी वलचाया . दव
ु या वलऴम अवा

आशे तुम्शारा एक वलनॊती आशे कभीत कभी जे भशाऩामरकेचे ऩदागधकायी आशे त त्माॊचे तयी भाईक चारू
िे ला. जेणेकरुन आम्शारा तयी फोरता मेईर . आम्शी शात लय कयतो . वबागश
ृ नेते आशे त , स्थामी
वमभती वबाऩती आशे त. दोन्शी गटनेते आशे त माॊचे तयी भाईक चारू िे ला.
प्रवलण ऩाटीर :-

5-6 वदस्म आशे त . ते त्माॊचे भाईक चारू िे ला त्माॊना फोरामचे अवेर काशी ते तयी फोरतीर .

नाशी तय कवॊ शोत तुम्शीच फोरता आ णण तुम्शीच वगऱॊ आम्शारा नाशी . एखाद्मा वदस्मारा फोरामचे
अवेर ककॊला ऩदागधकाऱ्मारा फोरामचे अवेर.
भा. भशाऩौय :-

जे शात लय कयत आशे त त्माॊना आऩण फोरामरा दे तो.

प्रवलण ऩाटीर :-

शी फजेटची भशत्लाची वबा आशे . फजेट भॊजूय शोणाय आशे . आभचा ऩदशरे म्शणजे भुऱात ह्मा

फजेटरा वलयोध नाशी . फजेट तुम्शी कयार ऩण वलऴमालय काशी अॊतगात ज्मा काशी फाफी अवतीर

त्माच्मालय चचाा शोणे भशत्लाचे आशे. दव
ु यी गोष्ट म्शणजजे फजेटचा वलऴम घेतल्मानॊतय त्मालय भतदान
घ्मा. वलऴमालय भतदान शोणे भशत्लाचे आशे . भतदान झाल्मानॊतय कभीत कभी वलचाया तयी भतदानाची
शी अडचण मेऊ ळकते . भी भान्म कयतो ऩण वलचाया भतदान कुिल्मा प्रकाये घ्मामचे आशे

. ककती

वदस्माॊची त्मारा भान्मता आशे . एखादा आभचा ियाल शी अवु ळकतो ककॊला त्मा वलऴमाॊतगात आभचे
काशी भुद्दे अवतीर.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ , ज्मालेऱी वलयोधी ऩष ियाल भाॊडतीर ककॊला

भाॊडल्मानॊतयच भतदान शोईर अन्मथा भतदान शोणाय नाशी.
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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प्रवलण ऩाटीर :-

कभीत कभी वलचायामरा तयी ऩादशजे की ियाल आशे की नाशी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

ज्माप्रभाणे वुयेळ खॊडर
े लार माॊनी ियाल भाॊडरा त्मालेऱी वाॊगामरा ऩादशजे की आम्शारा िया ल

भाॊडामचा आशे . भग आम्शी भाॊडू ददरा अवता.
प्रवलण ऩाटीर :-

फोरामरा द्मार तेव्शा वाॊगू ना. आता फोरामरा ददरॊ तेव्शा वाॊगगतर ना आम्शी.

भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा फोरामरा ददर ना भी.

प्रवलण ऩाटीर :-

शा भॅडभ, तेव्शाच भी फोरतोम वलऴम वलाानुभते भॊजूय फोरण्माऩेषा त्माच्मा अगोदय अवे फोरा

की तुभचा काशी ियाल आशे का? अवे वलचाया.
भा. भशाऩौय :-

वलचायरॊ भी भाझ लाक्म आशे. खॊडर
े लार वाशे फाॊचा ियाल झाल्मानॊतय.......

प्रवलण ऩाटीर :-

िीक आशे . त्माच्मानॊतय तुम्शी वलऴम अवे फोररे की तो वलाानुभते भॊजूय झारा तेव्शा भाझा

शातलय शोता.

भा. भशाऩौय :-

िीक आशे. तुभचा ियाल आशे का?

प्रवलण ऩाटीर :-

आभचा त्माच्मालय ियाल नाशी आशे . ऩण त्माच्मालय आभचे भुद्दे आशे त . जे भुद्दे ढलण भॅडभने

फोररे ते ॲड करुन घेतरे तय आम्शी ियाल नाशी भाॊडणाय.
भा. उऩभा. भशाऩौय :-

प्रवलण ऩाटीर माॊचे भुद्दे नोंद करुन घ्माले आणण वुचनाॊभध्मे ते ॲड कयण्मात माले अळी भी

वलनॊती कयतो.

प्रवलण ऩाटीर :-

जे ढलण भॅडभने भुद्दे भाॊडरे तेच आभचे भुद्दे शोते . माच्मानॊतय जे वलऴम अवतीर ककॊला आता

भदशरा फारकल्माण ककॊला अजननळभनचा ककॊला लष
ृ प्रागधकयणचा जो फजेट आशे त्मा वलऴमालय

फोरामरा द्मा . त्माच्मानॊतय ियाल कयत अवताना आम्शारा वलचाया . कभीत कभी जेणेक रुन आभचा
ियाल आशे की नाशी. त्माच्मानॊतय वलाानुभते भॊजूय कया.
भा. भशाऩौय :-

िीक आशे . वन्भा. वदस्मा तनरभ ढलण ताई माॊनी काशी वुचना भाॊडल्मा आशे त माच्मालय

वलचाय कयाला तवेच इतय कोणाचा ियाल नवल्माभुऱे वन्भा

. नगयवेलक वुयेळ खॊडर
े लार माॊनी

भाॊडरेरा ियाल ह्मा दिकाणी भॊजयू कयण्माॊत मेत आशे. वगचल वाशे फाॊनी वलऴमारा वरु
ु लात कयाली.
प्रकयण क्र. 8 ल 12 :-

ऩरयलशन वेलेचे वन

२०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भूऱ अॊदाजऩत्रकाव भॊजूयी

मभऱणेफाफत. ( भा. स्थामी वमभती वबा दद . २०/०३/२०२० योजीचे मळपायव केररे प्रकयण क्र . १५९,
ियाल का् य. १३२)

ियाल क्र. 01 :मा. स्थायी सममतीने मंजरु केलेल्या पमरवहन मवभागाचे सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे
अंदाजपत्रकात सोबत जोडण्यात आलेल्या ले खामिर्षमनहाय तरतुदी मध्ये दुरुस््या करुन सन 2019-20 चे सुधारीत व
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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सन 2020-21 चे रक्कम रु . 20.52 लक्ष इतक्या मिलकेच्या अंदाजपत्रकास आजची मा . महासभा मंजरु ी दे त आहे
असा मी ठराव मांडत आहे .
2019-20
(सुधारित अंदाज)

तपशिल
पमरवहन जमा (हस्तांतरणा समहत)
पमरवहन खचष
अखे रची शिल्लक

2020-21
(मुळ अंदाज)

6623.35

4900.80

6606.85

4880.28

16.50

20.52

सुचक :- श्री. सुरेि खं डेलवाल
अनुमोदक :- श्री. संजय थे राडे
ठराव सवानुमते मंजरू
सही/महापौर
शमरा भाईंदर महानगरपाशलका
नगयवगचल :-

प्रकयण क्र . 9, अजननळभन वलबागाचे वन २०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भूऱ

अॊदाजऩत्रकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत. (भा. स्थामी वमभती वबा दद. २०/०३/२०२० योजीचे मळपायव केररे
प्रकयण क्र. १६०, ियाल क्र. १३३)
भा. भशाऩौय :-

तत्ऩल
ू ी भी वला वबागश
ृ ारा वाॊगु इजच्छते की तीन लाजता िाणे जजल्शागधकायी मेथे आज

व्शी.वी. आशे आणण त्माभुऱे आमुक्ताॊना त्मादिकाणी जाले रागरे आशे म्शणून वबागश
ृ ाची भान्मता दे त
आशे . आमुक्ताॊच्मा जागी आणण आमुक्ताॊनी ऩदबाय घ्माला . वन्भा. वदस्म माॊना काशी फोरामचॊ आशे
तम्
ु शारा ऩयलानगी दे त आशे.
जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ, ऩयलानगी ददल्माफद्दर धन्मलाद. तुम्शी आता वबागश
ृ ाभध्मे भरा लाटते आम.टी

डडऩाटा भेंटरा आदे ळ केरे की वला ऩदागधकायी, गटनेते त्माॊना अनम्मुट कया ते का केरे नाशी. तुभचे शी
ऐकत नाशी का? आता ऩरयलशनचा ियाल झारा. भरा माच्मालयती फोरामचॊ शोते.
भा. भशाऩौय :-

िीक आशे. ऩदागधकाऱ्माॊना अनम्मुट केरेरे आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

धन्मलाद भॅडभ . भशाऩौय भॅडभ , भी ऩरयलशनचा ऩयत वलऴम काढे र कायण भरा ऩरयलनशच्मा

वलऴमालय फोरामचॊ शोतॊ. तुभचा ियाल फशुभताने भॊजूय झारा अवेर तयी शी आऩल्माकडे ळावनाचे काशी
वुचना आरेल्मा शोत्मा , ह्मा कोवलड वॊदबाात माच्माभध्मे की दद . 4 भे 2020 योजी आऩल्माकडे
जी.आय आरेरा ळावनाचा , ळावनाने काशी तनणाम करुन

ऩािलरेरे आशे त . त्माच्माभध्मे अथा

व्मलस्थेलय ऩरयणाभाफाफत तनधी उऩाममोजना कयण्माफाफत त्माॊनी त्मा जी .आय. भध्मे खर
ु ावा केरेरा
आशे . वगचल भशोदमाॊनी जी .आय. वलांना ददरा ऩादशजे शोता . शा जी .आय. वला वदस्माॊऩमंत ऩोशचरा
ऩादशजे शोता . िीक आशे शयकत नाशी आम्शारा जास्त वलम आशे भादशती घ्मामची म्शणून आम्शी

घेतोच. त्माच्माभध्मे स्ऩष्ट उल्रेख केरेरा आशे , ह्मा ऩरयजस्थतीभध्मे ळावनाकडून तुम्शारा पक्त 33
टक्के कुिल्माशी तनमोजनावािी माच्मा आधी केरेरे भॊजुय वुध्दा केरेरे अवतीर त्माच्मावािी वुध्दा

33 टक्के तुम्शारा तनधी उऩरब्ध शोणाय आशे . त्माच्मा ऩरीकडे शोणाय नाशी. शा तुभचा अथावॊकल्ऩालय

बयऩयु ऩरयणाभ कयणाय आशे . शा तभ
ु चा जी .आय. चा अथावॊकल्ऩ आऩण कयामरा फवरो . अॊदाजऩत्रक

आऩण कयामरा फवरो शो तय ददरा ऩादशजे . प्रळावनाने भुिे वाशे फाॊनी उत्तय ददरा ऩादशजे , तनरभ
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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ढलण भॅडभ फयोफय फोरल्मा, ॲङ ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर वाशे फाॊनी उत्तय ददरॊ म्शणजे भुिे वाशे फाॊना काशीच
भादशती नाशी. ध्रल
ु े वाशे फ,. घयी
ु ककळोयजीचा ऩगाय लाढला. भानधनाऩेषा जास्त ऩगाय ददरा ऩादशजे . भि

फवा तुभचा काभ नाशी ऩामरकेभध्मे ऩरयलशन वेलेभध्मे ऩरयलशन वलबागाचे तुम्शी उऩ -आमुक्त अवताॊना
तुम्शारा त्माची भादशती नाशी . ती भादशती आम्शा रा ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर दे ताशे त . शा प्रकाय तयी काम
चाररेरा आशे . ऩरयलशनची ऩरयजस्थती अततळम गॊमबय आशे . 244 कक.भी. त्मारा भॊजयु करुन ददरे
जात आशे . 244 कक.भी. चे ऩैवे भोजाले जागणाय आशे त भशाऩौय भॅडभ
चाररेरे आशे त . ऩरयलशनचे तुभचे वबाऩती आशे त बाजऩचे

. शे कयायनाभा कयामरा

उत्पुता वबाऩती अवताॊना एका फाजुरा

तुम्शी ऩरयलशनचा ियाल करुन भशावबेरा भॊजुयीवािी ऩािलरा आशे त्माच्माभध्मे ऩयत पेयपाय

खॊडर
े लारजी शॉस्ऩीटरभध्मे वुयक्षषत याशाले तनयोगी याशतीर , त्माॊनी शॉस्ऩीटरभध्मे फवुन त्माॊनी ियाल

केरा त्माच्माभध्मे वयऱ वच
ु ी प्रभाणे वच
ु ी तयी काम आशे त शे तम्
ु शारा मभाशती व्शाली . शॉस्ऩीटरच्मा
नवारा दाखलणाय की डॉक्टयाॊना दाखलणाय काभाचे काशी तनमोजन अवते . भशाऩौय भॅडभ, काम चाररे
आशे ? जव्शडडओ कॉन्पयन्वीॊगने आशे काम पयक ऩडत नाशी ऩण कभीत कभी जे चारररेरे आशे
ऩामरकेचे काभकाज ऩामरकेतच याशाले.
भा. भशाऩौय :आशे.

वन्भा. वदस्म जुफेय इनाभदाय वाशे फ , आऩल्मारा भादशती आशे की आजची वबा फजेटची

जुफेय इनाभदाय :-

भी अथावॊकल्ऩालय फोरतोम. दव
ु यॊ कळालय शी फोरणाय नाशी.

भा. भशाऩौय :-

ह्माऩूली फशुतेक वदस्माॊनी चचाा केरेरी आशे. ियाल झारेरा आशे.
जुफेय इनाभदाय :-

ियाल तुम्शी केरा आभचे फोरामचे फाकी आशे . आभच्मा वुचना फाकी आशे त भशाऩौय भॅडभ .

अथावॊकल्ऩ कयताॊना तम्
ु शारा माची जाणील आशे की आऩल्माकडे जी

.आय. आरेरा आशे आणण

ळावनाने आऩल्मारा फये च काशी त्माच्माभध्मे आदे ळ ददरेरे आशे त . तुम्शारा कुिराशी तनधी , तुम्शारा
कुिराशी अथा व्मलस्था तुम्शारा कयताॊना तुम्शारा वलत्त वलबागाकडे ऩािलाली रागणाय आशे
कुिरेशी नवलन धोयण वध्मा घेऊ ळकत नाशी.

. तुम्शी

भा. भशाऩौय :-

तुभची वुचना त्माभध्मे नभुद कयामच्मा आशे त का?

जुफेय इनाभदाय :कुिल्मा?

भा. भशाऩौय :-

तुम्शी ज्मा वुचना भाॊडणाय आशे त त्मा वुचना नभुद.......................

जुफेय इनाभदाय :-

100 टक्के त्माच्माभध्मे नभद
ु कयाव्मा रागतीर . तम्
ु शारा कायण ळावनाच्मा ऩढ
ु े तम्
ु शारा

जाताच मेत नाशी . शे अगधकायी तुम्शारा वाॊगणाय कधी भुिे वाशे फाॊना वलचाया . वबागश
ृ ाची ददळाबुर
कयामरा घेतरी आशे का ? फजेट कया अथा वॊकल्ऩ भॊजुय करुन द्मा आणण ह्मा ळावनाने ददरेल्मा
वुचना कोण फघणाय?
तनरभ ढलण :-

जफ
ु ेयजी अगधकाऱ्माॊना फोरामरा ददरे तय ना.

जुफेय इनाभदाय :-

अगधकायी कवे फोरतीर. अगधकायीने वातफाया ददरेरा आशे ध्रल
ु ककळोय ऩाटीररा.
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भा. भशाऩौय :-

दिक आशे . तम्
ु शी तभ
ु चा वच
ु नाॊचा वलचाय केरा जाईर. ह्मा ियालालय वलयोध अवेर तय तम्
ु शी

ियाल भाॊडा.

जुफेय इनाभदाय :-

काॉग्रेव ऩषाचा लतीने आभचा ह्मा ियालालय 100 टक्के वलयोध आशे . ियाल शोऊ ळकत नाशी

भशाऩौय भॅडभ कायण भी ह्मा वलऴमालयती

“ज” चा प्रस्ताल ददरेरा नाशी . ह्माच्माभध्मे भी कुिराशी

यद्दोफदर करु ळकत नाशी आणण तो भी नाशी कयणाय . भी त्माच्मा भध्मे एकच वुचना कयणाय आशे .
तुम्शी दद . 4 भे 2020 च्मा ळावनाचा जो तनणाम आशे त्मारा अनुवरुन ह्मा ऩरयलशनचा जो

अथावॊकल्ऩ प्रळावनाने तमाय केरेरा आशे त्माची कायलाई त्माच अनुऴॊगानेच कयण्मात माली . तुम्शारा
माचा ऩमरकडे कयता मेणाय नाशी. ळावनाने तभ
ु चे आभचे अगधकायच वॊऩलन
ू टाकरेरे आशे त.
भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म जुफेय इनाभदाय वाशे फ, माॊनी ऩषाच्मा लतीने वलयोध दळावलरेरा आशे. माची नोंद

घेण्मात माली. ऩढ
ु ीर वलऴमारा वरु
ु लात कयण्मात माली . वलऴम लाचन
ु झारेरा आशे . ऩढ
ु चा वलऴमालयती
कोणारा फोरामचे आशे का? ढलण ताई फोरा.
तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ, पामय त्रब्रगेडचा दे खीर फऱ्माच काशी अवुवलधा त्माॊच्माकडे आशे त . आऩण एलढा

फजेट करुन दे खीर ततथे काशी दिकाणी त्माॊना ज्मा आलश्मक गोष्टी रागतात त्मा त्माॊच्माकडे
उऩरब्ध नाशी आशे त . गाड्मा अवद
ु े त गाड्माॊची ऩण कभतयता आशे च

. भोठ्मा गाड्मा आत जात

नाशीत. भोिी गाडी एखादीच अवेर . इकडे ततकडे कपयलरी जाते आणण जेव्शा जेव्शा कोयोना भध्मे
दे खीर वॅतनटाईज भायामची लेऱ मेत शोती त्मा त्मा लेऱी वॅतनटामझय दे खीर लेऱेलय मभऱत नव्शते
म्शणजे अळा त्माॊच्मा दे खीर काशी वभस्मा

आशे त तय भाझी तुम्शारा एक वलनॊती आशे आमुक्त

.

वाशे फाॊना की त्माॊनी पामय त्रब्रगेडच्मा वगळमा अगधकाऱ्माॊना घेऊन एकत्रत्रत मभटीॊग कयाली की त्माॊना

ज्मा आलश्मक वोमी ववु लधा आऩण फजेट कयतो वोडून दे तो त्माॊना ज्मा ववु लधा ऩादशजे अवतीर ततथे
स्टाप ऩादशजे अवेर ककॊला जे काशी कयामचे अवेर तय ते वला वन्भा . वदस्माॊनी दे खीर त्माॊचे काशी
वलचाय अवतीर ककॊला त्माॊच्मा वुवलधा ककॊला इतय दे खीर प्रळावनारा भादशती अवतात त्मा त्माॊच्मा

वभोय फाककच्मा वदस्माॊनी दे खीर आणन
ु ते ते डडऩाटा भेंट कवे वषभ शोईर माकडे आऩण रष ददरे
ऩादशजे अळी भी

आऩणाव वलनॊती कयते . वॅतनटामझय अवुदेत ककॊला इतय काशी गोष्टी अवुदेत

त्मानुवाय त्माॊना ऩाईऩ नवतात त्माॊचे ऩाईऩ कट झारेरे आशे त अळा वगळमा गोष्टी आशे त

. ऩाईऩ

कट झारेरे आशे त त्माॊना नवलन मभऱारेरे नाशीत . अळा ऩध्दतीने ऩुढची काभे आग योखाली रागरी
भोिा ऩाईऩ नवेर बाईंदय

ऩुलेरा ऩुणा रुॊ द वगऱ ग्राभऩॊचामत काऱातीर वलकवीत झारे अवल्मा

कायणाभऱ
ु े त्मालेऱी गाड्मा आत जाताॊना पाय प्रॉब्रेभ शोत आशे त . तय त्मा ऩाईऩची ववु लधा त्माॊना

करुन दे ण्मात माली . अवे त्माॊचे फये चवे प्रॉब्रेभ आशे त . गाडी एखादी खयाफ झारीतय त्माभुऱे आऩण

ती वॊख्मा लाढलाली. कायण ळशयाची रोकवॊख्मा लाढरेरी आशे . ळशयाचा वलकाव भोठ्मा प्रभाणालय शोत
चाररेरा आशे . त्मानव
ु ाय गाड्माॊची वॊख्मा आऩण लाढवलणे गयजेचे आशे . त्माॊना आलश्मक फाफी दे खीर
आऩण ऩुयलठ्मात त्माॊना जे जे ऩादशजे अवेर त्मा वॊदबाात आढाला घेऊन त्माॊना त्मा गोष्टी
ऩुयलाव्मात अळी भी वलनॊती कयते.
भा. भशाऩौय :-

नक्की ताई. वन्भा. वदस्म याकेळ ळशाजी आऩ फोरीम I

याकेळ ळशा :-

भशाऩौय भॅडभ की ऩयलानगी वे भॅडभ , मळलवेना गटनेता तनरभ ढलणजी ने कशा की फशूत
वायी वुचनामे दद शै अबी उनके वशमोगी दर ने जो वुचना दद की जुफेयजी ने 33 टक्के जी.आय. के
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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दशवाफ वे काभ शोना चादशमे I जुफेयजी की वुचना भाननी चादशमे की तनरभ ढलणजी की ? अबी भै

ियाल ऩढ यशा शॅु I
मा. स्थायी सममतीने मंजरु केले ल्या अग्ननिमन मवभागाचे सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे
अंदाजपत्रकात सोबत जोडण्यात आलेल्या ले खामिर्षमनहाय तरतुदी म ध्ये दुरुस््या करुन सन 2019-20 चे सुधारीत व
सन 2020-21 चे रक्कम रु .22.55 लक्ष इतक्या मिलकेच्या अंदाजपत्रकास आजची मा . महासभा मंजरु ी दे त आहे
असा मी ठराव मांडत आहे .
तपशिल

2019-20
(सुधारित अंदाज)

2020-21
(मुळ अंदाज)

अग्ननिमन जमा (हस्तांतरणा समहत)

4224.11

4875.95

अग्ननिमन खचष

1923.75

4853.40

2300.36

22.55

अखे रची शिल्लक
वॊजम थेयाडे :-

अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म श्री. याकेळ ळाशजी माॊनी भाॊडररा ियालालय कोणारा काशी फोरामचे आशे का ?

इनाभदाय वाशे फाॊचा शाथ लय आशे. त्माॊना फोरण्माची ऩयलानगी दे त आशे.
जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ, धन्मलाद माच्माभध्मे भाझा ऩयत तोच भद्द
ु ा अवणाय आशे . ळावनाच्मा लतीने

आऩल्मारा मे णाये जे काशी अनुदान अवेर अजननळभन वलबागाभधन
ु तोशी मेणाय नाशी . ळावनाने जे
आदे ळ ददरे शोते त्माच्माभध्मे स्ऩष्टरुऩी त्माॊनी आऩल्मारा वभजलरेरे आशे की कळा प्रकाये तुम्शारा
कयाले रागणाय आशे . माच्माभध्मे त्माॊनी वला वलबागाॊना वुचना दे ण्मात मेते की

, त्माॊनी कामा क्रभा

अॊतगात वला चारु मोजनाॊचा आढाला घ्माला . ल जेलढ्मा मोजना ऩुढे ढकरण्मा वायखे आशे त ककॊला यद्द
कयण्मा वायखे आशे त त्मा तनजश्चत कयाव्मात . यद्द मोजनाॊवािी वलत्त वलबागारा प्रस्ताल ऩािलाला ल

ऩुढे ढकरण्मा वायखे मोजनाॊन अबाली त्माॊच्मा स्तयालय स्थगगती म्शणून घो ऴीत कयाले अवा शा स्ऩष्ट
आदे ळ आऩल्मारा दे ण्मात आरेरा आशे . खयतय शा अथावॊकल्ऩ चचेरा मेण्माचा आधी ह्मा वलऴमालय

प्रळावनाने आऩल्मारा भदत केरी ऩादशजे शोती . शे तनलेदन आऩल्मारा केरेच नाशी म्शणून आता शा

आऩण अथावॊकल्ऩ तमाय कयामचा. त्माच्मा नॊतय त्मारा ददरेरा तनधी भध्मे इतके बयऩुय अॊतय मेणाय
आशे .

कायण ह्माचा ऩरयणाभ ऩरयलशन वेलेरा अजननळभन वलबागारा

अॊदाजऩत्रकाभधन
ु आऩल्मारा फये च तनधी शस्ताॊतयण कयाले रागतीर

,

लष
ु
ृ प्रागधकयणारा भऱ

. अजननळभनचे तवे नाशी .

अजननळभनचे स्लतॊत्र फजेट अवल्माभुऱे तयीशी ळावनाकडून कुिरीशी तनधी आऩ ल्मारा अऩेक्षषत अवती

तय ती आऩल्मारा मभऱणाय नाशी. शे आऩल्मारा गश
ृ ीत धरुन चाराले रागेर . ळावनाच्मा फऱ्माच तनधी
भध्मे भी तय फोरेर जी .एव.टी. भध्मे वुद्दा शे अॊतय ऩडणाय आशे . म्शणून भशाऩौय भॅडभ आऩल्मारा
प्रळावनारा जलाफ वलचायामरा ऩादशजे . आमुक्त वाशे फाॊनी तनलेदन के रे ऩादशजे शोते की अळा प्रकाये

आऩल्मारा ळावनाकडून शे आदे ळ आरेरे आशे त . आदे ळानुवाय आऩल्मारा अथावॊकल्ऩ जो आशे तो त्मा
प्रभाणे तुम्शारा तनजश्चत कयाला रागेर . तनधी तनजश्चत कयाली रागेर . मातरा अॊदाज तनजश्चत कयाला

रागेर. म्शणन
ू भशाऩौय भॅडभ केरेल्मा अजननळभनाचाशी ि यालालय भाझी वच
ु ना आशे . आभच्मा काॉग्रेव
ऩषाचा लतीने ददरेल्मा तुभच्मा तनधीलय आभचा वलयोध दळाला.
भा. भशाऩौय :-

दिक आशे.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ , याकेळजी आऩण जो ऩश्न उऩजस्थत केरा की , त्माॊचे वशकायी जफ
ु ेयजी आणण

ढलणजी माॊचे भाॊडामचे जुफेयजीॊना आता जी लास्तलता

आशे स्टे ट गव्शनाभेंटचा जी .आय. चे आऩल्मा

वभोय त्माॊनी कथन केरेरे आशे . त्माभुऱे जे तुम्शारा जी.आय. ऩोऴक अवतात त्मा जी .आय. चा लाऩय

तम्
ु शी कयता आणण जे जी.आय. तम्
ु शारा ऩोऴक नवतीर त्माचा वलयोधात तम्
ु शी फोरत अवता जी .आय.
च्मा वलयोधात ढलण भॅडभ लेगऱी कोणी नाशी ढल ण भॅडभ ह्मा वबागश
ृ ाची एक वदस्मा आशे . त्माभुऱे
ढलण भॅडभचे ऐकामचे की जी

.आय. चे ऐकामचे ळावनाच्मा माच्मानुवायच आऩल्मारा प्रळावन

चारलामचे आशे . भशानगयऩामरका जुफेयजीॊनी फयोफय जे लास्तल आशे आऩल्मा वभोय िे लरेरे आशे

.

त्माभुऱे जुफेयजीॊचे एकामचे की ढलण भॅडभचे ऐकामचे शा प्रश्नच ततथे मेत नाशी . याकेळजी तुम्शी ऩण
आभचे वशकायी आशात अवे काशी प्रश्न वबागश
ृ ात उऩजस्थत करु नका.
भा. भशाऩौय :-

िीक आशे ढलण ताई तुभचा ियाल आशे का?

तनरभ ढलण :-

ियाल नाशी.

भा. भशाऩौय :-

वलयोध आशे?

तनरभ ढलण :-

नाशी आभच्मा ज्मा वच
ु ना आशे त त्मा त्मा

कया आणण जफ
ु ेय इनाभदायजीनी जे स्टे ट

गव्शनाभेंटचा जी.आय. नुवाय जे मोनम अवेर त्मानुवाय आऩण तनणाम घ्माला.
भा. भशाऩौय :-

िीक आशे , वन्भा. वदस्म जुफेय इनाभदाय माॊनी वलयोध दळावलरेरा आशे आणण वन्भा . वदस्मा

तनरभ ढलण ताई माॊनी वुचना वलचायात घ्माव्मा अवे म्शटरेरे आशे.
तनरभ ढलण :-

जी.आय. नुवायच काभकाज कयाले.

भा. भशाऩौय :-

प्रळावन जी.आय. नव
ु ायच काभकाज कयते , वन्भा. वदस्म याकेळ ळाशजी माॊनी भाॊडरेरा ियाल

शा भॊजूय कयण्मात मेत आशे. वगचल वाशे फाॊना वलनॊती कयते ऩुढीर वलऴमाचा लाचन कयाले.
प्रकयण क्र. 9 ल 13 :-

अजननळभन वलबा गाचे वन २०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भूऱ अॊदाजऩत्रकाव

भॊजूयी मभऱणेफाफत . ( भा. स्थामी वमभती वबा दद . २०/०३/२०२० योजीचे मळपायव केररे प्रकयण क्र .
१६०, ियाल क्र. १३३)

ियाल क्र. 02 :मा. स्थायी सममतीने मंजरु केले ल्या अग्ननिमन मवभागाचे सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे
अंदाजपत्रकात सोबत जोडण्यात आलेल्या ले खामिर्षमनहाय तरतुदी मध्ये दुरुस््या करुन सन 2019-20 चे सुधारीत व
सन 2020-21 चे रक्कम रु .22.55 लक्ष इतक्या मिलकेच्या अंदाजपत्रकास आजची मा . महासभा मंजरु ी दे त आहे
असा मी ठराव मांडत आहे .
तपशिल

2019-20
(सुधारित अंदाज)

2020-21
(मुळ अंदाज)

अग्ननिमन जमा (हस्तांतरणा समहत)

4224.11

4875.95

अग्ननिमन खचष

1923.75

4853.40

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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अखे रची शिल्लक

2300.36

22.55

सुचक :- श्री. राकेि िाह
अनुमोदक :- श्री. संजय थे राडे
ठराव सवानुमते मंजरू
सही/महापौर
शमरा भाईंदर महानगरपाशलका
नगयवगचल :-

प्रकयण क्र. 10, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वन 2019-20 चे वुधायीत ल वन 2020-21

चे भुऱ अॊदाजऩत्रकाव भॊजुयी मभऱणेफाफत

(“अ” + भदशरा ल फारकल्माण , “अॊध ल अऩॊग ”+

GNNURM, लष
ृ प्रागधकयण, भा. स्थामी वमभती वभा दद . 20-03-2020 चे मळपायव केरेरे प्रकयण

क्र. 161 ियाल क्र. 134 प्रकायण क्र. 11 वन्भा. वदस्म श्री. जुफेय इनाभदाय माॊचा दद . 05-08-2020
योजीच्मा प्रत्रान्लमे ददरेरा प्रस्ताल मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वन
2020-21 चे भऱ
ु े अॊदाजऩत्रकाव

2019-2020 चे भुद्दा ल वन

(अ) ( क) भदशरा ल फारकल्माण , अॊध ल अऩॊग

GNNURM,

लष
ृ प्रागधकयण, मळषण वलबाग, अजननळभन वलबाग तवेच ऩरयलशन वलबाग ल तनधी कभी जावत करून
भॊजुयी दे णे . प्रकयण क्र . 12, वन्भा. वदस्म श्री . वुयेळ ज . खॊडर
े लार माॊचा ददनाॊक

०७/०८/२०२०

योजीच्मा ऩत्रान्लमे ददरेरा प्रस्ताल. -- प्रकयण क्र. ८ मभया बाईंदय भशाऩामरकेचे “ऩरयलशन वेलेचे ” “वन
२०१९-२० चे वुधारयत ल वन २०२०-२१ चे भुऱ अॊदाजऩत्रकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत.
भा. भशाऩौय :-

शमा वलऴमालय कोणारा चचाा कयामची आशे का?

तनरभ ढलण :-

फाॊधकाभ वलऴमालय भरा फोरामचे आशे.

भशाऩौय :-

तनरभ ढलण ताई फोरा.

तनरभ ढलण :-

भरा फाॊधकाभ ह्मा वलऴमालय फोरामचे आशे . आऩल्मा माच्मानुवाय भाकेट फाॊधण्मावािी भाकेट

फाॊधकाभ म्शणन
ू तयतद
ू आमक्
ु त वाशे फाॊनी

1 कयोडची िे लरी शोती आणण ती

50 राखाऩमंत कभी

करून भाकेट फाॊधण्मावािी तयतूद केरेरी आशे . तय ती तयतूद 50 राखाऩमंत केरी गेरी . 7-8 भदशने

ह्मा वगळमा काभाची भाकेट फाॊधणे म्शणजे भशाऩामरके तपे जे फाॊधरे जात आशे त त्माची फीर दे खीर
अजून ऩेड झारेरी नाशीत त्माॊची 50-60 राखाॊची फीरे दे खीर ततथे ऩडरेरी आशे त . आता 21 ऩमंतची

जी फीरे आशे त ती जय ऩाव केरी नाशी तय ते भाकेट फाॊधण्माचे वलकावकाची जी काभे आशे त ती काभे
अधालय यादशरेरी आशे त . ते ऩेन्डीॊग अवल्माभऱ
ु े तय आऩण ती कभीत कभी एक कयोड ऩमंत तयी

त्माची अभाऊॊट कयाली अळी आऩणाॊव वलनॊती आशे . भशाऩौय भॅडभ दव
ु यी गोष्ट भा . फाऱावाशे फ िाकये
करादारन आणण भा . प्रभोद भशाजनजी करादारन माॊच्मावािी आऩण जो भशाऩामरकेने पॊड अबा

केरेरा आशे . तय माच्मात आऩरी पाय भोिी तपालत ददवन
ू मेते . आऩल्मारा काशी गोष्टीची आिलण
करून दे लू इजच्छते की

, आम्शी भागच्मा टभाभध्मे जेव्शा भा

. आ फाऱावाशे फ िाकये माॊच्मा

करादारनाचा जे व्शा प्रस्ताल िे लरा त्माचलेऱी आऩल्माकडून आभदाय प्रभोद भशाजन वाशे फ माॊचा
दे खीर करा दारनावािी आऩरा प्रस्ताल आरा शोता

. आम्शी ह्मा दोन्शी नेत्माॊना आऩरे वभजतो

आणण त्मालेऱी कुिची गोष्ट आम्शी न नाकायता दोघानाॊशी वाम्म कवे शोईर दोघाॊची करादारन कळी
उबी याशतीर माच्मा वािी ऩण
ू ा ऩािऩयु ाला आभचे भा . आभदाय प्रताऩवय नाईक वाशे फ माॊनी दे खीर

केरेरा शोता. त्मानुवाय त्माॊना तनधी दे ण्मावािी ऩण आऩल्मारा आश्लावन ददरे शोते , ऩॊयतु त्माॊनी तय
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त्माच्मा ऩध्दतीने आभदाय वाशे फ आऩरे प्रमत्न कयत आशे त

. ऩारकभत्रमाॊने ददरे आशे , खावदाय

वाशे फाॊनी तनधी ददरेरा आशे , ऩयॊ तु आऩण भशानगयऩामरका तपे तनधी दे ताना शे दोघाॊभध्मे आऩरी
एलढी तपालत अवणे म्शणजे पाय म्शणजे याजकायण केल्मावायखे इथे आऩल्मारा ददवून मेते
कयोड फाऱावाशे फ िाकये करादारनावािी आऩण ददरा आशे आणण

. एक

15 कयोड तुम्शी प्रभोद भशाजन

ह्माच्मावािी ददरेरा आशे . भाझी आऩल्मारा वलनॊती आशे की , शे दोन्शी आदयणीम नेते आभच्मावािी
दे खीर तेलढे च आदळालादी आशे त आणण आभच्मावािी तेलढे च प्रेयणादामक आशे त त्माभुऱे आऩण अळी
भशानगयऩामरकेभध्मे त्माॊच्मा भरादारनावािी अळी तपालत कयणे मोनम नाशी

. त्माभुऱे आऩण शी

तपालय दयू करून दोन्शी करादारनावािी वभान तनधी आऩण दे ण्मात माला शी आऩल्मारा वलनॊती

आशे . कायण आम्शी शा कुिे बेदबाल केरा नव्शता , आम्शी ऩुढे दे खीर कयणाय नाशीत , कायण आभदाय
प्रभोदजी भशाजन शे दे खीर आभचे मळलवेनेवािी पाय भोिे व्मक्तीभशत्ल आशे आणण आभच्मा फयोफय
मुती झारी शी आभादाय प्र

भोद भशाजन वाशे फाॊफयोफय झारी शोती

. बरे आता जयी नवरी तयी

बवलष्मात ऩुन्शा कदागचत वाॊगता मेत नाशी आणण नाशी अवरी तयी जे प्रेयक आशे त कुिल्माशी ऩषाचे

अवद
ु े त जवे आभदाय इॊददया गाॊधी ह्मा शी आम्शारा प्रेयक शोत्मा . अवे नाशी आशे की ऩष म्शणन
ू न
फघता आऩण द्माला आ णण भशानगयऩामरकेचा तनधी आशे त्माची वभानता िे लाली एलढी आऩणाव
वलनॊती आशे.

प्रवलण ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ ढलण भॅडभनी जो भुद्दा भाॊडरा करादारनाचे आज फाॊधकाभचे फजेट आशे

ते आऩरे आज भऱ
ु फजेट आशे का? तो भद्द
ु ा आशे का?
भा. भशाऩौय :-

शो आशे .

प्रवलण ऩाटीर :-

तोच भुद्दा ऩून्शा ऩुन्शा प्रत्मेक फजेटच्मा लेऱेरा मेतो . तोच भुद्दा ऩुन्शा अनुयेखीत कयतो की जी

फजेट तयतद
ू अवते दोन्शी वलऴमारा ळावनाकडून तनधी मेणाय आशे शे आम्शारा भान्म आशे ऩयॊ तु

भशानगयऩामरकेचे दोन्शी ियाल एकाच लेऱेरा अवताना एकाच लेऱेरा एकाच ददलळी झारे अवताना
फजेट तयतूद शी एलढी तपालत माऩूढे नवाली अळी आऩल्मारा वलनॊती आशे

. दोन्शी फजेट तयतूद

ज्मालेऱेरा तम्
ु शी एक कयोड आणण दीढ कयोड भोिी तपालत आशे आणण करादारनाचे ियाल आणण
करादारनावािी जे जे प्रस्ताल ककॊला ज्मा ज्मा डडझाइन आशे त त्मा वगळमा भॊजूय अवताना फजेट

तयतूद नवताना एक करा दारन शोईर आणण एक शोणाय नाशी अळी बवलष्माभध्मे अडचण मेऊ ळकते
तय भशाऩौयाॊना वलनॊती आशे की आता जी फजेटची प्रथभ ऩामयी आशे ती आऩण दोन्शी वभान िे लाली
अळी आऩणारा वलनॊती आशे.
भा. भशाऩौय :-

िीक आशे. वन्भा. वदस्म जुफेय इनाभदायजी फोरा.

जुफेय इनाभदाय :-

ियाल आधी घ्मामचा आशे की नॊतय दोघाॊचा नॊतय घ्मामचा आशे का?

भा. भशाऩौय :-

तुम्शी ियाल भाॊडत आशात का?

जुफेय इनाभदाय :-

ियाल नॊतय अवणाय आशे आधी चचाा नॊतय ियाल.

भा. भशाऩौय :-

ियालातच चचाा भाॊडा ना.
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जुफेय इनाभदाय :-

नाशी आधी आम्शी चचाा करून घेतो नॊतय ियाल शोऊ द्मा आभचा ियाल शोईर अवे काशीतयी

आऩण कया.

प्रवलण ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ तम्
ु शी ियालाभध्मे आभची वच
ु ना घेणाय आशात का?

जुफेय इनाभदाय :-

आम्शी वलयोधात ियाल कयणाय?

तनरभ ढलण :-

प्रवलणजी जेव्शा वलाानुभते भॊजूय म्शणतीर त्मालेऱेव वुचना घेतात की नाशी ते कऱे र ना.

प्रवलण ऩाटीर :-

कभीत कभी आभच्मा वुचना तयी घ्मा तुम्शी वुचना घेणाय नवार तय ियाल कयामरा रागेर.

तनरभ ढलण :-

वच
ु ना तय घ्माव्माच रागतीर?

चॊद्रकात लैती :-

भा. भशाऩौय भॅडभ एकतय आऩरी ऩदशरीच वबा शोत आशे आणण कोजव्शडच्मा प्रादा ब
ु ालात

आऩल्मारा शी आजची वबा वॊफधी त कयामरा रागत आशे . लास्तलत: उऩजस्थत अवरेल्मा 83 ऩेषा
अगधक वदस्माॊची वलााचीच इच्छा शोती की प्रत्मेकाने काशी तयी फोररे ऩादशजे

. फजेटचा शा वलऴम

आज अवताना भरा एक गोष्ट नक्की वाॊगामची आशे की ह्मा फजेटभध्मे आऩल्मारा जीएवटी
अनुदान शे

221 रू अऩेक्षषत आशे आणण ळा

वनाकडून अनुदान

580 कयोड रू . अऩेजित आशे त

ह्माच्मात तनजश्चतच कूिे तयी आऩल्मारा त्राव शोणाय आशे ळेलटी लवूरी ळावनाकडून आऩल्मारा
उत्ऩन्न मेईर आऩल्मारा ळावनाकडून अऩेक्षषत अवरेरे ऩैवे मभऱतीर जीएवटी भध्मे दे खीर

आऩल्मारा पायवा ऩयताला मभऱे र अळातरा बाग नाशी त्मात ळावनाचा एक नक्की जीआय तनघारेरा
आशे आणण त्माने आगथाक व्मव्शायाना भशानगयऩामरकेने ळावनाचे तनदे ळ काशी ददरेरे आशे त त्मारा

अनुवरून शा ियाल कयाला आणण भाझे भत आशे की भागचा फजेट ऩावून आऩल्मारा वातत्माने आऩरे
ऩेभेन्ट खऩ
ू फाकी आशे . त्माऩूली नवलन काभाॊना आऩण जेव्शा प्राधान्म द्मार तेव्शा ते प्राधान्म क्रभ

ियलाला 20-20 ह्मा लऴााने वलााना वॊकटात टाकरे आशे . त्माभऱ
ु े भाझी वबागश
ृ ात वलयोधी वदस्माॊना
दे खीर वलनॊती आशे की , ह्मा प्रकयणात खऩ
ू खोरलय न जाता अगदी एकभेकाॊरा वभजून कायण ळशय

आऩरे आशे. ळशयातरा प्रत्मेक बागाचा वलकाव झारा ऩादशजे ह्मा अनुऴॊगाने आऩण लास्तलता एक जय
आधीच ऩॉमरवी ियलरी अवती ह्मा ह्मा काभाॊना प्रामोरयटी ददरी ऩादशजे तय आजच्मा ह्मा फजेट

प्रोजव्शजनभध्मे तय तुम्शी काभाचे प्रामोरयटीने जय मरस्ट दे ता आरी तय आऩल्मारा अगधक चाॊगरा
यादशरा. आणण त्माच्माभध्मे प्रत्मेक लॉडाचा वलचाय कयाला शी वलनॊती.
भा. भशाऩौय :-

नक्की लैती वाशे फाॊनी शी वुचना केरेरी आशे त्माचा वलचाय नक्कीच कयण्मात माला.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भा. भशाऩौय भॅडभ खयतय अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रकालय चचाा चारू अवताना काशीतयी

ळेयोळामयी ककॊला कवलता नवरी तय शा अथावॊकल्ऩ

ऩूणा शोऊच ळकत नाशी . ह्मालेऱी आऩल्माफयोफय

नवलन आमुक्त ा् यािोड वाशे फ आशे त शा अथावॊकल्ऩ आऩण तमाय कयतो त्माच्मावािी एक चाॊगरी

कूिे तयी वाऩडरी आणण तो एकदभ कपट फवरी . शय ,ख्लाईळ का वूय जुदा औय अरग याग शै फजेट

शै कोई मा अराददन का गचयाग शै खजककमा औय खन
ु तन करा ऩैवा शी ऩैव मभर गमा तय आमक्
ु त
भशोदम खयतय तुभचे ह्मा वलऴमालय रष लेधू इजच्छतो चचाा अथावॊकल्ऩ

अॊदाजऩत्रक आमुक्तालय

भ्रयऩूय जफाफदायी अवते . आमुक्ताॊनी आऩरा अॊदाज तत्कामरन आमुक्त चॊद्रकाॊत डाॊगे वाशे फाॊनी शा
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अथावॊकल्ऩ तमाय केरा आणण शा स्थामी वमभती वभो य भॊजुयीवािी ऩािलरा . स्थामी वमभतीने 1812
कोटी 83 राख 57 शजायचा अथावॊकल्ऩ

तमाय केरा आशे जभेची फाजभ
ू ध्मे अर्थ्ावॊकल्ऩ तमाय केरा

शा दयलऴी अवेच केरे जाते म्शणजे आभऱी ह्मारा पुगलरेरा अथावॊकल्ऩ फोरतो खचा दाखलरा 1812

कोटी 83 राख 57 शराय 21 राखॊनी आऩल्माकडे मळल्रक याशणाय आशे . वाशे फ आभच्माकडे 2014
ऩावन
ु भाझ्माकडे आकडा आशे . भी 2014 रा जात नाशी कायण बाजऩ वयकाय भा . आभदाय गगता
जैन भॅडभनी तेव्शा व्माववऩिालय अवताना शा 2014 ऩावून बाजऩ चा ऩुढचा काऱ वुरू झारेरा आशे

तयी भी जास्तीत जास्त तुम्शारा 2017 ते 2018 ऩमात तुभच्माऩूढे मेऊ इजच्छतो आम्शी फजेट तमाय
केल्मानॊतय तुम्शी अॊदाज तमाय केल्मानॊतय तुम्शी स्थामी वमभतीकडे दे तात अॊदाज तमाय केल्मानॊतय

वुध्दा त्माच्माभध्मे तपालय ककती प्रभाणात अवते . शे वलचायधीन अवाले रागते . कायण आम्शी त्माचे

वध
ु ारयत फजेट तमाय कयतो वध
ु ारयत अथावॊकल्ऩ म्शणजे भऱ
ु फजेट अॊदाज तमाय झाल्मानॊतय वध
ु ारयत
भध्मे तपालत काशी नाशी तयी
भारभत्ता कय माॊच्माभध्मे

40% ची तपालत आशे . 2019-20 स्थामी वमभतीने वलावाधायण

140 कोटी रू . तयतूद केरी शोती .140 कोटीची केरेरी तयतूद वुधारयत

भध्मे प्रळावनाने त्मारा भॊजयु ी घेताना

70 कोटी रू . केरी पयक ककती झारा

लास्तवलकता अळी आशे की जे जभा झारे पक्त

60 कोटी रुऩमे गेल्मा

50 कोटीचा आणण

2019-20 भध्मे गेरे .

रॉकडाऊन वूरू झार 14 भाचारा तो ऩमात भनऩाने काभकाज वूरू शोते रौक ऩैवे बयत शोते म्शणजे

वाशे फ तपालय ककती टक्क्माची तपालय कायण वुधारयत भध्मे च 50% चा पयक आशे आणण जभेच्मा

फाजूच्मा अनुऴगाॊने नेशभी खचा ऩकडतो अॊदाजऩत्र तमाय कयतो खचा तमाय केरे जातात . तुम्शारा फये च
दारन फाॊधामचे आशे त फ -माचे भोि भोठ्मा इभायती कयामच्मा आशे त यस्ते कॉक्रीटीकयण कयामचे

आशे त फयीच वलकावाची काभे झारीच ऩादशजे ऩण त्मारा आऩरी आगथाक ऩरयजस्थती काम आशे माचाशी
वलचाय कयणे गयजेचे आशे आभची आगथाक ऩरयजस्थती डफघाईरा आशे

. आकडे पुगलल्मानॊतय

अथावॊकल्ऩ शोत नाशी तो अथावॊकल्ऩ ह्मा ळशयारा फुडलेर आणण तो फुडलत चाररेरा आशे

50% ची

तपालय भारभत्ता कयाभध्मे शी छोटीभोटी तपालत नाशी आशे . भोकळमा जागे लयती कय ह्मा लऴााभध्मे
जो रादरा त्माच्माभध्मे

72% कभी आरेरा आशे . म्शणजे अळी आभची ऩरयजस्थती आशे शा

अथावॊकल्ऩ अळा प्रकाये तमाय केरा जातो त्मारा काशी भुऱ कायण नाशी आमुका्
वॊकल्ऩाभध्मे स्थामी वमभतीने केरेरी लाढ दिक आशे त्माॊना अळी अऩेषा अ
ऩादशजे ऩयॊ तु ऩैवा मामरा ऩादशजेना वाशे फ तम्
ु शारा वाॊगतो एलढमा लऴााभध्मे

ताॊने ददरेरा खचा

वेर की ऩामरकेने ददरे

2017-18 रा जेव्शा

नोटफॊदी झारी त्माच काऱाभध्मे आभच्माकडे वलाात जास्त भारभत्ता कयाचा ऩैवा लवूर झारा म्शणजे
रोकाॊकडे जी थकफाकी शोती ती आरी . आता थकफाकी वुध्दा मामरा जास्त प्रभाणात यादशरेरी नाशी
शी खयी लस्तुजस्थती आशे वाशे फ स्थातनक वॊस्था कयाभध्मे आभची दशच ऩरयजस्थती आशे एक टक्का
अगधबाय तो आम्शारा ह्मा लऴााभध्मे चारू लऴााभध्मे काम ऩरयस्थती अवणाय आशे प्रॉऩटी भाकेट
रोकाॊकडे ऩैवा मळल्रक याशणाय नाशी तय रोक कवरे इनव्शे

स्टभेन्ट कयतीर कवरी स्टॅ म्ऩ डमट
ू ी

बयतीर शी आऩरी लस्तुजस्थती आशे वाशे फ खयी ऩरयजस्थती आशे ते आऩल्माकडे शे मेणा -मा लऴााभध्मे
मेईर अवे काशी ददवत नाशी जी एव टी तय

100% वाशे फ जे आऩल्माकडे मेत शोते त्माच्मा ऩैवा

83% मेणाय श्री . चॊद्रकाॊत लैती वाशे फाॊनी आऩरी बु मभका फयोफय भाॊडरी आम्शी त्माॊच्माकडून फदर
नाशी मळकरो आम्शी प्रमत्न कयतो त्माच्मा वायखा वलऴम भाॊडामचा आणण खयी ऩरयजस्थती आशे

जी.एव.टी. आऩल्माकडे 100% याज्म ळावन त्माप्रभाणे दे णाय नाशी . आजऩमंत दे त आरा म्शणजे

.

गेल्मा लऴी आऩल्माकडे जलऱ ऩाव जास्तच त्माॊनी दद रे आणण वाशे फ जभेच्मा फाजूभध्मे ऩूणा लऴााची
जी ऩरयजस्थती शोती ती तुभच्मा वभोय आणून दे लू इजच्छतो
स्थामी वमभतीने अॊदाज ददरा शोता

. वाशे फ आऩल्माकडे वन

1681 कोटी रूऩमाॊचा वध
ु ारयत आऩल्माकडे वयऱ

2021 भध्मे

1047 कोटी

म्शणजे वाशे फ 48% डेकपमळमटचा आम्शी अथावॊकल्ऩ वा दय कयतोम आमुक्त भशोदम तुम्शी ददरेल्मा
अॊदाजभध्मे वुधारयत जेव्शा केरे जाते त्माच्माभध्मे नेशभी पयकच अवतो
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

. 40-43% पयक नेशभी
ऩान क्र.33

यादशरेरा आशे . इथे कुिे तयी आऩण आऩरे ऩाऊर भागे घेतरे ऩादशजे आणण आऩरी जी खयी

ऩरयजस्थती आशे त्मारा वाभोये जामरा ऩादशजे . अथावॊकल्ऩ भोिा केरेरा आशे श्री . तनरभ ढलण ताईने
आभची वलनॊभी केरी त्माॊनी त्माॊची बालना वभोय भाॊडरी ककॊला त्माॊची अऩेषा आशे ती त्माॊनी

वबागश
ृ ाच्मा वभोय िे लरेरी आशे . खयी ऩरयजस्थती काम आशे . आभच्माकडे तो तनधी आशे का नाशी
कायण आमक्
ु त भशोदम भाझे तय अवे भत आशे आमक्
ु ताॊनी गेरेल्मा

तनधीरा खयॊ तय ददरेरे माकडे

अथावॊकल्ऩ वादय केरेरा जास्तीत जास्त 2-5% ददरा ऩादशजे ऩण शा केरा जात नाशी कायण का की
त्मारा वलबागीम अगधकायी जफाफदाय आशे त . वाशे फ भारभत्ता कयाच्मा अगधकायीने स्ऩष्ट बूमभका
भाॊडरी ऩादशजे की , आम्शी करून ळकत नाशी का कयत नाशी

? फाकीच्मा अगधकाऱ्माॊनी तवेच केरे

ऩादशजे, वलबागीम अगधकाऱ्माॊनी त्माॊनी आऩरी बूमभका स्ऩष्ट केरी ऩादशजे . तुम्शी कया तुभचा कॉस्ट

म्शणजे आम्शी काशीशी आकडे कयामचे कायण माच्मालयती वलयोध का फोट िे लतोम वाशे फ त्मारा कायण
आशे . एकदा त्मारा स्थामी वमभतीने भॊजुयी ददरी

, स्थामी वमभती आणण भशावबा ज्माची स्थामी

वमभती त्माचीच भशावबा स्थामी वमभतीने पुगलरेरे आकडे ददरे भशावबेभध्मे फशूभताने भॊजुयी घेतात
आणण त्मा आकड्माचा अनऴ
ु ॊगाने खचा केरा जातो . वाशे फ आभच्माकडे नये ळ गगते वाशे फ शोते वन
2018-19 अवे ऩुस्तक आम्शारा अवा ग्रॊथ ददरा शोता

. 4 शजाय कोटी रुऩमाची काभे माच्माभध्मे

फाकी शोती शे आऩल्मारा वाडे चाय शजाय कोटी रुऩमेची डेकपमळमट काभ चारू आशे

. आऩण कभीत

कभी ऩैवे दे ऊ ळकरेरो नाशी काभे वुरू केरी पक्त ती काभे केल्मानॊतय त्माॊना ऩैवे कोणी तयी फोररा

िे केदायारा ऩैवे ददरे जात नाशीत. ऩैवे दे णाय कुिून आम्शी काम कयतो वाशे फ भॊजुयी घेतो आणण काम

फोरतो स्थामी वमभतीभध्मे प्र श्न उऩजस्थत केरे जातात की , तभ
ु च्माकडे तनधी उऩरब्ध आशे का ?
आज कुिे ह्मा लऴााभध्मे खचा ऩडणाय आशे , ऩुढच्मा लऴााभध्मे ऩडेर . ऩयॊ तु ऩुढच्मा लऴााभध्मे ऩण ततच
ऩरयजस्थती आशे . आऩण टॅ क्व ककती लऴे लाढवलरेरा नाशी , लाढलू ळकत नाशी , ऩरयजस्थती जळी शोती
तळी त्रफकट आशे क रू ळकत नाशी . उत्ऩन्नाचे स्त्रोत कभी खचााचा स्त्रोत दय लऴी
लाढत चाररेरा आशे . वाशे फ ह्मा लऴााभध्मे तुम्शारा

10% ऩेषा जास्त

2020-21 भध्मे वुध्दा आम्शी वुधारयत

अथावॊकल्ऩाचा अॊदाज घेतरा तय 42% जास्त आशे . जेव्शा ॲक्च्मअ
ु र आऩल्मा शाताभध्मे मेईर कायण
ह्मा गे ल्मा लऴाातरा अजून आरेरा नाशी

. ह्मा लऴााचे ॲक्च्मुअर आऩल्मा वभोय मेईर तेव्शा

ऩरयजस्थती बमॊकय त्रफकट अवणाय आशे . कायण शा लऴे खयॊ तय भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त भशोदम, शा
आऩल्मारा कोयोना लऴे म्शणन
ू जादशय केरा ऩादशजे

. वाशे फ दव
ु यी ऩरयजस्थती वभोय आणतो . आज

आऩल्माकडे आस्थाऩनेलयचा खचा शा भशाऩौय भॅडभ , प्राभुख्माने भुद्दा आशे . आऩरे माच्मालयती रष
केंद्रीत करू इजच्छतो . आभच्मा स्थामी आस्थाऩनेलयचा खचा

114 कयोड 13 राख 46 शजाय रुऩमे

आणण अस्थामी आस्थाऩना म्शणजे कॉन्ट्रॅ क्ट रेफय त्माच्माभध्मे प्राभुख्माने वुयषा यषक

, आऩरे

लष
ृ प्रागधकयण उद्मान लगैये वलबागावािी भजूय ऩुयलिा आणण आयोनम वलबागालयती वलाात जास्त

वाशे फ माचा खचा आऩल्मा लयती ऩडत आशे. 341 कोटी 49 राख 50 शजाय रुऩमे एकत्रत्रत आऩल्माकडे
445 कोटी 28 राख 41 शजाय रुऩमे शा खचा ऩडतो . स्थामी ल अस्थामी आस्थाऩनेचा वोशफ भुऱ

अॊदाजऩत्रकाभधन
ू तुम्शारा पक्त 35% खचा कयता मेते , आस्थाऩनेलय आभचा खचा 37 कोटीने जास्त
आशे . ऩढ
ु च्मा लऴााभध्मे शा अथावॊकल्ऩाभधरा अॊदाज आऩरा आस्थाऩनेलयचा खचा अजन
ू लाढणाय आशे

म्शणून ऩयत ऩयत ह्मा जी .आय. नुवाय तुम्शारा नलाशी दे त आशे . ह्माच्माभध्मे स्ऩष्ट उल्रेख आशे .
फाॊधकाभलाय खचा करू नमे , नलीन ऩदे बरू नमे , वगऱे काशी ददरेरे आशे . वला स्ऩष्टरुऩी केरेरे आशे
त्माची अॊभरफजालणी काटे कोयऩणे आऩल्मारा वाशे फ कयाली रागेर कायण तुभची आभची भजफुयी

आशे . चारू लऴााभध्मे आऩण ऩतय भारभत्ता कयालय मेलू चारू लऴााभध्मे भशाऩौय भॅडभ , तम्
ु शारा आणण
आम्शारा चाॊगरे भादशती आशे की, शा भारभत्ता कय आऩल्माकडे लवर
ू शोऊ ळकत नाशी , अवे शोणाय
वाशे फ तुम्शी आणण आम्शी एकत्र फवून तनणाम घेतरा भारभत्तेत
त्रफराभध्मे वूट दे ऊ भी म्शणतो
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

100% वूट दे ऊ , ऩाणीच्मा

100% भाप कया . भारभत्ता 1100 कोटी आऩल्माकडे , दव
ु या 82
ऩान क्र.34

कोटी रुऩमाचे ऩाणी ऩुयलिाचा वलऴम आशे . 100% त्माॊना वूट ककती ऩादशजे वाशे फ , कयताना ते कवे
कयता मेईर त्माचे शी तम्
ु शारा ऩमााम दाखलतो , आऩल्माकडे तनधी ततथन
ू नाशी उऩरब्ध झारी तय
आऩल्माकडे फाकीच्मा जागेलय तनधी त्माचा कामदा डामये क्ट रोकाॊना आऩण ऩोशचलू ळकतो कायण
कुिे तयी आगथाक भदत भशानगयऩामरकने खयॊ तय कोयोनाच्मा प्रादब
ु ाालाभध्मे केरी ऩादशजे रोकाॊचे

खामचे लाॊदे झारेरे आशे त . काभकाज आजशी फॊद आशे त . ऩढ
ु च्मा 5 भदशन्माभध्मे काभकाज कवे वरू
ु
शोईर शे वाॊगणे किीण आशे . ट्रे न अजून वुरू नाशीत , ट्रे न कधी वूरू शोतीर शे वाॊगता मेत

नाशी,

प्रादब
ु ााल कभी शोईर, नाशी शोईर शा एक प्रश्न गचन्श आशे . वाशे फ, शस्ताॊतयणाचा वलऴम आऩल्माकउक
आशे कजा आऩण वलवयरो आऩण बयऩूय कजा घेतरेरे आशे त

, आऩल्मारा कजााचे शफ्ते बयालेच

रागतीर. आजच्मा तायखेत 240 कोटी 37 राखाचे कजा आऩल्मा डोक्मालय आशे . लावऴाक म्शणजे 41
कोटी रूऩमे आऩण त्माचा शफ्ता कयतोम शे कवेशी करून आऩल्मारा कजा ऩण
ू ा कयाले रागणाय

GST

भधन
ू काम उत्ऩन्न मेणाय आशे भाशीत नाशी , फाकीच्मा ऩरयजस्थतीत तुभचे उत्ऩन्नाचे स्त्रोत यादशरेरे

नाशी. गेल्मा लऴााभध्मे भारभत्तालय कभी जभा झारा , ऩुढच्मा लऴााभध्मे भारभ त्ता कय ककती मेणाय

आशे ते वाॊगणे किीण आशे . वाशे फ, वलावाधायण भारभत्ता कय तम्
ु शी कव्शय करू ळकार आभची भाॊग
अवेर तय लष
ृ प्रागधकयण , अजननळभन वलबाग, मळषण वलबाग शा वगऱा प्रकाय आऩल्मा जागे लयती
आशे.

भा. भशाऩौय :-

इतय वदस्माॊना वुध्दा फोरामचे आशे.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

वाशे फ, शस्ताॊतयणाचा वलऴम आशे , आऩल्मा अथावॊकल्ऩाभध्मे भदशरा फारकल्माणरा कयतो ,

लष
ृ प्रागधकयणरा कयतो, वाशे फ, शे शस्ताॊतयण ह्मा लऴी आऩल्मारा थाॊफलाले रागतीर , ह्मारा थाॊफवलणे
गयजेचे आशे तुम्शी शस्ताॊतयण थाॊफवलरे तयच वगऱ काशी चारेर वाशे फ

, 6 भदशने काशी न कयता

आऩरे काभकाज चाजू आशे , अवरेरे यादशरे ककती 6 भदशने ह्मा ऩुढचा 6 भदशन्माभध्मे आऩल्मारा

जगन
ू जगामचे आशे . रोकाॊना घेऊन चारामचे आशे . वाशे फ शस्ताॊतयणाचा वलऴम आशे , शस्ताॊतयण
आऩल्माकडे, ऩरयलशन, ऩाणी ऩुयलिा वलबाग , भदशरा फारकल्माण वलबाग , लष
ृ प्रगधकयणरा “अ”
फजेटभधन
ू भुऱ फजेट भधन
ू शस्ताॊयण कयतो कुिे तयी थाॊफलामरा ऩादशजे

, शे कुिे तयी थाॊफरे तय

आऩरे फाकीचे अथावॊकल्ऩालय त्माचा ऩरयणाभ चाॊगरा ऩडेर. तनधी कभी ददरी, खचा कभी कयतीर खचा
कभी शोईर शे लऴे पक्त आणण पक्त कोयोना लऴे माच्मा ऩरीकडे कुिराशी तनणाम ह्मा

लऴी तय

घेतरा नाशी ऩादशजे . वाशे फ, शी भाझी स्ऩष्ट बूमभका आशे . तनधी कधी उऩरब्ध शोईर फाकीची कुिरी
आऩल्मारा काभच कयामचे नाशीत , आऩल्मारा काभे थाॊफलामची आशे त . भरा तय लाटत नाशी कुिरा

शी वदस्म तुम्शारा दिक आशे आम्शी आगश
ृ करू श्रीभ . तनरभ ढलण भॅडभने जवा आगश
ृ केरा तवा
भी वध्
ु दा तभ
ु च्माकडे मेलन
ू कयणाय आशे भात्र…….
भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म श्री. जुफय इनाभदाय वाशे फ, तुभचा जय ियाल अवेर तय तुम्शी भाॊडा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :आशे.

भशाऩौय भॅडभ , भरा अजून ऩाच मभतनट फोरण्माची वॊधी द्मा . भाझा वलऴम वॊऩत आरेरा

भा. भशाऩौय :-

नाशी दे ऊ ळकत, इतय रोकाॊना फोरामचे आशे, थोडक्मात फोरा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भरा कल्ऩना आशे , जव्शडीओ कॉन्पन्वलय चाररेरे आशे म्शणून भरा रलकयात रलकय

आटोऩामरा ऩादशजे तयी शी आमुक्त भशोदम , ह्मा लऴााभध्मे भशाऩौय भॅडभ , आऩरा कयॊ तय फाॊधकाभ
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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वलबागाभध्मे जो खचा अवतो तो आऩल्मा

रा कुिे तयी आटोक्मात आणामरा ऩादशजे

. वाशे फ,

आऩल्माकडे प्रबाग तनधी , नगयवेलक तनधी, भशाऩौय तनधी, उऩभशाऩौय तनधी, फये च काशी आऩल्माकडे
नगयवेलकाच्मा भाध्मभातून वलकवीत कयणात शोतो ते वगऱे उद्माने

, भैदाने मारा वालाजतनक

फाॊधकाभ वलबागाभध्मे बयऩूय तनधी याखील िे लरी शो ती ती तुम्शारा ह्मा लऴााची तनधी फाजुरा कयाली

रागेर, शा ऩढ
ु चा लऴी आऩल्मारा वगऱ काशी ढकरता मेईर . ऩयभेश्लय कयो शे लऴे रलकयात रलकय
वॊऩो शे लऴे वॊऩरे तय आम्शी ऩुढच्मा लऴााभध्मे काशी तयी नलीन शा कोयोना वॊऩरा तय आऩल्मारा
नलीन काशी तयी कयात मेईर शी अऩेषा

आऩण ऩयभेश्लयारा करू ळकतो तवेच भशाऩौय भॅडभ

,

आऩल्माकडे आता तनधीची कभतयता आशे . याज्म ळावनाने आऩल्मारा त्माॊच्मा वूचनाच्मा भाध्मभातून

आऩल्मारा ऩािवलरेरे आशे . तनधी तुभच्माकडे कभी आशे , तुम्शारा तनधी कभी प्राप्त शोणाय आशे .
आता भे 14-2020 म्शणजे शे चारू लऴााभध्मे कोयोनाच्मा ऩरयजस्थतीभध्मे ह्मा दे ळाचे प्रधानभॊत्री नयें द्र

दाभोदय भोदी वाशे फाॊनी एक कोयोनाचे ऩॅकेज डडजक्रअय केरे . 20 राख कोटी रूऩमाचे ऩॅकेज डडजक्रअय
केरे शोते . भशाऩौय भॅडभ , तुम्शी फी .जी.ऩी. चे भशाऩौय आशात . मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभध्मे

फी.जी.ऩी. चे ळावन आशे , केंद्रभध्मे फी.जी.ऩी. वयकाय लय आशे . ह्मा भशानगयऩामरकेवािी जास्त ऩैवे
भागू नका, केंद्राकडून त्मा 20 राख कोटी भधन
ू तुम्शी पक्त 0.01 टक्के जास्त नको आशे.
भा. उऩभा. भशाऩौय :-

जुफेय इनाभदाय बाई अऩना मभया बाईंदय छोटावा शै , केंद्र ऩे भत जाईऐl

जुफेय इनाभदाय :-

भै छोटीवी यक्कभ भाॉग यशा शॉ औय उवकी डडटे र बी दे ता शॅl

भा. भशाऩौय :-

जुफेय इनाभदाय वाशे फ , तुम्शारा फोरामरा वॊधी ददरी, तुम्शी फजेटलय फोरा. इथे नगयवेलकाना

ऩण फोरामचे आशे , केंद्रानी जी यक्कभ ददरी अवेर ती याज्म ळावनारा ददरेरी आशे . याज्म ळावन

मोनम तनणी मभया बाईंदय ळशयावािी दे त आशे ते वुऩूता कयणाय आशे त अवे आश्लावन भा . भुख्मभॊत्री
भशोदमाॊनी त्मालेऱी त्माच्मा तनलेदनात केरेरे आशे त्मालेऱी तम्
ु शी ऩण त्मादिकाणी उऩजस्थत शोतात.
जुफेय इनाभदाय :-

आऩल्मारा ह्मा लऴााभध्मे आभच्मा ऩषाच्मा लतीने स्ऩष्ट भाॊग आशे.

भा. भशाऩौय :-

तुम्शी तुभचा ियाल भाॊडू ळकता.

जुफेय इनाभदाय :-

भी आभचा ियाल भाॊडणाय आशे , ह्मा चारू काॉग्रेव ऩषाच्मा लतीने भाॊग आश

, ह्मा चारू

लऴााभध्मे भारभत्ता कयाभध्मे 100% वूट ऩाणी त्रफराभध्मे 100% वूट दे ण्मात माली, लाणणज्म बत्ता
त्माॊना 50% वट
ू दे ण्मात माली , भारभत्ता कयाभध्मे वध्
ु दा आणण ऩाणीऩट्टीभध्मे दव
ु यॊ गेल्मा लऴी

2019-20 भध्मे ज्मा रोकाॊनी भारभत्ता कय बयरेरा नाशी त्माॊच्मालयती कुिराशी प्रकायचा व्माज रालू
नमे. तुम्शी खयोखयच मवयीमव अवार तय ह्मा अथावॊल्ऩाभधन
ू तुम्शारा ती तयतूद काढाली रागेर
तम्
ु शी ती त यतद
ू काढरी नाशीत तय माचा अथा शोईर तम्
ु शी रोकाॊची पवलणक
ू कयत आशात
केरेल्मा गोष्ट खोट्मा आशे त.

,

. तम्
ु शी

भा. भशाऩौय :-

तुम्शी जी भागणी केरेरी आश ती भा . भुख्मभॊत्रमाॊनी आदे ळ ददररा आशे आणण रेखी ऩत्रातून

तनलेदन वुध्दा ददरेरे आशे त्माची फैिक झारेरी आशे . लेऱोलेऱी त्माफाफत आऩण चचाा केरेरी आशे

त्मानव
ु ायच आजचा शा वलऴम इथे आरेरा आशे . वन्भा. वदस्म धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊना भी ऩयलानगी
दे त आशे त्माॊनी तनलेदन कयाले.
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तनरभ ढलण :-

भॅडभ भरा फोरण्माची वॊधी द्मा.

भा. भशाऩौय :-

धल
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फ तुम्शारा ियाल भाॊडामचा आशे का ? का चचाा कयामची आशे ? वन्भा

वदस्मा श्रीभ. तनरभ ढलण ताई माॊना भी ऩयलानगी दे त.े
तनभर ढलण :-

धन्मलाद भॅडभ, ऩदशल्माॊदा वबेरा जेव्शा वुरूलात झारी, तेव्शा दे खीर टॅ क्व वॊदबाात शा वलऴम

झारा शोता ऩयॊ तु आम्शारा म्मूटलय िे लरेरे अवल्मा कायणाने त्मा वॊदबाात आम्शारा

त्मालेऱी फोरता

आरे नाशी म्णून आता ह्मा एकॊदयीत माच्माभध्मे कोयोना ऩरयजस्थतीभध्मे जो टॅ क्व आशे
आशे ती आम्शारा मळलवेना ऩषाच्मा लतीने दे खीर

, ऩाणीऩट्टी

100% यद्द कयाली म्शणजे घेलू नमे आणण

नगयवेलकाॊना ददरावा द्माला . त्मावािी जो आऩरा फजेभध्मे काशी पयक ऩडत अवेर

आणण त्माभुऱे

ज्मा फजेटलय आऩल्मारा काशी ऩरयणाभ शोत अवेर तय त्मावािी लेऱोलेऱी याज्म वयकायने आऩल्मारा

जवे भागगतरे त्मा नव
ु ाय तनधी ऩारकभॊत्री वाशे फ , अवद
ू े त, आभदाय वाशे फ अवू दे त , खावदाय वाशे फ
वदस्माॊनी इथे आणून ददरेरा आशे आणण त्माच प्रभाणे फजेटभध्मे जय तयतुदीभ

ध्मे अजूनशी

आऩल्मारा गजय अवेर तय आऩरे आभदाय , भुख्मभॊत्रमाॊनी दे खीर आऩल्मारा लचन ददरेरे आशे जय
तनधी तुम्शारा जो रागेर तो भी ऩुयलामरा तमाय आशे त्माभुऱे आऩण तनधीचा वलचाय न कयता
नागयीकाॊच्मा वोमीवािी कोयोनाभध्मे लेिीव गेरेरे वगऱे नागयीक त्माॊना ददरावा मभऱण्मा

वािी 3

भदशन्माचा टॅ क्व अवद
ा णे कॅन्वर करून नागयीकाॊकडून न घेता
ु े त , ऩाणी ऩट्टी अवद
ू े त जे आशे ते ऩण
ू ऩ
ती भशानगयऩामरके भापात आऩण त्माॊना पक्त

50% वूट न दे ता 100% वूट द्माला आणण एक

ददवारा द्माला जनतेच्मा ऩािीळी खॊफीयऩणे आऩण वगऱी जण मभऱून ऊबे याशूमा आणण त्मावा
आऩण ते 100% वूट द्माली अळी आऩणाॊव मळलवेना ऩषाच्मा लतीने वलनॊती कयते.

िी

भा. भशाऩौय :दे त.े

श्री. चॊद्रकाॊत लैती वाशे फाॊना फोरामचे आशे का ? चॊद्रकाॊत लैती वोशे फाॊना भी फोरामची ऩयलानगी

चॊद्रकाॊत लैती :-

अवे आशे की, वगऱमाॊकडून ज्मा भागण्मा शोत आशे त म्शणजे आऩण ऩण एक भागणी िे लरी

की, टॅ क्व भध्मे वलरत ददरी ऩादशजे. आता ऩाणीऩट्टीत आरी शी भागणी रोकप्रीम भागणी शोऊ ळकते
ऩयॊ तु कामदा ह्मा गोष्टी नक्की भान्मता दे णाय नाशी . म्शणजे आऩण आज काशी तयी कयतो आणण
उद्मा प्रळावन तो ियाल वलखॊडीत कयण्मावािी ऩािलणाय भग

ियाल वलखॊडन शो ऊन आल्मानॊतय काम

कयणाय, आल्मानॊतय त्माचा इपेक्ट रोकाॊलय मेणाय नाशी आऩण ह्मावािी अगधकाऱ्माॊळी चचाा कयाली
आणणजो अगधकागधक राब दे ता मेईर आऩण काम

100% वट
ू वाॊगगतरी तय 100% वट
ू दे ण्माचे

प्रालधान कामद्मात नाशी , एलढी गोष्ट रषात िे ला कायण काम आऩण काशी तयी करू आ

णण त्मा

रोकाॊवािी आऩण भागणी कयत आशोत त्माॊना त्माचा पामदा शोणाय नाशी म्शणजे रोकाॊभध्मे एक

आळा जागत
ु च्मा आभच्मा वायख्मा रोकप्रतततनधीलयती मेणाय
ृ भग तो दोऴ कोणालयती मेणाय तय तभ

की, तुम्शी वबागश
ृ ात जी भागणी केरी शोती भग का ऩुन्शा त्माचा आऩण ऩािऩुयाला कयणाय का आणण
ऩािऩयाला केरा तय मळ मभऱे र का ? वॊबल नाशी कदागचत याज्म ळावनाकडून अगधक आऩल्मारा
वलरत कळी घेता मेईर माच्माभध्मे ऩण मारा अगधकायी ळावन आणण प्रळावन दोघाॊभध्मे जय

व्मलजस्थत वॊलाद झारा नाशी एकभेकाॊचे भान्मता झारी नाशी तय आऩल्मारा अवे काशी कयता मेणाय

नाशी. टॅ क्वच्मा फाफतीभध्मे आऩण वाॊगतो की , आऩण वट
ू दे लू व्माजाभध्मे वट
ू दे लू तवे ऩादशरे तय
व्माजाभध्मे वूट दे ण्माचे 10% अगधकाय आमुक्ताॊना आशे त ऩयॊ तु आमुक्ताॊकडे फवून आऩण त्माच्मा

भधोभध्म वाधरा ऩादशजे की , आऩल्मारा ऩादशरे काम कयता मेईर . तुभची जय माफाफत चचाा झारी
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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अवेर तय चाॊगरी गोष्ट आशे , नवेर तय अजजत भुिे वाशे फ शे अनुबली आशे त आणण त्माॊच्माळी चचाा
कयाली. आताच आऩाऩवात चचाा करून घ्मा की , आऩल्मारा जास्तीत जास्त काम वट
ू दे ता मेईर
ककॊला ियाल कयताना अगधकागधक जो राब नागरयकाॊना दे ता मेईर अळा प्रकायचा ियाल कयाला नाशी
तय माॊनी 100% मळलवेना ककॊला काॉग्रेव आभचे मभत्रऩष

100% ची वूट भागतीर आऩण

50%

चक
ु ीचा ियाल भाॊडू आणण खयॊ तय

50% आणण 100% दोन्शी आकडे भाप शोणाय नाशीत . म्शणजे

ळकतो माचा वलचायवलतनभम झारा

ऩादशजे. एक गोष्ट आशे त्रत्रकाराफाधीत वत्म आशे ऩैळाचे वोंग

भान्म शोणाय नाशी . द्मामरा ऩादशजे भग आणखीन कुिची गोष्टीभध्मे आऩण नागयीकाॊना राब दे ऊ

कयता मेत नाशी , त्माच्माभध्मे आऩल्मारा ऩैवे मेतीर शा भशत्त्लाचा प्रश्न आशे . जातीर कवे त्मारा

खऩ
ू भोकळमा लाटा आशे त . आस्थाऩनेलयचा खचाारा 50% ऩेषा अगधक आऩरा खचा आशे . जो 42%
अवाला अवे वॊकेत आशे त ऩयॊ तु

आऩरे ते खचा स्थामी खचा जे आशे त ते शोतच याशणाय आशे त

आऩल्मारा खचा कभी कुिे कयता मेतीर मा फजेटभध्मे वलचाय झारा ऩादशजे अळी भाझी आऩणाॊव

.

वलनॊती आशे.

भा. भशाऩौय :-

नक्कीच चॊद्रकाॊत लैती वाशे फ.

चॊद्रकाॊत लैती :-

धन्मलाद !

भा. भशाऩौय :दे त.े

वन्भा. वदस्मा गगता जैना भॅडभ माॊनी शात लय केरेरा आशे भी त्मॊना फोरण्माची ऩयलानगी

गगता जैन :-

धन्मलाद भॅडभ , भरा लाटरे भरा जे वाॊगामचे शोते त्मातरे काशी चॊद्रकाॊत लैती वाशे फोनीच

वाॊगगतरे आशे. एक गोष्ट खयी आशे की, आऩण वलनाकायण खऩ
ु वाया ऩैवा खचा कयत आशोत, भग ते
कुिल्माशी फाॊधकाभात अवद
ू े त उद्मानात अवू दे त आता रेटेस्ट टें डय तनघारे ते फघणाय तय

आऩल्मारा ददवून मेणाय की , आऩल्मारा ज्मा ज्मा गोंष्टी एलढी गयज नाशी त्माचे शी टें डय आऩण
काढरे आशे . इथे जय फेरलटे वाशे फ अवतीर तय भरा भादशती ऩादशजे की

, अजून आऩरी थकफाकी

ककती आशे ? आऩणारा दे ण्माचे फीर ककती आशे . आऩण पक्त नलीन वरू
ु कयत आशोत , रोक इथन
ू
ततथन
ू ओयडत आशे त की , आभचे फीर शोत नाशी . जेव्शा फेरलटे वाशे फाॊना वलचायामरा जातो तय

वाॊगतात फीर द्मामरा ऩैवे नाशीत, झारेरे काभ द्मामचे जय आऩल्माकडे ऩैवे नवतीर तय भरा अवे
लाटते की, नलीन काभात आऩण कुिे तयी खऩ
ू फायीकीने नजय िे लून जे खऩ
ू च भशत्त्लाचे काभ आशे त

ते आऩण करूमा आऩण जे 100% कयत आशोत ते त्रफरकूर प्रॅक्टीकर नाशीच आशे . भरा अवे लाटते
की तम्
ु शी कुिरे तयी त्मारा फामपयकेळन कयाले

. फेरलटे वाशे फ , तम्
ु शी योज भरा वाॊगत अवतात

फामपयकेळन कयाले , ळावनाचा जी .आय ऩण भध्मे आरेरा शोता की , आऩल्मारा 500 स्क्लेअय पुट
जागेचा कभी नॊतयचे जे आशे त इभायती त्माॊना आऩण

30% ककॊला 20% वूट द्माली अवे काशी तयी

फामपयकेळन केरे तय भरा लाटे र कुिे तयी अवे फामपयकेळन आणाले , जेणेकरून गयीफ जनतेरा जास्त
पामदा मभऱणाय 500 च्मा खारीरा तुम्शी जास्त ऩय वेनटे जभध्मे वलरत ददरी आणण त्माॊनतय भोिी

वदतनकारा जय तुम्शी 20-20 ऩयवेंट वलरत ददरी तय भरा लाटते की , प्रॅक्टीकर जे अवेत ते तुम्शी

ऩािलू ळकार आणण कदागचत ते भान्म शी शोणाय आशे . 100% तुम्शारा आम्शारा वगळमाॊना भाशीत
आशे शोणाय नाशी . उद्मा ऩेऩयात प्रमवध्दी शोणाय

की, भशावबेत टॅ क्व भाप झारे आणण ते शोऊन

मेणाय नाशी तेव्शा ऩयत तो योऴ आऩल्माराच वाभोये जामचे आशे , तय भाझी अळी ऩॅक्टीकरी वराश

आशे की, तुम्शी तवे करू नमे फेरलटे वाशे फ, आऩरी थकफाकी ककती आशे ते आता आऩल्माकडे आकडा
आशे का ? शयकत नाशी वाशे फ , आकडा नवेर तय तयी शी भरा
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की, त्मा दशळोफाने आऩल्माकडे बयऩूय थकफाकी आशे त्मा थकफाकीचाशी वलचाय कयाला कायण ते फीर

त्माॊची काभे झारेरी आशे त ते आऩण थाॊफलू ळकत नाशी कायण ते काभ ऑरये डी झारेरे आशे . नलीन
काभ दे ताॊना चॊद्रकाॊत लैती वाशे फाॊनी शी वाॊगगतरे की

, तुम्शी त्मात ऩण रष घारा आऩल्माकडे

जी.आय. ऩण आरेरा आशे त्मा तनमभानुवाय आऩल्मारा ते काभे मवरेक्ट कयामची आशे त . भग भरा
अवे लाटते अगधकायी आणण आऩण वला फवन
ू ते काभ मवरेक्ट कया . आत ह्मा ळशयारा रागेच कुिरे
काभ गयजेचे आशे आणण अननेवेवयी तवे तुम्शी कभीत कभी करू ळकता

ळशयात दोन ददलव जे

फोंफाफोंफ चारू आशे . दै तनक मवक्मुरयटी वैतनकचे फॉन्वय भरीनजीरा तुम्शी फोरामरा वॊधी ददरी नाशी

ऩण ते मरशीत आशे त की, वैतनक मवक्मुरयटी आऩल्मारा कळारा शली आशे . आऩल्मारा एक मवक्मुरयटी
प्रामव्शे ट मवक्मुरयटी कळारा ऩादशजे, दोन तीन ददलव आमुक्त वाशे फ आऩल्मारा ऩण खऩ
ु वायी कम्प्रें ड
आरेरी आशे त त्मा वैतनक मवक्मरु यटीने जे रट
ू भाय चारवलरेरी आशे आणण ता रट
ू भाय चारलामरा

आऩण त्माॊना ऩगाय दे तोम ते कुिे तयी थाॊफलाले आणण अवे फशुतेक जे अननेवेवयी खचा आशे त्मारा
तुम्शी कुिे तयी थाॊफला जेणे करून आता जे कोयोनाभुऱे आ ऩरी आगथाक ऩरयजस्थतीलय जो ऩरयणाभ
झारेरा आशे त्मारा आऩण खॊफीयऩणे उबे याशून जफाल दे लू ळकू भशाऩौय भॅडभ धन्मलाद !
भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्मा जैन भॅडभने जी वुचना केरेरी आशे तो अनालश्मक खचा आता जो कोयोना

काऱ चारू आशे तो थाॊफलाला . त्माॊच्मा वुचनेचा वलचाय कयाला . वन्भा. वदस्म श्री . धल
ृ ककळोय ऩाटीर
वाशे फ माॊनी शातलय केरा शोता भी तुम्शारा ऩयलानगी दे ते तुम्शी फोरू ळकता.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, जुफेयजी आऩके मरए एक ळेय मकीन शो तो कोई बी यास्ता तनकरता शै शला

की औय रेकय गचयाग बी जरता शै| भशाऩौय भॅडभ फजेट शा एक ऩयलेचा ळब्द अवतो आणण प्रत्मेकारा
तोडी अवतो . फजेटभध्मे उत्वुकता अवते , याज्माचे फजेट अवते , दे ळाचे फजेट अवते . भशाऩामरकेचे
फजेट अवते . प्रत्मेकारा उत्वुकता अवते . तुम्शी फतघतरे अवार की एक कॉरेजचा मुलक जयी तो एक

फजेट फनलतो गदृ शणी वध्
ु दा एक फजेट फनवलते . त्रफझनेवभेन फजेट फनलतो, भाकेट लगा फजेट फनलतो
की आऩल्मारा ककती उत्ऩन्न आशे आणण आऩल्मारा ककती खचा कयामचा आशे . प्रत्मेकरा एक कवयत
अवते की आरेल्मा उत्ऩन्नाभध्मे आऩल्मारा तो खचा बागलामचा अवतो
अवतात की भरा ऩण शी गाडी घ्मामची आशे

, भरा ऩण कऩडे घ्मामचे

. प्रत्मेकारा एक स्लप्न

आशे त, भरा ऩण तयक्की

कयामची आशे . ऩण प्रत्मेक भाणूव जो अवो शा त्मा फजेट प्रभाणे काभ कयतो . जय नवेर तय तो रोन
घेऊन कयतो आणण त्माची ती ऩयतपेड कयतो

. म्शणजे प्रत्मेकाचा एक फजेट अवतो त्माप्रभाणे

भशाऩामरकेचाशी आऩण एक अॊदाज फाॊधतो की गेल्मालऴी आऩल्मारा एलढे इनकभ झारे शोते. ह्मालऴी
गेल्मालऴी एलढा खचा झारा शोता

.

आऩल्मारा ह्मालऴी प्रत्मेकाचा फजेट अवतो त्माप्रभाणे

भशाऩामरकेभध्मे वध्
ु दा आऩण एक फजेट कयतो

. भाझे मभत्र जफ
ु ेय इनाभदाय ह्माॊनी ऩण वाॊगगतरे

जुफेयजी भाझ्मा फयोफय दोन लेऱा स्टॅ जन्डॊग कमभटीभध्मे शोते

. दोन्शी लेऱा फजेटभध्मे चचाा कयताना

एकदभ व्मलजस्थत शे डव्शाईज आम्शी चचाा केरी . प्रत्मेक शे डभध्मे भशाऩामरकेचे कभाचाऱ्माॊना आऩण
वच
ु ना ऩण ददल्मा की ह्माच्माभध्मे आऩरे उत्ऩन्न कभी का झारे माच्माभध्मे आऩरा खचा कवा

लाढला. तय आऩरे काभ अवते जे प्रळावनाने फजेट ददरेरे आ शे त्मा फजेटभध्मे ववलस्तय चचाा करुन

ते फजेट आऩण ऩुटअऩ कयतो . गेल्मा दोन लऴााभध्मे आऩण ऩण शोतात . आऩल्मारा ऩण भादशत आशे
की टॅ क्वभध्मे अळी ककतीतयी प्रकयण आशे त की ज्माच्मालयती अजून टॅ क्व अवेवभें ट झारेरी नाशी

अळा अनेक त्रफल्डीॊग आशे त अनेक इभायती आशे त . अजूनऩमंत त्माच्माभध्मे टॅ क्व अवेवभें ट झारेरी

.

नाशी. आऩरी शी जी टॅ क्व अवेवभें ट शी लऴाानल
ु ऴे त्मा ह्माच्मालय चाररेरी आशे . आज रोकाॊची छोटी
घये शोती ती रोकाॊनी भोिी केरेरी आशे त

. त्माचा अजून वव्शे झारेरा नाशी . अजून ह्माच्मालयती

इम्ऩरीभें टेळन झारेरे नाशी . तुम्शी आज जे फोरतात की , 20 राख कयोड रुऩमे आदयणीम ऩॊतप्रधान ,
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भा. नयें द्र भोदीजीने जादशय केरेरे आशे . तुम्शी जया तुभच्मा वयकायरा वलचाया की ककती ऩैवे आरेत .
वाशे फ 2 राख 70 कयोड रुऩमे भशायाष्ट्र गव्शाभेंट डामये क्टरी आणण इनडामये क्टरी ये व करु ळकते

.

आज केंद्र वयकायने जादशय केरे ऩॊतप्रधानाॊनी ददरेरे आशे त , याज्मात ददरेरे आशे त . प्रत्मेक याज्माची
ऩॉप्मुरेळन प्रत्मेक याज्मारा अवरेरी रयक्लामयभें ट त्मानुवाय ददरेरे आशे त . 78 शजाय कयोड रुऩमाची
वफमवडी ददरेरी आशे . 28 शजाय कयोड रुऩमे ऩॊतप्रधान ह्माॊनी

3 भदशन्माभध्मे आऩल्मा भशायाष्ट्र

वयाकयरा ददरेरे आशे . ऩण भशायाष्ट्र वयकायने मभया बाईंदय भशाऩामरकेरा ककती ददरे शा प्रश्न आऩण
वलचायामरा ऩादशजे शोता वय ऩण तो तुम्शी वलचायरा नाशी

. आऩण फजेटभध्मे फोरतात प्रत्मेक

गोष्टीचा ऊशाऩोश केरा . ऩयॊ तु त्माच फयोफय भशायाष्ट्र गव्शा भेंटने आऩल्मारा काम ददरे

. त्मा ददलळी

आदयणीम भशाऩौय भॅडभ माॊनी भा . भुख्मभॊत्री वाशे फाॊना वाॊगगतरे की मभया बाईंदय भशाऩामरकेवािी

वध्
ु दा आऩण पॊड द्माला. भख्
ु मभॊत्री वाशे फ फोररे की जवे केंद्र आम्शारा दे ईर तव भी तम्
ु शारा दे ईर.
म्शणजे माचाच अथा काम केंद्राकडून ते अऩेषा कयतात . आणण केंद्राने ददरेरे आशे त. तुम्शी फघा आता
भी गुगरलयती वचा करुन फतघतरे की भशायाष्ट्र गव्शा भेंटरा वेंट्रर

गव्शा भेंटने ककती पॊड ददरा तो

आऩल्मा तनरभताई फोरल्मा की करा दारन शा वलऴम तनरभताईने वाॊगगतरे की प्रभोद भशाजन शे
आभचेच शोते . प्रभोद भशाजन वाशे फाॊची मुती झारी भॅडभ ज्मा

लेऱी प्रताऩ वयनाईक वाशे फ आऩरे

वत्तेभध्मे शोते आणण भुख्मभॊत्रमाॊकडून पक्त त्माॊनी फाऱावाशे फ िाकये करादानराकरयता अनुदान

आणरे. प्रभोद भशाजन करादारनावािी का आणरे नाशी . पक्त एकावािीच आणरे आणण आभची

फघा ककती भोिी भन आशे त की, भशाऩामरकेच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे आमु क्ताॊनी पक्त 5 कोटीची तयतुद
िे लरी शोती आम्शी ती

25 कोटीची केरी आणण प्रताऩ वयनाईक वाशे फाॊचे ऩत्र आशे की फाऱावाशे फ

िकाये करादारना करयता भी 25 कयोड रुऩमे अनुदान भशायाष्ट्र याज्म ळावनाकडून आणणाय . प्रभोद
भशाजन करादारनावािी का आणरे नाशी अवा त्माॊनी का बेदबाल केरा . ऩयॊ तु आम्शी बेदबाल केरा
नाशी आम्शी दाखलून ददरे ह्मा फजेटभध्मे

25 कयोड रुऩमे तयतुद आम्शी केरी . 5 ऩट जास्त केरी .

आमुक्ताॊऩेषा जास्त केरी आणण आभच्मावािी आम्शी पॊड कभी िे लरा पक्त
आदयणीम उध्दल वाशे फ भख्
ु मभॊत्री त्माॊना शी भादशती आशे की

15 कयोड रुऩमे िे लरा .

प्रभोदन भशाजन शे खऩ
ु उच्च दजााचे

नेते आशे त त्माॊच्मा करादारनावािी त्माॊनी द्मामरा ऩादशजे शोते ऩण त्माॊनी ते वॅक्ळन केरे नाशी

.

पक्त फाऱावाशे फ िाकये करादारनावािी वॅक्ळन केरे शे तुभच्मा भादशतीकरयता वाॊगतो . दव
ु यी गोष्ट

जफ
ु ेयजी तम्
ु शी फोररात मभया बाईंदय भशाऩामरकेची आगथाक ऩरयजस्थती शाराकीची आशे . जफ
ु ेयजी 2002
ऩावून तय 2015 ऩमंत शी याष्ट्रलादी काॉग्रेव ऩाटी आणण काॉग्रेव ऩाटीचे वयकाय शोते
भशाऩौय तुऱळीदाव म्शात्रे वाशे फ शोते . त्मालेऱी ऩण आऩण फजेट फनवलरा शोता

. तत्कारीन

. त्मालेऱी आऩरा

फजेटभध्मे आऩण जे आमुक्ताॊ नी अॊदाज वादय केरा शोता त्माच्माभध्मे वुध्दा आऩण लाढ केरी शोती .
आज 50-50 टक्के, 40-40 टक्के, 30-30 टक्के आऩण वुध्दा लाढ केरी शोती. आज तुम्शी म्शणारात
की स्थामी आस्थाऩना आस्थाऩनाचा खचा लाढत चाररा आशे वाशे फ शा खचा आजचा नाशी शा खचा

ऩुलीऩावून लाढत चाररा आ शे . ज्मा ज्मालेऱी स्टॅ जन्डॊग कमभटीभध्मे शा वलऴम मेतो त्मा त्मा लेऱी

आऩण वुध्दा त्मारा अनुभोदन दे तो . आऩल्मारा ऩादिॊ फा दे ता . आऩण शी त्मा ियालारा ऩाव कयामरा

वऩोटा कयतो. जय वऩोटा कयता भग त्मालेऱी शा वलचाय आऩण कयामरा ऩादशजे शोता की , आऩरा खचा
लाढतो ऩयॊ तु नाशी

आऩल्मा भशाऩामरकेचा प्रत्मेक नगयवेलक प्रत्मेक वदस्म ज्मा ज्मा लेऱी

कभाचाऱ्माॊचा प्रश्न मेतो त्मा त्मा लेऱी आऩण त्माॊना वऩोटा कयतो आणण त्मा त्मा लेऱी आऩण त्माॊना

शे कयतो. दव
ु यी गोऴ टा् आऩण वाॊगगतरे की शस्ताॊतयण थाॊफवलरे ऩादशजे . आज जय आऩण शस्ताॊतयण
थाॊफलरे तय आऩल्मा ळशयारा ऩाणी मभऱणाय नाशी

. भशाऩामरकेच्मा भुऱ फजेटभधन
ू आऩण ऩाणी

वलबागारा शस्ताॊतयण कयतो. त्मालेऱी ते ऩाणी आऩल्मारा वयु ऱीत मेते. आता तनरभताई फोरल्मा की,
मभया बाईंयची जनतेवािी ऩरयलशन वेला गयजेची आशे . जय आऩण भुऱ फजेटभधन
ू ऩरयलशन वेलेरा जय
फजेट ट्रान्वपय केरा नाशी तय आऩरी ऩरयलशन वेला चारणाय नाशी
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

. एका दिकाणी एक फोरतात
ऩान क्र.40

आणण दव
ु ऱ्मा दिकाणी दव
ु ये फोरतात . शे तुम्शारा ऩादशजे ते तुम्शारा ऩादशजे भग अॊदाजऩत्रकातून
शस्ताॊतयण कयणे गयजेचे आशे

. ज्मालेऱी आऩण खच
ु ी फदरतो त्मालेऱी आऩल्मारा कऱते की

ॲक्च्मुअरी ऩरयजस्थती का म अवते . ह्माच्मालयती तुम्शारा आणखीन एक ळेय वाॊगतो आऩ गैयो की
फात कयते शै , शभने अऩने बी अजभामे शै , रोग काटो की फात कयते शै शभने तो पुरो वे बी

चकभकाए शै | जफ
ु ेयजी ऐवी फात शै आऩण अॊदाजऩत्रक ज्मालेऱी कयतो ज्मालेऱी याष्ट्रलादी काॉग्रेव ऩाटी
आणण काॉग्रेव ऩाटी ची वत्ता शोती त्मालेऱी वुध्दा आऩण टॅ क्व लाढवलण्मावािी प्रस्ताल आणरा शोता

आणण त्मालेऱी तत्कारीन वलयोधी ऩषनेते नयें द्र भेशताजी शोते . त्मालेऱी त्माॊनी तो प्रस्ताल यद्द करुन
ळावनाकडून आणरा शोता . कायण की ती आऩरी टे क्नीक चक
ू शोती म्शणून तो प्रस्ताल यद्द झारा

शोता म्शणजे ज्मालेऱी तुम्शी एका वलयोधी ऩषनेता फाकेलयती फवतात त्मालेऱी आऩरी बुमभका लेगऱी

अवते आणण ज्मालेऱी वत्ताधायी माच्मालयती फवतात त्मालेऱी आऩरी बमु भका लेगऱी अवते . आभदाय
गगता भॅडभ फोरल्मा की, खचा शा कभी कयामरा ऩादशजे . आज तुम्शी वाॊगा शे फयोफय आशे की आऩ रा
खचा आऩण कभी केरा ऩादशजे . आऩण फोररात फाॊधकाभालयचा खचा आटोक्मात आणरा ऩादशजे तय
100 टक्के फाॊधकाभलयचा खचा आटोक्मात आणा . ऩयॊ तु जे काभ आऩण वरु
ु केरी आशे त आज जे
मवभें ट काॉक्रीट योडचे काभ चारू आशे त आज जय ते आऩण अधालट िे लरे तय नागरयकाॊना वुध्दा

गैयवोम शोईर. आऩण आऩरी जी गटाये वुरु केरेरी आशे त ते जय थाॊफलरे तय त्माचा त्राव आऩल्मा

मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्रातीर नागरयकाॊवािी शोईज जे गाडानची काभ आऩण वुरु केरी आशे त जी
वलकाव काभे आऩण वुरु केरी ते जय आऩण थाॊफलरी तय नागरयकाॊना गैयवोम शोईर म्शणून आऩरे

जे काभ अवते एक नैतीक जफाफदायी अवते जे आऩण वरु
ु केरेरे काभ आशे ते आऩरे काभ शातात

घेतरे ऩादशजे . आऩण वगऱी वोंग आणू ळकतो ऩण ऩैळाचे वोंग आणू ळकत नाशी . शे तुभचे आभचे
वगळमाॊचे काभ आशे . आज प्रभोद भशाजन वबागश
ृ आऩण फनवलरे , मभनाताई िाकये वबागश
ृ आऩण
फनवलरे. आज ते वबागश
ृ म्शणून आ ज आऩल्मारा कोजव्शड वेंटय आम .वी.मू लॉडा ततथे उबा कयता
आरा. शे जय आऩण फनवलरे अनवे तय कव कयता आरे अवते

. शी दयु दृष्टी त्मा लेऱच्मा

याजकायणीकडे शोती म्शणन
ू त्माॊनी केरे . शे जय आऩण नाशी केरे अवते तय कवे झारे अवते म्शणन
ू
खचा काशी गोष्टीकडून आऩल्मारा गयजेचे वुध्दा

आशे आणण दव
ु यी गोष्ट की आगथाक ऩरयजस्थती

आऩरी भशाऩामरकेची त्मारा कुिे ना कुिे तयी आऩण वगऱे वुध्दा जफाफदाय आशोत . आऩण ज्मालेऱी
वत्तेभध्मे शोतो ककॊला अवतात त्मालेऱी वध्
ु दा आऩरा खचा आऩण आटोक्मात आणरा शी मवस्टभ

ऩूलीऩावून चारू झारेरी आशे . आज नाशी नगयऩरयऴद अव ताना ऩावून ह्मा वबागश
ृ ाभध्मे नगयऩरयऴद

वुध्दा फजेट घ्मामचे. भशानगयऩामरकेचा फजेट अवामचा. प्रत्मेक फजेटभध्मे आऩण कुिे ना कुिे तयी लाढ
केरी आऩण चक
ु ीची लाढ केरेरी नाशी. जय ह्माच भशाऩामरकेच्मा कय वलबागाचे कभाचायी म्शणा ककॊला
दव
ु ये कुिरे कभाचायी जय जील तोडून त्मा प्रभाणे आज आऩण फोरतो त्माचप्रभाणे त्माॊनी लवुरी जय

केरी अवती तय आज शी नोफत आरी नवती . आणखी दव
ु यी गोष्ट तम्
ु शारा वाॊगतो की आज आऩरी
वुध्दा वत्ता आशे तुम्शी फघा तुम्शी भागे जा

2015 ते 2017 आणण त्माच्मा अगोदय

2014-15

म्शणजे 5 लऴााच्मा कामाकाऱाभध्मे आभदाय नयें द्र भेशता आणण दे लेंद्र पडणलीव तत्कारीन भुख्मभॊत्री
अवताना त्माॊनी मभया बाईंदय भशाऩामरकेच्मा जनतेवािी मभया बाईंदय भशाऩामरकेरा ककतीतयी कोटी
रुऩमे अनुदान म्शणून आणून ददरे . वाशे फ आज शे तुभचे काभ आशे तनरभ ताई तुभचे काभ आशे

.

आज ऩारकभॊत्री आऩरे आशे त . वत्ता काॉग्रे व, मळलवेना, याष्ट्रलादीचे आशे त . आज तुभचे भॊत्री आशे त .
तुम्शी िणकाऊन वाॊगगतरे ऩादशजे तुम्शी त्रफनधास्त काभे कया आम्शी आभच्मा गव्शा भेंटकडून अनुदान

आणू. आम्शी आभच्मा गव्शाभेंटकडून तनधी आणून दे ऊ . अवे तुम्शी िणकाऊन वाॊगगतरे ऩादशजे . तुम्शी
काऱजी करु नका भान्म कयतो तम्
ु शी आता जो जी.आय चा उल्रेख केरा शा जी.आय भाझ्माकडे आशे .
4 भे चा तुम्शी जय ह्मा जी .आय भध्मे शे पक्त स्टे ट गव्शा भेंटवािी आशे . भशाऩामरकेवािी नाशी .
त्माच्माभध्मे ऩािीभागच्मा ऩेजभध्मे फघा कुिे शी भशाऩामरकेरा शा जी
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

.आय अग्रेळीत केरा नाशी . शा
ऩान क्र.41

जी.आय पक्त स्टे ट गव्शाभेंटचा कन्वनवािी अग्रेळीत केरेरा आशे . शा भशाऩामरकेरा तवा रागु शोत
नाशी. पक्त शा जो जी .आय आशे शा स्टे ट गव्शा भेंटवािी आशे माच्माभध्मे फघा ऩािी ऩानाभागे फघा

कुिे शी म्शटरे नाशी की मभया बाईंदय भशाऩामरका आमुक्त ककॊला कुिल्माशी भशाऩामरका आमुक्त अवे
म्शटरे नाशी . त्माच्माभुऱे तुम्शी जे म्शणतात की ह्माचा तुम्शी जो दाखरा ददरा माच्माभध्मे काशी
अॊळी फयोफय ऩण अवेर ऩयॊ तु आऩरे काभ आशे आऩरी नैततक जफाफदायी आशे की आऩण शे काभ

कयाले. त्माच्मानॊतय दव
ु यी गोष्ट भी तुम्शारा वाॊगतो की आज जी .आय जयी अवेर तवेच तनरभताई
फोररे शे प्रत्मेक लेऱी आऩण आऩआऩल्मा पामद्मावािी आऩण जी

.आय ची शे कयतो भॅडभ कवे

अवते ज्मालेऱी आऩण एखादी गोष्ट कयतो त्मालेऱी कामद्माभध्मे जी तयतूद अवते त्माप्रभाणे

आऩल्मारा काशी काभ कयाले रागते आणण जनतेवािी यात्री आऩरी झोऩामची लेऱ अवते ऩण कुिरा

एखादा जय पोन आरा की इवको ॲडमभट कयने का शै , ॲम्ब्मर
ु न्व दो रगेच ॲब्मर
ु न्व ऩािलतो की
नाशी म्शणजे आऩण एलढे तत्ऩयतेने काभ कयतो की नाशी . तयी त्माप्रभाणे आऩण त्मारा कधी कधी
जो जी .आय थोडावा कयाला रागतो आणण आऩल्मारा ते कयाले रागतात
जफ
ु ेयजीॊना आणण तनरभताई मळलवेना आणण

. तुम्शी आता म्शटरे

काॉग्रेव ऩषाची बमु भका आशे की ऩाणीप्टीभध्मे आणण

शाऊव टॅ क्वभध्मे 100 टक्के वुट ददरी ऩादशजे . तुम्शी एखाद दिकाणी म्शणतात की एलढा खचा आशे

तेलढा खचा आशे भग आऩण जय 100 टक्के वुट ददरी तय शाल ऩॉमवफर. वयकाय वलांना भशाऩामरका
वलांना डडकपकल्ट आऩण ळॊबय नाशी आऩ

ण 200 टक्के वुट दे ऊ ळकतो . तुम्शी तुभच्मा याज्म

वयकायकडून तनधी आणरा ऩादशजे . आम्शी 50 टक्के वुट दे ऊ म्शणतो , 50 टक्के जी उयरेरी आशे
तम्
ु शी त्माॊच्माकडून पॊड आणा . 50 कयोड आणा , 100 कयोड आणा . आऩण त्माॊना आऩल्मा मभया

बाईंदय नागरयकाॊना आऩण जास्त वलरत दे ऊ ळकतो . ऩयॊ तु तव ते ऩॉमवफर शोत नाशी . म्शणून भाझी
तुम्शारा वगळमाॊना वलनॊती आशे की आऩण वगशे एकच आशोत तय आऩल्मारा ह्मा वगळमा गोष्टीॊचा
ऊशाऩोश केरा ऩादशजे आणण भी तुम्शारा वाॊगतो की अख्मा भशायाष्ट्राभध्मे आणण अख्मा ऑर ओलय

इॊडडमाभध्मे मभया बाईंदय भशाऩामरका शी ऩदशरी भशाऩा मरका आशे ज्माॊनी 50 टक्के वुट भारभत्ता

कयाच्मा घयऩट्टीभध्मे वट
ु ददरी आशे . फाकी अजन
ू ऩमंत कुिे शी केरेरी नाशी . आऩरी िाणे भशाऩामरका
ततथे आऩरी वत्ता आशे . ततथे केरेरी आशे का ? नाशी केरी भाझी तुम्शारा वलनॊती आशे की मभया

बाईंदय शे नॊफय लन आशे . भशाऩामरका शी आऩरी नॊ फय 1 याशीर. जो आऩण 50 टक्के वुट भा .
उऩभशाऩौय आणण भा. भशाऩौय माॊनी जादशय केरेरी आशे 50 टक्के वट
ु भारभत्ता कयात कय घटऩट्टीत
कया. ह्मारा आऩण वगळमाॊनी मभऱून वऩोटा केरा ऩादशजे . वगळमाॊनी मभऱून त्मारा डन केरे ऩादशजे

आणण एकभताने शा ियाल भॊजूय झारा ऩादशजे अळी भा झी आऩणाॊव वलनॊती आशे . मा. स्थायी सममतीने
मंजरु केलेल्या सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे अंदाजपत्रक मा . स्थायी सममतीने मंजरु ीस मिफारस
केलेली आहे .
 यावर्ी Covid-19 कोरोना मवर्ाणूजन्य आप्कालीन ग्स्थती मनमाण झाल्यामुळे लॉकडाऊनच्या कायषकालात
िहरातील दै नंमदन कामकाज, औद्योमगक, लघु उद्योग, व्यवसाय धंदे ठप्प झाल्याने नागरीकांना , व्यवसामयकांना
तसेच हातावर पोट असलेल्या कामगारांना बऱ्याच आर्थथक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे
. गोरगरीब व
सवषसामान्य नागरीकांची आर्थथक पमरस्थीती अगदी बेताची झालेली असल्याने थोडा आर्थथ
क हातभार
दे ण्याकरीता महापामलकेतफे आकारण्यात येणाऱ्या सन 2020-21 या आर्थथक वर्ातील मनवासी व मबगर
मनवासी मालमत्ता कराचा भरणा मद .31 ऑक्टोबर-2020 पयंत केल्यास मनवासी व मबगर मनवासी मालमत्ता
कराच्या घरपट्टीत 50% मरबेट नागरीकांना व व्यापारी वगास दे ण्यात यावा, ्यानंतर मरबेट दे ता येणार नाही.
 महापामलकेची मालमत्ता कराची सन 2019-20 या आर्थथक वर्ापयंतची थकबाकीची वसुली होणेकरीता
मालमत्ता धारकांनी थकबाकीचा एकमत्रत भरणा मद.31 ऑक्टोबर-2020 पयंत केल्यास ्यांच्या व्याजामध्ये संपण
ू ष
माफी दे ण्यात यावी.
 महापामलका अमधकारी व कमषचारी यांना मोबाईल मध्ये वापरणे कामी दे ण्यात आले ले मसमकाडष व ्याकरीता
्यांना दे ण्यात येणारी ठरामवक मामसक रक्कम बंद करुन मद .01 सप्टें बर 2020 पासून सदर सुमवधा बंद करुन
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महापामलकेने मबलाची रक्कम अदा करु नये . तसेच अमधकारी व कमषचारी यांनी ्यां च्या मोबाईल करीता
सद्यग्स्थतीत असलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक स्वत: नावावर करुन स्वत: दे यक अदा करावे.
 अमधकारी व कमषचारी यांना सद्यग्स्थतीत दे ण्यात आलेले भाड्याचे वाहन ककवा स्वत :चे वाहन वापरुन दे ण्यात
येणारी प्रमतपुतीची रक्कम िासनाच्या धोरणानूसार दे ण्यात आले ली नसल्याने ही सुमवधा बंद करण्यात यावी .
िासन धोरणानुसार महापामलकेचे आयुक्त , अमतरीक्त आयुक्त, प्रभाग अमधकारी / सहा. आयुक्त इ. अमधकारी
वगळता वाहनांसाठी पात्र असलेल्या अमधकारी /कमषचारी यांची यादी करुन मान्यतेस्तव तसेच वाहन प्रमतपूती
रक्कम मनग्चचत करणे कामी महापामलकेची वाहने व ्याचा वापर याबाबतची मामहती दे खील मा . स्थायी सममती
पुढे सादर करुन मान्यता घे ण्यात यावी. मविेर् बाब म्हणून महापामलकेचे अमधकारी/कमषचारी व पदामधकारी यांना
वाहन उपलब्ध करुन द्यावयाचे असल्यास तसा प्रस्ताव मा. स्थायी सममतीमध्ये सादर करुन मनणषय घ्यावा.
 महापामलकेच्या मवमवध कायालयाच्या मठकाणी महापामलकेमाफषत वृत्तपत्र , मामसके दे ण्यात येतात परं तु यापुढे
महापामलकेमाफषत केवळ एकाच मठकाणी वृत्तपत्रे दे ण्यात यावीत.
 िासन अनुदान/िासन मनधी मधून करावयाच्या कामांना िासनाने लेखी मान्यता मदल्यानंतरच व मन धी उपलब्ध
झाल्यानंतरच मान्यता मदले ल्या रक्कमेएवढ्या कामांच्या खचाबाबत सक्षम प्रामधकारी / प्रामधकरण यांच्याकडु न
प्रिासकीय व आर्थथक मान्यता घे वून मनमवदा प्रमक्रया करण्यात यावी.
 ममरा भाईंदर महापामलकेच्या मवमवध आरक्षणाच्या जागेमध्ये खाजगी कामातुन मवकसीत करण्या
च्या दष्ृ टीने
महानगरपामलका अमधमनयम कलम 79 नुसार सदर जागेचे हस्तांतर व मवकसीत करण्यासाठी मनमवदा प्रमक्रया
राबवून अंमतम मान्यतेसाठी मा. महासभेपढ
ु े प्रस्ताव सादर करावा.
 ममरा भाईंदर महानगरपामलकेच्या अग्ननिमन केंद्ांच्या इमारती व ्यांच्या जागा यांची रे डी रे कनर प्रमाणे रक्कम
ठरवून सदर मवभागाकडु न महानगरपामलकेकडे हस्तांतर करुन घे ण्यात यावी.
 मंजरु होवून कायादे ि मदलेल्या ज्या कामांच्या जागा मववामदत आहे त ककवा ताब्यात आल्या नाहीत अिी सवष
मवकास कामे रद्द करावीत.
 मोकळ्या जागेवरील कर (OLT) लॉकडाऊन कालावधीत िासनात फे इमारत बांधकामाचे कायष बंद करण्यात
आले असल्याने ठरामवक कालावधीत इमारती पुणष करता आल्या नसल्याने इमारत बांधकामावर आकारण्यात
आलेला मोकळ्या जागेवरील (OLT) कराचा कालावधी इमारत बांधकाम सुरु करण्यापयंत वाढमवण्यात यावा .
तसेच इमारतीचा प्लान पास करतेवेळी बां धकाम व्यवसामयकांना डे व्हलपमेंट चाजष एक रक्कमी भरावा लागत
असल्याने सद्यग्स्थतीत माकेट पमरस्थीतीचा मवचार करता व महापामलकेचे उ्पन्न वाढण्याच्या दष्ृ टीकोनातून
डे व्हलपमेंट चाजष हप््यामध्ये भरण्याची सुमवधा उपलब्ध करुन मदल्यास बांधकाम व्यवसामयक महापामलकेत
अमधक प्रमाणात इमारती बांधकामाचा प्लान मंजरु ीकरीता येतील पयायी महापामलका मनधीमध्ये वाढ होईल.
 महापामलकेचे सभागृह (हॉल), बाजार फी िुल्क व वसुली, ता्पुरते माकेट मधील िुल्क, होडींनज, जामहरात कर,
माकेट भुई भाडे , BOT भाडे व पामकंग एरीया इ . महापामलकेने भाड्याने मदले ले आहे त . यापासुन महापामलकेस
उ्पन्न प्राप्त होत आहे . परं तु लॉकडाऊन कालावधीमध्ये या सवष सुमवधा बंद केल्याने ्यांच्या उ्पन्नात घट झाली
आहे . प्रिासनाने लॉकडाऊन कालावधीतील भाडे / िुल्क कमी करुन स्थायी सममती समोर प्रस्ताव सादर करुन
मान्यता घ्यावी.
कोमवड-19 या आजाराच्या प्रादुभावामुळे महानगरपामलकेच्या उ्पन्न व खचात वाढ व घट येणार आहे , ्यामुळे सन
2020-21 च्या अंदाजपत्रकात सोबत जोडण्यात आले ल्या ले खामिर्षमनहाय बाबी मवचारात घे वून ्या ्या
लेखामिर्ातंगषत उ्पन्नाच्या व खचाच्या आकड्यांमध्ये दुरुस्ती करुन घे ण्यास सन 2019-20 चे सुधारीत व सन
2020-21 चे रक्कम रु .25 लक्ष इतक्या मिल्लकेचे मुळ अंदाजपत्रक महाराष्र महानगरपामलका अमधमनयम कलम
(100) अन्वये तसेच सोबत जोडले ल्या बांधकाम व पाणीपुरवठा मवभागातील मवकास कामांच्या यादीस ही मा
.
महासभा आर्थथक व प्रिासकीय मान्यता दे त आहे असा मी ठराव मांडत आहे.
2019-20
2020-21
तपशिल
(सुधाशरत अंदाज)
(मुळ अंदाज)
एकुण जमा

119277.15

184181.09

एकुण खचष

118605.15

184156.09

अखे रची शिल्लक
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वन 2020-21 मा आगथाक लऴााच्मा अथावॊकल्ऩात केरेल्मा वलवलध

रेखामळऴाातुन कयालमाच्मा

दे खबार ल दरु
ु स्ती तवेच नवलन काभाॊची खारीर प्रभाणे अॊदाजऩत्रके फाॊधकाभ ल ऩाणी ऩयु लिा
वलबागाने तमाय केरी आशे. त्माचा तऩमळर खारीर प्रभाणे आशे.
फाॊधकाभ वलबाग
1

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वलवलध वॊस्थानी खोदरेरे यस्ते

2

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर गटाये

3
4

5
6
7
8

ऩालवाळमात ऩडणाये खड्डे लावऴाक भुदतीने दरु
ु स्ती कयणे.
झाकणे लावऴाक भद
ु तीने फववलणे.

, रु.35,00,00,000/-

, नारे, पुटऩाथ मालयीर

रु.2,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वालाजतनक ळौचारमे लावऴाक भुदतीने

रु.6,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर यस्त्मालयीर / वालाजतनक जागेलयीर

रु.2,00,00,000/-

वापवपाई, दरु
ु स्ती कयणे.

भाती, फाॊधकाभ वादशत्म इ .उचरुन लाशतुक कयणे काभी लावऴाक भुदतीने
आलश्मक भमळनयी ल भनुष्मफऱ बाड्माने घेण.े

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर गटाये, नारे पुटऩाथ लावऴाक भुदतीने

रु.2,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वॊक्रभण मळफीयाची ये न्टर इभायती लावऴाक

रु.1,00,00,000/-

दरु
ु स्ती कयणे, स्रॅ फ दरु
ु स्ती कयणे.

भद
ु तीने आलश्मक दरु
ु स्ती ल दे खबार कयणे.
मभया-बाईंदय

भशानगयऩामरकेच्मा ताब्मात मेणाऱ्मा वलवलध आयषणाच्मा

, रु.2,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर खारीर वालाजतनक भारभत्ताची

रु. 5,00,00,000/-

वालाजतनक जागाॊना कॊु ऩणमबॊती फाॊधणे (लावऴाक भुदत)
लावऴाक भुदतीने दे खबार ल दरु
ु स्ती काभे कयणे.
उद्माने / भैदाने

रु.50,00,000/-

स्भळानबुभी, दपनबुभी

रु.25,00,000/-

भनऩा भख्
ु म कामाारम इभायत

रु.50,00,000/-

भनऩा प्रबाग कामाारमे

रु.25,00,000/-

ळाऱा इभायती, फारलाडी, अॊगणलाडी

रु.50,00,000/-

अजननळभन केंद्र

रु.50,00,000/-

स्काम लॉक , ऩत
ु ऱे , वबागश
ृ , वभाजभॊददये , रु.50,00,000/वलयॊ गुऱा केंद्र , स्टे ज, लाचनारम, अभ्मामवका
ल इतय वालाजतनक इभायती
फॅव डेऩो, फव स्टॅ ण्ड

रु.25,00,000/-

आमुक्त / भशाऩौय तनलाव

रु.50,00,000/-

वलवलध नाभपरक, ददळादळाक परक

रु.25,00,000/-

आयोनम केंद्र, रुनणारम इ.

रु.25,00,000/-

तऱी, वलशीयी

रु.25,00,000/-

दब
ु ाजक, लाशतुक फेट

रु.25,00,000/-

वालाजतनक इभायती गऱती प्रततफॊधक काभे

रु.25,00,000/-

9

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीतीर वलवलध भशानगयऩामरकेचे स्ट्रीट

रु.1,35,57,500/-

10

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर यस्ते, पुटऩाथ दिकाणी रेन भाकींग,

रु.1,00,00,000/-

राईट ऩोर एर.ई.डी. ने फदरणे.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.44

झेब्रा कॉमवॊग , स्टॉऩ राईन , थभोप्रास्टीक ऩें ट , यॊ गकाभ इ . काभे लावऴाक
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

भुदतीने कयणे

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर प्रभख
ु खाड्मा भधीर गा ऱ काढणे , रु.35,00,00,000/काॊदऱलन काढणे, खाड्माची खोरी ल रुॊ दी लाढवलणे खाड्माभधीर अततक्रभण
काढून खाड्माॊची वपाई कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेची वला लातानक
ु ु मरत मॊत्रे लावऴाक भद
ु तीने
दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

रु.50,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेची वला उद्लाशने लावऴाक भुदतीने दे खबार ल

रु.1,00,00,000/-

वलाधभीम उत्वल अॊतगात वलवलध व्मलस्था कयणे.

रु.1,50,00,000/-

दरु
ु स्ती कयणे.

(भे. धायाली डेकोये टवा माॊचे भॊजुय दयाने)

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वला मवननर
दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

,

ब्रीकय लावऴाक

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा स्भळानबुभीतीर ळलदाशीन्मा

,

भद
ु तीने

रु.50,00,000/-

गचभनी

रु.75,00,000/-

लावऴाक

रु.15,00,000/-

एअय एक्झॉस्ट वीस्टीभ माॊची लावऴाक भद
ु तीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा रुनणारमातीर मळतऩेट्मा माॊची
भुदतीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वलवलध दिकाणी अवरेल्मा जनये टयची

रु.25,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा झोऩडऩट्टी ल चेणा काजुऩाडा बागातीर

रु.2,50,00,000/-

लावऴाक भुदतीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे
स्ट्रीट राईट ची

तवेच भनऩाचे वलवलध शामभास्ट , डेकोये टील ऩोर , वोरय

ददव्माॊची लावऴाक भुदतीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वला लॉटय कुरय , ऩाणी ळुध्दीकयण मॊत्रणा
लावऴाक भद
ु तीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

रु.15,00,000/-

वलाधभीम उत्वल अॊतगात वलवलध व्मलस्था कयणे. (ऩॊचलावऴाक खचा)

रु15,00,00,000/-

भनऩा भुख्म कामाारम इभायत ऩाचला भजरा फाॊधणे.

रु.3,46,04,393/-

मभयायोड (ऩूल)ा मळतरनगय ऩरयवयातीर ऩालवाऱी ऩाण्माचा तनचया शोणेवािी

ळाॊती प्राझा (फॉक ऑप फडोदा) ते अय्मऩा भॊदीया ऩमंत नवलन आय.वी.वी.

रु.3,88,95,000/-

नारा फाॊधणे.
24

मभयायोड बाईंदय स्टे ळन दयम्मान बाईंदय ये ल्ले पाटक क्र.35 मेथीर ऩादचायी
बम
ु ायी भागा (Subway) गऱती प्रततफॊधक उऩाममोजना ल दरू
ु स्ती काभे

रु.61,26,188/-

कयण्मावािी ये ल्ले प्रळावनाकडे यक्क्भ जभा कयणे.
25
26

मभयायोड (ऩूल)ा त्रत्रलेणी भशाऩौय फॊगल्माची दरू
ु स्ती ल वुळोमबकयण कयणे.
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेची भख्
ु म कामाारम

, प्रबाग कामाारम इतय

ये न्टर शाऊमवॊग , वॊक्रभण मळफीये , वफले, उड्डाणऩुर ऩाण्माच्मा टाक्मा ,

रु.79,41,450/रु.2,00,00,000/-

स्काम लॉक, वाला.वबागश
ृ , लाचनारम, आमुक्त/भशाऩौय तनलाव, अभ्मामवका
वलयॊ गऱ
ु ा केंद्र , वभाजभॊददये , फारलाड्मा, ळाऱा, अॊगणलाड्मा, चौऩाट्मा,
आयोनम केंद्र , शॉस्ऩीटर, स्भळानबुभी, दपन बुभी इ . भैदाने, उद्माने,
तराल, पुट ओव्शय ब्रीज, वफले लाशतुक फेट, भधीर वला वलद्मुत दरु
ु स्ती,
मभटय ऩॊऩ दरु
ु स्ती इ. दे खबार ल दरु
ु स्तीचे काभ लावऴाक भुदतीने कयणे.
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.45

27

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका वाला .इभायतीभधीर तवेच वबागश
ृ , स्थामी
वमभती वबागश
ृ भाईक मवस्टीभ

रु.25,00,000/-

, EPBX, इॊटयकॉभ UPS System

लावऴाक भुदतीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

28

भनऩा षेत्रात आयषण क्र.246, 365 मेथे वलयॊ गुऱा केंद्र फाॊधणे.

29

रु.1,00,00,000/-

मभयायोड (ऩुल)ा भेजय कौस्तुब याणे जॉगवा ऩाका वलकमवत कयणे.

30

रु.2,00,00,000/-

भनऩा षेत्रातीर स्भळानबभ
ू ीतीर ळलदाशीनीवािी गॅव मवरें डयचा ऩयू लिा

रु.50,00,000/-

31

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र . 1 भधीर गणेळ दे लर नगय तनततन चाऱ ते

रु. 58,75,500/-

32

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र. 1 भधीर गणेळ दे लर एव .टी.ऩी प्रान्ट ते गणेळ

रु. 2,36,84,500/-

33

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र. 1 भधीर जमफजयॊ ग नगय मेथीर यवलॊद्र भाछी ते

रु. 48,09,000/-

34

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र . 1 भधीर गणेळ दे लर नगय मेथीर वाला

35

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र.1 भधीर जमअॊफे नगय नॊ.1 मेथीर ददमरऩ वरुन ते

कयणे.

मवभरा गल्री ळौचारम ऩमंत नारा फाॊधणे.

आनॊद नगय वाला ळौचारमऩमंत वी.वी. यस्ता तमाय कयणे.
स्लाभी नायामण भॊददय नारा ऩमंत गटय फाॊधणे.
ळौचारमाची ऩन
ु :ा फाॊधणी कयणे.

.

वुल्तान खान माॊचे घयाऩमंत गटय फाॊधणे.

36

भनऩा षेत्रात भशीरा बलन फाॊधणे.

रु.50,00,000/रु.24,95,000/रु.3,00,00,000/-

37

घोडफॊदय गाल योड फव डेऩो – 60 कपट योड गटाय फाॊधणे.

38

बाईंदय (ऩूल)ा ये ल्ले पाटक ते गोडदे ल नाका ऩुन:ा ऩष्ृ िीकयण कयणे.

रु.50,00,000/रु.1,00,00,000/-

ऩाणीऩयु लिा वलबाग



ऩाणी ऩयु लिा वलबागातीर भरतन:वायण केंद्र दे खबार दरु
ु स्ती

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

1

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर भरतन

2

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा जेवर मेथीर ड्रेनेज ऩॊऩगश
ृ ात नलीन स्टॉ ड -

दे खबार दरु
ु स्ती कयणे.

फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा , उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे
केंद्रीकृत रयभोट भॉतनटरयॊग आणण
रालणे

3

:वायण केंद्राॊची लावऴाक

VFD आधारयत ऑटोभेळन मवस्टभ

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वेक्टय नॊ
ऩॊऩगश
ृ ात नलीन

. तवेच

रु.902.08 रष

रु.36.00 रष

.3 मभयायोड, मेथीर ड्रेनेज

÷ स्टॉ ड-फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा , उबायणी, चाचणी दे णे ल

कामाान्लीत कयणे . तवेच केंद्रीकृत रयभोट भॉतनटरयॊग आणण VFD आधारयत

रु.62.00 रष

ऑटोभेळन मवस्टभ रालणे
4

मभया बाईंदय भशानगयऩामरके च्मा वेक्टय नॊ .8 मभयायोड ल वष्ृ टी , मभयायोड
मेथीर ड्रेनेज ऩॊऩगश
ृ ात नलीन स्टॉ ड -फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा , उबायणी, चाचणी
दे णे ल कामाान्लीत कयणे . तवेच केंद्रीकृत रयभोट भॉतनटरयॊग आणण
आधारयत ऑटोभेळन मवस्टभ रालणे

5

VFD

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वष्ृ टी , मभयायोड मेथीर ड्रेनेज ऩॊऩगश
ृ ात

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

रु.54.00 रष

रु.16.00 रष
ऩान क्र.46

नलीन स्टॉ ड-फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा, उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे.



मवव्शय वकय भमळन खये दी
6

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर भरलादशन्माभधीर चोकअऩ

काढण्मावािी आलश्म क अवणायी वऩ
ु यवकय भमळन तवेच अनऴ
ु ॊगीक

मॊत्रवाभुग्री / उऩकयणे खये दी कयणेफाफत तवेच एक लऴाावािी भमळन
चारवलणे ल दे खबार दरु
ु स्ती कयणे

. तवेच केंद्रीकृत रयभोट भॉतनटरयॊग

रु.150.00 रष

आणण VFD आधारयत ऑटोभेळन मवस्टभ रालणे



बुमायी गटाय मोजना

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

7

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका बम
ॊ गात मळल्रक अवरेरे
ु ायी गटाय मोजनेअत

रु.1050.36 रष



यशदायीच्मा दिकाणचे गॅऩलकाचे काभ भॅक्रोटनमरॊग ऩद्धतीने (ट्रे चरेव ऩद्धतीने)
ऩूणा कयणे.

ऩॊवऩॊग स्टे ळन ककयकोऱ खये दी / दरु
ु स्ती

अ.क्र.

अॊदाजजत खचा

8

िाणे मेथीर वाकेत ल काऩुयफालडी ल बाईंदय

9

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा जनता नगय मेथीर ऩॊऩ गश
ृ ात नलीन

10



काभाचे नाल
स्टे ळनची लावऴाक दे खबार दरु
ु स्ती कयणे.

(ऩुल)ा मेथीर पाटक ऩॊवऩॊग

स्टॉ ड-फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा, उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा ऩारी मेथीर ऩॊऩ गश
ृ ात नलीन स्टॉ ड -फाम
ऩॊऩाचा ऩयु लिा, उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे.

वलतयण व्मलस्था ककयकोऱ खये दी दरु
ु स्ती

रु.167.89 रष

रु.15.00 रका् ऴ
रु.24.00 रष

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

11

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩाणी ऩुयलिा मोजनेअत
ॊ गात वाकेत ते शटकेळ

रु.112.76 रष

12



ऩमंतच्मा 1590 / 1350 मभ.भी. व्मावाच्मा जरलादशनीचे लावऴाक दे खबार
ल दरु
ु स्ती कयणे.

ऩाणी ऩुयलिा वलबागात वलतयण व्मलस्था ल दे खबार दरु
ु स्ती अॊतगात भजुय
कभाचायी ऩुयलिा कयणे.

रु.300.00 रष

नवलन जरलादशनी टाकणे

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

13

बाईंदय (ऩ) उत्तन मेथीर उत्तन नाका ते यभा शॉटे र ऩारी ऩमंत त्रफडाची

रु.96.87 रष

14

मभयायोड (ऩूल)ा प्रेझट ऩाका जॊक्ळन ते एभ

.आम.डी.वी. जरकॊु बाऩमंत

रु.140.00 रष

एभ.आम.डी.वी. जरकॊु ब मेथे याष्ट्रीम भशाभागा क्र.08 यस्ता छे दन
ू एच.डी.डी

रु.125.00 रष

मभयायोड (ऩुल)ा फाराजी शॉटे र ते वष्ृ टी जॊक्ळन ऩमंत जरलादशनी ऩुयवलणे ल

रु.38.50 रष

15
16

जरलादशनी ऩयु वलणे ल अॊथयणे.
जरलादशनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे.
ऩध्दतीने ऩाईऩ टाकणे.
अॊथयणे.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.47

17

मभयायोड (ऩुल)ा डेल्टा जॊक्ळन ते दारमभमा कॉरेज जॊक्ळन ऩमंत जरलादशनी

रु.45.00 रष

18

मभयायोड

रु.34.00 रष

19
20



ऩुयवलणे ल अॊथयणे.
(ऩल
ु )ा

ऩेणकयऩाडा मेथे दयलेळ प्रकल्ऩ ते तायाचॊद कॊऩनी

उघाडीऩमंत जरलादशनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे.

मभयायोड (ऩुल)ा कनाककमा मेथीर भेयी गोल्ड 1,2 ऩावून मुतनक शाईट ऩुनभ

रु.53.50 रष

कॉकक्रट यस्त्माभध्मे फागधत शोणाऱ्मा जरलादशन्मा स्थराॊतरयत कयणे . (वन

रु.400.00 रष

गाडान ऩमंत जरलादशनी ऩयु वलणे ल अॊथयणे.
2020-21)

ऩाणी ऩुयलिा वलबागातीर खारीर वलवलध काभे

अ.क्र.

काभाचे नाल

1

ळाॊती ऩाका भरतन

2

वष्ृ टी भरतन:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची दे खबार/दरू
ु स्ती

दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे

:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

कयणे.

3

ळाॊती नगय वेक्टय 3 भरतन:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

4

ळाॊती नगय वेक्टय 8 भरतन:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे.

भरतन:वायण केंद्राची दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे.

5

जेवर ऩाका भरतन

दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे.

6

:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

एभ.एभ.आय.डङ.ए. कडून यें टर शाऊमवॊग जस्कभ अॊतगात रोढा
क्ला मा इभायती भधीर भरतन

:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग

स्टे ळनची लावऴाक दे खबार दरु
ु स्ती कयणे.

7

ऩाणी ऩयु लिा वलबागात वलतयण व्मलस्था ल दे खबार दरु
ु स्ती
अॊतगात भजुय कभाचायी ऩुयलिा कयणे

8

मभया बाईदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वलॊधन वलदशयीॊची
लावऴाक दे खबार दरु
ु स्ती कयणे

9

बुमायी गटाय मोजना

10

वाकेत ते शटकेळ ऩमंतची कपडयभेन जरलादशनीची दे खबार

11

भशायाष्ट्र औद्मोगगक वलकाव भशाभॊडऱाभापात

ल दरु
ु स्ती कयणे.

ऩाणी ऩयु लिमावािी फाॊधण्मात आरेल्मा िाणे

(काऩयु फालडी)

12

बाईंदय

पाटक मेथीर ऩॊवऩॊग स्टे ळनची लावऴाक

13

वाकेत, िाणे मेथीर ऩॊवऩॊग स्टे ळनची लावऴाक दे खबार/दरु
ु स्ती

दे खबार/दरु
ु स्ती कयणे
कयणे

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

वुधायीत खचा

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.14.46 रका् ऴ

रु.23.00 रष

रु.160.00 रष

रु.422.00 रष

रु.13.95 रष

रु.24.50 रष

रु.49196.00 रष

रु.51000.00रष

रु.110.00 रष

रु.150.00 रष

रु.49.38 रष

रु.107.00 रष

रु.49.38 रष

रु.82.30 रष

रु.49.38 रष

रु.82.30 रष

30 द.र.मर.

मेथीर ऩॊवऩॊग स्टे ळनची लावऴाक दे खबार/दरु
ु स्ती कयणे
(ऩूल)ा

अॊदाजजत खचा

ऩान क्र.48

आशे.

लयीर वला काभाॊच्मा अॊदाजऩत्रकाॊना ल खचााव प्रळावककम ल आगथाक भान्मता दे ण्मात मेत

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका
वन 2020-21 चे भुऱ अॊदाजऩत्रकाफाफत भा.भशावबेचे अॊदाज
खचा फाजू
अ.क्र.

रेखामळऴा

(रूऩमे राखात)

भा. स्थामी

वमभती अॊदाज

भा.भशावबेचे
अॊदाज

1

भारभत्ता कय ऩुन: भुल्माॊकन कयणे

800.00

500.00

2

ऩदागधकायी/अगधकायी लाशन बत्ता

135.00

100.00

3

लाशन खाजगी गाडमा बाडे

125.00

205.00

4

आयोनम स्थामी आस्थाऩना

4412.80

3500.00

5

लॉडा वापवपाई

12000.00

11000.00

6

एकाजत्भक डाव तनभर
ुा न मोजना

1150.00

900.00

7

कॊत्राटी कभाचाऱ्माॊना Gratuity दे णे

100.00

10.00

8

रुनणारम अस्थामी/आस्थाऩना

850.00

750.00

9

रुनणारमीन कऩडे धर
ु ाई वाप/वपाई

400.00

200.00

10

अततक्रभण ऩोमरव फॊदोफस्त वयु षा/यषक

376.00

300.00

11

अततक्रभण जेवीफी/गॅव कटय/ट्रक बाडमाने घेणे

125.00

150.00

12

फाॊधकाभ- अस्थामी अस्थाऩना/वुयषा/ट्राकपक लॉडान

600.00

400.00

13

यस्ते दे खबार दरु
ु स्ती

4000.00

3575.00

14

वाला.धमभाम उत्वल भॊडऩ/राईट

300.00

150.00

15

वौय ऊजाा तनधी

500.00

150.00

16

कोवलड-19 (ळावन अनुदान)

0.00

2040.00

17

कोवलड-19 (भनऩा दशस्वा)

600.00

880.00

18

भनऩा कभाचायी वानग्र
ु श अनद
ु ान

350.00

175.00

19

वॊगणक शाडालेअय वादशत्म खये दी

300.00

200.00

20

डवत्रफन खये दी

50.00

5.00

21

वक्ळन ऩॊऩ भळीन खये दी बाडे

70.00

50.00

22

नलीन खेऱणी/फेंचव
े

125.00

100.00

23

आयषण क्र.264 भा.फाऱावाशे फ िाकये भैदान वलकमवत कयणे

50.00

10.00

24

उद्मानात मळल्ऩकरा ऩुतऱे फववलणे

50.00

10.00

25

तयण तराल फाॊधणे

100.00

180.00

26

घोडफॊदय ककल्रा वळ
ु ोमबकयण

200.00

350.00

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.49

27

घोडफॊदय ककल्ल्मा ळेजायी मळलवष्ृ टी प्रकल्ऩ याफवलणे

300.00

500.00

28

फुध्दवलशाय भेडीटे ळन वेंटय

150.00

300.00

29

भनऩा भापात शोडींनज कॅन्टीमरलय उबायणे

25.00

150.00

30

आददलावी ऩाडे वलकमवत कयणे(ळावन अनुदान)

50.00

300.00

31

आददलावी ऩाडे वलकमवत कयणे(भनऩा दशस्वा)

0.00

200.00

32

भुरबूत वुवलधा (भनऩा दशस्वा)

300.00

500.00

33

भख्
ु मकामाारम/प्रबाग कामाारम पतनाचय

300.00

150.00

34

कम्मुतनटी वेंटय फाॊधणे

5.00

200.00

35

आयषणे उद्माने वलकमवत कयणे

1200.00

1500.00

36

कॊु ऩणमबॊत फाॊधकाभ कयणे

75.00

150.00

37

आयषण क्र.241 कम्मतु नटी शॉर

200.00

200.00

38

कय ऩुस्तकी वभामोजन

0.00

5500.00

39

ऩाणी फीर

6800.00

6400.00

40

स्थामी आस्थाऩना (ऩाणी ऩुयलिा)

378.91

300.00

41

ऩॊवऩॊग स्टे ळन ककयकोऱ दरु
ु स्ती

700.00

600.00

42

टॉ कय बाडे

250.00

150.00

43

भरतन:वायण केंद्र (दे खबार, दरु
ु स्ती)

830.00

750.00

44

भरतन:वायण केंद्र वलज दे मक

400.00

300.00

45

मभटय कामाळाऱा

350.00

300.00

46

भदशरा फारकल्माण खचा

498.00

300.00

47

लष
ृ ायोऩण वभाजजक लतनकयण

100.00

50.00

48

लष
ृ ायोऩण भजूय ऩुयलिा

150.00

100.00

49

ततलयाची रागलड

50.00

1.00

50

50% मळषण लेतन

1200.00

1100.00

51

वानुग्रश अनुदान (मळषण वलबाग)

40.00

20.00

52

ळारेम वलद्माथी गणलेळ फॅच

100.00

50.00

53

ळारेम वलद्माथी दप्तये /फट
ु /भोजे

80.00

40.00

54

वॊगणक प्रमळषण (मळषण)

40.00

10.00

55

भाध्ममभक मळषण वुरु कयणे

50.00

5.00

56

फारलाडी स्थामी आस्थाऩना

159.17

110.00

57

नलीन ळाऱा इभायत फाॊधणे

800.00

500.00

58

ऩरयलशन "फ" अॊदाजऩत्रकाकडे शस्ताॊतयण

2383.00

2000.00

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.50

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका
वन 2020-21 चे भऱ
ु अॊदाजऩत्रकाफाफत भा.भशावबेचे अॊदाज

जभा फाजू
अ.क्र.

(रूऩमे राखात)

भा. स्थामी वमभती

रेखामळऴा

1

भोकऱमा जागेलयीर कय

2

स्थातनक वॊस्था कय

3

1% भुद्राॊक ळुल्क

4

GST अनुदान

5

अॊदाज

भा.भशावबेचे अॊदाज

2200.00

1600.00

200.00

100.00

6000.00

5900.00

22100.00

20367.00

जादशयात कय

360.00

200.00

6

शोडींनज/परक

1000.00

500.00

7

वळुल्क लाशन कय/ऩे ॲण्ड ऩाका

115.00

50.00

8

फाजाय पी

800.00

400.00

9

यस्ता नक
ु वान बयऩाई

6000.00

5000.00

10

ऩयलाने दाखरे

200.00

95.00

11

ककल्रा जजणोध्दाय अनद
ु ान

300.00

500.00

12

कोवलड ळावन अनद
ु ान

0.00

2040.00

13

आददलावी लस्ती वलकाव अनुदान

0.00

300.00

14

नवलन यस्ते/गटाये ळावन अनुदान

5400.00

0.00

15

भारभत्ता कयालयीर व्माज

1100.00

920.00

16

भारभत्ता शस्ताॊतयण ऩावून उत्ऩन्न

0.00

10000.00

17

अजननळभन अॊदाजऩत्रकातून शस्ताॊतयण

0.00

1000.00

18

बुमायी गटाय मोजना कजा

5000.00

4700.00

याकेळ ळशा :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

कोजव्शड 19 वािी काशी नगयवेलकाॊनी तनधी ददरेरा आशे तो आऩल्मारा कोजव्शड

19 वािी

लगा कयामचा आशे . त्माभध्मे भशाऩौय तनधी आशे . 20 राख वन्भा. वदस्म प्रवलण ऩाटीर वाशे फ माॊनी

10 राखाचा तनधी ददरेरा आशे . वन्भा. वदस्म याजेंद्र जैनजी माॊ नी 15 राखाचा नगयवेलक तनधी लगा
कयण्माकरयता वाॊगगतरेरा आशे . याकेळ ळशाजी माॊनी

15 राखाचा तनधी ददरेरा आशे . धल
ृ ककळोय

ऩाटीर माॊनी 15 राखाचा नगयवेलक तनधी ददरा आशे . श्रीभ. तनरभ ढलण ताई माॊनी
नगयवेलक तनधी ददरेरा आशे . उऩभशाऩौय शवभुख गेशरोतजी ह्माॊनी
कोजव्शड 19 वािी ददरेरा आशे . तो आऩल्मारा कोजव्शड
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

15 राखाचा

15 राखाचा नगयवेलक तनधी

19 भध्मे लगा कयामचा आशे . आजच्मा
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फजेटभध्मे आऩण ह्माची भान्मता घेत आशोत. अजून कोणारा द्मामचा अवेर तय तवे ऩत्र तुम्शी दे ऊ
ळकता. वन्भा. वदस्म धल
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फ माॊनी भाॊडरेल्मा ियालालय कोणा
त्माॊनी फोरा.

रा फोरामचे आशे

जुफेय इनाभदाय :-

भॅडभ भाझा ियाल आशे.

भा. भशाऩौय :-

दिक आशे. वन्भा. वदस्म प्रवलण ऩाटीर माॊना फोरामरा भी वॊधी दे त.े

प्रवलण ऩाटीर :-

ऩदशरी गोष्ट म्शणजे ियालाच्मा अगोदय तुम्शी आभची वुचना घेणाय शोते . ियालाभध्मे तय त्मा

घेणाय आशात का? ढलण भॅडभने ज्मा वच
ु ना भाॊडरेल्मा आशे त त्मा घेणाय आशे त का?
भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा वलयोध कयामचा आशे की पक्त वुचना भाॊडामच्मा आशे त.

प्रवलण ऩाटीर :-

वुचना. जय वुचना नवेर भाॊडत तय आम्शारा त्माच्मालय वलचाय कयाला रागेर ना . आभच्मा

वूचना आशे त . आभचा ियाला रा वलयोध नाशी . फजेटच्मा फाफतीत आभच्मा काशी वुचना शोत्मा त्मा
पक्त भान्म कया.
भा. भशाऩौय :-

वच
ु ना वलचायात घ्मा अवे म्शटरेरे आशे

स्लरुऩात भाॊडा.

. तम्
ु शारा वच
ु ना भाॊडामच्मा अवतीर तय रेखी

प्रवलण ऩाटीर :-

ढलण भॅडभने ज्मा वुचना भाॊडरेल्मा शोत्मा त्माच वुचना शोत्मा.

भा. भशाऩौय :-

त्माॊचा वलचाय कयाला अवे ियालात म्शटरे ना . वन्भा. वदस्मा श्रीभ . ढलण ताई माॊनी ज्मा

वुचना भाॊडरेल्मा आशे त त्मा वलचायात घेण्मात माव्मा अवे म्शटरेरे आशे.
प्रवलण ऩाटीर :-

वलऴम तोच झारा की , ियालात घेतात . आभचा भऱ
ु ियालारा वलयोध नाशी . पक्त ियालाच्मा

फाजूने काशी आभच्मा वुचना आशे त त्मा घेतल्मा तयी चारेर.
भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा ियाल भाॊडामचा आशे का?

प्रवलण ऩाटीर :-

ियाल नाशी आभच्मा वच
ु ना आशे त. त्मा वच
ु ना तम्
ु शी वलचायात घ्मा फव एलढाच वलऴम शोता.

भा. भशाऩौय :-

दिक आशे. अजून कोणारा ह्मा ियालाफद्दर फोरामचे आशे का?

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ भरा फोरामचे आशे . आभचे वन्भा. वशकायी ॲड. धल
ृ ककळोय ऩाटीर शे भगाळी

ऩयत आता त्माॊनी ऩरयलनशचा वलऴम काढरा . भगाळी तुम्शी भरा वाॊगगतरे त्मा वलऴमालय भी तुम्शारा
फोरामरा दे ईन . त्मानॊतय भरा फोरामरा ददरे नाशी . ियाल झाल्मा लय ऩण भी त्मा वॊदबाात दे खीर

प्रश्न वलचारु ळकते की ते म्शणत आशे त प्रत्मेक लेऱी स्ऩष्टीकयण दे तात की तेव्शा वाॊगगतरे िे केदायाॊनी
गाड्मा फॊद केल्मा नाशीत . काभगायाॊनी फॊद केल्मा भग काभगायाॊचा ऩगाय मभऱारा नाशी म्शणन
ू

काभगायाॊनी फॊद केरा ना . म्शणजे त्मारा जफाफ दाय कोण िे केदायच शोता ना . ककती ददळाबूर कयाली
ती ककती कयाली . त्मारा काशी अथा आशे की नाशी त्माच्मालय फये च ऩॉईंट आशे त
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

. आता त्माॊनी तो
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वलऴम का रयऩीट केरा ? भी भाझ्मा भादशतीनुवाय वाॊगते आम्शी तीन लेऱा गेरो त्मा
कमभळनय वाशे फाॊनी ऩदशरा डेप्मट
ु ी कमभळनयने

वोभलायी घेतरी भग ह्माॊना शे भादशती नाशी का

-त्मा लेऱी

मभटीॊग घेतरी शोती . त्मानॊतय कमभळनय वाशे फाॊनी
. म्शणतात आता आरे िे केदायाॊची फाजू घेऊन

आभच्माळी लाद घारामचे का. दिक आशे तो ऩरयलनशचा वलऴम झारा . आताचा वलऴम तुम्शारा वाॊगते .
ते वाॊगत आशे त की प्रभोद भशाजन वाशे फाॊनी फाऱा वाशे फ करा दारनाफद्दर जेव्शा आभदायाॊनी तनधी
आणरा भग त्मालेऱी वन्भा. नयें द्र भेशता वाशे फ ऩण आभदाय शोते ना.
प्रवलण ऩाटीर :-

भुख्मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव वाशे फ शोते तेव्शा आणामचा शोता ना.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. भशाऩौय :-

तुभचा ियाल भाॊडामचा आशे का?

तनरभ ढलण :-

त्माॊनी केरेल्मा प्रश्नाॊलय ढलण भॅडभरा त्माॊनी प्रश्न वलचायरेत भग भी उत्तय दे ते ना.

भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा फोरामरा वॊधी ददरेरी आशे. आता ियाल झारेरा आशे. तुभचा दव
ु या ियाल आशे का?

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ , ळेलटी माचा अथा शे ददळाबूर कयत आशे त . भग तुम्शी आम्शारा स्ऩष्टीकयण

द्मा ना . त्माॊनी आता वलऴम भाॊडरे त्माॊना स्ऩष्टीकयण दे ते ना
आभदाय म्शणून तनधी आणतात त्मालेऱी वन्भा

. आभदाय प्रताऩ वयनाईक जेव्शा

. नयें द्र भेशता वाशे फ ऩण आभदाय शोते

. त्मालेऱी

कात्रजचे भुख्मभॊत्री पडणलीव वाशे फ शोते . त्मालेऱी त्माॊनी का नाशी आणरे . आणण आता दव
ु यी गोष्ट
उध्दल वाशे फाॊनी तुम्शी म्शणत आशात वेंट्रर गव्शाभेंटकडून आणल्मानॊतय स्टे ट गव्शा भेंट दे ईर म्शणून
उध्दल वाशे फाॊनी शे वाॊगगतरे.
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
प्रवलण ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅ डभ, धल
ृ ककळोय ज्मा लेऱेरा वबागश
ृ ाची ददळाबूर कयतात त्मालेऱेरा तुम्शी त्माॊना

फोरत नाशीत. आता ढलण भॅडभ फोरत आशे त तय तम्
ु शी त्माॊना गप्ऩ फवला. 4 गोष्टी खऱ्मा आणण 8
गोष्टी खोट्मा फोरतात. डामये क्ट भुख्मभॊत्रमाॊलय आयोऩ कयत आशे त. आभदायालय आयोऩ कयतात.
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
प्रवलण ऩाटीर :-

धल
ृ ककळोय ऩाटीर फोररे त्माचे स्ऩष्टीकयण आम्शी दे त आशोत . वयनाईक वाशे फाॊनी 25 कोटी

तनधी आणरा त्मालेऱेरा नयें द्र भेशता आभदाय शोतेच ना . भख्
ु मभॊत्री तेव्शा दे लेंद्र पडणलीव शोते . तेव्शा
आणामचा शोता. वबागश
ू कयामची.
ृ ात कळारा खोटे फोरामचे, कळारा ददळाबर
भा. भशाऩौय :-

एकानेच फोरा.

तनरभ ढलण :-

भाझे नाल घेऊन त्माॊनी प्रश्न वलचायरे . त्माॊची उत्तय भी दे ते . जेव्शा धल
ृ ककळोय फोरत आशे त ,

वाॊगत आशे त ददळाबूर कयामची ती ककती कयामची . भगाळी वाॊगगतरे आभदायाॊचे नाल तेव्शा दोघेशी

आभदाय शोते एक बाजऩ आणण एक मळलवे नेचे शोते. आभच्मा वयनाईक वाशे फाॊनी जेव्शा तनधी आणरा
आणण पडणलीव वाशे फ शोते त्मालेऱी का भागणी नाशी केरी ? प्रभोदजी भशाजन करादारन शोणेवािी

भग त्मानॊतय आता दे खीर एलढा तनधी उध्दल वाशे फाॊनी वयऱ वाॊगगतरे शोते प्रळ ा् नात की जव तुम्शी

म्शणत आशे त तुभचा जी .एव.टी आभच्माकडे ऩें डीॊग आशे . तवाच आभचा ऩण वेंट्रर गव्शा भेंटकडे ऩें डीॊग
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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आशे . तुम्शी जेलढा तनधी भागार तेलढा द्मामरा तमाय आशोत

. त्मा ददलळीची ये कॉडींग काढा एलढे

वगऱे वाॊगताना दे खीर इथे वयऱ वाॊगतात वेंट्रर गव्शाभेंट दे ईर तेव्शा स्टे ट गव्शा भेंट . आम्शी तम्
ु शारा

दे ऊ अवे उध्दल वाशे फ फोररे एलढे खोटे . भशाऩौय भॅडभ तुम्शी शोता तुम्शारा भादशत आशे . भगाळी

तुम्शी त्माचा उल्रेख ऩण केरेरा आशे. उध्दल वाशे फाॊनी वाॊगगतरेरे आशे जो तनधी रागेर तो तनधी भी
द्मामरा तमाय आशे म्शणन
ू .
प्रवलण ऩाटीर :-

तुभच्मा ऩदाचा वन्भान कयतो अवेशी उध्लजी फोररे.

तनरभ ढलण :-

आम्शी वत्तेत आशोत म्शणून आम्शी तनधी आणाला म्शणून वाॊगत आशे त . वयनाईक वाशे फाॊनी

दे खीर ऩदशल्माॊदा 15 कोटी आणन
ू ददरे . त्मानॊतय 10 कोटी त्मा ददलळी ऩारकभॊत्री आरे शोते तेव्शा
त्माॊनी जादशय केरे आणण त्माच्मा व्मततरयक्त दे खीर तनधी द्मामरा तमाय आ

शे त आणण शे रोक

आणामरा तमाय आशे त . भग तयी तुम्शी आयोऩ कयता दव
ु ऱ्मा फद्दर चाॊगरे तयी म्शणा . आम्शी उदाय
भनाने म्शणतो . जयी बाजऩने कामा केरे तयी चाॊगरे केरे म्शणन
ू आणण वलकावाच्मा आड आम्शी
कधीच आरो नाशी . शे याजकायण तुम्शी कयत आशोत . शे याजकायण माच्माऩुढे तनरभ ढलण

भॅडभ शे

फोररे, तनरभ ढलण फोरल्मा ते प्रुव्श कयामचे तोच ळब्द िे लामची तनरभ भॅडभभध्मे ताकद आशे.
भा. भशाऩौय :-

ढलण ताई तुम्शी जे फोररात त्माच्मालयती आता कोणीच स्ऩष्टीकयण दे ऊ नका.

तनरभ ढलण :-

त्माॊनी ऩण तवे फोरामचे नाशी त्माॊना वाॊगा.

भा. भशाऩौय :-

ढलणताई जेव्शा एक वदस्म.................

तनरभ ढलण :-

आभच्मा वला वच
ु ना घेऊन आम्शी ज्मा ऩदशल्माऩावन
ू भाॊडरेल्मा आशे त त्मा वच
ु ना आणण

आम्शी डफर ढोरकी कधी केरी नाशी . आम्शी जो ळब्द आशे तो ळब्द फाऱावाशे फाॊनी आम्शारा तेच
मळकवलरेरे आशे . जे फोरामचे तेच करुन दाखलामचे ळेलट

ऩमंत तोच ळब्द िे लामचा . आणण त्मा

ऩध्दतीने आम्शी आजऩमंत लालयतोम . त्माभऱ
ु े ॲड. धल
ु ऱ्माॊलय आयोऩ
ृ ककळोयजीॊना वाॊगा की जेव्शा दव
कयताना आयोऩ मवध्द कयामची ताकद िे ला

. आम्शी आशोत आभचा ळब्द कधीच ऩरटणाय नाशी

त्माभुऱे अवे आयोऩ ऩयत कधीच करु नका. वबागश
ृ ात ददळाबूर करु नका आणण रोकाॊची ऩण.
भा. भशाऩौय :-

वला वन्भा . वदस्म कृऩमा आता कोणी फोरू नका

.

. भी कोणाराच ऩयलानगी दे णाय नाशी .

वन्भा. वदस्माॊना भी वलनॊती कयते की, ह्मा ळशयातरे जेलढे आभदाय शोऊन गेरेत ककॊला त्माॊनी जे जे

कामा केरेरे आशे ते वला मभया बाईंदय ळशयारा भादशत आशे . आणण ह्मा दिकाणी जे वदस्म उऩजस्थत
नाशी आशे त त्माॊच्मा फद्दर चचाा उगीच करु नमे आणण एक वदस्म जेव्शा स्ऩष्टीकयण भागतो

त्मालेऱेरा दव
ु या वदस्म उिून त्माचे स्ऩष्टीकयण दे तो . तय ते एकभेकाॊभध्मे अवरेरे आऩण ददरेरे

स्ऩष्टीकयण ते स्ऩष्टीकयण धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊनी ह्मा दिकाणी भाॊडरेरे आशे . त्माभुऱे त्माच्मालयती
चचाा न कयता आऩल्मा वलऴमालयती आऩण जाऊ मा

. धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊनी भाॊडरेरा आशे . मा

ियालालयती ज्मारा वभथान कयामचे आशे ककॊला वलयोध कयामचा अवेर त्माॊनी दव
ु या ियाल भाॊडू ळकता.
जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ भाझा ियाल आशे.

भा. भशाऩौय :-

डामये क्ट ियाल लाचा. चचाा नको.
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जुफेय इनाभदाय :-

ियाल भाॊडण्माच्मा आधी भशाऩौय भॅडभ.........

भा. भशाऩौय :-

चचाा अजजफात नाशी ियाल भाॊडा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

फजेटचा ियाल आशे . भशाऩौय भॅडभ , ियाल भाॊडणे तो भाझा अगधकाय

आशे . भाझा अगधकाय

कोणी दशवकाऊन घेऊ ळकत नाशी. तुम्शारा भादशती दे ऊ इजच्छतो धल
ृ ककळोय फोररे की आरेरी वुचना
भॊत्रारम स्तयालय आशे........
भा. भशाऩौय :-

धल
ृ ककळोय लयती फोरू नका.

जुफेय इनाभदाय :-

कवे आशे . ते आभच्माभध्मे शोते तोऩमंत फयोफय शोते त्माॊनी ददळा फदररी

गल्रीऩमंत अवे खोटे फोरतात ना.

ददल्रीलरून

भा. भशाऩौय :-

ददल्रीरा तुम्शीच ऩोशोचरे शोते.

जुफेय इनाभदाय :-

आभच्माकडे शोते तोऩमंत चाॊगरे शोते . ऩामरकेरा जी वुचना आरेरी आशे भशाऩौय भॅडभ तो

जो जी.आय आरेरा भशाऩामरकेरा 8 भे रा आरेरा आशे . त्माचा भाझ्माकडे ऩु याला आशे . दव
ु यॊ म्शणजे

अवे आशे की केंद्र ळावनाने याज्म ळावनारा तनधी ददरेराच नाशी . शे डी.एन.ए चा रयऩोटा आशे . वेंटय
इननोय भशायाष्ट्र 12 राख कयोड आत्भ तनबाय ऩॅकेज मळलवेना उध्दलजी िाकये चा ळुध्दभुखी दव
ु यॊ

आम्शारा ददरेरा आम्शारा आत्भ तनबाय व्शामरा वाॊगगतरे आम्शारा वाॊगगतरे थाऱी लाजला, भेणफत्ती
ऩेटला आम्शी ऩेटलरी माच्माऩरीकडे काशी केरेरे नाशी
आशे त.

. पक्त आम्शारा केरेरे लादे शे त्रफनफुडाचे

भा. भशाऩौय :-

तुभचा ियाल आशे का? तुम्शी वलऴम लाचा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भाझा ियाल आशे . भशाऩौय भॅडभ , ियालाचे काम आशे . शा ऩूणा

चाररेरा आशे.

अथावॊकल्ऩ त्माच्मालयच

भा. भशाऩौय :-

ते लाक्म काढून टाका.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

अथावॊकल्ऩ कळालय चाररेरा आशे ? अथावॊकल्ऩ चाररेरा आशे तनधीलय . तनधी कोण दे णाय

कोयोनाचा प्रादा ब
ु ालाभध्मे?
भा. भशाऩौय :-

इनाभदाय वाशे फ तुम्शी जवे फोरतात तवे इतय

वदस्म खऩ
ू चाॊगरे फोरतात . ऩण भी त्माॊना

फोरू दे त नाशी कायण तुम्शी गटनेते आशात तुम्शी ियालालय न फोरता............
जुफेय इनाभदाय :आशे.

भशाऩौय भॅडभ , अथावॊकल्ऩ अॊदाजऩत्रकालय चचाा तावन ताव चारते तुम्शारा घाई तयी काम

भा. भशाऩौय :-

तुम्शारा बयऩूय लेऱ ददरा.
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जुफेय इनाभदाय :-

भाझे फये च काशी फोरामचे फाकी आशे 4 ऩाने फोरामची फाकी आशे त.

भा. भशाऩौय :-

भाझे शे म्शणणे आशे की वन्भा

ियालालयती तभ
ु ची भान्मता आशे का?

. धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊनी जो ियाल भाॊडरेरा आशे त्मा

जुफेय इनाभदाय :नाशी.

भा. भशाऩौय :-

नाशी तय भग तुभचा ियाल आशे का?

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भी ियाल लाचणाय आशे.

भा. भशाऩौय :लाचा.

जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ, ियाल लाचामच्मा आधी भाझी बयऩूय इच्छा आशे तुम्शारा कवलता ऐकलामची.

भा. भशाऩौय :-

भाझ्मा दारनात मेऊन कवलता लाचा भी ऐकामरा तमाय आशे. भाझ्मा दारनात मा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

कायण ह्मा वलऴमालय आज जो आजची वबा वॊऩूच ळकत नाशी . कायण आऩल्मारा 20 राख

कोटी रुऩमे भधन
ू 0.01 टक्के एक टक्का 200 कोटी जयी ददरे तयी आऩण ह्मा ळशयाचा 100 टक्के
भारभत्ता कय आणण ऩाणी ऩट्टीत वुट दे ऊ ळकतो . पक्त 200 कोटी रुऩमे ती कळी दे ता मेईर ददरी
ऩादशजे आम्शारा त्माची ळाश्लती नाशी . लादा लो कय गए थे की दें गे

20 राख कयोड कफ दें गे ऩाचले

ददन दें गे ककवीवे वन
ु मरमा शोगा भोददजीने मश दतु नमा मवपा चाय ददन की शै
पक्त रोकाॊना लादे कयामचे.

| अळा प्रकाये ह्माॊनी

भा. भशाऩौय :-

तभ
ु चा ियाल आशे का? भी आधीच वाॊगगतरे शोते तम्
ु शी अळा ऩध्दतीचे लक्तव्म करु नका. तो

वबागश
ृ ाचा वलऴम नाशी. तुम्शी ियालालयती मा.
जुफेय इनाभदाय :-

ते आभचे प्रधानभॊत्री आशे त त्माॊचा उल्रेख कयामचा तो कुिे कयामचा. ते रोकप्रतततनधी आशे त.

ह्मा दे ळाचे रोकप्रतततनधी आशे त . आम्शी त्माॊना ततथे जाऊन जलाफ वल
भाध्मभातन
ू आम्शी वलचायतो. अगधकाय आशे भाझा रोकताॊत्रत्रक.

चारु ळकत नाशी . तुभच्मा

भा. भशाऩौय :-

ियाल भाॊडा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वन

2019-20 चे वुधारयत ल वन

2020-21 चे भूऱ

अॊदाजऩत्रकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत . (“अ” + “भदशरा ल फारकल्माण ” “अॊध ल अऩॊग ” + “JNNURM”
+ “P” + “लष
ृ प्रागधकयण” + “मळषण”) अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्र भॊजुयीवािी भा
प्रस्तावलत आशे . ऩण
ू ा जग गेल्मा ऩाच भदशने नोलेर कोवलड

. भशावबेभध्मे

19 कोयोना मा भशाभायीने त्रस्त आशे .

चामना लश
ु ान ळशयाभधन
ू वरु
ु झारेल्मा मा भशायोगाऩावन
ू कुिराशी दे ळ वयु क्षषत यादशरेरा नाशी . वदय
भशाभायीचा प्रादब
ु ााल गतीने मा दे ळात वॊवगा कयत आशे ल आज योगीॊची वॊख्मा लीव राखाऩमंत झारी

आशे . मा योगालय उऩचायाचे वॊळोधन कामा वुरु अवून उऩचाय प्रतीषेत आशे . कोयोना भशाभायी वॊवगा
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०
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योखण्मावािी रॉकडाऊन शा उऩाम अवा प्रमोग केंद्र ळावनाने केरेरा अवून , दद. 24/03/2020 ऩावून
ऩढ
ु ीर आदे ळाऩमंत ऩण
ू ा दे ळ जवे थे मा ऩरयजस्थतीत थाॊफेर . दे ळ थाॊफरे , त्माच फयोफय अथाव्मलस्था शी
थाॊफरी. मा दे ळाच्मा जनवॊखेच्मा 77 टक्के रोकवॊख्मा काभगाय लगा आशे . मळल्रक रशान ल भोिे
व्मालवातमक काभकाज कयणाये आशे त . रॉकडाऊनभुऱे प्रळावकीम नोकयी कयणाये ल काशी प्रभाणात
व्मलवामीक आऩरी आगथाक फाजू वाॊबाऱू ळकरे

, फाकी 90 टक्के जनवॊख्मा मा रॉक डाऊनभऱ
ु े

आगथाकरयत्मा दमु भाऱ झारेरे आशे ल ऩुढे ककती अतनजश्चत काऱाऩमंत शी ऩरयजस्थत याशीर शा एक
प्रश्नगचन्श आशे . मभळन त्रफगन अगेन मा धतीलय रॉकडाऊनभध्मे काशी प्रभाणात मळगथरता

टप्माटप्माने दे ण्मात आरी अवरी तयीशी अथाव्मलस्था वुधायण्माव अलधी रागणाय आशे शी लस्तजु स्थती
आशे . मभया बाईंदय ळशयाच्मा जनतेचा अथाव्मलस्थेलय मा रॉकडाऊनचा प्रबाल तततक्माच प्रभाणात

आशे . मा उऩनगयाभध्मे याशणाये यदशलावी शे भध्मभ लगा , वाभान्म लगा ल अॊतोद्म आगथाक लगाातरे

आशे त. मा ळशयात अॊतोद्म लगा शा 48 टक्केशून अगधक आशे . छोटे व्मलवाम ल नो कयी कयणाया लगा
ह्मा ळशयाचा भोिा बाग आशे . शी जनवॊख्मा शातालय ऩोट घेऊन चारणायी आगथाकरयत्मा अस्लस्थ ल
उध्लस्त झारेरी आशे.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका प्रळावन शा एक प्रळावनाचा बाग अवून त्माॊनी यदशलाळीमाॊना

मा ऩरयजस्थतीत भदतीचा शात ऩुढे केरा ऩादशजे , मभया बाईंदय भशानगयऩामरका स्थामी वमभतीने लऴा

2020-21 अॊदाजऩत्रकात भारभत्ता कयातून 11100.00 कोटी तवेच ऩाणीऩटी 8200.00 कोटी उत्ऩन्न
प्रस्तावलत केरे आशे . तयी उऩयोक्त वलऴम अबाली वॊकट तनलायण तनधी मा दृष्टीकोनातून
चारू लऴााचाभध्मे लणीज अवताऩनारा भारभत्ता कयभध्मे

2020-21

50 टक्के वट
ू ल भारभत्ता कय (घयऩट्टी)

वॊऩूणऩ
ा णे 100 टक्के भाप कयाली तवेच वदतनका, घयवॊकुर माॊना ऩािलण्मात मेणाये ऩाणी त्रफर 100
टक्के भाप कयाले ल लणीज अवताऩनारा

50 टक्के वूट दे ण्मात माली . 2019-20 लऴााचे भारभत्ता

कय, ऩाणी दे मक (त्रफर) यदशलाळी 31 भाचाऩमंत अदा करु ळकरे नाशी तयी त्मालय आकयण्मात मेणाये

व्माज वॊऩूणऩ
ा णे यद्द कयाले. मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने 2020-21 अथावॊकल्ऩ अॊदाजऩत्रकात जभेची
फाजू 181283.97 प्रस्तावलत केरी आशे तयी मा जभेचा तनधीभधन
ू चारू लऴााचे भशवर
ु ी उत्ऩन्न

भारभत्ता लऴााभध्मे कुिरेशी नवलन वल काव कामा वुरु करु नमे . 2019-20 भध्मे फाॊधकाभ वलबागाने
ददरेरे कामाादेळ माॊनाशी स्थगगती दे ण्मात माले . वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाचे पक्त अत्मॊत गयजेचे

डागडुगीचे काभ वरु
ु िे लाले . वलकाव काभे ळावन तनधी भधन
ू कयाले , प्रस्तावलत अवरेरी काभे कोयोना
प्रादब
ु ााल वॊऩल्मानॊतय शाती घेण्मात माली . ळशयात कोयोना उऩचायावािी जास्तची वोम वुवलधा उऩरब्ध
कयाली ऩामरकेचा

/ ळावनाच्मा तनधीचा मोनम लाऩय वदय काभावािी कयाला

. तवेच भशाऩौय ,

उऩभशाऩौय, स्थामी वमभती वबाऩती, नगयवेलक स्लेच्छा तनधी ल प्रबाग वमभती तनधी यद्द कयाले तवेच
भूऱ अॊदाजऩत्रकातून इतय वमभतीॊना शस्ताॊतय शोणाये तनधी दे ण्मात मेऊ नमे चारू
लऴा जादशय करुन पक्त मा भशाभायीरा रढा दे ण्मावािी ऩाऊर उचराले
यादशरे तय वलकाव काभ शोत याशतीर.

2020-21 कोयोना

. ळशयाचे यदशलाळी तनयोगी

तयी वन 2020-21 अथावॊकल्ऩ अॊदाज उऩयोक्त ऩरयजस्थतीचे अलरोकन करुन प्रस्तावलत आशे .

प्रळावनाने काटे कोयऩणे अॊभरफजालणी कयाली अवा भी ियाल भाॊडत आशे . तवेच ददनाॊक 4 भे 2020
ळावन तनणाम क्र . अथा 2020/प्र.क्र. 65/ अथा याज्म ळावनाचा वूचनाॊचा काटे कोयऩणे अॊभरफजालणी
कयाली अवा ियाल भाॊडत आशे.
नुयजशाॉ शुवेन :भाझे अनभ
ु ोदन आशे.
भा. भशाऩौय :-

वगचल वाशे फ दोन ियाल आरे आशे त.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.57

जुफेय इनाभदाय :-

काॉग्रेव ऩषाच्मा लतीने आम्शी ियाल केरेरा आशे . भतदानाची गयज अवेर तय घ्मा . मळलवेना

त्माच्माभध्मे वभालेळ शोत अवेर तय तवे मळलवेनेचे गटनेत्माॊनी तवा तनणाम घ्माला.
भा. भशाऩौय :-

गटनेते तनरभ ताई

तम्
ु शारा जफ
ु ेय इनाभदाय वाशे फाॊनी भाॊडरेल्मा ियालाच्मा फाजन
ू े भत

भाॊडामचे की नगयवेलक धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊनी भाॊडरेल्मा ियालाच्मा फाजूने भाॊडामचे आशे.
तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ एक मभतनट. भरा जया वलयोधी ऩषनेत्माॊळी फोरू द्मा.

प्रवलण ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, भरा वाॊगा की ढलण भॅडभने ज्मा वच
ु ना आशे त त्मा ियालात घेत अवार तय

आम्शी त्मा ियालाच्मा फाजूने नाशीतय आम्शी जुफेय इनाभदायाॊच्मा ियालाच्मा फाजूने आभचे भतदान
याशीर.

भा. भशाऩौय :-

िीक आशे. तत्ऩूली अततरयक्त आमुक्त लरुऱकय वाशे फ काशी वाॊगणाय आशे त.

भा. अततरयक्त आमुक्त :-

भशाऩौय भॅडभ , कयाफाफत भाॊडरेल्मा वदय प्रस्तालालय प्रळावनाचे भत अवे आशे की चारू

लऴााच्मा वाभान्म कयालय जास्तीत जास्त 10 टक्के वूट दे णे मोनम शोईर. शा प्रळावनाचा भत आशे.
प्रवलण ऩाटीर :-

ियालालय तय 50 टक्के आशे.

भा. अततरयक्त आमुक्त :-

आस्थाऩनेचा खचा कभी कयण्माचा प्रमत्न आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

भारभत्ता कयाभध्मे वट
ू द्मा.

भा. भशाऩौय :-

ह्मा दिकाणी आमुक्ताॊनी त्माॊची बूमभका भाॊडरेरी आशे

. आऩरा ियाल धल
ृ ककळोय ऩाटीर

वाशे फाॊनी केरेरा आशे . एक ियाल जफ
ु ेय इनाभदाय वाशे फाॊनी केरेरा आशे . दोन ियाल आरेरे आशे त .
तनरभ ढलण ताईन वलयोधी ऩषनेता प्रवलण ऩाटीर वाशे फ माॊच्माळी चचाा केरी अवेर.
प्रवलण ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, आभचे भत अवे आशे की तुभच्मा ियालारा आम्शी भॊजूयी दे तो ऩण आभच्मा

ज्मा वुचना आशे त ज्मा ढलण भॅडभने भाॊडरेल्मा आशे त त्मा वुचनेवश ियाल भॊजूय कया.
भा. भशाऩौय :-

तुभच्मा वुचनाॊचा वलचाय कयण्मात मेईर . ऩण तुभच्मा वुचना आता ियालाभध्मे घेता मेणाय

नाशी. कायण ियाल त्माॊचा भाॊडून झारेरा आशे.
तनरभ ढलण :-

ियाल जयी त्माॊनी भाॊडरा तयी वुचना तुम्शी ऩूणा वलाानुभते भाॊडण्माऩूली तुम्शी वुचनेवशीत

भान्म कयतो म्शणून फोरा . प्रवलणजी वुचनावशीत भान्म कयतो जेव्शा भशाऩौय म्शणतीर तेव्शाच वला

शोईर. जयी ियाल लाचरा तयी वुचनेवशीत भान्म कयतो. त्माॊनी द्मामचा अनुभोदन रुरीॊग त्माॊनी ददरी
तयी जभेर.

चॊद्रकाॊत लैती :-

त्माॊनी भाॊडरेल्मा भुऱ ियालाभध्मे आऩण त्माॊच्मा उऩवुचना स्लीकाय करु ळकता . ऩयॊ तु शी जी

प्राप्त ऩरयजस्थती आशे शी वबा व्शी .वी. द्लाये चाररेरी आशे . त्माच्माभुऱे त्मा उऩवुचना तुभच्माऩमंत
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प्रत्मष ऩोशोचरेल्मा नाशीत . त्माच्माभुऱे त्मा उऩवचन
ु ा केरा जाईर अवा जय तनणाम ददरा तय त्मा
उऩवच
ु ना त्मात वभावलष्ट शोऊ ळकतात.
तनरभ ढलण :-

लैती वाशे फ , त्माॊना व्शाट्वअऩलय अगोदय टाकरेल्मा आशे त . कायण ऑनराईन अवल्माभुऱे

व्शॉट्वअऩ लय त्माॊना रेटय ददरे.
चॊद्रकाॊत लैती :-

चारू वबेभध्मे व्शाट्व अऩ लगैये ऩाशणे शे अमोनम याशीर आणण ते त्माॊनी नक्कीच ऩादशरे

अवेर. वॊऩूणा वबागश
ृ ाने तुभची वलांची तनलेदन लाचरेरी आशे त . मभया बाईंदय ळशय शे तुभच आभचॊ

आशे आणण ह्मा ळशयातीर नागरयकाॊच आऩण प्रतततनधीत्ल कयतो. त्माच्माभुऱे कोणाची बूमभका चक
ू ीची
आशे अळातरा बाग नाशी आणण खऩ
. भशाऩौयाचॊ भनाऩावन
ू चाॊगर वलांच भनाऩावन
ू कौतक
ु
ू कौतक
ु

की खेऱीभेऱीच्मा लातालयणात वबा ऩाय ऩडते . उऩावूचनाॊचा स्लीकाय व्शाला . जुफेय इनाभदाय वाशे फाॊना
ऩण वलनॊती याशीर की कुिराशी अठ्ठाशाव न कयता
वच
ु नाॊचा जस्लकाय शोणाय नाशी

.

जवे भी ऩदशरे वाॊगगतर की रोकप्रतततनधीॊच्मा

आताच त्माॊनी वाॊगगतरॊ तक
ु ायाभ भॊड
ु े वाशे फाॊनी नागऩयू

भशानगयऩामरकेतीर 10 टक्केच्मा लयती भी भाप कयणाय नाशी . म्शणून वाॊगगतर म्शणून शे दोन्शी

ऩषाचे गटनेते , वलयोधी ऩषनेता आणण जे वलद्मभा न ऩदागधकायी आशे त , आमुक्त, उऩआमुक्त माॊच्मा
फयोफय एक वॊमुक्त फैिक कयाली . जे दे ता मेईर ते कयालॊ आऩण ळॊबय टक्के तनणाम घेतरा तय

रोकाॊना आऩल्मारा पामदा दे ता मेणाय नाशी . म्शणून वलनॊती आशे की वलचायऩूलक
ा ियाल व्शाला आणण
ियालाभध्मे वगळमाॊना कवे वभालेळ खचा करुन

घेता मेईर खाव करुन जफ
ु ेय इनाभदाय वाशे फाॊना

वलनॊती आशे की आऩण ह्मा ियालारा कुिे अडचण याशणाय नाशी . तो ियाल वलखॊडनावािीच ऩािलरा
जाईर. भग तो 50 टक्के अवेर . आता लरुऱकय वाशे फ ततथे आशे त त्माॊच्माळी आताच चचाा करुन

घ्मा आणण भग शा ियाल भतदानारा टाका आणण तवा जय आलश्मक अवेर तय आऩण दयु ध्लनी द्लाये
वॊफॊगधत दोन्शी गटनेत्माॊळी वॊऩका कयाला शी वलनॊती आशे.
जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भारभत्ता कयाची शी केरी आशे आणण ऩाणी ऩुयलठ्माची शी केरी आशे

रोकाॊना बयाले रागेर.
तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ , गटनेता, वलयोधी ऩषनेता आणण

. ऩाणीची शी दे मक

वत्ताधायी, भशाऩौय, उऩभशाऩौय माॊची

वगळमाॊची एकत्र मभटीॊग िे ला आणण त्मानुवाय जो तनणाम अवेर तो त्मालेऱी घ्मा.
जुफेय इनाभदाय :-

तनणाम घेऊ नॊतय ऩादशजे तय वमभती तळी तमाय कयत अवार नॊतय तनणाम कयता मेईर

ियाल भाॊडरा गेरा आशे आऩरी बमू भका भाॊडरी गेरी आशे. बमू भकेलय भतदान अवते ना.

.

तनरभ ढलण :-

वलांना एकत्रत्रत वूट द्मा अवे नाशी . ऩण ज्माॊची खयोखय ऩरयजस्थती नाशी अळा ऩध्दतीने जे

वलावाभान्म रोक आशे त त्मा व्मक्तीरा आऩण वट
ू वाॊगगतरी शोती अवे नाशी की वगऱच जे धनाढ्म
आशे त. ऩैवे बरु ळकतात त्माॊनी आगथाक जस्थती चाॊगरी आशे

अवा प्रश्नच नाशी . त्माच्माभुऱे तुम्शी

वुचनाॊचे जे आशे त्मा वुचना घ्मा . त्मानुवाय तुभचा ियाल जो आशे त्मा ियालारा अनुभोदन जे रुरीॊग
कयणाय आशात त्मा रुरीॊगभध्मे गटनेता आणण माॊची मभटीॊग झाल्मानॊतय ह्मा वलऴमालय पामनर
तनणाम घ्मा. तो वलऴम ऩें डीॊग िे लून ततथे तनणाम द्मा.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

तनरभ ढलण भॅडभ फोरल्मा की त्माॊच्मा ज्मा वुचना आशे त त्मा ियालाभध्मे घ्मा

. तनरभ

ढलण भॅडभ तुम्शी आणण तुभच्मा ऩषाचे नेते आदयणीम प्रताऩ वयनाईक वाशे फाॊनी जे ऩत्र आणरे आशे
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त्मा ऩत्राभध्मे जे मरशीरेरॊ आशे ते फाऱावाशे फ िाकये करा दारना
ददरेरा आशे.

करयता भशायाष्ट्र गव्शाभेंटने तनधी

तनरभ ढलण :-

आता शा वलऴम का काढत आशे त . भशाऩौय भॅडभ ऑब्जेक्ळन आशे त्माॊनी शा वलऴम नाशी

काढामचा. चचाा नाशी कयामची.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

ढलण भॅडभ ऐकून घ्मा.

तनरभ ढलण :-

ॲड. धल
ृ ककळोय ऩाटीर भागचे वलऴम काढू नका.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

जोऩमंत वुचना शोणाय नाशी तोऩमंत वुचना मेऊ ळकत नाशी.

तनरभ ढलण :-

ते तम्
ु शी कवे ियलणाय भशाऩौय भॅडभ फवरे आशे त . तम्
ु शी व्शा ना भशाऩौय आणण द्मा वच
ू ना .

तुम्शी कवे फोरणाय तुम्शारा फोरामचा अगधकाय काम आशे . भशाऩौय आणण वगचल रुरीॊग दे तीर. तुम्शी
प्रत्मेक गोष्टीलय तुम्शी रुरीॊग दे णाय का ? रुरीॊग कोण दे णाय आशे त ? भशाऩौय आणण वगचल जे मोनम

अवेर ते वगचल वाॊगतीर. तुम्शी प्रत्मेक लेऱी ददळाबूर कयत आशे त . वगळमा गोष्टीॊची भशाऩौय भॅडभ
तुम्शारा वलनॊती आशे.
भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म धल
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फ आणण

वन्भा. वदस्मा तनरभ ढलण ताई ह्मा

वबागश
ृ ककळोय ऩाटीर माॊनी भाॊडरेरा
ृ ाभध्मे दोन ियाल आरेरे आशे त . ऩदशरा ियाल वुचक श्री . धल

आशे . दव
ु या ियाल वुचक श्री . जुफेय इनाभदाय माॊनी भाॊडरेरा आशे . वलयोधी ऩषनेता श्री. प्रवलण ऩाटीर
माॊनी वलनॊती केरेरी आशे की ऩदशल्मा ियाला भध्मे वन्भा . वदस्मा तनरभ ढलण माॊनी ज्मा वुचना

भाॊडल्मा आशे त त्मा घेता मेतीर का? ियाल धल
ु े , धल
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फाॊनी भाॊडरा अवल्माभऱ
ृ ककळोय
ऩाटीर तुभच्मा ियालाभध्मे तुभच्मा वुचना भान्म करुन घेत अवतीर तयच तुभच्मा वुचना त्माॊच्मा
ियालाभध्मे घेतीर . दव
ु यी गोष्ट जय दव
ु या ियाल जुफेय इनाभदाय वाशे फाॊनी भाॊडरेरा आशे
तभ
ु च्मा वच
ु ना आणण त्माॊच्मा ियालात भतदान कयता मेईर.

. त्माॊनी

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ , ॲक्च्मुअरी ियाल लाचण शे वन्भा . वदस्माॊच काभ आशे शे आम्शी भान्म

कयतो. ऩण भशावबेभध्मे त्मा ियालालय तनणाम घेणे आऩरॊ काभ
लाचरा म्शणजे त्माॊनी तनणाम द्मामचा.

आशे . तुम्शी कवॊ वाॊगता त्माॊनी

भा. भशाऩौय :-

वुचना त्माभध्मे आल्मा ऩादशजे ना.

तनरभ ढलण :-

तो अगधकाय तभ
ु चा आशे.

भा. भशाऩौय :-

आऩण वगचल वाशे फाॊकडून त्माचा अमबप्राम घेऊमा.

नगयवगचल :-

ह्मा वलऴमारा दोन ियाल ियाल आरेरे

आशे त. ऩदशरा ियाल आशे वुचक श्री . धल
ृ ककळोय

ऩाटीर, अनभ
ु ोदन श्री. याकेळ ळाश. दव
ु या ियाल वच
ु क श्री . जफ
ु ेय इनाभदाय, अनभ
ु ोदन श्रीभ. नयु जशाॉ
नजय शुवेन . आऩण ज्मा वुचना भाॊडल्मा आशे त त्मा आऩल्मा वुचना आऩल्मारा कोणत्मा ियालाभध्मे
ॲड कयामच्मा ह्माफद्दर आऩण फोरून घ्मा . ज्मा ियालाभध्मे ॲड कयामचे अवेर त्माचे वुचक आणण
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अनुभोदकाॊची भान्मता त्माॊच्मा ियालाभध्मे ॲड कयण्माची अवेर आऩरी वुचना त्मा ियालाभध्मे ॲड
केरी जाईर आणण त्मानॊतय आऩरे दोन्शी ियालालय भतदान घेतरे जाईर.
तनरभ ढलण :-

वगचल वाशे फ वुचक आणण अनुभोदक जय ते प्रत्मेक

ियालात वुचनावशीत कयामचे अवेर

त्माच्माभध्मे ॲड कयामचे का नाशी शा भशाऩौयाॊचा अगधकाय नाशी का?
नगयवगचल :-

शा वुचक अनुभोदक माॊचाच अगधकाय आशे

. त्माॊनी ियाल भाॊडरेरा आशे . तुभच्मा वुचना

घ्मामच्मा की नाशी घ्मामच्मा शे त्माॊनीच ियलामचॊ.
तनरभ ढलण :-

भशावबेभध्मे वलोच्च अगधकाय कोणाचे आशे त.

नगयवगचल :-

त्माॊचा ियाल भान्मता दे ण्माचा अगधकाय आशे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भॅडभ ॲङ धल
ृ ककळोय ऩाटीर फयोफय फोररे ना.

जुफेय इनाभदाय :आशे.

वगचल भशोदम भतदान कवॊ कयणाय . शात ल य करुन का . कोणरा नेटचा प्रॉब्रेभ अवणाय

तनरभ ढलण :-

भाझे ऩण फॊद आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

प्रॉटोकॉरने घ्मा वलऴम वॊऩरा. ऩषप्रभुख फोरतात तुभच्माकडे आऩरी चचाा तळीच झारी शोती.

नगयवगचल :-

आऩण दोन्शी ऩषाचे करुन ियाल फशुभताने भॊजयू झारा अवे घोवऴत करु.
जुफेय इनाभदाय :-

उऩजस्थती वलांची शोती आता तुम्शी प्रोटोकॉरने तनणाम घ्मा वलऴम वॊऩरा.

भा. भशाऩौय :-

दिक आशे चारेर.

प्रवलण ऩाटीर :-

जुफेय इनाभदाय माॊनी भाॊडरेल्मा ियालाच्मा फाजूने कया.

नगयवगचल :-

प्रथभ दव
ु या ियाल भतदानावािी ऩक
ु ायतो

. माच्मालय वलयोध कोणाचा एलढच पक्त घेणाय

आशोत. दव
ु या ियाल वुचक श्री . जुफेय इ नाभदाय, अनुभोदन श्रीभ . वय्मद नुयजशाॉ नझय शुवेन माॊनी
भाॊडरेल्मा ियालाच्मा फाजूने ज्माॊना भतदान कयामचे आशे त्माॊनी वाॊगा.
जफ
ु ेय इनाभदाय :-

काॉग्रेव ऩष.

तनरभ ढलण :-

मळलवेना ऩष.

प्रवलण ऩाटीर :-

वगचल वाशे फ आता एकूण आताच्मा लेऱेरा

76 वदस्म उऩजस्थत आशे त . त्माऩैकी काॉग्रेवचे

ककती वदस्म आशे त आणण मळलवेनेचे ककती वदस्म आशे त. आणण बायतीम जनता ऩाटीचे ककती वदस्म
आशे त.
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नगयवगचल :-

बायतीम जनता ऩाटीचे 50 वदस्म उऩजस्थत आशे त , मळलवेनेचे 10 वदस्म उऩजस्थत आशे त

आणण काॉग्रेव ऩषाचे 09 वदस्म उऩजस्थत आशे त.
तनरभ ढलण :-

ह्मा षणाची उऩजस्थती आशे.

तनरभ ढलण :-

ह्मा षणाची आभचे जव्शडीओच चारू नाशीत. फये च रोकाॊचे म्मूट ऩण झारे आशे त.

नगयवगचल :-

जे जॉईंट आशे त त्माच्माफद्दर वाॊगतो.

तनरभ ढलण :-

जे जॉईंट आशे त शे तुम्शारा कवे कऱणाय

? भाझा शी जव्शडीओ फॊद आशे . भी फोरते आशे

म्शणून तुम्शारा कऱते . फाकीच्मा नगयवेलकाॊना फोरामरा मभऱारेर नाशी . त्माच्माभुऱे ते आशे त की
नाशी ते कवे कऱणाय तम्
ु शारा.
नगयवगचल :-

आऩण ऩदशरे भतदानाची प्रककमा ऩूणा करुन घेऊ . नॊतय आऩण ह्मा वलऴमालय फोरूमा . श्री.

जुफेय इनाभदाय माॊनी भाॊडरेल्मा ियालाच्मा फाजूने मळलवेना आणण काॉग्रेव ऩष माॊनी भान्मता ददरेरी
आशे . ह्मा ियालाच्मा वलयोधात ज्माॊना फोरामचॊ अवेर त्माॊनी भतदान द्मालॊ.
भा. उऩभा. भशाऩौय :-

वगचल भशोदम मळलवेना, काॉग्रेव औय फी.जी.ऩी के तयप वे आऩने ककतना फतामा|

नगयवगचल :-

फी.जी.ऩी चे 50 रोक उऩजस्थत आशे त, मळलवेनेचे 10 आशे त, काॉग्रेवचे 09 आशे त.

भा. उऩभा. भशाऩौय :-

ज्मा रोकाॊचे जव्शडीओ ददवत नाशी तवे त्माॊना क्रेयीकपकेळन द्मा.

तनरभ ढलण :-

भॅडभ, काशी वन्भा. नगयवेलक बरे ते फी .जे.ऩी चे अवु दे , मळलवेनेचे अवु दे , काॉग्रेवचे अवु

दे . त्माॊना फोरामरा वॊधी न मभऱाल्माभऱ
ु े ते ततथन
ू उिरेरे आशे त त्माॊची नायाजगी आशे.
भा. उऩभशाऩौय :-

भतदान प्रकक्रमा ऩूणा कयाली.

नगयवगचल :-

वूचक श्री . धल
ृ ककळोय ऩाटीर , अनुभोदक श्री . याकेळ ळाश माॊच्मा फाजूने ज्माॊना

कयामचे आशे त्मा गटनेत्माॊनी आऩरी बमू भका भाॊडाली.

भतदान

भा. उऩभशाऩौय :-

भी बायतीम जनता ऩाटीचा गटनेता धल
ृ ककळोय ऩाटीरजीने जो ियाल यखा शै बायतीम जनती

ऩाटी के अगधकृत वबी नगयवेलक उनकी तयप वे शभी दे ता शू|ॉ
नगयवगचल :-

वुचक श्री. धल
ृ ककळोय ऩाटीर, अनुभोदक श्री. याकेळ ळाश माॊनी भाॊडरेल्मा ियालाच्मा वलयोधात

ज्माॊना भतदान कयामचे त्माॊच्मा गटनेत्माॊनी कृऩमा तुभची बूमभका भाॊडाली.
तनरभ ढलण :-

भी मळलवेना ऩषाच्मा लतीने फोरते आम्शी ददरेल्मा काशी चाॊगल्मा वच
ु ना न घेतल्माभऱ
ु े

आम्शी ह्मा ियालाच्मा वलयोधात आशोत . मळलवेना ऩषाचे वला नगयवेलक ह्मा ियालाच्मा वलयोधात
आशे त.
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जुफेय इनाभदाय :-

काॉग्रेव ऩषाचा ह्मा ियालारा वलयोध आशे.

भा. भशाऩौय :-

वन्भा. वदस्म धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊनी भाॊडरेल्मा ियालारा फशुभत मभऱाल्माभुऱे शा ियाल
भॊजयू कयण्मात मेत आशे.
प्रकयण क्र. १०, ११ व १४ :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वन

२०१९-२० चे वुधारयत ल वन

२०२०-२१ चे भूऱ

अॊदाजऩत्रकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत . ( “अ” + “क” + “भदशरा ल फारकल्माण ” + “अॊध ल अऩॊग ” +
“JNNURM” + “P” + “लष
ृ प्रागधकयण” + “मळषण”) ( भा. स्थामी वमभती वबा दद . २०/०३/२०२०
योजीचे मळपायव केररे प्रकयण क्र. १६१, ियाल क्र. १३४)

ियाल क्र. ०३ :मा. स्थायी सममतीने मंजरु केलेल्या सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे अंदाजपत्रक मा . स्थायी
सममतीने मंजरु ीस मिफारस केलेली आहे .
 यावर्ी Covid-19 कोरोना मवर्ाणूजन्य आप्कालीन ग्स्थती मनमाण झाल्यामुळे लॉकडा ऊनच्या कायषकालात
िहरातील दै नंमदन कामकाज , औद्योमगक, लघु उद्योग, व्यवसाय धंदे ठप्प झाल्याने नागरीकांना , व्यवसामयकांना
तसेच हातावर पोट असलेल्या कामगारांना बऱ्याच आर्थथक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे
. गोरगरीब व
सवषसामान्य नागरीकांची आर्थथक पमरस्थीती अगदी बेता
ची झालेली असल्याने थोडा आर्थथक हातभार
दे ण्याकरीता महापामलकेतफे आकारण्यात येणाऱ्या सन 2020-21 या आर्थथक वर्ातील मनवासी व मबगर
मनवासी मालमत्ता कराचा भरणा मद .31 ऑक्टोबर-2020 पयंत केल्यास मनवासी व मबगर मनवासी मालमत्ता
कराच्या घरपट्टीत 50% मरबेट नागरीकांना व व्यापारी वगास दे ण्यात यावा, ्यानंतर मरबेट दे ता येणार नाही.
 महापामलकेची मालमत्ता कराची सन 2019-20 या आर्थथक वर्ापयंतची थकबाकीची वसुली होणेकरीता
मालमत्ता धारकांनी थकबाकीचा एकमत्रत भरणा मद.31 ऑक्टोबर-2020 पयंत केल्यास ्यांच्या व्याजामध्ये संपण
ू ष
माफी दे ण्यात यावी.
 महापामलका अमधकारी व कमषचारी यांना मोबाईल मध्ये वापरणे कामी दे ण्यात आले ले मसमकाडष व ्याकरीता
्यांना दे ण्यात येणारी ठरामवक मामसक रक्कम बंद करुन मद .01 सप्टें बर 2020 पासून सदर सुमवधा बंद करुन
महापामलकेने मबलाची रक्कम अदा करु नये . तसेच अमध कारी व कमषचारी यांनी ्यांच्या मोबाईल करीता
सद्यग्स्थतीत असलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक स्वत: नावावर करुन स्वत: दे यक अदा करावे.
 अमधकारी व कमषचारी यांना सद्यग्स्थतीत दे ण्यात आलेले भाड्याचे वाहन ककवा स्वत :चे वाहन वापरुन दे ण्यात
येणारी प्रमतपुतीची रक्कम िासनाच्या धोरणानूसार दे ण्यात आले ली नसल्याने ही सुमवधा बंद करण्यात यावी .
िासन धोरणानुसार महापामलकेचे आयुक्त , अमतरीक्त आयुक्त, प्रभाग अमधकारी / सहा. आयुक्त इ. अमधकारी
वगळता वाहनांसाठी पात्र असलेल्या अमधकारी /कमषचारी यांची यादी करुन मान्यतेस्तव तसेच वाहन प्रमतपूती
रक्कम मनग्चचत करणे कामी महापामलकेची वाहने व ्याचा वापर याबाबतची मामहती दे खील मा . स्थायी सममती
पुढे सादर करुन मान्यता घे ण्यात यावी. मविेर् बाब म्हणून महापामलकेचे अमधकारी/कमषचारी व पदामधकारी यांना
वाहन उपलब्ध करुन द्यावयाचे असल्यास तसा प्रस्ताव मा. स्थायी सममतीमध्ये सादर करुन मनणषय घ्यावा.
 महापामलकेच्या मवमवध कायालयाच्या मठकाणी महापामलकेमाफषत वृत्तपत्र , मामसके दे ण्यात येतात परं तु यापुढे
महापामलकेमाफषत केवळ एकाच मठकाणी वृत्तपत्रे दे ण्यात यावीत.
 िासन अनुदान/िासन मनधी मधून करावयाच्या कामांना िासनाने लेखी मान्यता मदल्यानंतरच व मनधी उपलब्ध
झाल्यानंतरच मान्यता मदले ल्या रक्कमेएवढ्या कामांच्या खचाबाबत सक्षम प्रामधकारी / प्रामधकरण यांच्याकडु न
प्रिासकीय व आर्थथक मान्यता घे वून मनमवदा प्रमक्रया करण्यात यावी.
 ममरा भाईंदर महापामलकेच्या मवमवध आरक्षणाच्या जागेमध्ये खा जगी कामातुन मवकसीत करण्याच्या दष्ृ टीने
महानगरपामलका अमधमनयम कलम 79 नुसार सदर जागेचे हस्तांतर व मवकसीत करण्यासाठी मनमवदा प्रमक्रया
राबवून अंमतम मान्यतेसाठी मा. महासभेपढ
ु े प्रस्ताव सादर करावा.
 ममरा भाईंदर महानगरपामलकेच्या अग्ननिमन केंद्ांच्या इमारती व ्यां च्या जागा यांची रे डी रे कनर प्रमाणे रक्कम
ठरवून सदर मवभागाकडु न महानगरपामलकेकडे हस्तांतर करुन घे ण्यात यावी.
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 मंजरु होवून कायादे ि मदलेल्या ज्या कामांच्या जागा मववामदत आहे त ककवा ताब्यात आल्या नाहीत अिी सवष
मवकास कामे रद्द करावीत.
 मोकळ्या जागेवरील कर (OLT) लॉकडाऊन कालावधीत िासनातफे इमारत बांधकामाचे कायष बंद करण्यात
आले असल्याने ठरामवक कालावधीत इमारती पुणष करता आल्या नसल्याने इमारत बांधकामावर आकारण्यात
आलेला मोकळ्या जागेवरील (OLT) कराचा कालावधी इमारत बांधकाम सुरु करण्यापयंत वाढमवण्यात यावा .
तसेच इमारतीचा प्लान पास करतेवेळी बांधकाम व्यवसामयकांना डे व्हलपमेंट चाजष एक रक्कमी भरावा लागत
असल्याने सद्यग्स्थतीत माकेट पमरस्थीतीचा मवचार करता व महापामलकेचे उ्पन्न वाढण्याच्या दष्ृ टीकोनातून
डे व्हलपमेंट चाजष हप््यामध्ये भरण्याची सुमवधा उपलब्ध करुन मदल्यास बांधकाम
व्यवसामयक महापामलकेत
अमधक प्रमाणात इमारती बांधकामाचा प्लान मंजरु ीकरीता येतील पयायी महापामलका मनधीमध्ये वाढ होईल.
 महापामलकेचे सभागृह (हॉल), बाजार फी िुल्क व वसुली, ता्पुरते माकेट मधील िुल्क, होडींनज, जामहरात कर,
माकेट भुई भाडे , BOT भाडे व पामकं ग एरीया इ . महापामलकेने भाड्याने मदले ले आहे त . यापासुन महापामलकेस
उ्पन्न प्राप्त होत आहे . परं तु लॉकडाऊन कालावधीमध्ये या सवष सुमवधा बंद केल्याने ्यांच्या उ्पन्नात घट झाली
आहे . प्रिासनाने लॉकडाऊन कालावधीतील भाडे / िुल्क कमी करुन स्थायी सममती समोर प्रस्ताव सादर करुन
मान्यता घ्यावी.
कोमवड-19 या आजाराच्या प्रादुभावामुळे महानगरपामलकेच्या उ्पन्न व खचात वाढ व घट येणार आहे , ्यामुळे सन
2020-21 च्या अंदाजपत्रकात सोबत जोडण्यात आले ल्या ले खामिर्षमनहाय बाबी मवचारात घे वून ्या ्या
लेखामिर्ातंगषत उ्पन्नाच्या व खचाच्या आकड्यांमध्ये दुरुस्ती करुन घे ण्यास सन 2019-20 चे सुधारीत व सन
2020-21 चे रक्कम रु .25 लक्ष इतक्या मिल्लकेचे मुळ अंदाजपत्रक महाराष्र महानगरपामलका अमधमनयम कलम
(100) अन्वये तसेच सोबत जोडले ल्या बांधकाम व पाणीपुरवठा मवभागातील मवकास कामांच्या यादीस ही
मा.
महासभा आर्थथक व प्रिासकीय मान्यता दे त आहे असा मी ठराव मांडत आहे.
2019-20
2020-21
तपशिल
(सुधाशरत अंदाज)
(मुळ अंदाज)
एकुण जमा

119277.15

184181.09

एकुण खचष

118605.15

184156.09

अखे रची शिल्लक

672.00

वुचक :- श्री. धल
ृ ककळोय ऩाटीर

25.00
अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश

वन 2020-21 मा आगथाक लऴााच्मा अथावॊकल्ऩात केरेल्मा वलवलध रेखामळऴाातुन कयालमाच्मा

दे खबार ल दरु
ु स्ती तवेच नवलन काभाॊची खारीर प्रभाणे अॊदाजऩत्रके फाॊधकाभ ल ऩाणी ऩुयलिा
वलबागाने तमाय केरी आशे. त्माचा तऩमळर खारीर प्रभाणे आशे.
फाॊधकाभ वलबाग
1

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वलवलध वॊस्थानी खोदरेरे यस्ते

2

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर गटाये , नारे, पुटऩाथ मालयीर झाकणे

रु.2,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वालाजतनक ळौचारमे लावऴाक भुदतीने

रु.6,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर यस्त्मालयीर

/ वालाजतनक जागेलयीर

रु.2,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर गटाये , नारे पुटऩाथ ला वऴाक भद
ु तीने

रु.2,00,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वॊक्रभण मळफीयाची ये न्टर इभायती लावऴाक

रु.1,00,00,000/-

3
4

5
6

, रु.35,00,00,000/-

ऩालवाळमात ऩडणाये खड्डे लावऴाक भुदतीने दरु
ु स्ती कयणे.
लावऴाक भुदतीने फववलणे.

वापवपाई, दरु
ु स्ती कयणे.

भाती, फाॊधकाभ वादशत्म इ .उचरुन लाशतुक कयणे काभी लावऴाक भु
आलश्मक भमळनयी ल भनुष्मफऱ बाड्माने घेण.े
दरु
ु स्ती कयणे, स्रॅ फ दरु
ु स्ती कयणे.
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7
8

भुदतीने आलश्मक दरु
ु स्ती ल दे खबार कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा ताब्मात मेणाऱ्मा वलवलध आयषणाच्मा

, रु.2,00,00,000/-

वालाजतनक जागाॊना कॊु ऩणमबॊती फाॊधणे (लावऴाक भद
ु त)

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर खारीर वालाजतनक भारभत्ताची लावऴाक
भुदतीने दे खबार ल दरु
ु स्ती काभे कयणे.
उद्माने / भैदाने

रु.50,00,000/-

स्भळानबुभी, दपनबुभी

रु.25,00,000/-

भनऩा भुख्म कामाारम इभायत

रु.50,00,000/-

भनऩा प्रबाग कामाारमे

रु.25,00,000/-

ळाऱा इभायती, फारलाडी, अॊगणलाडी

रु.50,00,000/-

अजननळभन केंद्र

रु.50,00,000/-

रु. 5,00,00,000/-

स्काम लॉक , ऩुतऱे , वबागश
ृ , वभाजभॊददये , रु.50,00,000/वलयॊ गऱ
ु ा केंद्र , स्टे ज, लाचनारम, अभ्मामवका
ल इतय वालाजतनक इभायती
फॅव डेऩो, फव स्टॅ ण्ड

रु.25,00,000/-

आमुक्त / भशाऩौय तनलाव

रु.50,00,000/-

वलवलध नाभपरक, ददळादळाक परक

रु.25,00,000/-

आयोनम केंद्र, रुनणारम इ.

रु.25,00,000/-

तऱी, वलशीयी

रु.25,00,000/-

दब
ु ाजक, लाशतुक फेट

रु.25,00,000/-

वालाजतनक इभायती गऱती प्रततफॊधक काभे

रु.25,00,000/-

9

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीतीर वलवलध भशानगयऩामरकेचे स्ट्रीट राईट

रु.1,35,57,500/-

10

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर यस्ते , पुटऩाथ दिकाणी रेन भाकींग ,

रु.1,00,00,000/-

11

12
13
14
15
16
17

ऩोर एर.ई.डी. ने फदरणे.

झेब्रा कॉमवॊग , स्टॉऩ राईन , थभोप्रास्टीक ऩें ट , यॊ गकाभ इ . काभे लावऴाक
भुदतीने कयणे

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर प्रभख
ु खाड्मा भधीर गाऱ काढणे

काॊदऱलन काढणे , खाड्माची खोरी ल रुॊ दी लाढवलणे खाड्माभधीर अततक्रभण

, रु.35,00,00,000/-

काढून खाड्माॊची वपाई कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेची वला लातानक
ु ु मरत मॊत्रे लावऴाक भद
ु तीने दे खबार
ल दरु
ु स्ती कयणे.

रु.50,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेची वला उद्लाशने लावऴाक भुदतीने दे खबार ल

रु.1,00,00,000/-

वलाधभीम उत्वल अॊतगात वलवलध व्मलस्था कयणे.

रु.1,50,00,000/-

दरु
ु स्ती कयणे.

(भे. धायाली डेकोये टवा माॊचे भॊजुय दयाने)

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वला मवननर, ब्रीकय लावऴाक भुदतीने दे खबार ल

रु.50,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा

स्भळानबुभीतीर ळलदाशीन्मा , गचभनी एअय

रु.75,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा रुनणारमातीर मळतऩेट्मा माॊची लावऴाक भुदतीने

रु.15,00,000/-

दरु
ु स्ती कयणे.

एक्झॉस्ट वीस्टीभ माॊची लावऴाक भद
ु तीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.
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18
19

20
21
22
23

दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामर केच्मा वलवलध दिकाणी अवरेल्मा जनये टयची लावऴाक

रु.25,00,000/-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा झोऩडऩट्टी ल चेणा काजुऩाडा बागातीर स्ट्रीट

रु.2,50,00,000/-

भद
ु तीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे

राईट ची तवेच भनऩाचे वलवलध शामभास्ट
लावऴाक भद
ु तीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

, डेकोये टील ऩोर , वोरय ददव्माॊची

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वला लॉटय कुरय, ऩाणी ळुध्दीकयण मॊत्रणा लावऴाक
भुदतीने दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

रु.15,00,000/-

वलाधभीम उत्वल अॊतगात वलवलध व्मलस्था कयणे. (ऩॊचलावऴाक खचा)

रु15,00,00,000/-

भनऩा भुख्म कामाारम इभायत ऩाचला भजरा फाॊधणे.

रु.3,46,04,393/-

मभयायोड (ऩूल)ा मळतरनगय ऩरयवयातीर ऩालवाऱी ऩाण्माचा तनचया शोणेवािी

ळाॊती प्राझा (फॉक ऑप फडोदा ) ते अय्मऩा भॊदीया ऩमंत नवलन आय .वी.वी.

रु.3,88,95,000/-

नारा फाॊधणे.
24

मभयायोड बाईंदय स्टे ळन दयम्मा न बाईंदय ये ल्ले पाटक क्र .35 मेथीर ऩादचायी
बम
ु ायी भागा

(Subway) गऱती प्रततफॊधक उऩाममोजना ल दरू
ु स्ती काभे

रु.61,26,188/-

कयण्मावािी ये ल्ले प्रळावनाकडे यक्क्भ जभा कयणे.
25
26

मभयायोड (ऩूल)ा त्रत्रलेणी भशाऩौय फॊगल्माची दरू
ु स्ती ल वुळोमबकयण कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेची भुख्म कामाारम , प्रबाग कामाारम इतय ये न्टर

शाऊमवॊग, वॊक्रभण मळफीये , वफले, उड्डाणऩुर ऩाण्माच्मा टाक्मा , स्काम लॉक ,

रु.79,41,450/रु.2,00,00,000/-

वाला.वबागश
ृ , लाचनारम, आमुक्त/भशाऩौय तनलाव , अभ्मामवका वलयॊ गुऱा केंद्र ,
वभाजभॊददये , फारलाड्मा, ळाऱा, अॊगणलाड्मा, चौऩाट्मा, आयोनम केंद्र, शॉस्ऩीटर,

स्भळानबुभी, दपन बुभी इ . भैदाने, उद्माने, तराल, पुट ओव्शय ब्रीज , वफले
लाशतुक फेट, भधीर वला वलद्मुत दरु
ु स्ती,
27

28
29

मभटय ऩॊऩ दरु
ु स्ती इ. दे खबार ल दरु
ु स्तीचे काभ लावऴाक भद
ु तीने कयणे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका वाला.इभायतीभधीर तवेच वबागश
ृ , स्थामी वमभती
वबागश
ृ भाईक मवस्टीभ , EPBX, इॊटयकॉभ UPS System लावऴाक भुदतीने
दे खबार ल दरु
ु स्ती कयणे.

भनऩा षेत्रात आयषण क्र.246, 365 मेथे वलयॊ गुऱा केंद्र फाॊधणे.

रु.25,00,000/-

रु.1,00,00,000/-

मभयायोड (ऩुल)ा भेजय कौस्तुब याणे जॉगवा ऩाका वलकमवत कयणे.

रु.2,00,00,000/-

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र . 1 भधीर गणेळ दे लर नगय तनततन चाऱ ते मवभरा

रु. 58,75,500/-

32

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र . 1 भधीर गणेळ दे लर एव .टी.ऩी प्रान्ट ते गणेळ

रु. 2,36,84,500/-

33

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र. 1 भधीर जमफजयॊ ग नगय मेथीर यवलॊद्र भाछी ते स्लाभी

रु. 48,09,000/-

34

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र. 1 भधीर गणेळ दे लर नगय मेथीर वाला . ळौचारमाची

रु.50,00,000/-

35

बाईंदय (ऩ.) प्रबाग क्र.1 भधीर जमअॊफे नगय नॊ.1 मेथीर ददमरऩ वरुन ते

रु.24,95,000/-

30
31

भनऩा षेत्रातीर स्भळानबूभीतीर ळलदाशीनीवािी गॅव मवरें डयचा ऩूयलिा कयणे.
गल्री ळौचारम ऩमंत नारा फाॊधणे.

आनॊद नगय वाला ळौचारमऩमंत वी.वी. यस्ता तमाय कयणे.
नायामण भॊददय नारा ऩमंत गटय फाॊधणे.
ऩुन:ा फाॊधणी कयणे.

वल्
ु तान खान माॊचे घयाऩमंत गटय फाॊधणे.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

रु.50,00,000/-

ऩान क्र.66

36

भनऩा षेत्रात भशीरा बलन फाॊधणे.

रु.3,00,00,000/-

37

घोडफॊदय गाल योड फव डेऩो – 60 कपट योड गटाय फाॊधणे.

38

बाईंदय (ऩल
ू )ा ये ल्ले पाटक ते गोडदे ल नाका ऩन
ु :ा ऩष्ृ िीकयण कयणे.

रु.50,00,000/रु.1,00,00,000/-

ऩाणीऩुयलिा वलबाग



ऩाणी ऩुयलिा वलबागातीर भरतन:वायण केंद्र दे खबार दरु
ु स्ती

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

1

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर भरतन :वायण केंद्राॊची लावऴाक दे खबार

रु.902.08 रष

2

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा जेवर मेथीर ड्रेनेज ऩॊऩगश
ृ ात नलीन स्टॉ ड -फाम

दरु
ु स्ती कयणे.

ऩॊऩाचा ऩयु लिा , उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे

. तवेच केंद्रीकृत

रयभोट भॉतनटरयॊग आणण VFD आधारयत ऑटोभेळन मवस्टभ रालणे
3

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वेक्टय नॊ .3 मभयायोड, मेथीर ड्रेनेज ऩॊऩगश
ृ ात

नलीन ÷ स्टॉ ड-फाम ऩॊऩाचा ऩयु लिा , उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे .
तवेच केंद्रीकृत रयभोट भॉतनटरयॊग आणण

VFD आधारयत ऑटोभेळन मवस्टभ

रालणे
4

रु.62.00 रष

मभया बाईंदय भशानगयऩामरके च्मा वेक्टय नॊ .8 मभयायोड ल वष्ृ टी , मभयायोड
मेथीर ड्रेनेज ऩॊऩगश
ृ ात नलीन स्टॉ ड -फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा, उबायणी, चाचणी दे णे ल
कामाान्लीत कयणे . तवेच केंद्रीकृत रयभोट भॉतनटरयॊग आणण
ऑटोभेळन मवस्टभ रालणे

5



रु.36.00 रष

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वष्ृ टी

VFD आधारयत

, मभयायोड मेथीर ड्रेनेज ऩॊऩगश
ृ ात

नलीन स्टॉ ड-फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा, उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे.

रु.54.00 रष

रु.16.00 रष

मवव्शय वकय भमळन खये दी
6

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर भरलादशन्माभधीर चोकअऩ

काढण्मावािी आलश्म क अवणायी वुऩयवकय भमळन तवेच अनुऴॊगीक

मॊत्रवाभुग्री / उऩकयणे खये दी कयणेफाफत तवेच एक लऴाावािी भमळन
चारवलणे ल दे खबार दरु
ु स्ती कयणे

. तवेच केंद्रीकृत रयभोट भॉतनटरयॊग

रु.150.00 रष

आणण VFD आधारयत ऑटोभेळन मवस्टभ रालणे



बुमायी गटाय मोजना

अ.क्र.
7

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका बुमायी गटाय मोजनेअत
ॊ गात मळल्रक अवरेरे

यशदायीच्मा दिकाणचे गॅऩलकाचे काभ भॅक्रोटनमरॊग ऩद्धतीने (ट्रे चरेव ऩद्धतीने) ऩूणा

रु.1050.36 रष

कयणे.



ऩॊवऩॊग स्टे ळन ककयकोऱ खये दी / दरु
ु स्ती

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

8

िाणे मेथीर वाकेत ल काऩुयफालडी ल बाईंदय

9

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा जनता नगय मेथीर ऩॊऩ गश
ृ ात नलीन

स्टे ळनची लावऴाक दे खबार दरु
ु स्ती कयणे.

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

(ऩुल)ा मेथीर पाटक ऩॊवऩॊग

रु.167.89 रष
रु.15.00 रका् ऴ
ऩान क्र.67

स्टॉ ड-फाम ऩॊऩाचा ऩुयलिा, उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे.

10



मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा ऩारी मेथीर ऩॊऩ गश
ृ ात नलीन स्टॉ ड -फाम
ऩॊऩाचा ऩयु लिा, उबायणी, चाचणी दे णे ल कामाान्लीत कयणे.

वलतयण व्मलस्था ककयकोऱ खये दी दरु
ु स्ती

रु.24.00 रष

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

11

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩाणी ऩुयलिा मोजनेअत
ॊ गात वाकेत ते शटकेळ

रु.112.76 रष

ऩमंतच्मा 1590 / 1350 मभ.भी. व्मावाच्मा जरलादशनीचे लावऴाक दे खबार
ल दरु
ु स्ती कयणे.

12



ऩाणी ऩुयलिा वलबागात वलतयण व्मलस्था ल दे खबार दरु
ु स्ती अॊतगात भजुय
कभाचायी ऩुयलिा कयणे.

नवलन जरलादशनी टाकणे

अ.क्र.

काभाचे नाल

अॊदाजजत खचा

13

बाईंदय (ऩ) उत्तन मेथीर उत्तन नाका ते यभा शॉटे र ऩारी ऩमंत त्रफडाची

रु.96.87 रष

14

मभयायोड (ऩूल)ा प्रेझट ऩाका जॊक्ळन ते एभ

.आम.डी.वी. जरकॊु बाऩमंत

रु.140.00 रष

एभ.आम.डी.वी. जरकॊु ब मेथे याष्ट्रीम भशाभागा क्र.08 यस्ता छे दन
ू एच.डी.डी

रु.125.00 रष

16

मभयायोड (ऩुल)ा फाराजी शॉटे र ते वष्ृ टी जॊक्ळन ऩमंत जरलादशनी ऩुयवलणे ल

रु.38.50 रष

17

मभयायोड (ऩल
ु )ा डेल्टा जॊक्ळन ते दारमभमा कॉरेज जॊक्ळन ऩमंत जरलादशनी

रु.45.00 रष

18

मभयायोड

रु.34.00 रष

15

19
20



रु.300.00 रष

जरलादशनी ऩयु वलणे ल अॊथयणे.
जरलादशनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे.
ऩध्दतीने ऩाईऩ टाकणे.
अॊथयणे.

ऩुयवलणे ल अॊथयणे.
(ऩुल)ा

ऩेणकयऩाडा मेथे दयलेळ प्रकल्ऩ ते तायाचॊद कॊऩनी

उघाडीऩमंत जरलादशनी ऩयु वलणे ल अॊथयणे.

मभयायोड (ऩुल)ा कनाककमा मेथीर भेयी गोल्ड 1,2 ऩावून मुतनक शाईट ऩुनभ

रु.53.50 रष

कॉकक्रट यस्त्माभध्मे फागधत शोणाऱ्मा जरलादशन्मा स्थराॊतरयत कयणे . (वन

रु.400.00 रष

गाडान ऩमंत जरलादशनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे.
2020-21)

ऩाणी ऩयु लिा वलबागातीर खारीर वलवलध काभे

अ.क्र.

काभाचे नाल

1

ळाॊती ऩाका भरतन

2

वष्ृ टी भरतन:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची दे खबार/दरू
ु स्ती

दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे

:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

कयणे.

3

ळाॊती नगय वेक्टय 3 भरतन:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

4

ळाॊती नगय वेक्टय 8 भरतन:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे.

भरतन:वायण केंद्राची दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे.
भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

अॊदाजजत खचा

वुधायीत खचा

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.33.64 रष

रु.68.00रष

रु.33.64 रष

रु.68.00रष
ऩान क्र.68

5

जेवर ऩाका भरतन

6

एभ.एभ.आय.डङ.ए. कडून यें टर शाऊमवॊग जस्कभ अॊतगात रोढा

दे खबार/दरू
ु स्ती कयणे.

:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग स्टे ळनची

क्ला मा इभायती भधीर भरतन

:वायण केंद्राच्मा ऩॊवऩॊग

स्टे ळनची लावऴाक दे खबार दरु
ु स्ती कयणे.

7

ऩाणी ऩयु लिा वलबागात वलतयण व्मलस्था ल दे खबार दरु
ु स्ती
अॊतगात भजुय कभाचायी ऩुयलिा कयणे

8

मभया बाईदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वलॊधन वलदशयीॊची
लावऴाक दे खबार दरु
ु स्ती कयणे

9

बुमायी गटाय मोजना

10

वाकेत ते शटकेळ ऩमंतची कपडयभेन जरलादशनीची दे खबार

11

भशायाष्ट्र औद्मोगगक वलकाव भशाभॊडऱाभापात

ल दरु
ु स्ती कयणे.

ऩाणी ऩयु लिमावािी फाॊधण्मात आरेल्मा िाणे

रु.68.00रष

रु.14.46 रका् ऴ

रु.23.00 रष

रु.160.00 रष

रु.422.00 रष

रु.13.95 रष

रु.24.50 रष

रु.49196.00 रष

रु.51000.00रष

रु.110.00 रष

रु.150.00 रष

रु.49.38 रष

रु.107.00 रष

रु.49.38 रष

रु.82.30 रष

रु.49.38 रष

रु.82.30 रष

30 द.र.मर.

(काऩयु फालडी)

मेथीर ऩॊवऩॊग स्टे ळनची लावऴाक दे खबार/दरु
ु स्ती कयणे
(ऩूल)ा

रु.33.64 रष

12

बाईंदय

पाटक मेथीर ऩॊवऩॊग स्टे ळनची लावऴाक

13

वाकेत, िाणे मेथीर ऩॊवऩॊग स्टे ळनची लावऴाक दे खबार/दरु
ु स्ती

दे खबार/दरु
ु स्ती कयणे
कयणे

लयीर वला काभाॊच्मा अॊदाजऩत्रकाॊना ल खचााव प्रळावककम ल आगथाक भान्मता दे ण्मात मेत आशे.

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका
वन 2020-21 चे भुऱ अॊदाजऩत्रकाफाफत भा.भशावबेचे अॊदाज
खचा फाजू
अ.क्र

रेखामळऴा

(रूऩमे राखात)

भा. स्थामी

वमभती अॊदाज

भा.भशावबेचे
अॊदाज

1

भारभत्ता कय ऩुन: भुल्माॊकन कयणे

800.00

500.00

2

ऩदागधकायी/अगधकायी लाशन बत्ता

135.00

100.00

3

लाशन खाजगी गाडमा बाडे

125.00

205.00

4

आयोनम स्थामी आस्थाऩना

4412.80

3500.00

5

लॉडा वापवपाई

12000.00

11000.00

6

एकाजत्भक डाव तनभर
ुा न मोजना

1150.00

900.00

7

कॊत्राटी कभाचाऱ्माॊना Gratuity दे णे

100.00

10.00

8

रुनणारम अस्थामी/आस्थाऩना

850.00

750.00

9

रुनणारमीन कऩडे धर
ु ाई वाप/वपाई

400.00

200.00

10

अततक्रभण ऩोमरव फॊदोफस्त वयु षा/यषक

376.00

300.00

भा. वलळेऴ भशावबा दद. १३/०८/२०२०

ऩान क्र.69

11

अततक्रभण जेवीफी/गॅव कटय/ट्रक बाडमाने घेणे

125.00

150.00

12

फाॊधकाभ- अस्थामी अस्थाऩना/वुयषा/ट्राकपक लॉडान

600.00

400.00

13

यस्ते दे खबार दरु
ु स्ती

4000.00

3575.00

14

वाला.धमभाम उत्वल भॊडऩ/राईट

300.00

150.00

15

वौय ऊजाा तनधी

500.00

150.00

16

कोवलड-19 (ळावन अनुदान)

0.00

2040.00

17

कोवलड-19 (भनऩा दशस्वा)

600.00

880.00

18

भनऩा कभाचायी वानुग्रश अनुदान

350.00

175.00

19

वॊगणक शाडालेअय वादशत्म खये दी

300.00

200.00

20

डवत्रफन खये दी

50.00

5.00

21

वक्ळन ऩॊऩ भळीन खये दी बाडे

70.00

50.00

22

नलीन खेऱणी/फेंचव
े

125.00

100.00

23

आयषण क्र.264 भा.फाऱावाशे फ िाकये भैदान वलकमवत कयणे

50.00

10.00

24

उद्मानात मळल्ऩकरा ऩुतऱे फववलणे

50.00

10.00

25

तयण तराल फाॊधणे

100.00

180.00

26

घोडफॊदय ककल्रा वुळोमबकयण

200.00

350.00

27

घोडफॊदय ककल्ल्मा ळेजायी मळलवष्ृ टी प्रकल्ऩ याफवलणे

300.00

500.00

28

फुध्दवलशाय भेडीटे ळन वेंटय

150.00

300.00

29

भनऩा भापात शोडींनज कॅन्टीमरलय उबायणे

25.00

150.00

30

आददलावी ऩाडे वलकमवत कयणे(ळावन अनुदान)

50.00

300.00

31

आददलावी ऩाडे वलकमवत कयणे(भनऩा दशस्वा)

0.00

200.00

32

भुरबूत वुवलधा (भनऩा दशस्वा)

300.00

500.00

33

भख्
ु मकामाारम/प्रबाग कामाारम पतनाचय

300.00

150.00

34

कम्मुतनटी वेंटय फाॊधणे

5.00

200.00

35

आयषणे उद्माने वलकमवत कयणे

1200.00

1500.00

36

कॊु ऩणमबॊत फाॊधकाभ कयणे

75.00

150.00

37

आयषण क्र.241 कम्मतु नटी शॉर

200.00

200.00

38

कय ऩुस्तकी वभामोजन

0.00

5500.00

39

ऩाणी फीर

6800.00

6400.00

40

स्थामी आस्थाऩना (ऩाणी ऩुयलिा)

378.91

300.00

41

ऩॊवऩॊग स्टे ळन ककयकोऱ दरु
ु स्ती

700.00

600.00

42

टॉ कय बाडे

250.00

150.00

43

भरतन:वायण केंद्र (दे खबार, दरु
ु स्ती)

830.00

750.00
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44

भरतन:वायण केंद्र वलज दे मक

400.00

300.00

45

मभटय कामाळाऱा

350.00

300.00

46

भदशरा फारकल्माण खचा

498.00

300.00

47

लष
ृ ायोऩण वभाजजक लतनकयण

100.00

50.00

48

लष
ृ ायोऩण भजूय ऩुयलिा

150.00

100.00

49

ततलयाची रागलड

50.00

1.00

50

50% मळषण लेतन

1200.00

1100.00

51

वानुग्रश अनुदान (मळषण वलबाग)

40.00

20.00

52

ळारेम वलद्माथी गणलेळ फॅच

100.00

50.00

53

ळारेम वलद्माथी दप्तये /फुट/भोजे

80.00

40.00

54

वॊगणक प्रमळषण (मळषण)

40.00

10.00

55

भाध्ममभक मळषण वुरु कयणे

50.00

5.00

56

फारलाडी स्थामी आस्थाऩना

159.17

110.00

57

नलीन ळाऱा इभायत फाॊधणे

800.00

500.00

58

ऩरयलशन "फ" अॊदाजऩत्रकाकडे शस्ताॊतयण

2383.00

2000.00

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका
वन 2020-21 चे भऱ
ु अॊदाजऩत्रकाफाफत भा.भशावबेचे अॊदाज
जभा फाजू
अ.क्र

रेखामळऴा

1

भोकऱमा जागेलयीर कय

2

स्थातनक वॊस्था कय

3

1% भुद्राॊक ळुल्क

4

GST अनुदान

5

(रूऩमे राखात)

भा. स्थामी वमभती
अॊदाज

भा.भशावबेचे अॊदाज

2200.00

1600.00

200.00

100.00

6000.00

5900.00

22100.00

20367.00

जादशयात कय

360.00

200.00

6

शोडींनज/परक

1000.00

500.00

7

वळुल्क लाशन कय/ऩे ॲण्ड ऩाका

115.00

50.00

8

फाजाय पी

800.00

400.00

9

यस्ता नुकवान बयऩाई

6000.00

5000.00

10

ऩयलाने दाखरे

200.00

95.00

11

ककल्रा जजणोध्दाय अनद
ु ान

300.00

500.00
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12

कोवलड ळावन अनुदान

0.00

2040.00

13

आददलावी लस्ती वलकाव अनुदान

0.00

300.00

14

नवलन यस्ते/गटाये ळावन अनुदान

5400.00

0.00

15

भारभत्ता कयालयीर व्माज

1100.00

920.00

16

भारभत्ता शस्ताॊतयण ऩावून उत्ऩन्न

0.00

10000.00

17

अजननळभन अॊदाजऩत्रकातून शस्ताॊतयण

0.00

1000.00

18

बुमायी गटाय मोजना कजा

5000.00

4700.00

ियालाच्मा फाजन
ु े

बायतीम जनता ऩषाचे
उऩजस्थत वदस्म

ियालाच्मा वलयोधात

तटस्थ

मळलवेना ल बायतीम

तनयॊ क

याष्ट्रीम काॉग्रेव ऩषाचे
उऩजस्थत वदस्म

ियाल फशुभताने भॊजयू
वशी/-

भशाऩौय

प्रवलण ऩाटीर :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

वगचल वाशे फ आताच भतदान झारेर आशे ऩण भरा वाॊगा 75 वदस्म दाखलतात तम्
ु शी आणण

एकूण जी नगयवेलक वॊख्मा काऊॊट केरी फी .जे.ऩी. 50, मळलवेना 10 आणण काॉग्रेवचे 09 तय एकूण
69 शोतात आणण 75 वदस्म नोंद दाखलते. अगधकायी ककती आशे.
नगयवगचल :-

चाय अगधकायी आशे त, स्टे नो आणण ऩत्रकाय आशे त.

प्रवलण ऩाटीर :-

ते ऩाच ऩकडरे का ओके.

जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ, काशी वदस्माॊना फोरामचे आशे . त्माॊची बमू भका फाकी यादशरेरी आशे.

भा. भशाऩौय :-

आजची मभटीॊग शी ऩदशरीच आशे . जी आऩण ऑनराईन व्शी.वी. च्मा भाध्मभातून घेत आशोत.

शा आऩरा वलांचा ऩदशरा अनुबल आशे आणण वुदैलाने म्शणा ककॊला दद
ु े लाने म्शणा शी वॊधी भरा

मभऱारी. ऩयॊ तु आज ळशयाभध्मे कोयोनाचा प्रादा ब
ु ाल अवल्माभुऱे आऩण वला जणॊ एकत्रत्रत मेऊ ळकत

नाशी. एकत्रत्रत फवू ळकत नाशी आणण आऩल्मा वबागश
ृ ाची यचना तळी आशे . अवे धोयण शोते की स्ल.
प्रभोद भशाजन शॉरभध्मे शी वबा घ्मामची शोती ऩयॊ तु आऩल्मा वलांना भादशत आशे की आऩल्मा
वबागश
ृ ाचे वन्भा . नगयवेलक आभगालकयजी शे कैरावलावी झारे तवेच ऩत्रकाय फॊधू

श्री. मततन

गोरतकय ते वु ध्दा कैरावलावी झारे . त्माभऱ
ु े ती वबा यद्द करुन ऩढ
ु े ढकररी आणण ती वबा आज
ह्मा दिकाणी घेतरेरी आशे . ऩयॊ तु अततळम बालतनक वशकामा आऩल्मा वलांनी ह्मा दिकाणी केरेरा

आशे . त्माकरयता भी आऩण वलांना धन्मलाद दे ते . तनरभ ताईने जो भुद्दा उऩजस्थत केरा शोता वबेच्मा
लेऱेरा की आऩण वबागश
ृ ाच्मा वदस्माॊना श्रध्दाॊजरी ददरी नाशी तय ती श्रध्दाॊजरी आणण आऩल्मा

मभया बाईंदय ळशयाचे फशुवॊख्म कभाचायी माॊचे वुध्दा तनधन झारे आशे तवेच नागरयक ह्मा ळशयाभध्मे
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याशतात. ऩयॊ तु कोयोनाचा रढा दे त अवताना त्माॊचे तनधन झारे आशे . ह्मा वलांचा ळोकप्रस्ता ल आता
आऩरे वन्भा. नगयवेलक प्रळाॊत दऱली शे भाॊडत आशे त.
प्रळाॊत दऱली :-

कोयोनाचा प्रादा ब
ु ाल जेव्शाऩावून झारा तेव्शाऩावून आजऩमंत ह्मादिकाणी आऩरी एक शी

भशावबा शोऊ ळकरी नाशी आणण त्मा दयम्मानच्मा काऱाभध्मे शा कोयोनाच्मा लाढत्मा प्रादा ब
ु ालाभऱ
ु े
एक शी वबा

घेतरेरी नाशी . ऩदशरी भशावबा आऩल्मा भाध्मभातून शोत आशे आणण भरा अत्मॊत

द:ु खद अॊतकयणाने शा ळोकप्रस्ताल भाॊडू इजच्छतो

, भाझे मभत्र वशकायी , नगयवेलक, भाजी स्थामी

वमभतीचे वबाऩती ऩद बुऴलरे शोते मळलवेनेचे वलद्मभान गटनेते शोते अवे वप्रम भनमभऱालू शरयश्चॊद्र
आभगालकय माॊ चे ह्मा कोयोनाभुऱे तनधन झारॊ तवेच वाभना लत्ृ तऩत्राचे लातााशाय आदयणीम
कैरावलावी तनतीनजी गोरतकय माॊचाशी मा कोयोनाच्मा प्रादा ब
ु ालाभऱ
ु े तनधन झारे
भशानगयऩामरकेचे कभाचायी लगा तवेच शॉस्ऩीटरभधरे डॉक्टय

. त्माचफयोफय

, नवा आणण ह्मा मभया बाईंदय

ळशयाभधरी प्रळावनाभ धरे कभाचायी लगा , अगधकायी तवेच ह्मा मभया बाईंदय ळशयाभधीर आऩरे

प्रळावनाचे अतनर ऩलाय माॊनी आऩरे ट्रापीक चे ऩी .आम भध्मे आशे त . आदयणीम अतनर ऩलाय वाशे फ
माॊचे शी ह्मा कोयोनाच्मा प्रादा ब
ु ालाभध्मे द ु :खद तनधन झारेरे आशे आणण त्माच फयोफय ह्मा मभया

बाईंदय ळशयाभधीर भी अत्मॊत द:ु ख अॊतकयणाने वाॊगेर की कारऩमंतचा आकडा 328 ह्मा कोयोनाच्मा
प्रादा ब
ु ालाभध्मे त्माॊचे तनष्ऩाऩ फऱी गेरेरे आशे त आणण भी ह्मा वला नागरयकाॊना फॊधब
ु गगनीॊनी बायतीम
जनता ऩाटी आणण तभाभ मभया बाईंदय ळशयातीर नागरयकाॊच्मा लतीने आणण वबागश
ृ ाच्मा लतीने शा

ळोकप्रस्ताल भाॊडरेरा आशे . आणण त्माॊना श्रध्दाॊजरी अऩीत कयतो . ज्माॊचे द :ु खद तनधन झारे त्माॊच्मा
भत
ृ आत्म्माव ळाॊती राबो तवेच शे द ु :ख वशन कयण्माची त्माॊच्मा कुटुॊफीमाॊना ईश्लय ळक्ती दे लो भी

त्माॊना ह्मा दिकाणी श्रध्दाॊजरी लाशतो. भशाऩौय भॅडभ आऩण वगळमाॊनी उबे याशून श्रध्दाॊजरी लाशूमा.
द:ु खलिा ियाल क्र. 04 :-

आऩल्मा वबागश
ृ ाचे वन्भा . नगयवेलक आभगालकयजी शे कैरावलावी झारे तवेच ऩत्रकाय फॊधू

श्री. मततन गोरतकय

माॊचे कोयोनाच्मा प्रादा ब
ु ालाभऱ
ु े तनधन झारे

. त्माचफयोफय भशानगयऩामरकेचे

कभाचायी लगा तवेच शॉस्ऩीटरभधरे डॉक्ट य, नवा आणण ह्मा मभया बाईंदय ळशयाभधरी प्रळावनाभधरे
कभाचायी लगा , अगधकायी तवेच ह्मा मभया बाईंदय ळशयाभधीर आऩरे प्रळावनाचे अतनर ऩलाय माॊनी
आऩरे ट्रापीक चे ऩी .आम भध्मे आशे त . आदयणीम अतनर ऩलाय वाशे फ माॊचे शी ह्मा कोयोनाच्मा
प्रादा ब
ु ालाभध्मे द:ु खद तनधन झारेरे आशे. त्माॊचा ळाॊकप्रस्ताल भाॊडत आशे.
वुचक :- श्रीभ. तनरभ ढलण

अनुभोदन :- श्री. प्रळाॊत दऱली

ियाल वलाानुभते भॊजूय
वशी

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

(वबा वॊऩण्माची लेऱ वॊध्मा. 04.12 लाजता)

वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
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