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+ÉVÉ ¶ÉÖGò´ÉÉ®ú Ênù. 19/05/2017 ®úÉäVÉÒ Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ºÉEòÉ³ýÒ 
11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ºÉ¦ÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gòù. 01 Ênù. 08/05/2016 ®úÉäVÉÒSªÉÉ Ê´É¹ÉªÉ{ÉÊjÉEäò´É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò®úhÉäEòÊ®úiÉÉ 
¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þ, 3 ®úÉ ¨ÉVÉ±ÉÉ, UôjÉ{ÉiÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½ ªÉälÉä ¨ÉÉ. ¨É½þÉ{ÉÉè®ú ªÉÉÆSªÉÉ 
+vªÉIÉiÉäJÉÉ±ÉÒ ¦É®ú±ÉÒ +ºÉiÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉnùºªÉ ½þVÉ®ú ½þÉäiÉä.  

 

={ÉÎºlÉiÉ ºÉnùºªÉ 
1) VÉèxÉ ÊMÉiÉÉ ¦É®úiÉ     ¨É½þÉ{ÉÉè®ú 
2) |ÉÊ´ÉhÉ ¨ÉÉä®äú·É®ú {ÉÉ]õÒ±É    ={É¨É½þÉ{ÉÉè® 
3) |É¦ÉÉEò®ú {ÉnÂù¨ÉÉEò® ú̈ ½þÉjÉä    ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ, ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ  
4) ËºÉMÉ ¨ÉnùxÉ =ÊnùiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ   ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þ xÉäiÉÉ 
5) ºÉÄxbÅ÷É VÉä£òÒ ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ    ºÉnùºªÉÉ 
6) +¶ÉÉäEò ºÉÖªÉÇnäù´É ÊiÉ´ÉÉ®úÒ    ºÉnùºªÉ 
7) +ìb÷. ®úÊ´É ´ªÉÉºÉ     ºÉnùºªÉ 
8) EòÉä̀ öÉ®úÒ ºÉÖ̈ ÉxÉ ®ú̈ Éä¶É    ºÉnùºªÉÉ 
9) EòÉÆMÉhÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ ö̀EòÉVÉÒ    ºÉnùºªÉ 
10) ¨½þÉjÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨É½äþ¶É    ºÉnùºªÉÉ 
11) Ê{ÉºÉÉ³ý ¨ÉÊxÉ¹ÉÉ xÉÉ¨Énäù´É    ºÉnùºªÉÉ 
12) {ÉÉÆbä÷ ½ÆþºÉÚEÖò¨ÉÉ®ú Eò¨É±ÉEÖò¨ÉÉ®ú   ºÉnùºªÉ 
13) ÊxÉ±É¨É ½þÊ®ú¶SÉÆpù fø´ÉhÉ    MÉ]õxÉäiÉÉ, Ê¶É´ÉºÉäxÉÉ 
14) VÉÉvÉ´É ¨ÉÉä½þxÉ ¨É½þÉnäù´É    ºÉnùºªÉ 
15) {ÉÉ]õÒ±É ºÉÖÊxÉiÉÉ Eèò±ÉÉºÉ    ºÉnùºªÉÉ 
16) +®úË´Énù nùkÉÉ®úÉ¨É ö̀ÉEÖò®ú    MÉ]õxÉäiÉÉ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ xÉ´ÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉäxÉÉ 
17) |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶É {ÉÉ]õÒ±É    ºÉnùºªÉÉ 
18) |Éä̈ ÉxÉÉlÉ MÉVÉÉxÉxÉ {ÉÉ]õÒ±É    ºÉnùºªÉ 
19) ¶É¨ÉÉÇ ºÉÖÊxÉ±ÉÉ ºÉiªÉåpù    ºÉnùºªÉÉ 
20) ¨Éä½þiÉÉ Ëb÷{É±É Ê´ÉxÉÉänù    ºÉnùºªÉÉ 
21) VÉªÉÆiÉÒ±ÉÉ±É MÉȪ ûxÉÉlÉ {ÉÉ]õÒ±É   ºÉnùºªÉ 
22) {ÉÉ]õÒ±É ´ÉÆnùxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ    ºÉnùºªÉÉ 
23) PÉ®úiÉ iÉÉ®úÉ Ê´ÉxÉÉªÉEò    ºÉnùºªÉÉ 
24) +É¨ÉMÉÉ´ÉEò®ú ½þÊ®ú¶SÉÆpù ®úÉ¨ÉSÉÆpù   ºÉnùºªÉ 
25) Eäò³ýÖºÉEò®ú |É¶ÉÉÆiÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ   ºÉnùºªÉ 
26) ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ ´É¹ÉÉÇ ÊMÉ®úÒvÉ®ú    ºÉnùºªÉÉ 
27) {ÉÉ]õÒ±É ´ÉÆnùxÉÉ ¨ÉÆMÉä¶É    ºÉnùºªÉÉ 
28) ¨ÉÖzÉÉ ËºÉMÉ     ºÉnùºªÉ 
29) ®úÉ´É±É ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú    ºÉnùºªÉÉ 
30) ¶ÉÉ½þ ®úÉEäò¶É ®úÊiÉ¶ÉSÉÆpù    ºÉnùºªÉ 
31) ¶É®únù Eäò¶É´É {ÉÉ]õÒ±É    ºÉnùºªÉ 
32) ¨ÉäPÉxÉÉ Ênù{ÉEò ®úÉ´É±É    ºÉnùºªÉÉ 
33) {ÉÉ]õÒ±É ´ÉiºÉ±ÉÉ ¨ÉxºÉÉ®úÉ¨É    ºÉnùºªÉÉ 
34) b÷Éì. VÉèxÉ ®ú¨Éä¶É vÉ®ú¨ÉSÉÆnù    ºÉnùºªÉ 
35) ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉÊ½þxÉ EòÉäÊ]õªÉxÉ    ºÉnùºªÉÉ 
36) b÷Éì. ®úÉVÉåpù VÉèxÉ     ºÉnùºªÉ 
37) ¤ÉÉ¤É®úÉ b÷ÉìxÉ±b÷ ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ    ºÉnùºªÉÉ 
38) |ÉÊiÉ¦ÉÉ |ÉEòÉ¶É iÉÉÆMÉbä÷-{ÉÉ]õÒ±É   ºÉnùºªÉÉ 
39) ÊOÉ]õÉ Îº]õ¡òxÉ ¡ìò®úÉä    ºÉnùºªÉÉ 
40) b÷Éì. +ÉÊºÉ¡ò MÉÖ±ÉÉ¤É ¶ÉäJÉ    ºÉnùºªÉ 
41) VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú {ÉÉ]õÒ±É    ºÉnùºªÉÉ 
42) MÉÉäË´Énù ½äþ±ÉxÉ VÉÉìVÉÔ    ºÉnùºªÉÉ 
43) Êb÷¨Éä±ÉÉä ¤ÉxÉÇb÷õ +±¤É]Çõ    MÉ]õxÉäiÉÉ, ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnùÒ EòÉÄOÉäºÉ {ÉÉ]õÔ 
44) ¤ÉMÉÉVÉÒ ¶ÉÌ¨É±ÉÉ Ê´ÉxºÉxÉ    ºÉnùºªÉÉ 
45) {É®ú¨ÉÉ®ú +ÊxÉiÉÉ ¦É®úiÉ    ={É-ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ 
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46) {ÉÉ]õÒ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉÆÊnù{É    ºÉnùºªÉÉ 
47) ®úEò´ÉÒ ºÉÖ½þÉºÉ ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É    ºÉnùºªÉ 
48) ÊZÉxÉiÉ ®ú>ð¡ò EÖò®äú¶ÉÒ    ºÉnùºªÉÉ 
49) Eìò]õ±ÉÒxÉ BìxlÉÉäxÉÒ {É®äú®úÉ    ºÉnùºªÉÉ 
50) JÉhbä÷±É´ÉÉ±É ºÉÖ®äú¶É    ºÉnùºªÉ 
51) ºÉÖVÉÉiÉÉ ®úÊ´ÉEòÉÆiÉ Ë¶Énäù    ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ 
52) ¨Éä½þiÉÉ xÉ®åúpù ±ÉÉ±ÉSÉÆnù    ºÉnùºªÉ 
53) {ÉÖVÉÉ®úÒ EòÉÆSÉxÉÉ ¶ÉäJÉ®ú    ºÉnùºªÉÉ 
54) EòÉZÉÒ ®ú¶ÉÒnùÉ VÉ¨ÉÒ±É    ºÉnùºªÉÉ 
55) <xÉÉ¨ÉnùÉ®ú VÉÖ¤Éä®ú     MÉ]õxÉäiÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉÄOÉäºÉ 
56) ¶ÉäJÉ +¶É®ú¡ò ¨ÉÉä½þ¨¨Énù <¥ÉÉÊ½þ̈ É   ºÉnùºªÉ 
57) ºÉªªÉnù xÉÖ®úVÉ½þÉÄ xÉZÉ®ú ½ÖþºÉäxÉ   ºÉnùºªÉÉ 
58) ¨½þÉjÉä ºÉÖªÉÇEòÉÆiÉ JÉÆb÷ÉäVÉÒ    ºÉnùºªÉ 
59) Êb÷ºÉÉ ¨ÉÌ±ÉxÉ ¨ÉÌ´ÉxÉ    ºÉnùºªÉÉ 
60) EòÉºÉÉänùÊ®úªÉÉ +Ê·ÉxÉ ¶ªÉÉ¨ÉVÉÒ   ºÉnùºªÉ 
61) b÷Éì. xÉªÉxÉÉ ¨ÉxÉÉäVÉ ´ÉºÉÉxÉÒ    ºÉnùºªÉÉ 
62) VÉèxÉ ÊnùxÉä¶É iÉäVÉ®úÉVÉ    ºÉnùºªÉ 
63) ¦É]õ Ênù{iÉÒ ¶ÉäJÉ®ú     ºÉnùºªÉÉ 
64) nù³ý´ÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ YÉÉxÉnäù´É    ºÉnùºªÉ 
65) ºÉÉ¨ÉÆiÉ |É¨ÉÉänù VÉªÉ®úÉ¨É    ºÉnùºªÉ 
66) +ÊxÉiÉÉ VÉªÉ´ÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É    ºÉnùºªÉÉ 
67) ¦ÉÉä<Ç®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®úÉVÉÚ    ºÉnùºªÉÉ 
68) ¦ÉÉä<Ç®ú ®úÉVÉÚ ªÉ¶É´ÉÆiÉ    ºÉnùºªÉ 
69) ´ÉåSÉ®ú ÊMÉ±¤É]Çõ ¨Éåxb÷ÉåºÉÉ    ºÉnùºªÉ 
70) +®úÉä®úÉ ÊnùÊ{ÉEòÉ {ÉÆEòVÉ    ºÉnùºªÉÉ 
71) ¦ÉÉ´ÉºÉÉ®ú Ê¶É±{ÉÉ Eò¨É±Éä¶É    ºÉnùºªÉÉ 
72) ´ÉÆnùxÉÉ ®úÉ¨ÉnùÉºÉ SÉGäò    ºÉnùºªÉÉ 
73) MÉÉ´ÉÆb÷ ¨ÉÆnùÉÊEòxÉÒ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É   ºÉnùºªÉÉ 
74) ¨ÉÒ®úÉnäù´ÉÒ ®úÉ¨É±ÉÉ±É ªÉÉnù´É    ºÉnùºªÉÉ 
75) ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ ¶É¨ÉÉÇ     xÉÉ¨ÉÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ ºÉnùºªÉ 
76) vÉxÉä¶É {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É {ÉÉ]õÒ±É    xÉÉ¨ÉÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ ºÉnùºªÉ 
77) b÷Éì. ºÉÖÊ¶É±É +OÉ´ÉÉ±É    xÉÉ¨ÉÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ ºÉnùºªÉ 
78) ½äþ¨ÉÆiÉ ¨½þÉjÉä     xÉÉ¨ÉÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ ºÉnùºªÉ 

MÉè®ú½þVÉ®ú ºÉnùºªÉ – 
1) Ê±ÉªÉÉEòiÉ MÉ. ¶ÉäJÉ    Ê´É®úÉävÉÒ {ÉIÉxÉäiÉÉ 
2) +ºÉäx±ÉÉ ¨ÉäÆb÷ÉäxºÉÉ {É®äú®úÉ    ºÉnùºªÉÉ 
3) {ÉÉ]õÒ±É ®úÉäÊ½þnùÉºÉ ¶ÉÆEò®    ºÉnùºªÉ 
4) ´ÉäiÉÉäºÉEò®ú ®úÉVÉä¶É ¶ÉÆEò®ú    ºÉnùºªÉ 
5) {ÉÉ]õÒ±É wÉÖ́ ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉxºÉÉ®úÉ¨É   ºÉnùºªÉ 
6) ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ ¨ÉÉì®úºÉ VÉÉäºÉä¡ò    ºÉnùºªÉ 
7) ºÉÆÊnù{É ¨ÉÉä½þxÉ {ÉÉ]õÒ±É    ºÉnùºªÉ 
8) {ÉÉ]õÒ±É xÉ®äú¶É iÉÖEòÉ®úÉ¨É    ºÉnùºªÉ 
9) ¶ÉäJÉ ¶É¤ÉxÉ¨É Ê±ÉªÉÉEòiÉ    ºÉnùºªÉÉ 
10) ¶ÉÉ½þ ÊºÉ¨ÉÉ Eò¨É±Éä¶É    ºÉnùºªÉÉ 
11) ¨½þÉjÉä {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É {ÉnÂù¨ÉÉEò®ú    ºÉnùºªÉ 
12) Eò¨É±Éä¶É ªÉ¶É´ÉÆiÉ ¦ÉÉä<Ç®ú    ºÉnùºªÉ 
13) ºÉÖ̈ É¤ÉÆb÷ ¨É½þ°üzÉÒºÉÉ ½þÉ°üxÉ®ú¶ÉÒnù   ºÉnùºªÉÉ 
14) +ÊxÉ±É ¤ÉÉ¤ÉÖ®úÉ´É ¦ÉÉäºÉ±Éä    ºÉnùºªÉ 
15) ®úË´Épù Ê¦É¨Énäù´É ¨ÉÉ³ýÒ    ºÉnùºªÉ 
16) nùIÉiÉÉ ®úÉVÉåpù ö̀ÉEÚò®ú    ºÉnùºªÉÉ 
17) ÊnùxÉä¶É nùMÉbÚ÷ xÉ±ÉÉ´Ébä÷    xÉÉ¨ÉÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ ºÉnùºªÉ 

®úVÉäSÉÉ +VÉÇ –  
1) ºÉÆvªÉÉ |É¡Öò±±É {ÉÉ]õÒ±É    ºÉnùºªÉÉ 
2) ¨ÉäÆxb÷ÉåºÉÉ Îº]õ´ÉxÉ VÉÉìxÉ    ºÉnùºªÉ 
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3) Ê´É®úÉhÉÒ ®äúJÉÉ +ÊxÉ±É    ºÉnùºªÉÉ 
�. नगरस�चव :-  

 मा. �पठासीन अ�धका�यां�या परवानगीने, सभासुचना टाईप करणे. आज�या महासभेम�ये सव �थम मा. �पठासीन 

अ�धका�यां�या परवानगीने महापा"लके�या शाळेतील "श'क आ(ण मु)या�यापक पदावर +नव-ृ झाले त े/ी. संपत बारकू 

मोरे यांचा सभागहृाम�ये स3कार आपण करणार आहोत. /ी. संपत बारकु मोरे हे मु)या�यापक 4हणून चेणा शाळेतून 

सेवा+नव-ृ झाले. सेवा +नव-ृी, प5शनकराचें �लं6बत राह7लेले �8न, �शासन अ�धकार7 यां�या सहकाया ने 3यांनी माग9 

लावलेले आहेत. समाजा�या उ;नतीसाठ<, �वभागा�या कायापालट क=न >वत:�या >वाथा पे'ा दसु�याचे भल कर?यासाठ< 

धडपड करणारे आदश  AयBतीम3व आहे. 3यांनी अनेक परु>कार व �शासकCय पDके ह7 "मळ�वलेल7 आहेत. साधे आ(ण उ�च 

�वचारसरणीचे महा3मा गांधी, लाल बहादरू शा>Dी, कम वीर भाऊराव पाट7ल यां�याकडून "शकले, "मरा भाFदर सेवा+नव-ृ 

GयेHठ नागIरक सेवा सं>थेचे सर �चटणीस 4हणून काम पाहत आहेत, तसेच "मरा भाFदर शहर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

पतुळा स"मतीचे अ�य' असून पा"लकावरती, रेKवे फाटकाजवळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पतुळा उभार?यासाठ< शासनाची 

मंजूर7 "मळ�व?यासाठ< ते यश>वी ठरलेले आहेत. वीस वषN +नव-ृ राहून उ3कृHट काम केKयाबाबत महाराHO प5शन 

असो"सएशन तफ़N  3यांना Rद. ३०/१२/२०१६ रोजी पणेु येथे परु>कार �दान कर?यात आलेला आहे. महा3मा फुले फेलो"शप 

परु>कार २००१ म�ये �ाXत झाKयानतंर 3यावेळचे नगरा�य' /ी. �फुKल पाट7ल यांनी नगरभवन येथे 3यांचा स3कार 

केलेला होता. 3यांनी प>ुतक "लहून ती �काशीत केलेले आहेत. पि8चम महाराHOातील रयतेचे अ;ना कम वीर भाऊराव पाट7ल 

सन २००० भारतीय र3न आव-ृी पRहल7 सन २००३ �ेरणा व �येय आ3मचIरD सन २०१३ यांचे आगामी प>ुतक संशोधा3मक 

कादंबर7 सुपणे पा"लका करार गौरव फुले आता 3यांचे वय ८० वषN झाले असून पढेुह7 "मरा भाFदर मधील प5शन कराचंी सेवा 

कर?याची सधंी 3यांना "मळावी अशी 3यांची इ�छा आहे. /ी. संपत बारकु मोरे यांना एकूण आजपय_त 24 परु>कारांनी 

स;मा+नत कर?यात आलेले आहे असे मु)या�यापक आज आपKया सभागहृात आलेले आहेत. तर7 महापौरां�या ह>ते 3यांचा 

स3कार कर?यांत येत आहे. मोरेजीना 3यांचे मत मांडायचे आहे. 

संपत मोरे :- 

 "मरा भाFदर महासभेम�ये आपले सवा_चे >वागत कर7त आहे. आपण भारतीय शै'(णक, वaैा+नक व तां6Dक 

bHटया �गत झालेले आहोत. याचे कारण "श'क आहेत. "श'क 4हणून सेवा देणे, दसु�याला सु"शc'त करणे, वेळ सम�प त 

करणे, तसेच "श'क समाज घड�वतो. छDपती "शवाजी महाराज जाग+तक efतीचे अथ तaं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

राजकारणातील घटनाकार मानव यांची मला �ेरणा "मळाल7 आ(ण मला 60 वषN सेवा कर?याची संधी "मळाल7. ती gया डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर यां�यामुळे आ(ण छDपती "शवाजी महाराजां�या �ेरणेमळेु "मरा भाFदर महानगरपा"लकेत माझा 

स3कार कर7त आहात ह7 माझी कलेची आ(ण "श'ण �ेरणेची ठोस पावती आहे. महापौर मॅडम, आयBुत साहेब, पदा�धकार7, 

अ�धकार7 यांचा सदैव ऋणी आहे. �वशेषत: Gयांनी माjया काया त सहकाय  केले ते �शासन अ�धकार7 देशमुख व डॉ. आ"सफ 

शेख यांचा मी फार ऋणी आहे व आयBुतांना एकच �वनतंी करतो मी माjया 20 वषN सेवा +नव-ृीम�ये अनेक काम केलेल7 

आहेत. थोडेसे काम आयBुत साहेब बाकC आहे. �वधानसभेचे काम हे 60 – 70 लोकांचे काम बाकC आहे 3यांचाह7 लवकर मला 

क=न mयाव अशी मी �वनतंी करतो. आ(ण सभागहृात मी नnपणे सांगतो कC, ध;यवाद! जय Rहदं, जय महाराHO! जय "भम. 

मा. महापौर :- 

 आपKयाकडे GयेHठ नगरसे�वका /ीम. �भात पाट7ल यांचा आज वाढRदवस आहे मी 3यांनाह7 �वनतंी करेल कC इथे 

येऊन आम�याकडून स;मान ि>वकारावा. आज आपला वाढRदवस आहे. आपKयाला सवा_�या वतीने वाढRदवसा�या खूप खूप 

शुभे�छा.  

�. नगरस�चव :- 

 �8नो-रा�या तासाला सु=वात होत आहे. 11.50 "म+नटे झालेल7 आहेत. पRहला �8न आहे /ी. हेमंत 4हाDे. 

जुबेर इनामदार :- 

 मा. महापौर मॅडम, माझा एक हरकतीचा मुmदा आहे. �8नो-र तास संपKयानतंर बोल ूका आता बोल.ू 

मा. महापौर :- 

 �8नो-र संप ूmया नतंर बोला. 

जुबेर इनामदार :- 

 हरकतीचा मुmदा 4हणजे, महापौर मॅडम आ4ह7 वारंवार gया सभागहृाला सू�चत केलेले आहे कC gया सभागहृाम�ये 

मु>ल7म बांधव आहेत तर7 ह7 नेहमी शोषनता �वषय येतो तुम�यावर लादलाच जातो. तुम�या प'ावर तर हा असा का 

जाणूनबजुून तु4ह7 नेहमी शुfवार7च सभागहृ भरवायचा 4हणजे आ4हाला �ाथ नेला संधी "मळेल ती "मळू नये eकंवा 

आ4हाला सभागहृाम�ये उपि>थत राहायला अडचण Aहावी या�यासाठ< तु4ह7 नेहमी दर शुfवार7 सभागहृ बोलवता 

आयोिजत करतात. महापौर मॅडम आ4ह7 वारंवार gया �वषयावर सुचना केलेल7 आहे. �वशेषत: सभागहृाम�ये gया शहराचे 

नेते मा. आमदार, नगरसेवक, नर5o मेहता साहेब आहेत. ते अKपसं)या पIरसराम�ये जाऊन अKपसं)यांकाना पढुाकार देणे, 

अKपसं)यांकांना �व8वासात घे?याचा �य3न करतात. आ(ण 3यां�याच gया सभागहृाम�ये उपि>थतीम�ये अशा�कारे 

अKपसं)यावर अ3याचार केला जातो 3यावर माझी हरकत आहे. 

अशरफ शेख :- 
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 महापौर मॅडम, माग�या वष9 सहा वेळा आपण महासभा शुfवार7 ठेवल7 होती 3यासाठ< मी तु4हाला 4हणजे 

हरकतीचा मुmदा मी घेतला होता. तु4हाला मी �वचारल ंहोत आ(ण तु4ह7 आ8वासन Rदले होत ेकC, आ4ह7 पढु�या वेळी 

ठेवणार नाह7. हा तुमचे >वत:चे आ8वासन होते परंत ुतु4ह7 ठेवलेला आहे.   

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम, आ4हाला 12 वाजेपासून मि>जद7त जाव लागत.े आमची �ाथ ना सभा असत.े वेगवेगpया �ाथ ना 

असतात 3या�याम�ये आ(ण आ4हाला संधी Rदल7 जाते पढु�या 10 "म+नटा�या आत जा आ(ण तु4ह7 क=न या. ते ह7 

जेवणा�या वेळेस 4हणजे आ4ह7 जेवायचह7 नाह7. हे तु4ह7 जाणून बजुून हा �वषय करता हा >XHट होतो तर ह7 सभा 

श+नवार7 सु�दा लावता आल7 असती, सोमवार7 लावता आल7 असती, ग=ुवार7 लावता आल7 असती. 

अशरफ शेख :- 

 मी जेAहा >थायी स"मतीम�ये होतो 3यावेळी पण हा मुmदा घेतला होता. शुfवार7 नेमका एका वषा त दोन वेळा 

>थायी स"मतीम�ये शुfवार7 तु4ह7 ठेवल होत.े 

जुबेर इनामदार :- 

 या�यामुळे तुम�या प'ाला चाIरqय >पHट होत ेकC तु4हाला अKपसं)याबरोबर अशाच�कारे दमुत कC तु4हाला 

राहायच हरकतीचा मुmदा माझा आहे. महापौर मॅडम, उ-र तु4हाला mयायचे आहे. 3यांनी सभागहृ नाह7 बोलवल ंसभागहृ 

तु4ह7 बोलावले आहे. 

नर5o मेहता :- 

 माjया नावाचा उKलेख केला नसता तर कदा�चत मी बोललो नसतो. 

जुबेर इनामदार :- 

 मी तुम�या नावाचा उKलेख जाणूनबजूून या�यासाठ< केला कC तुम�या सभागहृाम�ये 4हणजे तुम�या 

उपि>थतीम�ये gया शहराने तु4हाला +नवडून Rदलेले आहे. या�याम�ये मु>ल7म बांधवांचे सु�दा मत असतील 3यां�यासाठ< 

तु4हाला सहानभुतूी दाखवायला पाRहजे होती. माझा मुmदा तसा होता �वषय माझा महापौरांकडे कारण महापौराचंा अ�धकार 

आहे सभागहृ बोलवायचा. 

मा. महापौर :- 

 मी आपKयाला आपKया �8नाचे उ-र देते. 3यांना बोल ूदे, 3यांनी अनमुती मा�गतल7 आहे 3यांना बोलू mया. 

जुबेर इनामदार :- 

 हरकतीचा मुmदा माझा आहे. उ-र तु4हालाच mयायचे आहे. 

मा. महापौर :- 

 मी उ-र देते, बसा तु4ह7. 

नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम, उmया बरेच gया शहराम�ये श+नवाराचे भBत असतात. मला +तकडे जायचे आहे. आज ग=ुवार7 

साईबाबाचें भBत असतात 3यांना +तकडेह7 जायचे असत े मी सगळयाच समाजात जात असतो आ(ण सव  समाजाचा 

मानस;मान, धम  हे आ4ह7 राखतो. कुठलेह7 ठेस पोहोचवायची आमची �थकंCंग नसत.े हे आता आम�यावर डायरेBटल7 

इनडायरेBटल7 3यांच 4हणणे आहे कC हेतु परु>कृत हे होत नाह7. gया देशाची लोकसभा अस ुmया, �वधानसभा अस ुmया 

eकंवा >था+नक >वराGय सं>था अस ुmया eकंवा इतर rामपचंायत सभा अस ुmया हे शुfवार7 पण चाल ुअसतात ह7 आपल7 

�वशेष �वनतंी होती. सभेपढेु 3या Rदवशी केल तर आपKयाला अस मला तर7 वाटते महापौर मॅडम आपण गेKया अडीज 

वषा म�ये 3यांचा मान नेहमी राखलेला आहे. काह7 अडीअडचणी आता �3येक गोHट सभागहृात होत नाह7. कधी मंDालयात 

आपKयाला बठैक असतात, कधी वेगळे काम आपKयाला असतात, सगळयां�या वेगवेगळया पIरि>थती असतात आ(ण 

आपण तेह7 �वस= नका कC gया अडीज वषा म�ये एवढे शुfवार 3याम�ये आयBुतांना आ(ण एखादे काह7 अडीअडचण 

शुfवार आला 4हणून तो हेतुपरु>कृत केल अशा �कारचा आरोप कोणी आजपय_त केलेला नाह7.  

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम, गेKयावष9 9 सभा लागKया. 3या�याम�ये 6 सभा शुfवार7 लागKया. पणू  वषा म�ये महापौर मॅडम 

आमचा शुfवारचा टाईम +नि8चत आहे. वेळ +नि8चत आहे �ाथ नेला. शुfवार, श+नवार हनमुान साईबाबाचा Rदवस वेळ 

+नि8चत नाह7 आ4हाला एक वेळ +नि8चत आहे. 

मा. महापौर  :- 

 आप बRैठए। 
 

नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम, मला सांगा �वधानसभा चाल ुनसते का? लोकसभा चाल ुनसत ेका? +तकडे मु>ल7म बांधव, खासदार, 

आमदार नाह7 आहेत का? सरकार कोणती होती 3यावेळी पण +तकडे �वधानसभा चालायची नाह7 का? 

जुबेर इनामदार :- 

 आमदार साहेब �वधानसभा वषा म�ये 3 वेळा फBत चालत.े 
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नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम, वषा त तीनदा चालत असेल तर7 3या�याम�ये 12 शुfवार असतात आ(ण आपल7 महासभा ह7 12 

मRह;याम�ये 20 शुfवार चालत.े एखादा 2 चालत असेल तर 3यावेळी 12,12 शुfवार असतात ना. 3यावेळी आपले �वषय तो 

पण नाह7 आहे �वषय काय आहे कC आपण �वनतंी केल7 तो स;मान आपण राखला पण काय कधी कधी अडीअडचणी 

असतातच. 3याला �3य' सभागहृाम�ये आणुन 3याला धमा शी जोडायचे आ(ण हेतुपरु>कृत केला अशा �कारची भाषा ह7 

योtय नाह7. मला हेच सभागहृाला �वनतंी करायची आहे कC सव  जाती धमा चा आपण मान स;मान करतो आ(ण 

सभागहृाम�येह7 धा"म क……………….. 

मा. महापौर :- 

 जुबेरजी मी तु4हाला सांगत े 4 वेळा जर7 शुfवार7 असेल तर7 तुमचा वेळ आ4ह7 बरोबर पाळतो आ(ण तु4हाला 

तेवढ7 सुvट7 देतो. 

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम, जेवणाचा वेळ असतो तेAहाच तु4ह7 सुvट7 करता आधी परत तु4हाला परत �वनतंी आहे. महापौर 

मॅडम, स;मा तु4ह7 कधीह7 लाव ूशकता. तुमचा तो अ�धकार आहे फBत 3या�यावरती तु4ह7 हा आमचा जो �वषय आहे 

3याला सहानभुतूीपवू क 3याचा �वचार करावा. 

मा. महापौर :- 

 मी परत सांगत ेकधी तर7 अस…… झाल असेल. बहुतेक आ4ह7 तेवढ ल' देतो कC तुमचा शुfवार आ4ह7 पाळतो. 

पण तर7 जर अस झाल तर7 तुमचा वेळ पाळतो पण हे आरोप बरोबर नाह7. 

Rदपीका अरोरा :- 

 साईबाबाचें नाव का घेतल. 

अशरफ शेख :- 

 आमदार साहेबांनी घेतले. 

नर5o मेहता :- 

 मी हे सां�गतल 3यांनी सां�गतल नर5o मेहता gया भागाम�ये जात असतात पढुाकार मी साईबाबाकडेह7 जात असतो 

मी हे सां�गतल. 

अशरफ शेख :- 

 आ4ह7 पण जातो. 

नर5o मेहता :- 

 आता 3यांनी सां�गतल कC 3यांचा वेळ ठर�वलेला नाह7 आहे. कोणता 3यांचा आ'ेप आहे. 

हेमंत 4हाDे :- 

 महापौरां�या परवानगीने बोलतो न'D इमारतीवर +नयमबाgय लावलेल7 शा>ती व वाढ कर?याची मागणी महापौर 

मॅडम या 6बKडींगला ओ.सी. "मळालेल7 असताना सु�दा वारंवार 3यांनी आपKयाकडे �शासनाकडे मागणी केल7 तर7 पण 

�शासनाने 3या 6बKडींगला शा>ती लावलेल7 आहे. शा>ती लावनू Aयाज सु�दा आकार?यात आलेले आहे. हे नसुत े एक 

उदाहरण आहे कारण पण "मरा भाFदर 'ेDाम�ये अशा ब�याच इमारती आहेत. 3या�याम�ये वा>त�वक पाहता शा>ती 

कुठ�या 6बKडींगला लावल7 पाRहजे. गAह म5टचे धोरण ठर�वलेले आहे. Gया अन�धकृत 6बKडींग असतील 3या�यावरती शा>ती 

लाग ुशकत ेपरंत ुGया अ�धकृत 6बKडींग आहेत Gयांनी ओ.सी. घेतलेल7 आहे Gयांनी +नयमबाgय काम केलेले नाह7 अशा 

6बKडींगला सु�दा शा>ती लावलेल7 आहे. तर कृपया याचा खुलासा करावा. 

+नलम ढवण :- 

 महापौर मॅडम, Gया�माणे यांनी स;मा. 4हाDे साहेबांनी शा>तीचा �वषय मांडलेला आहे. ब�याचशा 6बKडींग अशा 

आहेत नवीन देखील कC 3यांनी आपKयाकडे अXलाय केलेला आहे 3याचसाठ< वष  Rदड वष  ॲXल7केशन देत आहेत आ(ण फे-

या मारत आहेत. परंतु 3या 6बKडींगला अजुन टॅBस पण लागलेला नाह7 आ(ण अशावेळी जर 3यांना परत शा>तीचा नोट7स 

RदKया तर तो चुकCच राहत े3यामुळे लवकरात लवकर अशा 6बKडींगला टॅBस देखील लावनू दे?यात यावा. आ(ण जु;या जो 

शा>तीचा �वषय आहे तो शा>तीचा �वषय तो �3येक वेळी पॅनKट7 भरायला देखील तयार असतात. परंत ुयोtय तो �+तसाद 

पा"लकेकडून 3यांना "मळत नाह7. 3यामुळे अशा 6बKडींगला वेळेवर टॅBस लावावा आ(ण 3यांना जो शा>ती�या बाबतीत आहे. 

3यासंदभा त आपण �वचार�वनीमय क=न +नण य घे?यात यावा.  
 
 

शरद पाट7ल :- 

 महापौर मॅडम आपKया परवानगीने बोलतो gया शहरामधील ब�याचशा अशा गोHट7 आहेत. िजथे Gया वा>तुवर 

कारवाई सु�दा केलेल7 होती. �वfम कुमार साहेब असताना आ(ण ती कारवाई केKयानतंर परत त ेजोडले गेले +तथे बांधकाम 

झाल आ(ण 3या�यानतंर 3या पणू  6बKडींगला शा>ती लावल7 गेल7 अशी एखाmया वा>तसुाठ< जी वा>तु इल"लगल आहे ती 

तोडून 3या नागIरकांना ;याय mयायच कC नाह7 उलट7 3यांना शा>ती लावनू परेशान कर?याचे काम 3या �शासनाकडून होत.े 
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3या इमारती�या खाल7 जे हॉटेल आहे ती हॉटेल चालतात हॉटेलचे मालक पसेै कम�वतो आ(ण 3यावरती राहणा�या लोकांना 

3याची शा>ती लागत.े याचा सु�दा खुलासा झाला पाRहजे. 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 महापौर मॅडम, शा>तीचा �वषय +नघाला आहे. क"मशनर साहेब मy आपको याद Rदलाऊंगा इस �वषय म5 कC मेरा 

�पछले कई बरसो से इस शा>ती कC वजह से मुझ ेलगता है कC, बहुत सारे लोगो को मतलब कमसे कम ढाई सो से तीनसो 

6बKडींग एैसी है िजनको शा>ती कC वजह से टॅBस पे टॅBस Aयाज से Aयाज लगाके आज तक उनका कोई भी +नवारण नह7 

हुआ �पछल7 बार महासभा म5 हमने +नण य "लया था कC जो 6बKडींग का भाग अन�धकृत है क"मशनर साहब आज कC 

तार7ख म5 एैसा है कC जो भी zलॅट खIरदता है वो सी.सी. देखता है कमीटम5ट सRट eफकेट और क"मटम5ट सRट eफकेट देखकर 

ह7 zलॅट खIरदता है और हमार7 यहा पे "स>टम यह है कC कोई भी 6बKडर ने छोटासा एक पाट  मतलब एक छोटासा सौ 

फुटका यद7 उसने कोई अन�धकृत बांधकाम eकया है तो परु7 कC परु7 6बKडींग को शा>ती आकार करके टॅBस लगा देत ेकई 

बार बार बोलने के बाद म5 भी मॅडम उसके बाद म5 भी जी आर कC भी कॉपी है बाद म5 =ल भी है कC उसम5 जो अन�धकृत भाग 

है ॲB�यअुल7 म5 शा>ती उसको लगानी चाRहए लेeकन 6बKडींग को शा>ती लगाके इसका कोई +नवारण नह7 है| क"मशनर 

साहब मेरा आपसे +नवेदन है कC जैसे मेरे वॉड  म5 पाव ती +नकेतन है न'D 6बKडींग है| बहुत सार7 6बKडींग एैसी है कC िजनको 

अभी तक ओ.सी. आने के बाद म5 भी बील शा>ती के साथ म5 मॅडम लेके आ रहे है और वसेै तो अभी गAह म5ट का जी.आर. भी 

आया है 600 >Bवेअर मीटर zलॅट के उपर बहुत सार7 चीजे टॅBस |डपाट म5ट म5 अभी करनी बाकC है तो क"मशनर साहब मेरा 

+नवेदन है कC टॅBस |डपाट म5ट से मॅडम यद7 कोई भी अ�धकार7 जवाब देगा तो हमसे बात कर सकत ेहै कC जब कC +नलम 

ताईने कहा ँसर दो दो साल के ॲXल7केशन Rदया हुआ है टॅBस लगाने के "लए आज तक ना फाइल "मल रह7 है ना टॅBस लग 

रहा है ना सार7 चीजे जो है ना टॅBस |डपाट म5ट कC तो इतनी सार7 सम>या है कC मy यद7 बताना चहा तो परुा मुझ ेलगता है 

कC �8नो-र का तास आधा नह7 पाच घटें का रखना पडेगा, लेeकन सम>या अभी शा>ती कC है तो सर मेरा  +नवेदन है आपसे 

कC, शा>ती के �वषय म5 जो भी है आज +नण य लेके कम से कम िजतने लोगो को उससे परेशानी हो रह7 है उनसे कम से कम 

राहत Rदलाए| 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, आपKया परवानगीने बोलतो शा>तीचा �वषय आहे. जी.आर 1 ए��ल 2008 चा आहे. पण 3या 

जी.आर. चा वेगळा अथ  काढून शा>तीचे जे "लगल बांधकाम झाले 3याला सु�दा लाव?यात आलेल7 आहे. आम�या 

�वभागातील महागणपती टॉवस  3या�या रRहवासीने वारंवार अज  केले आ(ण माRहती पण Rदल7 3याबाबत कC आम�या 

येथील जे अन�धकृत बांधकाम असेल तर 3याला तु4ह7 शा>ती लावा. परंतु �शासनाने ते न करता आता दंड आ(ण 3या 

दंडावर Aयाज अशा�कारे 3यांनी ते सव  �कारे 3यांना हैराण आ(ण परेशान क=न सोडले. तर ते शा>ती बmदल जे काह7 धोरण 

आहे. गेKया महासभेत सु�दा ठरल ंहोत कC शा>ती कोणाला लावावी आ(ण 3याचे धोरण काय +नि8चत करावे तर ते अजुनह7 

झालेले नाह7. आम�या �वभागातील काह7 6बKडींग आहेत ते >वत: सुरेश खंडेलवालने सी.सी. तर सी.सी. �माणे शा>ती 

लावता येत नाह7. ओ.सी. असेल तर 3या�यानतंर जे अन�धकृत बांधकाम झालेले असेल 3यानसुार जे अन�धकृत बांधकाम 

असेल 3या�यावर शा>ती लाव?याबाबत आपण �वचार �व+नमय केला पाRहजे. क"मशनर साहेब आम�या इकडचे 

महागणपती टॉवर आहे +तथे तीन चार वेळा +तथे त े नळ तोडणी माच  एं|डगं�या वेळी जर बील नाह7 भरल7 तर नळ 

तोडायला येणार. परत मग 3याला IरBवे>ट क=न 3याला पसेै भ=न 3याचे रेtयरुलाईज कर?याकIरता पसेै भ=न3याचे टॅBस 

भ=न नळ अशा�कारे हैराण क= नका. �शासनाला �वनतंी आहे आ(ण महापौर मॅडम आयBुत साहेब याचे +नि8चत धोरण 

आज जर केल तर ते अगद7 शेवट�या मला वाटत या�यानतंर सभा होईल कC नाह7 माRहत नाह7 पण +नि8चतपणे चांगला 

एक +नण य आपण gया लोकांपय_त पोहोच ू3याकIरता प;ुहा एकदा शा>तीबmदल एक तु4ह7 +नण य �यावा ह7 मी तु4हाला 

�वनतंी करतो ध;यवाद. 

�मोद सामंत :- 

 महापौर मॅडम, शहराम�ये शा>ती लावताना जर एफ.एस.आय. चे AहॅKयशून झाले अन�धकृत बांधकाम झाले, 

�वकासकांनी ओ.सी. घेतल7 नाह7 तर gया �कारात शा>ती लावतो. पण Gया �वकासकांनी ओ.सी. घेतल7 नाह7 eकंवा Gया 

�वकासकांनी अन�धकृत बांधकाम केलेल असेल 3या �वकासकावरती eकंवा 3या 6बKडरवरती आपण कुठल7 कारवाई न करता 

आपण 3यांना 3यांचे नवीन नवीन Xला;स मंजुर करतो 3यांना ट7.डी.आर डी.आर.सी. देतो आ(ण जे नागIरक तेथे राहायला 

आले आहेत. 3यां�यावरती 200 टBके शा>ती लावतो आ(ण 3यां�यावरती 3यां�याकडून ती शा>ती वसूल कर?यासाठ< दबाव 

आणतो. काह7 लोक ती शा>ती भरतात. पण माjयाकडे एक उदाहरण आहे कC र�व डेAहलपस ला जवळ जवळ 3याचे मी सAहN 

नबंर वाचतो. 158 चे दोन, 59,156,154,152,81,85,27,28, 29,27,72,73,74,75,79,88,89,435,436,437,3,5,11 gया असे वेगवेगळे जवळ 

जवळ 70,80 सAहN नबंर आहेत. या�यात 3यांनी �3येक वेळी वाढ7व बांधकाम केले आहे. एफ.एस.आय. चे AहॅKयशून केले 

आहे. मी आपKया टॅBस �वभागाला �वचारले हे सAहN नबंर देऊन कC तु4ह7 gया सAहN नबंर �माणे इमारती gया�या अ�धकृत 

आहेत, कुठKया इमारती अन�धकृत आहेत तर 3याची माRहती आपला टॅBस �वभाग देऊ शकला नाह7. पण gया र�व rपु�या 

लेआऊटम�ये Gयाला आपण आता काँfCट�या र>3या�या 20 हजार मीटरचा ट7.डी.आर. आपण 3याला Rदला. आम�याम�ये 

ते अन�धकृत आहे. |डपाट म5ट कुठले उ-र देत नाह7. पण gया �वकासकावरती आपण कुठल7 कारवाई करत नाह7. 3याला 

काpया याद7त टाकत नाह7 3याचे Xलॅन Gया 3याला सी.सी. RदलेKया आहेत 3या रmद करत नाह7. पण Gया नागIरकांनी 
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सी.सी. व=न घर घेतलेल7 आहेत. वषा नवुषN +तथे राहतात. इतर गोHट7 टॅBस भरतात 3यां�यावरती आपण दामदXुपट शा>ती 

लावनू 3यांना वेठ<स धर?याचे काम करतो. आयBुत साहेब शा>तीचा �वषय ल'ात �या आ(ण Gया लोकांनी gयापवू9 शा>ती 

भरल7 असेल तु4हाला तर ती 3यांना परत mया. 3यांना +नयमबेस क=न mया आ(ण gया �वकासकाकडून ती वसुल करा. 

3याची काम चाल ुआहेत. 3यांचे Xलान आपण सॅBशन करतो 3याला डी.आर.सी. Rदलेले आहे. 3यां�याकडून ती वसूल करा. 

भगवती शमा  :- 

 आयBुत साहेब, जैसे कC इ;ह�ने कहा ँकC न'D 6बKडींग एक उदाहरण देना चाहता हँू कC इसकC ओ.सी. "मलने के 

बाद के अंदर म5 शा>ती लगाई गई बार बार पDा देने के बाद म5 भी शा>ती को रmद नह7 eकया गया, अब वो रmद करने के 

बार बार +नयोजन करने के बाद म5 वह ि>थती है| एैसी ि>थतीया सब जगह कC अंदर म5 बनी हुई है| बहुत से लोगोने ओ.सी. 

ले ल7 ओ.सी. लेने के बाद म5 भी शा>ती चलती रह7 है| धBके के धBके, zलॅटवाले 6बKडींगवाले खात ेरहे इसके पRहले के अंदर 

म5 जब शा>ती लगी साहब आप को थोडासा �पछे भगा देना चाहता हँू| "शवमूत9 नाईक साहब जब आयBुत थे उ;ह�ने इस 

साईड के अंदर म5 "लगल इल"लगल के पIरभाषा 2008 के जी.आर के बात के अंदर म5 कC जीन 6बKडींगो को ओ.सी. नह7 वह 

भी अन�धकृत के अंदर म5 सामील कC जाएगी उनके उपर म5 भी शा>ती लगेगी| eफर उ;ह�ने एक पIरपDक +नकाला और कहॉ ं

कC अगर वा>तुशा>D जो आक�टेBट है अगर वो कह दे एक पD दे दे कC िजसम5 उKलेख कर दे कC यह 6बKडींग +नयमानसुार 

Xलान से Rहसाब से बनी हुई है| तो उसको हम ओ.सी. मानकर ले उसकC शा>ती रmद कर द5गे शा>ती नह7 लगाऐंगे लेeकन 

उसके बाद के अंदर म5 eफर उ;ह�ने वो पIरपDक को वापीस ले "लया एैसे करके परेु शहर के अंदर म5 एक वातावरण अलग हो 

गया कC, eकसको ओ.सी. माना जाए, eकसको "लगल माना जाए, eकसको नह7 बार बार इस सदन म5 सभी सद>य� ने एक 

मत से राय कC थी, कC जो �शासन +नयम के अनसुार उ;ह�ने जो जी.आर +नकाला था जो पIरपDक +नकाला था िजनको 

शा>ती नह7 लगी थी उनको बार बार वापीस शा>ती लगा द7 गई| एैसे साहब इस टॅBस �वभाग के अंदर म5 शा>ती के कारण से 

इतने लोग Bय�कC 6बKडर तो चले गए| सब लोग 6बचारे परेशान हो रहे थे| मा. महापौर मॅडमने पहले एक बार टॅBस "मट7ंग 

ल7 थी सभी सद>य� कC भावना को देखत ेहुए सबने इसका समथ न eकया था इसको एक शा>ती का +नयम के नसुार जो है 

उसको लगाए जाए| जो +नयम के नसुार नह7 है उसको हटाया जाए िजतना जैसे इ;ह�ने बोला होटलवालोने अगर +नचे के 

अंदर म5 rाऊंड zलोअर इल"लगल |डमांड कर "लया है तो उपरवाले शा>ती Bय� दे| उसका बांधकाम तोडा जाना चाRहए एैसे 

साहब बहुत सी ि>थतीया एकदम बनी हुई है िजसका कोई +नण य आजतक हो नह7 पा रहा है| आज सभा के अंदर म5 इ;ह�ने 

यह �वषय लाया है| इस �वषय के अंदर म5 सबकC भावना को समजके आयBुत साहब आप पस नल इस �वषय पर �यान देकर 

के एैसे िजतने भी यह मॅटर है सोसायट7य� के 6बKडींग को उनको हल कर5गे तो सबको एक अ�छा मसेॅज जाएगा और सब 

इस झंजट से मुBती पाऐगे| 

राज5o जैन :- 

 महापौर मॅडम, कर आकारणी के �वषय म5 जो ऑ|डट Iरपोट  है 12,13 कC इसके अंदर पॉइंट नबंर 11 और 12 म5 कर 

आकारणी प>ुतीका नह7 होनेसे इस तरह कC गडबड छोटा एIरया बडा एIरया शा>ती अशा>ती तो मy सब यह पछुता हँु कC 11, 

12 कC ऑ|डट Iरपोट  है उसम5 यह बोला गया है कC कर आकारणी प>ुतीका होनी चाRहए| उसके उपर कर आकारणी प>ुतीका 

बनने म5 तबसे अब तक कुछ कारवाई हुई है या नह7 मुझ ेयह जानने का है| 

�शांत दळवी :- 

 महापौर मॅडम आपKया परवानगीने बोलतो, स;मा. सद>य हेमतं 4हाDेने �8नो-र तासाला �वचारलेला �8न आहे. 

gया "मरा भाFदर शहराम�ये आयBुत महोदय शा>तीचा जो काह7 �वषय +नघाला तीन साडे तीन हजार काह7 इमारती आहेत 

3याला भोगवटा दाखलाच नाह7. अशा�कारे जर gया �8नो-र तासाम�ये जर एक एक सद>य असे बोलायला लागले तर 

पट�Bयलुर आ4ह7 पण आमचे �वभागात बोलायला गेलो तर असे बरेच काह7 आहे. आयBुत महोदय सगpया �8नांची उ-रे 

एकDच आपण देणार आहात का या�यावरती कारण अशा काह7 इमारती आहेत ना Gया कम"श यल पण आहेत. 

रे"सडे;शीयल पण आहेत ना ओ.सी. ना सी.सी. 3यांना ह7 सगळ Rदलेले आहे ना आ(ण इथे �3येक रRहवासी इथे येऊन रांगा 

लावतो आहे कC आमचा टॅBस भ=न �या. टॅBस भ=न �या ते होत नाह7. नगरसेवकांनी RदलेKया फाईल7 पण पणु  होत नाह7. 

आयBुत महोदय दोन दोन वषा पासून आ4ह7 टॅBस लावायला फाईल Rदलेल7 आहे. आमची काड  लावनू mया आमची काड  पण 

लावनू Rदलेल7 आहेत 4हणजे लोक�+तनीधी सांगतो ते पण टॅBस भरायच ंनाह7 तेथील कम चार7 काय द=ुपयोग करतो ते 

आ4ह7 +नदश नास आणून Rदले. कम चा�यांवरती कारवाई करायची नाह7 नसु3या 3यांना नोRटसा बजावाय�या कC आपण 

+तकडे रRहवासी �ाXत इमारतीला आ(ण तु4ह7 +तथे कम"श यल यजु करतात. तुमचा टॅBस तु4ह7 कम"श यल क=न �या 

4हणून पण नोRटस आKयानतंर जो माणसू तो रRहवासी जो कम"श यल जो यजु करतो तो जाऊन जर महापा"लकेम�ये अज  

देतो कC ठ<क आहे. कम"श यल क=न �यायचा तु4ह7 आ4हाला कम"श यल क=न mया. तेह7 होत नाह7. 4हणजे Gया डॉBटर 

लोकांनी ॲडAहोकेट आहेत 3यांचे जे |ड>पे;सर7 rाऊंड zलोअरला चाल ूआहेत 3यांनीह7 अज  केलेले आहेत ना आ(ण 3या 

अजा �या अनषुगंाने कम चार7 3यात हेराफेर7 करतात तेह7 आ4ह7 +नदश नास आणून Rदले 3या�यावर ह7 काह7 कारवाई होत 

नाह7. महापौर मॅडम माझी �वनतंी आहे कC तु4हाला gया �वषयावरती एक �वशेष महासभा वगरेै Gया वेळेला बोलवाल 3या 

वेळेला हा �वषय घे?यात यावा आ(ण जर7 असल तर7 �8नो-रावर तास /ी. हेमंत 4हाDे यांचा आहे तर 3यांचे परुती मया Rदत 

रहावा आ(ण शा>ती �वषय हा सेपरेट घे?यात यावा अशी माझी �वनतंी आहे. 

अि8वन कासोदIरया :- 
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 मॅडम मेरा �वषय संब�ंधत �वषय है लेeकन एक पट�Bयलुर दसुर7 सोसायट7 के "लए है| लेeकन �वषय +नकला तो 

मॅडम मy बोलना चाहँूगा कC �भाग f. 2 है एक ओमसाई कॉ4पलेBस है िजसम5 महेश टॉवर नाम कC सोसायट7 है| उसम5 

मॅडम एक सोसायट7 ऑeफस है सोसायट7 ऑeफस को कभी भी टॅBस नह7 लग सकता +नयम के नसुार eफर भी 

महानगरपा"लका ने उसकC उपर लगा Rदया है हजारो =पये आज तक उन लोगो का टॅBस "लया जा रहा है| सोसायट7ने काफC 

बार लेटर भी "लख Rदया है, क4पले;ट कर द7 कC इनका जो टॅBस लगाया है वो कॅ;सल eकया जाए लेeकन eफर भी अभी 

तक कारवाई हुई नह7 है| आयBुत साहब कृपया करके इसके उपर कारवाई eकजीए| 

>वाती देशपांडे :- 

 महापौर मॅडम�या परवानगीने बोलत ेन'D इमारत 2009 साल7 आकारणी झाल7 होती. 3यास भोगवटा दाखला 

नसKयाने 3यास शा>तीची आकारणी कर?यात आल7 होती. 3यानतंर 3यांनी 2016 म�ये ॲXल7केशन केले होते. न'D 

सोसायट7माफ त आपKयाकडे ॲXल7केशन आलेत आ(ण 3यांनी भोगवटा दाखला सादर केला 3यानसुार न'D इमारतीची 

शा>ती व 3यावर7ल Aयाज असे दो;ह7ह7 रmद कर?यांत आले आहेत. एकूण 42 �ॉपट�ची शा>ती काढल7 आहे तसेच 

शा>तीवर7ल जे Aयाज कॅलBयलेुट झालेले आहे संगणकाम�ये ते देखील काढलेले आहे परंत ुन'D सोसायट7चा अज  असा 

होता कC आ4हाला आकारणी�या Rदनाकांपासून शा>ती रmद Aहावी व 3यासाठ< सदर न>ती "लगल, ओ�प+नयन घे?यात 

आले. ऑ|डट ओ�प+नयन घे?यात आले व 3यानतंर सगpयांनी 2017 म�ये आपल7 जी शा>ती क"मट7 >थापन झाल7 3या 

शा>ती क"मट7म�ये देखील ह7 न'D इमारतीबाबत चचा  कर?यात आल7 व |डसीजन अस घे?यात आल शा>ती क"मट7म�ये 

कC ओ.सी. भोगवटा दाखला पासूनच 3याची शा>ती व 3यावर7ल Aयाज रmद Aहावे मग स"मतीने कळवल व 3यापवू9 आपण 

3या�यावरती शा>तीवर Aयाज रmद कर?यांत आले होत.े 

भगवती शमा  :- 

 शा>ती क"मट7म�ये कोण कोण आहेत? 

>वाती देशपांडे :- 

 शा>ती क"मट7म�ये मा. उपायBुत कर, ऑ|डटर आहेत, "लगल |डपाट म5ट आहे, घेवारे साहेब आ(ण मी >वत:. आता 

Gया शा>ती�या फाईल येतात 3या आपण क"मट7समोर ठेवतो. आजपय_त जवळपास सात लाख आठ फाईलवर +नण य 

घे?यात आलेले आहे. 

भगवती शमा  :- 

 gया शहराम�ये शा>तीचे eकती अज  आलेले आहेत. 

>वाती देशपांडे :- 

 मा. महापौरा�ंया परवानगीने कC आपKयाकडे जे जे अज  आलेत त ेत ेआपण सपोज करतो क"मट7समोर आ(ण ते 

ठेवतो. नAयाने कोणता अज  असेल eकंवा जे प5|डगं आहे ते पण �वचा=न काढून घेत आहोत, अजून अज  असेल तर सादर 

करा. आपण क"मट7म�ये ठेवनू |डसीजन घेऊन टाकू. 

भगवती शमा  :- 

 शा>ती लाग?या�यानतंर आजपय_त eकती अज  आलेले आहेत. 

>वाती देशपांडे :- 

 मी जॉFट झाKयापासून शा>तीचे जे अज  आलेले आहेत 3याचा भोगवटा दाखला मग शा>ती रmद केलेल7 आहे. असे 

जवळपास 923 �करणावर शा>ती रmद कर?यात आलेल7 आहे. जी शा>तीची ॲBयमेुशन झाल होत 3या�यावरती Aयाज रmद 

जे Aयाज ॲBयमेुशन झाल होत 3यापकैC एकुण 923 �ॉपट�च काढ?यात आलेल ंआहे. 

सुहास रकवी :- 

 मॅडम एक �वचारतो तु4ह7 आता 4हणालात न'D टॉवरने ओ.सी. घेतKयानतंर शा>ती रmद केल7 ना. मग तेच 

तुमचे धोरण आ4हाला त ेसमजावनू सांगा कC Gयां�याकडे ओ.सी. सी.सी. आहे. ओ.सी. कशाला घेतल7 3याची शा>ती रmद 

केल7 आहे का? 
 

>वाती देशपांडे :- 

 मा. महापौरां�या परवानगीने शा>ती पवू9 31 मे 2011 रोजी मा. आयBुत यांचा आदेश होता कC इमारत मंजरु 

नकाशा�माणे असेल व नगररचना �वभाग अ�धकार देत असेल तर अशा इमारतीची आकारणी �वदाऊट शा>ती करावी व 

3या�माणे कारवाई चाल ूहोती व 3यानसुार ॲज पर Xलान क;>OBशन असेल तर आपण 3याची शा>ती रmद क=न शकतो. 

परंत ु2012-13 चे ऑ|डट ऑ�जेBशन आल 3या ऑ|डटम�ये असा पारा काढला गेला कC ॲज पर Xलान क;>OBशन आहे तर 

तु4ह7 3याला शा>तीची आकारणी का कर?यात आल7 नाह7 तर 3या �8न�च;ह +नमा ण केल.ं 3यामुळे gया +नयमा�या 

बाबतीत आपण धोरण +न8चीत कर?यासाठ< फाईल �ोसीडम�ये आहे.  

सुहास रकवी :-  

 आयBुत साहेब आ4हाला तेच 4हणायचे आहे कC धोरण +न8चीत कधी होणार आहे कारण 3यानसुार अन�धकृत 

बांधकाम करतात 3यांनाह7 शा>ती लावावी 3याबmदल आ4ह7 आमच ंदमुत नाह7 पण जे "लगल7 राहतात मग तु4ह7 पाय बसु 
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देणार का �3येक zलॅटला ठा?या�माणे मग तस तु4ह7 सागंा �3येक zलॅट मालकाला आ4ह7 सांगतो 3या�या 3या 

Xलॅन�माणे ओ.सी. �यावी. 

मा. महापौर :- 

 एक अजून �वचा= का मॅडम, ऑ|डट आ'ेप आला 4हणून तु4ह7 त ेबदं केल ंजर7 ते कायदा असला तर7 ऑडीट 

आ'ेप आला 4हणून बदं केल मग आता एवढ ऑ|डट आ'ेप आले 3याचे काय करायचे. 

>वाती देशपांडे :- 

 जे धोरणा3मक ऑ|डट करत आहेत 3याचा +नि8चतच �वचार केला आहे. उदा. जैन साहेबांनी सां�गतल कC कर 

आकारणी प>ुतीका नाह7 आहे तर आकारणी प>ुतकC मागणी प>ुतकC तयार कर?यांत आल7 आहेत. "शवाय ऑ|डट 

ऑ�जेBशन होत कC आपले जे चेक Iरटन  येतात 3या�या खाल7 फौजदार7 ग;ुहा दाखल कर?याची �ोAह7जन आपण इथे 

क=न घे?यात ठेवल7 होती. पण ती चूकCची असे ऑडीट ऑ�जेBशन होत. 3यानसुार आपण ल7गलला ला>ट इ;>�मे;शन 

6बग"ुशबल ॲBट आहे तो इल"लगल केला जे जे ऑ|डटने आपKयाला सूचना RदKया आहेत 3या शBयतो पाळ?याचा �य3न 

केलेला आहे. 

मा. महापौर :- 

 मी जे �वचारल कC एखाmया गोHट7वर ऑ|डट आ'ेप घेतला पण त ेकायmयात बसेल असेल तर7 आपण 3या�माणे 

करतो कC नाह7? 

>वाती देशपांडे :- 

 मॅडम ऑ|डट ऑ�जेBशन आKयावर 3याचा आर क4पलायसमे;ट तयार क=न मी Rदल व ते पॉझीट7Aह Rदलेले आहे 

कC आमचे असे असे मुmदे आहेत 3यामुळे ॲज पर Xलान क;सेBशन असल तर7ह7 मंजुर नकाशा�माणे असKयाने जी शा>ती 

शुKक असाईन करणार आहे ती योtय आहे व तशा त�हेने फाईल पण �ोसीड केल7 आहे धोरणा3मक +नण यासाठ<. 

म"ल न |डसा :- 

 मॅडम तु4हाला जे शाळेचे �करण मी Rदले होते 3याला पाट  ओ.सी. Rदलेल7 आहे. 

मा. महापौर :- 

 आपण 3याला भेटून नतंर बोल ूशकता. 

म"ल न |डसा :- 

 मी 3यांना भेटलेल7 आहे पण 3यांनी मला काह7 सां�गतलेले नाह7. पाच वषN झालेल7 आहेत 3या शाळेला आ(ण परत 

3यांनी शा>ती लावलेल7 आहे. 

+नलम ढवण :- 

 महापौर मॅडम, या संदभा त एकच वाBय आयBुत साहेब gया शाळकर7 आ(ण सुहास संदभा त 6बKडर आ(ण 

महानगरपा"लका gया संदभा त ते जबाबदार असतात. साहेब परंतु नतंर शा>ती लावनू त ेभुद_ड फBत नागIरकांना पडतो मग 

3यात जो बांधणार असेल 3या 6बKडरवर काह7 कारवाई केल7 जात नाह7. त ेओ.सी. आ(ण सी.सी. संब�ंधत शा>ती लावल7 

जात.े ओ.सी. आ(ण सी.सी. जर नाह7 आहे पण तो 6बKडर करतो आ(ण +नघनू जातो. मग सामा;य नागIरकांनी भुद_ड का 

सोसावा. महापौर मॅडम, पRहल7 वेळ +नयमावल7 तयार करा. 3या�यावर कारवाई करा आ(ण नतंर मग लोकांना नाहकबळी 

mया. 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम आणखी एक आहे 2004 ची ओ.सी. आहे. 

मा. महापौर :- 

 सुहासजी आपKयाला बोलायला मी वेळ Rदलेल7 नाह7. वेळ संपल7 आहे आता बसून जा. 

जुबेर इनामदार :- 

 �8नो-रचा तास संपला कसा? �8नो-राचा अधा  तास ठरवले कोणी? 3याचे उ-र mया. स�चव कायmयानसुार 

चालवायचा.  

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, 2004 चे 3यांचे पसेै परत करणार का तेवढं हो कC नाह7 सांगा. 

�. नगरस�चव :- 

 उप�वधीम�ये आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 उप�वधी�माणे महासभा चालत असेल तर मRहला बालकKयाण�या वेळी तु4ह7 का तसे बोललात. मग मRहला 

बालकKयाण�या वेळी सद>य असायला पाRहजे उप�वधी�माणे. 

�. नगरस�चव :- 

 हा �8नो-रा�या तासाची वेळ Rदलेल7 आहे उप�वधीम�ये तेच सां�गतले आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 �8नो-रम�ये कुठे आहे तु4ह7 मला दाखवा उप�वधीम�ये. 
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�. नगरस�चव :- 

 उप�वधीम�ये आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 मला दाखवा ना मग मRहला बालकKयाणचे सद>य नाह7. 

नर5o मेहता :- 

 दरवेळी चचा  होत ेमRहला बालकKयाण संदभा त शासनाकडे �वषय गेला आहे. शासनाने पण 3याला मा;य केल 

आ(ण मंजूर केल.   

जुबेर इनामदार :- 

 शासनाने हे मा;य केल कC, तुमची उप�वधी �ा=प आहे मंजूर नाह7 4हणजे हा >पHट �8नो-र तास सु�दा अ�या  

तासाचा मंजूर नाह7. �8न �वचारणे हा माझा अ�धकार ॲBट�माणे आहे. 

नर5o मेहता :- 

 दहा वषN 3यांची स-ा राRहल7 दहा वषा म�ये 3यांनी आजह7 �वचारल नाह7 उप�वधीम�ये मंजरू होत नाह7 आ(ण अधा  

तास केल. 

जुबेर इनामदार :- 

 हा �वषय तु4ह7च काढला. तु4ह7च सगळ केल नाह7 केल असत तर �वषयच आला नसता. तु4ह7 नऊचे पधंरा केले 

उप�वधीला �वरोधक तु4ह7 केल.ं 

नर5o मेहता :- 

 मी कधी �वरोध केला नाह7. 

जुबेर इनामदार :- 

 तुम�या शासनाने तु4हाला उ-र Rदलं. 

नर5o मेहता :- 

 मी तर एवढ बलवान होतो मी महापौर असताना स-ा 3यां�याकडे होती. 3यांनी केलेले +नण य आ4ह7 ि>वकारायचो.  

जुबेर इनामदार :- 

 आ4ह7 केलेले +नण य नऊचेच होत.े आमचे नऊचेच होत ेतु4ह7 पधंरा केले. 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम शहराचे �वषय सोडून आ4ह7 बोलत नाह7. 2004 ची ओ.सी. असलेKया माणसाला तु4ह7 ते परत 

करणार का? 

जुबेर इनामदार :- 

 जोपय_त �8न संपत नाह7 तोपय_त �8नो-राचा तास संप ूदेणार नाह7. 

�. नगरस�चव :- 

 �8नो-राची वेळ संपलेल7 आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 मला कायmयात दाखवायच जे काह7 कायmयात आहे ते बोला. महाराHO महानगरपा"लका अ�ध+नयम काय 

4हणतो. 

�. नगरस�चव :- 

 3याम�ये कुठे उKलेख नाह7. उप�वधीत आहे 3या�माणे सांगतो. ॲBटम�ये उKलेख नाह7 हे उप�वधी�माणे मी 

सां�गतलेले तीस "म+नटाची वेळ आहे. 

भगवती शमा  :- 

 महासभा ॲBट�माणे चालणार कC उप�वधी�माणे सांगा ना तु4ह7. 

जुबेर इनामदार :- 

 तुमची उप�वधी मंजूर आहे का? शासनाने मंजूर केल7 आहे. 

नर5o मेहता :- 

 �8न तास हा कुठKया कायmयात मंजूर आहे. अधा  तास चालल +तथपय_त काह7 बोलले नाह7. 

जुबेर इनामदार :- 

 नाह7 अधा  तास तु4ह7 चालवला अधा  तासवरती आ4ह7 थांबवचू देणार नाह7 आ4ह7 मला सांगा स�चव साहेब 

उप�वधी मंजूर आहे कC नाह7? 

भगवती शमा  :- 

 उप�वधी के नसुार चल रहा कC ॲBट के Rहसाब से खाल7 एक �8न का उ-र दे Rदजीए| 

�. नगरस�चव :- 

 उप�वधी शासनाकडे मंजरू7साठ< पाठवलेल7 आहे. 

जुबेर इनामदार :- 
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 �ा=प उप�वधीला मंजरू7 Rदल7 आहे का? 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, +नण य काय झाला ते आ4हाला सांगा. 

�. नगरस�चव :- 

 आताच महासभेम�ये उप�वधी आलेल7 आहे. ती मी महापौराकंडे सादर करतो. 

जुबेर इनामदार :- 

 स�चव महोदय उ-र mया. 

भगवती शमा  :- 

 शासनाने मंजूर केल7 असेल तर……………… 

जुबेर इनामदार :- 

 शासनाने उ-र अस Rदलेल आहे कC, �ा=प उप�वधी ह7 आपKयाकडे मंजुर नाह7. ती �ा=प आहे +तला मंजरु7 दे?यात 

आलेल7 नाह7. 3या अनषुगंाने महासभा �ा=प उप�वधी�माणे कशी चाल ूशकत.े 

सुहास रकवी :- 

 स�चव साहेब उ-र mया आ4हाला. 

�शांत दळवी :- 

 �8नो-रा�या वेळी वेगळ बोलतात आता वेगळ बोलतात. 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, +नण य काय झाला पण या�यावर शा>ती लावायची कC नाह7 3याबmदल काह7 कळत नाह7. 

जुबेर इनामदार :- 

 आयBुत महोदय, �वषय एकदम >पHट आहे. सभागहृाचे कामकाज उप�वधी�माणे चालल ंपाRहजे. 3या�यासाठ< 

आ4ह7 उप�वधी तयार केल7. उप�वधी तयार केल7, उप�वधी तयार करायचा आदेश ॲBट आ4हाला Rदलेल ॲBट�या अनसुार 

आ4ह7 उप�वधी तयार केल7. उप�वधी तयार केKयानतंर शासनाकडे पाठवल7. शासनाने ती मंजरु केल7 पाRहजे. आजपय_त 

शासनाचे असे उ-र आहे कC, तुमची उप�वधी शासनाकडे �लं6बत आहे. 4हणजे मंजुर नाह7. याचा अथ  असा झाला कC 

आपKया उप�वधी�माणे कामकाज चालवता येणार नाह7. 3याला कारण असे आहे कC, मRहला बालकKयाणची नऊ जी सद>य 

सं)या उप�वधीम�ये +नि8चत आहे. उप�वधीम�ये कुठलाह7 फेरबदल कर?यात आलेला नाह7. 3याची बदल?याची �efया 

कर?यात आलेल7 नाह7. तर7 ह7 15 जी सद>य स"मती बहुमता�या आधारावर कर?यात आलेल7 आहे महासभेम�ये आज 

�8नो-र तास अधा  तास कसा चालेल eकंवा अधा  तासच चालला पाRहजे. या उप�वधी�माणे अस 3याची नऊची सं)या 

चुकCची आहे. कुठेतर7 एक +नयम पाRहजे ना. नाह7 करणार तर कायदा कसा चालेल कारण �8न �वचारायचा अ�धकार मला 

ॲBटने Rदलेला आहे. आ(ण ॲBट नेहमी सरस असतो. उप�वधी�यावर इट इज लॉ. उप�वधी 4हणजे बायलॉज तु4ह7 3यातुन 

काढलेले कामकाज करायला सोबत प�दत अधा  तास, पधंरा "म+नटे, एक तास eकती 3या�याम�ये उKलेख मला सांगा? 

महापौर मॅडम मला माझा �8न चाल ूmया ना. माझा अ�धकार आहे तो माझा Rहसकावनू घेऊ शकत नाह7. सभा कामकाज 

तु4हाला चालवायच ंआहे. सभा कामकाज चालवताना तु4ह7 असा अ;याय क= शकत नाह7. 

मा. महापौर :- 

 इनामदारजी हम सालो साल यह7 करत ेआए और अगल7 "मट7ंग म5 आप.......................... 

जुबेर इनामदार :- 

 सालो साल नऊ कC सद>या सं)या पधंरा कैसे हो गई| सरकार बडी बेकार| दर शुfवार7च "मट7ंग लावतात. 

मा. महापौर :- 

 इनामदारजी आप बठै जाइए Bय�कC हर बार यह7 �8न पर आधा घटंा चचा  कर5गे| 

जुबेर इनामदार :- 

 चचा  मत कर7ए मुझ ेतो +नण य Rदजीए| स�चवने +नण य देने का| �ा=प उप�वधी मंजुर है या नह7? अगर मंजुर है तो 

मुझ े+नण य चाRहए| 

मा. महापौर :- 

 मy कहती हँू कC मंजरु करके लेके आएंगे है या नह7 उ;ह�ने आ;सर दे Rदया| 

जुबेर इनामदार :- 

 उ;ह�ने नह7 Rदया| 4हणजे आहे कC नाह7. �ा=प उप�वधी मंजरु आहे असे माईकवर बोला ना. उप�वधी मंजरु आहे 

कC नाह7. 

(सभागहृात ग�धळ) 

मा. महापौर :- 

 उनको लगा कC एक म5 नह7 ह�गे इस"लए दो बार दे Rदया बठै जाइए| 

जुबेर इनामदार :- 
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 ल'वेधी कशी लावल7 उप�वधी�माणे लावल7. ल'वेधी उप�वधी�माणे >वीकारता का तु4ह7 स�चव महोदय उ-र 

mया. आयBुत महोदय आपले ल' क5 Roत क= इि�छतो, ल'वेधी सु�दा �ा=प उप�वधी�माणे आहे. ॲBटम�ये 3याचा 

�ोAह7जनल नाह7 मग कशी ि>वकारता. 

भगवती शमा  :- 

 स�चव साहेब उ-र mया ना. 

जुबेर इनामदार :- 

 उ-र mया आ4ह7 बसतो. चाल ूmया कामकाज �ा=प उप�वधी�माणे आमची तयार7 आहे. 

नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम या�यावर काह7 खुलासा करतो. 

भगवती शमा  :- 

 खुलासा नतंर करा. 

जुबेर इनामदार :- 

 अ�धकार आहेत, नगरसेवक आहेत, स;मा. सद>य आहेत. 

नर5o मेहता :- 

 सभागहृाम�ये भावना AयBत करता येतात.  

जुबेर इनामदार :- 

 भावना कशी AयBत करतात भावना नको आहे आ4हाला. स�चव महोदय तु4ह7 बोला ना. 

�. नगरस�चव :- 

 सभा कामकाजाचे �ा=प उप�वधी आहे ते सन 2002 म�ये आपण �ा=प उप�वधी गॅजेटम�ये �"सmध केलेले आहे 

आ(ण 3या अनषुगंाने जो �ा=पम�ये �ा=प उप�वधी जे गॅजेटम�ये �"सmध केलेले आहेत. 3या �ा=प उप�वधी�या �माणे 

आज 2002 पासून 2017 पय_त आपण कामकाज कIरत आहोत. आ(ण 3यानसुार तेच कामकाज आजह7 चाल ूकरतो. 

जुबेर इनामदार :- 

 शासनाने ती मंजूर केलेल7 आहे. राजपDाम�ये �"सmध केल7 3याला मंजरु7 आहे का? 

�. नगरस�चव :- 

 मंजुर7साठ< �लं6बत आहे. 3यासाठ< जी आव8यक काय वाह7 आहे काय वाह7 ती आ4ह7 �"सmध पणू  करतो. 

जुबेर इनामदार :- 

 याचा अथ  मंजरू नाह7, 4हणजे ल'वेधी सु�दा तु4हाला घेता येणार नाह7. महाराHO महानगरपा"लका अ�ध+नयम 

तु4हाला ल'वेधी �या असे कुठेह7 घेत नाह7. हा तुमचा सं�वधानीक अ�धकार �ा=प उप�वधीने Rदलेला होता 3याच 

सं�वधा+नक अ�धकारा�या अनषुगंाने मी बोलतो. 

�. नगरस�चव :- 

 नाह7 आपण �ा=प उप�वधी�माणेच कामकाज चालवतो आता पण 3याच�माणे चालवतो. 

जुबेर इनामदार :- 

मी �लं6बत असताना कशी चालवता 4हणजे तु4ह7 चुकCची चालवता �ा=प उप�वधी �लं6बत शासनाकडे असताना 

तु4ह7 कशी चालवता मग. 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, 3यां�या �8नाचे उ-र mया. 3यांनी जे �8न केले 3याला आ4हाला शा>ती लावल7 आहे 2004 पासून 

ओ.सी. असताना................. 
 

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम, तु4ह7 अन�धकृत प�दतीने कामकाज चालवाल. स�चव महोदय �ा=प उप�वधी �लं6बत आहे आ(ण 

�लं6बत उप�वधी असताना सु�दा 3याआधारे उप�वधी�या आधारे तु4ह7 कामकाज चालवाल 4हणजे हा अन�धकृत 

+नयमबाgय झाला तो �वषय 4हणजे +नयम बाgय कामकाज चालवणार का? मॅडम 2002 पासून +नयम बाgय चालवता आहे. 

मा. महापौर :- 

 आपण 2002 पासून तसच चालवतोय तेAहा तु4हाला Bवेशन आला नाह7. आता आपण बसून जा आ(ण ल'वेधी 

होऊ mया. 

भगवती शमा  :- 

 महापौर मॅडम तुमचा अ�धकाराचा पावर तु4ह7 दाखवा. 

जुबेर इनामदार :- 

 �8नो-राचा तास eकती चालला पाRहजे, नाह7 चालला 4हणजे तु4ह7 +नयमबाgय चालवता. ल'वेधी +नयमबाgय 

झाल7. मा. आयBुत महोदय  �वषय �लं6बत आहे. �लं6बत 4हणजे 3याला मंजुर7 नाह7. मंजरू7 नसतांना �वषय कामकाज 

कसे चालवतोय. 
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मा. महापौर :- 

 एवढे 15 वषN तु4हाला माRहती पडल नाह7 का? 

जुबेर इनामदार :- 

 15 वषN आ4ह7 चुकलो 4हणजे आपणह7 चुकायचे का? 

नर5o मेहता :- 

 मा. आयBुत महोदय "मरा भाईदर महानगरपा"लकाने आपKया नगरपा"लका पासून महानगरपा"लका झाल7 3याची 

उप�वधी तयार केल7. शासनाला मा;यतासाठ< पाठ�वल7. gया +नयमा�माणे कामकाज चालतो Gया गोHट7चे समावेश 3या 

उप�वधीम�ये नाह7 3या गोHट7चा आपण मुबईं �ां+तक अ�ध+नयमा�या कायmयाचा आधार घेऊन असे आपण कामकाज 

कर7त आलेले आहोत. आ(ण gया महासभेत अनेक �वषय शासनाकडे गेले काह7 �वखं|डत झाले सगळे झाले, काह7ना मंजूर7 

झाल7 आ(ण शासनाला हे चांगले माRहत आहे कC gया �माणे आपण कामकाज कर7त आहोत. आ(ण gयाच �माणे पढेू सु�दा 

कामकाज चाल ूराह7ल आता �वशेष आ(ण मRहला बालकKयाण स"मतीचे मांडले 3यासाठ< असेच आ'ेप घेतलेला आयBुत 

महोदय 3यांचा मान राखून स;मान राखून ते शासनाकडे पाठवले, शासनाने पण 3याला मा;य केल कC महासभेला ते 

िजथपय त  मंजूर होत नाह7 कुठल7 3याम�ये अम5ड करता येतो. बदल करता येतो. 3यावेळी ते बदल केला आ(ण शासनाने 

मा;य केल आ(ण मRहला बालकKयाण स"मती अनेक मRह;यानतंर ती गठ<त झाल7. आपण 3यांना अस वाटत असेल 

सभागहृाचा कामकाज बेकायदेशीर आहे. तर 3यांनी उ�च >थान वरती दाद मागावी. आ4हाला काय हरकत नाह7 आ4ह7 

कामकाज करतो. 

जुबेर इनामदार :- 

 मा. आयBुत महोदय आपण एक �शासकCय अ�धकार7 आहात लोकसभेचा कामकाज �वधान सभेचे कामकाज  

तु4ह7 जवळून ब+घतलेले आहे. कायmया�या बाहेर 3याच आधारावर लोकसभा आज >वतंD सेनाचे सं>थेचे सु�दा कामकाज 

चालतो हा एक सभागहृ जो आहे तो 3याच �कारे आहे. 3यात कुठKयाह7 +नयमबाgय कायदा +तथे चालत नाह7. eकंवा चाल ू

देत नाह7, eकंवा चालवता येत नाह7, 3याच आधारावर gया सभागहृाम�ये सु�दा +नयम बाgय कामकाज कसा चालेल. 

नर5o मेहता :- 

 दर वेळेला हाच �वषय 3यांना कामकाज करायला भाग 4हणून इ�छा नसेल तर शांत Aहावा आ4हाला भाग घेऊ 

mया. 

जुबेर इनामदार :- 

 आ4हाला कामकाज करायचे आहे. आ4हाला �8न मांडायचा आहे. माझ ेएकच मत आहे माझा �8न पणु  होऊ mया. 

नतंर तु4हाला काय करायचे त ेकरा. आमचा �8न झालाच पाRहजे. आम�या �8नावर +नयम तु4ह7 ठरवला कसा. कोण3या 

आधारावर ठरवला 3याच उ-र mया. �ा=प उप�वधी �लं6बत आहे. �ा=प उप�वधी �लं6बत असताना………… 

नर5o मेहता :- 

 सभागहृाला आज ह7 अ�धकार आहेत. 3यांना जाणीव क=न देतो, शा>ती यांनी लावल7, सरकारला वाटल शासन 

कुठले अ�धकार आहे, सभागहृाला अ�धकार आहेत. िजथपय_त ती मंजरु होत नाह7 मंजुर झाKयानतंर सु�दा आ4हाला 

अ�धकार आहेत. 3याम�ये अम5ड करायला आ4हाला Gयावेळी असे सभागहृाला पटतील 3यावेळेला योtय बदल करायला 

पाRहजे. सभागहृाला अ�धकार आहेत आ(ण अनेक �वषय आहेत. 

 
 

जुबेर इनामदार :- 

 राजपDाम�ये �"सmध झालेले स�चव महोmय राजपDाम�ये �"सmध झालेलेले तुमचा श�द देता 2002 म�ये �"सmध 

झालेले 3या�याम�ये कुठलाह7 फेरबदल घडवायचा असेल तर सभागहृाला अ�धकार आहे का? उ-र mया. 

(सभागहृात ग�धळ) 

सुहास रकवी :- 

  मॅडम �8नाचे उ-र नाह7 "मळाल अजून आ4हाला. शा>तीबाबत आ4हाला उ-रच नाह7 "मळाल.ं मॅडम ओ.सी. 

"मळाKयानतंर शा>ती रmद करावी. आयBुतांनी खुलासा करावा. 

मा. महापौर :- 

 देशपांडे मॅडमने खुलासा केलेला आहे बसून जा. 

सुहास रकवी :- 

 3यांनी एवढच फBत न'D को.ऑप.हौसींगच केल आहे. संपणू  "मरा भाFदरच नाह7. मॅडम 3याचा खुलासा करावा. 

नर5o मेहता :- 

 यानतंर महानगरपा"लकेम�ये नवीन जोड?या चाल ूकर?यात आलेKया आहेत. 3याबmदल................. 

जुबेर इनामदार :- 

 मला उ-र "मळालेले नाह7. महापौर मॅडम ह7 ल'वेधी +नयमबाgय………………. 

मा. महापौर :- 
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 आप बठै जाईए| 

जुबेर इनामदार :- 

 �वषय माझा �शासनाला आहे. 

मा. महापौर :- 

 आप बठै जाईए| 

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम हरकतीचा मुmदा झाला. 

मा. महापौर :- 

 आप बठै जाईए मेरा अ�धकार है| eकसको बोलना है और eकसको नह7 बोलना है| आप बठै जाईए आपको �8न देने 

कC अनमुती नह7 Rद है| 

जुबेर इनामदार :- 

 आप eकस आधार पे नह7 द5गी वो बता दो| मy बठै जाऊंगा| 

मा. महापौर :- 

 मyने पRहले अनाऊ;स eकया था आधे घटें का �8न उ-र होगा| आप बठै जाइए| 

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम कौन से आधार पे| 

मा. महापौर :- 

 आपको जवाब मील चुका है| आप बठै जाईए| 

जुबेर इनामदार :- 

 मला फBत हे सांगा कC हे मी जे चालवत ेआहे अधा  तास हे मी माjया मज9ने केले eकंवा कुठKया +नयमाअंतग त 

केले तर +नयम 3याखाल7 बसतो ना. माझा अ�धकार तु4ह7 कसे काय Rहसकाऊन घेणार. 

मा. महापौर :- 

 मी Rहसकाऊन घेतला नाह7. मी आपKयाला वारंवार एकच गोHट बोल ूनये. आपण बसुन जा नाह7तर जर शांत राहत 

नसेल तर तु4हाला बाहेर जाव ंलागेल. 

जुबेर इनामदार :- 

 परवानगीह7 मला महाराHO महानगरपा"लकेने Rदलेल7 आहे. 

मा. महापौर :- 

 3या +नयमात सां�गतलेले आहे. महापौरांची परवानगीने बोलायच बसुन जा आता. 

नर5o मेहता :- 

 परवानगी Rदल7 नाह7 तर7 पण परत परत बोलत आहे. 3या कायmयात तरतूद आहे कC 15 Rदवस +नलं6बत करा. 

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम, �वषय �शासनाचा आहे. �8नो-र तासाचा आहे. �8नो-राम�ये आहे. 4हणजे �8नो-रम�ये 

असताना मला बोलायला संधी "मळाल7 पाRहजे. 

मा. महापौर :- 

 �8नो-र अधा  तास आहे. अधा  तास संपलेला आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 3यांचा �8न संपKयानतंर माझा �8न आहे 4हणजे मला अ�धकार आहे. 

मा. महापौर :- 

 आपले 100 �8न असतील तर आपण काय 10,12,15 Rदवस तेच करायचे का? 

जुबेर इनामदार :- 

 तु4ह7 इथे �ा=प उप�वधी तयार केलेल7 होती ती मंजुर करणार आहेत कC नाह7. 

मा. महापौर :- 

 तु4हाला उ-र भेटलेले आहे. 

�मोद सामंत :- 

 महापौर मॅडम, तु4ह7 तुम�या त�डाने उ-र mया कC आ4ह7 सभा कामकाज उप�वधी�माणे चालवतो. 

मा. महापौर :- 

 मला काय उ-र mयायचे आहे ते तु4ह7 सांग ुनका. उ-र तु4हाला भेटलेले आहे. 

शरद पाट7ल :- 

 महापौर मॅडम, यापढेु अधा  तास असKयानतंर ह7 �8नो-र संप�वलेले आहेत. आ(ण 3यांना सां�गतलेले आहे कC 

आमचा �8न पढु�या वेळेला �या. आता वेळ संपKयानतंर हा �8नो-र संपलेला आहे. पढुचा �वषय बोला अशी �वनतंी. 

जुबेर इनामदार :- 
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 वेळ कशाव=न ठर�वता तेवढ आ4हाला सांगा. 

मा. महापौर :- 

 मी सां�गतले होत ेतु4ह7 बसून जा नाह7तर तु4हाला जर बाहेर जायच असेल तर तु4ह7 बाहेर जाऊ शकता. आ4हाला 

महासभेचे कामकाज चाल ुक= mया. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 महापौर मॅडम, आपKया परवानगीने बोलतो ह7 सभा महापा"लकेम�ये �3येक मRह;याला होते. 3या�यात 

�8नो-राचा तास होतो. आ(ण तो ठरलेला असतो. अधा  तास �8नो-ाराचा कालावधी असतो. 3यानतंर जो उरलेला असतो तो 

पढु�या "मट7ंगम�ये घे?यात यावे. आ(ण हा कुठला न�वन कायदा पRहला �8न आला अस आहे का. एव�या महासभा 

झाKया. 3या�यात आपण अधा  तास Rदलेला आहे.  

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम मला फBत एकच उ-र mया हा �ा=प उप�वधी�माणे कामकाज चाल ुआहे. तुमचा अ�या  तासाचा 

�8नो-र तास असतात. 3या�यानतंर नाह7 होणार अस बोला. रेकॉड वर बोला आ4ह7 बसून जाऊ. �वनतंी करतो मॅडम 

ल'वेधी मांडल7 गेल7 तर7 उप�वधी�माणे अधा  तास असला तर7 उप�वधी�माणे. आ4हाला वाटल होत े LLB केलेल7 आहे 

स�चव साहेबांनी काह7तर7 Aयवि>थत उ-र देतील. पा"लके�या सभागहृा�या Rहताम�ये असेल त ेतर7 बोला. साहेब उप�वधी 

बदलायची असेल तर 3याला परत महासभेसमोर आणावे लागत े3यांनी परत हरकती सुचना मागवावी लागतात आ(ण 3याची 

मंजूर7 शासनाकडून �यावी लागत ेआ(ण शासनाकडून मंजरु7 आKयानतंर महासभेची 3याला अंतीम मंजुर7 लागत.े  

नर5o मेहता :- 

 आपKयाला वारंवार 3यांना �वनतंी क=न स;मा. सद>य हे >थानाप;न होत नाह7त आपले वारंवार परवानगी 

नाकारल7 कC ते उभे राहतात 4हणून gया सभागहृा�या वतीने 3यांना 15 Rदवसांसाठ< +नलं6बत करावे आ(ण केवळ 

सभागहृा�या बाहेर जावे अशी मी सचुना मांडत आहे.  

जुबेर इनामदार :- 

 3या�यासाठ< मी +नयमबाgय कृती केल7 पाRहजे. माझ ेअपश�द असायला पाRहजे. 

नर5o मेहता :- 

 महापौरांचा अवमान करणे 3यांचे नाव घेणे. 

जुबेर इनामदार :- 

 अवमान केलेला नाह7. मी 3यांना �8न �वचारतो 3यांनी उ-र Rदल पाRहजे.  

मा. महापौर :- 

 इनामदारजी मyने आपको आपके सभी �8न का उ-र "मल गया है| सभी �8न का स�चव ने उ-र दे Rदया है| eफर 

एक बार ला>ट टाईम चाRहए तो स�चव उठके वह जवाब दे सकत ेहै| उसके बाद आप एक "म+नट के "लए भी कुछ नह7 बोल5गे 

बठै जाऐंगे| अगर एैसा नह7 हुआ तो आपको बाहर जाने के "लए मुझ ेबोलना पडेगा| 
 

जुबेर इनामदार :- 

 +नकालना ह�गा +नकालो, आपके अ�धकार म5 है ना +नलं6बत करने का| हम शासन कC बात मान5गे| हम बोल5गे जाके 

लोग� को जाकर के +नयमबाgय कर सकत ेहो तो वह भी करो| आपको +नयम के अंदर करना पडेगा मॅडम| 

मा. महापौर :- 

 आपको नह7 बठैना है तो मुझ ेयह………………….. 

जुबेर इनामदार :- 

 मेरा �8न है| 

मा. महापौर :- 

 �8नो-र तास ख3म हो गया है| बार बार स�चवने उसका जवाब दे Rदया है| 

नर5o मेहता :- 

 वारंवार 3यांना उ-र Rदलेल7 आहेत. 

मा. महापौर :- 

 अगर आप नह7 बठैना चाहत ेहै तो आप बाहर जा सकत ेहै| 

सुय कांत 4हाDे :- 

 महापौर मॅडम तु4ह7 11 वाजता "मट7ंग लावता आ(ण >वत: 11.30 वाजता इथे येत आहेत. +नयमाचे भान तु4ह7 

ठेवत नाह7. 

मा. महापौर :- 

 मी उशीरा आल7 तर तु4हाला अ�धकार आहे ना. इथे बसुन सभा चाल ुकरायचा अ�धकार Rदला आहे ना. मग का 

केल नाह7. 

सुय कांत 4हाDे :- 
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 आयBुत साहेब पRहले आले. 

(सभागहृात ग�धळ) 

जुबेर इनामदार :- 

 पRहला तु4ह7 आ4हाला उ-र mया. 

अशरफ शेख :- 

 स�चव महोदय आ4हाला उ-र mया. 

जुबेर इनामदार :- 

 आ4हाला परत उ-र mया. 

मा. उपमहापौर :- 

 एकदा उ-र RदKयावर शांत बसणार का. 

जुबेर इनामदार :- 

 हो Rठक आहे. +नयमात पाRहजे. 

�मोद सामंत :- 

 �वसंगत उ-र देऊ नका. 

जुबेर इनामदार :- 

 उ-र असायला पाRहजे. +नयमात असायला पाRहजे. 

नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम, माझी ल'वेधी राखुन ठेवायची. दसुरे �वषय �यावे. ते बाहेर जाईपय_त माझ े दसुरे �वषयांचे 

कामकाज सु= करावे. 

मा. महापौर :- 

 स�चव साहेब आपण पढुचा �वषय �या. 

अशरफ शेख :- 

 उपमहापौरांनी सां�गतल उ-र देत आहेत. 

मा. महापौर :- 

 ला>ट उ-र दे रहे है अगर उसके बाद भी समाधान नह7 हुआ तो आप सभागहृ छोडके जा सकत ेहै आपकC इ�छा| 

�. नगरस�चव :- 

 महापा"लके�या महासभेचे जे कामकाज आहे ते महाराHO महानगरपा"लका अ�ध+नयमानसुार चालत ेया ॲBटम�ये 

Gया काह7 बाबी ठळकपणे नमुद नसतील 3याबाबत महापा"लकेने 2002 म�ये उप�वधी तयार केलेल7 आहे. आ(ण त ेउप�वधी 

2002 म�ये आपण शासनाकडे मंजुर7ला पाठवनू तशी आपण गॅझेट म�ये �"स�द7 केलेल7 आहे हे �ा=प उप�वधी आहेत. 

आ(ण Gयाबाबी महाराHO महानगरपा"लका ॲBटम�ये जे >पHट ठळक नाह7त 3यांना परुक अशा उप�वधीम�ये न�द7 आहेत. 

44 �माणे तु4हाला �8न �वचार?याचा जो अ�धकार आहे तो ॲBट�माणे आहे. परंत ु 3या �8नो-राचा तास eकती वेळेस 

चालवायचा gया बाबतची न�द कुठेह7 ॲBटम�ये नसKयामुळे आपण �ा=प उप�वधीम�ये केलेल7 आहे कC ते 30 "म+नटांपे'ा 

अ�धक नसावा आ(ण gया�माणे आपण आज गेKया 2002 पासुन आतापय_त हेच कामकाज चालवत आहोत. आ(ण 

3या�माणेच आताह7 चालत आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 3याला शासनाची मा;यता आहे का? 

�. नगरस�चव :- 

 3याचे उ-र मी तु4हाला मगाशी Rदलेले आहे. �ा=प उप�वधी शासनाकडे मा;यतेसाठ< पाठ�वलेले आहेत. �ा=प 

उप�वधींना मा;यता "मळालेल7 नाह7. 

जुबेर इनामदार :- 

 Rठक आहे. 

�. नगरस�चव :- 

 ल'वेधी आहे ती महापौरांनी मा;य केलेल7 आहे. 

भगवती शमा  :- 

 साहेब तु4ह7 ल'वेधी वाचून दाखवा. 

मा. महापौर :- 

 आपकC भावना यह7 है कC ल'वेधी पढ7 जाए| Rठक है कोई बात नह7| 

�. नगरस�चव :- 

 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¶É½þ®úÉSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ºÉxÉ 2011 SªÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú 8.14 ±ÉIÉ <iÉEòÒ +ºÉÖxÉ ºÉvªÉÉúSÉÒ 
±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ÆnùÉVÉä 12 ±ÉIÉ +ºÉÖxÉ xÉÖEòiÉäSÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòºÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ZÉÉ±Éä±ªÉÉ 75 B¨É.B±É.b÷Ò. {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ {ÉèEòÒ 25 
B¨É.B±É.b÷Ò. {ÉÉhÉÒ ¶É½þ®úÉºÉ Ê¨É³ýhÉäºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉÉ±Éä±ÉÒ +É½äþ. Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ +ÉªÉÖCiÉ 
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ªÉÉÆSªÉÉ Ênù. 04/10/2011 ®úÉäVÉÒSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä, ¶É½þ®úÉiÉ +{ÉÖ®úÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ 
¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùhÉäºÉ ºlÉÊMÉiÉÒ näùhªÉÉiÉ +É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùhªÉÉºÉ ºÉȪ û Eò®úiÉÉxÉÉ xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý 
EòxÉäC¶ÉxÉSÉä ÊxÉEò¹É º{É¹]õ Eäò±Éä±Éä xÉÉ½þÒiÉ. +Éä.ºÉÒ. ºÉÒ.ºÉÒ. +ºÉ±Éä±ªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÓxÉÉ xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùhÉÉ®ú, ºÉxÉ 
1995 {ÉÚ́ ÉÔSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉÆxÉÉ xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùhÉÉ®ú, +ÊvÉEÞòiÉ <¨ÉÉ®úiÉÓxÉÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùhÉÉ®ú. ¨ÉMÉ <iÉ®ú 
®úÊ½þ´ÉÉ¶ÉÉÆxÉÉ {ÉÉhÉÒ näùhÉÉ®ú EòÒ xÉÉ½þÒ, iªÉÉ ®úÊ½þ´ÉÉ¶ÉÉÆxÉÉ Ê{ÉhªÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ Ê¨É³ýhÉÉ®ú EòÒ xÉÉ½þÒ ÁÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É 
®úÊ½þ´ÉÉ¶ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÆ§É¨ÉÉSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +É½äþ. ºÉxÉ 2011 ¨ÉvªÉä xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ ¤ÉÆnù ½þÉähªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉ®úºÉEò]õ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ 
xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùiÉ ½þÉäiÉÒ. ZÉÉä{Éb÷{É õ̂Ò¨ÉvªÉä, SÉÉ³ýÓ¨ÉvªÉä EòÉì̈ ÉxÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùiÉ ½þÉäiÉÒ. {ÉÆ®úiÉÖ +ÉiÉÉ ¨ÉÉjÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ 
näùhªÉÉºÉÉ`öÒ ´ÉäMÉ´ÉäMÉ³äý ÊxÉEò¹É ±ÉÉ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþiÉ. ½þÉ ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉä́ É®ú +xªÉÉªÉ +É½äþ. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ´ÉÉføÒ´É 
{ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±ÉÉ +É½äþ iÉÉä ªÉälÉÒ±É MÉÉä®úMÉ®úÒ¤É VÉxÉiÉä±ÉÉ {ÉÖ®äúºÉä Ê{ÉhªÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ Ê¨É³ýÉ´Éä ªÉÉºÉÉ`öÒ +É½äþ. ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ 
=qäù¶É ±ÉIÉÉiÉ xÉ PÉäiÉÉ ¡òCiÉ iÉÉ`ö®ú ¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ PÉä>ðxÉ MÉ®úÒ¤É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉ{ÉÉºÉÖxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ `äö´ÉhÉä ªÉÉäMªÉ ½þÉähÉÉ®ú 
xÉÉ½þÒ. ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ÁÉ ±ÉIÉ´ÉävÉÒuùÉ®äú ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉSªÉÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉºÉ +ÉhÉÚxÉ näù>ð <ÎSUôiÉÉä EòÒ, |ÉlÉ¨É xÉ´ªÉÉxÉä xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý 
EòxÉäC¶ÉxÉ näùhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{É±ÉÒ ¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ º{É¹]õ Eò®úÉ´ÉÒ. ±ÉÉäEòÉÆ̈ ÉvÉÒ±É MÉè®úºÉ¨ÉVÉÉSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ nÖù¯û Eò®úÉ´Éä ´É ºÉxÉ 2010 
¨ÉvªÉä xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùiÉÉxÉÉ VÉºÉä ºÉ´ÉÉÈxÉÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùiÉ ½þÉäiÉä iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä +ÉiÉÉnäùJÉÒ±É ºÉ´ÉÉÈxÉÉ xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý 
EòxÉäC¶ÉxÉ tÉ´Éä. ®úÊ½þ´ÉÉ¶ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ¦Éänù¦ÉÉ´ÉÉSÉÒ ´ÉÉMÉhÉÚEò näù>ð xÉªÉä. +Éä.ºÉÒ / ºÉÒ.ºÉÒ. +ºÉ±Éä±ªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÓxÉÉ xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý 
EòxÉäC¶ÉxÉ tÉ´Éä. iÉºÉäSÉ <iÉ®ú <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ / SÉÉ³ýÓSªÉÉ ZÉÉä{Éb÷{É õ̂ÒÆxÉÉ näùJÉÒ±É xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý EòxÉäC¶ÉxÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ ªÉÉäMªÉ iÉÉ ä 
Ê´ÉSÉÉ®ú ´½þÉ´ÉÉ +¶ÉÒ ¨ÉÒ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úÒiÉ +É½äþ. 
नर5o मेहता :- 

 आयBुत महोदय "मरा भाFदरची जनसं)या 2011 ची आपण 8.14 ल' गRृहत धरतो. 3याम�ये अ�धकृत अन�धकृत 

1995 ते 2011ह ह7 सगळी लोकसं)या या�यात आल7. gयाच लोकसं)ये�या आधारे आ4ह7 शासनाकडे ठराव क=न पाठ�वला 

कC, आमची लोकसं)या 8.14 ल' आहे. आ4हाला एवढे पाणी पाRहजे. 3याम�ये "लगल राहणार काय आ(ण इल"लगल 

राहणार का 1995 पवू9ची काय आ(ण 1995 पय_तची काय आपण सवा_ना गRृहत ध=न शासनाला तो ठराव क=न पाणी 

मा�गतलेले आहे. आ(ण शासनाने 3याच अनषुगंाने आपणाला पाणी Rदले कC, "मरा भाFदरची लोकसं)या ह7 8 लाख 14 हजार 

आहे. आता 12 लाख आहे. आपण आपKया भाषेत 4हटल ंकC आताची लोकसं)या आ4हाला एव�या पा?याची गरज आहे. 

परंत ुGयावेळी आता हे कुठेह7 >पHट होत नाह7 आ(ण �शासनाला आपल7 अनेकदा चचा  झाल7. अनेक नगरसेवक आहेत जे 

झोपडपvट7 >लम भागातून चाळी भागातून +नवडून येतात. 3यांची पIरि>थती अशी आहे कC 3यां�याकडे लोकांना उ-र 

mयायला नाह7 आहे. एका बाजूला आ4ह7 अ�धका�यांना �वचारतो त ेबोलतात कC आ4ह7 स�या आता ओ.सी. Gयां�याकडे 

आहे 3यांना देतो या 1995 चे जे पवू9चे झोप�या असतील 3यांना देणार. आता हे कुठेह7 >पHट होत नाह7. Gया�याकडे ओ.सी. 

नाह7 आताम�ये चचा  झाल7 कC 6बKडींग ॲज पर Xलॅन आहे. मग 3याला आपण कनेBशन देणार कC नाह7 देणार हा माझा 

पRहला �8न. दसुरा �8न हा आहे कC, झोपडपvट7 आतापय_त झालेल7 आहे. 3या झोपडपvट7ंना मी आपKयाला सांगतो आपण 

20-20 हजार =पये 3यांना Rदले कC टॉयलेट बांधा. 4हणजे 4 कोट7 पे'ा जा>त तु4ह7 3यांना घरात टॉयलेट बांधायला Rदले 

आ(ण बोलत आहात कC पाणी देणार नाह7 मग तु4ह7 एवढे पसेै 3या टॉयलेट शौचालय बांध?यासाठ< खच  केला आहे. 4हणजे 

एका बाजुला आपण 3यांना सव  करायला सांगतो. नतंर बोलतो पाणी आ4ह7 देणार नाह7 हे कस चालणार. आज gया 

महासभेत दसुरा सु�दा आपला �वषय आहे. तुमचा �धानमंDी आवास योजना आपण 3याम�ये भु"मका घेतो कC, 2000 पवू9ची 

योजना आ(ण 2000 नतंरची योजना �या. सवा_ना आपण पBकC घरे mया असे आपण बोलतो. 3यांना लाखो =पये, कोट7 =पये 

महापा"लकेचा, सरकारचा खच  होणार आहे. 3यांना आपण दे?याची भु"मका आहे. क5 o सरकारची योजना आहे. 2022 पय_त 

सवा_ना घरे mयायची परंत ुआपण बोलतो पाणी आमच नBकC नाह7 आ4ह7 कस देणार. एका बाजुला आपण डी.पी.आर तयार 

करतो. 3या डी.पी.आरम�ये पाणी देणार कC नाह7 देणार. हा माझा तीसरा �8न 2011 पय_त Gयावेळी हे कनेBशन बदं झाले तर 

2010 ला Gया झोप�या झाKया 3यां�याकडे सु�दा कनेBशन आहे. 2010 ला 6बKडींगा झाKया. "लगल असतील वॉलेशन 

असतील इल"लगल असतील, 3यां�याकडे कनेBशन आहे. आ4ह7 इल"लगल आहे gया भाषेत नाह7 परंत ुपाणी हे तु4ह7 नाह7 

Rदल तर टँकर�या मा�यमातून त ेघेऊन जातील. आजह7 आपण काय करतो Gयावेळी टँकर परुवठा करणारे 3यांना �माणपD 

घेत नाह7 ती झोपडपvट7 1995 पवू9चे आहे कC नाह7 हे टँकर 6बKडींगला ओ.सी. आहे सी.सी. आहे कC नाह7. आपण जो AयBती 

पावती मागतो 3या�याकडे कनेBशन आहे 3याला आतापय_त �शासनाने भु"मका घेतलेल7 आहे कC 3यांना �प?याचे पाणी हे 

"मळालेच पाRहजे आ(ण �प?याचे पाणी Rदले आ(ण Gया�कारे आपण टॅBस आकारतो. एखाद7 कर आकारणी केल7 तर 

6बKडींग eकंवा झोपडी अ�धकृत होत नाह7. पाणीचे कनेBशन तर7 Rदल ंतर7 3या झोप�या 6बKडींग अ�धकृत होत नाह7 साहेब. 

आ(ण gया शहरा�या 3यापे'ा आपण >लमचे काढा. gया >लमम�ये पो"लओ डोस आपण जातो घर7 घर7 जातो. पाणी 

गाळून, उकळून Xया. अशा अनेक योजना gया >लमम�ये राबवतो. 3याम�ये लाखो =पये आमचे खच  होत आहेत. पण 

Gयावेळी 3यासाठ< एखादा रोगराई पसरल7 आ(ण तो औषध �यायला आला आपण 3याला मोफत उपचार करतो 3याला 

औषध देतो. पण तो बोलतो Xयायला पाणी mया. 3याला Xयायला पाणी नाह7 "मळणार. औषध घेऊन जा. हजार =पयाचे 

औषध mयायला मी तयार आहे. पण Xयायला पाणी घेऊच नको तुला भुक लागल7 मग उपचार करताना 3या >लमचा 

रRहवासी gया शहराचा भाग आपण गRृहत धरतो. ओ.पी.डी. केल हॉ>पीटल केल 4हणजे हॉ>पीटलसाठ< 50 कोट7 पे'ा जा>त 

आहे. अशा �कारची सु�वधा आपण देतो. र>त,े लाईट, गटार अशी कुठल7ह7 सु�वधा तु4ह7 Rदलेल7 नाह7 का? सगpया RदKया 

पण �प?याचे पाणी आपण 3यांना व�ंचत ठेवतो. आयBुत साहेब आपKयाला �वनतंी आहे. एखादा सभागहृाची आपल7 भु"मका 

असेल तर सभागहृात सवा_चे मत आहे. पाणी सवा_ना mया. "लगल, इन"लगल जो काह7 शासनाचा �शासनाचा +नण य होईल 
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3यावेळी तो योtय +नण य होणार. 3या�माणे करा. पण पाणी एखादा झोप�या eकंवा 6बKडींग अ�धकृत होत नाह7 अन�धकृत 

होत नाह7. तर आपKयाला �वनतंी आहे सभागहृा�या मा�यमातून भु"मका आहे सवा_�या मताने आ4ह7 +नण य घेतो कC, 

पाणी Xयायच हे आपण सवा_ना mया. जे काह7 चाजNस असतील ते �या. Gया Gया वेळी जी जी योजना येईल 3यात 3यांचे 

समा�वHट होणार आहे. Gया Gया वेळी तुमचे +नण य असतील 3या 3या वेळी ते +नण य होणार आहेत. मग एखादा कारवाईचा 

+नण य असेल eकंवा शा>तीचा +नण य असेल eकंवा इतर असतील �प?याचे पाणी आपण mयाव ह7 आमची भु"मका आहे. 

यावर आ4हाला खुलासा केला तर मला +नवेदन करता येईल. 

सुरेश वाकोडे :- 

 मा. महापौरां�या परवानगीने बोलतो, "मरा भाFदर महानगरपा"लका 'ेDाम�ये 75% एम.एल.डी. योजनापकैC 25 

एम.एल.डी. चे पाणी 25 तारखेपासून सु= झाले आहे. आता आपण ॲ|डशनल 25 एम.एल.डी. पाणी घेतो. ॲ|डशनल 25 

एम.एल.डी. पाणी शहराम�ये आले कC 3यानसुार आपण जी 4-10-2011 ला नळ कनेBशन बदं केल7 होती ती नळ कनेBशन 

देणे चाल ुकेले. सगpयात मह3वाचा �8न आहे कC आपल7 जी लोकसं)या आहे ह7 आताची 11 लाख लोकसं)या आहे 11 लाख 

लोकसं)येला लागणारे पाणी हे 207 एम.एल.डी. आहे. आता जे आलेले पाणी आहे 161 एम.एल.डी. 3यामुळे आपण ह7 जे 

कनेBशन सु= केले त ेफBत टXयाने सु= केले आहे. आपण जे 4हणत आहोत 3या मताशी आ4ह7 सगळे �शासन सहमत 

आहे. सगpयांना आ4ह7 पाणी दे?या�वषयी वेगळी सु�वधा ह7 महापा"लका देणार 3या�या�वषयी �शासनाची भु"मका आहे 

फBत �ॉ�लेम या�याम�ये असा आहे कC आता जे शॉट फॉल आहे हा शॉट फॉल आपण कनेBशन जर जा>त Rदले तर आहे 

3या लोकाचें पाणी कमी न होता ते +नयोजन करायचे आहे. gयाम�ये जे झोपडपvट7चे कनेBशनचा 1995 ठेवलेला आहे. कर 

आकारणीचा तर 3या�याम�ये ते बदल बाकC महापा"लकामं�ये आज ठाणे 'ेDाम�ये, नवी मुंबईम�ये, कKयाण 

ड�6बवल7म�ये जी �णाल7 ॲBसेXट केल7 जात े3या �णाल7चा �वचार क=न आपले अAहेलेबल पाणी eकती आहे. मग 3या 

आपKया gया गोHट7 या�याम�ये चाल ुकरता येतील. 3या�माणे आयBुत साहेबांकडे आ4ह7 बसून 3या�माणे +नयमावल7 

तयार केल7 आहे. आपKया झोपडपvट7साठ< झोपडपvट7ला आपण 1995 +नि8चत केलेले आहे. तस 2000 पवू9च तस 

आपKयाकडे या�याम�ये येईल. आता फBत आपण ओ.सी. वर कनेBशन देत आहोत. ती फBत सी.सी. 6बKडींगला देत नाह7 

आहोत. �3येक �वषयी त ेधोरण ठरवनू पढेु जाता येईल. आपKयाला या�याम�ये फBत आपण या�यासाठ< थांबलो कC, 

पRहला ॲ|डशनल पाणी आले कC सु= 4हणून थांबलो. 
 
 

नर5o मेहता :- 

 आयBुत साहेब gया शहराम�ये जो कोणी नागIरक आले 2011 नतंर 3याम�ये >लमचा एक भाग आहे. आ(ण एक 

6बKडींगचा भाग आहे. आता दोघांना आपण बायफरकेशन केल तर >लमला >लमम�ये 100% तर7 अन�धकृत बांधKयाची 

परवानगी Rदलेल7 नाह7 आहे. आपण सांगणार 3यांना 6बKडींगला आपण पRहला पाणी देणार. Gयां�याकडे ओ.सी. आहे 

3यां�याकडे काह7 नाह7 4हणून ते आपण नतंर �वचार�व+नमय क=न. 25 एम.एल.डी. 75 एम.एल.डी. पाणी हा येणार आहे. 

आ4हाला सरकारवर खाDी आहे आ(ण सरकारने आयBुत तु4हाला महापौर मॅडम, आ(ण आयBुत साहेबांना सव  

अ�धका�यांना मनपवू क अ"भनदंन करतो कC gया महाराHO सरकारने gया महापा"लकेला गौर�वत केले पाIरतो�षक Rदले. 

आ(ण स;मान �च;ह Rदल ंकC आपण ह7 पा?याची योजना "मळेपवू9 हे पणू  महाराHOाम�ये पणु  केल7 4हणून सभागहृा�या 

वतीने आपले अ"भनदंन करतो. आ(ण मंDी महोदयांनी मंचावर प�ल7कसमोर सां�गतले कC तुमची योजना पणू  होऊ mया मी 

आपKयाला 50 एम.एल.डी. पाणी देणार. आ(ण आपल7 योजना तुमची 100% होणारच आहे. आ(ण या�यात काह7 दमुत नाह7. 

पाणी येणारच आहे. आ(ण पाणी येणार असेल तर 75 एम.एल.डी. म�ये आपण सवा_ना कनेBशन देऊ शकत नाह7 का? 100 % 

देऊ शकतो. आयBुत महोदयांनी अस ुmया असे ठमकाऊन सां�गतले आहे कC आमची +नर+नराळी योजना पणू  होत आहे. थोडे 

फार एक दोन >पॉट राRहले तर आ4हालाह7 खाDी आहे होणार आहे. सरकारलाह7 खाDी आहे. �शासनाला ह7 खाDी आहे. 

लोकांनाह7 खाDी आहे. मग 75 एम.एल.डी. पा?याम�ये हे कनेBशन आरामात ॲडज>ट होतात. आज 25 एम.एल.डी. पाणी 

आपले Iरल7ज झाले 3याम�येह7 लोकाचें अनेक भाFदर वे>टला एक काम बाकC आहे. 4हणून बाकC लोकांना भरपरू पाणी 

"मळायला लागलेले आहे. आ(ण आपले पाणी 25 एम.एल.डी. तु4ह7 |डAहाईड करा eकती कनेBशन लागणार आहे. सव  

आपKयाला 6000 पे'ा जा>त कनेBशन देणार आहे. आ(ण खाल7 आपण ओ.सी. वाले 4हटले तर eकती कनेBशन होणार 

आहेत. आपण टाऊन Xला+नगंकडून माRहती �या. 2010 नतंर 2011 म�ये ओ.सी. eकती अस बोटावर असतील. एका मRह;यात 

आपण eकती ओ.सी. देतो. तु4ह7 आयBुत साहेबांना �वचारा कC 8 मRह;यात 3यांची eकती ओ.सी. झाल7. 8,10 4हणजे पढेु 

गेKया 8 मRह;यात eकती झाले असेल. अजुन 8-10 4हणजे वषा ला 12.7 वषा त eकती झाले असतील 100, 150 ओ.सी. 450 

ओ.सी. समजून �या. पाणी आपKयाकडे भरपरु आहे. आयदर आपण सांगा कC, आ4हाला पाणी 30 तारखेला वाढून "मळेल 

3यावेळी आ4ह7 कनेBशन चाल ूक=. तर आमचा �वषय संपला. 4हणजे एका लाईनम�ये 3याच उ-र असे mया कC, आ4ह7 

झोपडीधारक अस ुmया gया शहरातला कुठलाह7 नागIरक अस ुmया 3यांना आ4ह7 30 तारखेपासून आपल7 योजना पणू  होईल 

3यांना कनेBशन होईल. साहेब तु4हाला �वनतंी असेल तर 3यांचे फॉम  तर ि>वकारा. 4हणजे 3यांना कुठेतर7 आ8वासन 

"मळेल कC, मला ह7 कनेBशन "मळणार आहे. सर आपण नाह7 ि>वकारKयावर काय होणार आहे. जी लोक बाहेरची आहेत 

माjयाकडे ओ.सी. नाह7 आहे आ(ण मी काय क= तर दलाल बोलेल 3याला माRहत आहे कC हे 2 मRह;यानतंर होणार आहे. तो 
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दलाल7 चाल ुकरेल, तो पसेै �यायला सु=वात करेल आ(ण नतंर आपण =Rटगंम�ये करणार आहोत. तो 3याची दकुानदार7 

चाल ुकरेल. Gया लोकांना कनेBशन "मळत नाह7 ते घर7 बसत नाह7. कुठल7 तर7 पया यी Aयव>था शोधतात आ(ण पया य 

"मळाKयानतंर परत ह7 �लॅक माकN Rटगं सु= होत.े साहेब फॉम  ि>वकारावा आ(ण 3यांना खाDीने सांगा कC आ4ह7 पढु�यावेळी 

�वचार करतो. 3याला एकदम ठाम उ-र mया. �वषय संपनू जाईल. कनेBशन सवा_ना mया. अन�धकृत 3या�माणे आपण 

+नण य �या. तो "लगल आहे कC अन"लगल तो �वषय नाह7 आहे. पाणी gया शहराम�ये सवा_ना भेटल पाRहजे ह7 आमची 

भु"मका आहे. आयBुत महोदय हे उ-र आपण mयाव 4हणजे सभागहृाला एकदम ठमकुन पटेल. 

+नलम ढवण :- 

 महापौर मॅडम, नवीन पा?याची योजना जी आलेल7 आहे आ(ण �थम �ाधा;य हे ओ.सी. साठ< ठेवलेले आहे. 

4हणजे मला वाटत आता ओ.सी. आहे पण नवीन Gया 6बKडींग झाKया आहेत 3यांनाच ओ.सी. आहे. जु;या 

rामपचंायतीपासुन Gया 6बKडींग आहेत 3यांना एकालाह7 ओ.सी. नाह7. 

मा. महापौर :- 

 मॅडम ऐकून �या, 3या काळाची 6बKडींगची ओ.सी. मा�गतल7 नाह7 पण आपण घेतो. 

+नलम ढवण :- 

 पण �ाधा;य वेRटगंम�येच होणार. वेRटगंम�ये ठेवणे चुकCचे आहे. जो टॅBस भरतो. 

मा. महापौर :- 

 वाकोडे साहेब आपण 1995 �या आधीची 6बKडींग घेतो कC नाह7? 

सुरेश वाकोडे :- 

 1995 �या 6बKडींगला आपण ओ.सी. �वचारत नाह7. 

+नलम ढवण :- 

 1995 �या पवू9�या? 

सुरेश वाकोडे :- 

 1995 �या पवू9�या Gया 6बKडींग�या………………………………… 

मा. महापौर :- 

 वाकोडे साहेबांनी 6बKडींगपय_तची जोडणी आपण मंजरु केलेल7 आहे. 

+नलम ढवण :- 

 वाकोडे साहेब तु4ह7 ओ.सी. eकती सालापासून तु4ह7 मागत आहेत हे जरा िBलयर करा.  

सुरेश वाकोडे :- 

 1995 पवू9ची 6बKडींग असतील 3याला आपण ओ.सी. मागत नाह7. 6बKडरची 6बKडींग असल7 तर ओ.सी. 

क4पलसर7 आहे. 

+नलम ढवण :- 

 मॅडम 1995 नतंरचा ब�याचशा 6बKडींग अशा आहेत कC 3यांना ओ.सी. नाह7 आ(ण दसुर7 गोHट सांग ुइि�छत ेकC 

माग�या वेळी गेKया 2015-16 दर4यान आपKया महासभेत एक ठराव मंजुर झाला कC 3यांना पॅनKट7 भ=न 3यांनी +नयम 

Rदले कC 3यांना सौरऊजNचा वापर पाRहजे. फायर6�गेडची एन.ओ.सी. पाRहजे gया सगpया असतील तर 3यांनी पॅनKट7 भ=न 

ओ.सी. "मळेल. परंतु rामपचंायत काळातला eकंवा नतंर�या Gया 6बKडींग आहेत 3यांना ओ.सी. नाह7. आ(ण 3यां�याकडे ह7 

सु�वधा देखील नाह7. जे कागदपD तु4ह7 मा�गतले तर ते नाह7. मग ते नसताना ओ.सी. पॅनKट7 भ=न कसे घेऊ शकतील. 

जर 1995 �या इमारतींना ओ.सी. नसेल ते नळ कनेBशन घे?यासाठ< पाD नाह7 आहेत का? माझ े4हणणे असे आहे "मरा 

भाFदर महानगरपा"लके�या अख3यार7त जो नागIरक टॅBस भरतो तो �3येक जण पाणी कनेBशन घे?यासाठ< पाD आहेत. 

आ(ण 3यानसुार 3यांना पाणी कनेBशन "मळाले पाRहजे आ(ण 3यांना वेRटगंला न ठेवता आपण फBत Rदलासा देतो. 4हणजे 

कधी होईल कधी "मळेल याच आहे. 3यांना फBत फॉम  भ=न आपण Rदलासा देत आहोत. 

�भात पाट7ल :- 

 मी �भाग 3 ची गोHट सांगत े �भाग 3 म�ये जे पण लोक फॉम  भरायला जातात 3यांना अगोदर सांगतात 

तुम�याकडे रेन वॉटर हावN>ट7ंग आहे का? gया गोHट7 आताच पावती फाडाय�या अगोदर तसे फॉम  देत नाह7त. नवघर रोड, 

बी.पी. रोड हे लोक 1985 �या आधीपासून आहेत. 3यां�याकडे कुठून आले रेन वॉटर हावN>ट7ंग gया गोHट7. 

+नलम ढवण :- 

 ओ.सी. "मळ?यासाठ< हे सगळे कागदपD क4पलसर7 केलेले आहेत. माझा मुmदा तोच आहे. 

आ"सफ शेख :- 

 स;मा. महापौर मॅडम, gया Rठकाणी आपण नवीन नळ कनेBशन देणेबाबतचे धोरण +नि8चत करत आहोत. माझ 

gया Rठकाणी >पHट असे मत आहे कC आपKया भारतीय राGयघटने�माणे आ(ण कायmया�माणे र>ता, पाणी आ(ण वीज. 

आरोtय सु�वधा हे �शासनाने नागIरकांना उपल�ध क=न देणे हे घटना3मकIर3या बधंनकारक आहे. mयायलाच पाRहजे मग 

पाणी देताना आपण अशा प�दतीने भेदभाव करणे हे योtय होणार नाह7. Gया इमारतींना ओ.सी. RदKया"शवाय आपण देणार 

नाह7 असे सांगतो पण Gया इमारतींना सी.सी. आहे तर 3यांनाह7 आपण नळ कनेBशन Rदलं पाRहजे. 3याच प�दतीने 1995 
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पय_त झोपडपvटया 4हणतो 2000 परत आपण प;ुहा करणार आहोत तर माझ असे 4हणणे आहे कC 2000 पय_त�या 

झोपडपvटयांना पण देणार आहोत तर 2000 म�ये आता आपण काय करणार. 5 लोकांना देऊन अ�या  इंचाचा नळ कनेBशन 

rपृ कनेBशन आपण gयापवू9 पण देत होतो. तर 3याम�ये �शासना�यामाफ त काय होत आहे कC 5 �या 5 लोकांकडे त े2000 

चे परुावे पाRहजे. आमचे असे 4हणणे आहे कC तस आपण क4पलसर7 करता कामा नये. भेदभाव करता कामा नये. पाणी हे 

सवा_ना "मळाले पाRहजे. गIरब असो, /ीमंत असो, कोणीह7 असो सगpयांना जो करदाता नागIरक आहे तर gया सगpयांना 

देणे हे कायदेशीर बधंनकारक आहे. पण �शासना�या माफ त काय होत ेकC…………………. 

मा. महापौर :- 

 आ"सफ भाई मुझ ेलगता है +नलम मॅडम मy और मेहताजीने एकह7 बात कह7 है आपको और कुछ बोलना है तो 

बोल7ए| वह7 चीज बोल रहे हो आप| 

आ"सफ शेख :- 

 मy काननुकC बात कर रहा हँू कC, घटना के Rहसाब से काननु के Rहसाब से शहर म5 रहनेवाले अ"मर हो, गर7ब हो 

सबको पानी देना ह7 चाRहए| जो 4 कनेBशन मांग रहा है उसे 2 कनेBशन दो और िजसको एक भी कनेBशन नह7 "मले उसको 

द5गे नह7 Bया आप? मेरे खयालसे सभी को कनेBशन देना ह7 चाRहए| 

मा. महापौर :- 

 आ"सफ भाई 2011 से जब बदं eकया था तब आपने काननु नह7 बताया था Bया? 

आ"सफ शेख :- 

 हमने काननु हर टाईम बताया है| rपु कनेBशन कC बात तो हमारे काय काल म5 हम लोगो ने मंजरु करवाई थी| 

हमने बोला था कC भाई सबको कनेBशन दो अब भी दो Bया तकल7फ है| 

 

मा. महापौर :- 

 मy तो उस सभागहृ म5 नह7 थी लेeकन जब 2011 म5 बदं eकया गया था तब आप थे और मुझ ेनह7 लगता आपने तब 

कहा ँथा कC यह काननु है| तो आप नह7 कर सकत|े 

आ"सफ शेख :- 

 आप दो तरह कC बाते मत करो आप हम तो बोल रहे है सब करो| 

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम, ब�याच वषा नतंर gया शहरात खरोखर पाणी येत आहे, येणार आहे. /ेयचा �वषय बाजलुा ठेऊन 

/ेयचा �वषय कोणाकडे लागतो तो बाजुला ठेवनू साहेब सवा_ची इ�छा आहे. gया शहराम�ये �3येक नागIरकाला पाणी 

पाRहजे. तु4ह7 तर डॉBटर आहेत साहेब. वॉटर इज लाईफ से�वगं �tस. या�या पल7कडे काह7च नाह7 आहे. मनHुय असो 

जनावर असो 3याला पाणी पाRहजे. पाणी mया साहेब. +नHकष  ठरवा. आपण जसे 15 य+ुनटवरती एक कनेBशन देतो Gयांना 

मालम-ा कर लागलेला आहे 3याला कनेBशन mया. महापौर मॅडम मी हा �वषय जाणूनबजुून बोलत आहे कC 2007 म�ये 

�शासनाने >वत:�या >तरावर कनेBशन बदं कर?याचा +नण य घेतला होता. हा धोरणा3मक +नण य असायला पाRहजे. 4हणून 

gया �वषयावर ल'वेधी�या मा�यमातून हा �वषय मांडला गेलेला आहे. महापौर मॅडम, आपKयाला एक जवळ�या काळाम�ये 

�वशेष सभा 24 तासा�या आत बोलवा आ(ण हा �वषय पटलावर आणा आ(ण 3याचे +नHकष  ठरवनू mया. ठरावा�या 

मा�यमातून आ(ण �शासनाला 3याची अंमलबजावणी करावी लागेल आ(ण 3या अनषुगंाने शहरवासीयांना पाRहजे तसे पाणी 

आ(ण सोय उपल�ध होईल. 

बन ड |डमेलो :- 

 महापौर मॅडम, मी सम>या समोर आणणार नाह7. पण वाकोडे साहेब आपKया +नदश नास आण ुइि�छतो "मरा 

भाFदरम�ये राहणारे रRहवासी असो eकंवा नसो. पा?या�वना कोणी राहत नाह7. मुंबई eकंवा ठाणे eकंवा वसईव=न कोणी पाणी 

आणत नाह7. 4हणजे आपलेच पाणी �पले जात.े परंत ुआपण कनेBशन देत नाह7 3यांना मोफत टँकर परु�वला जातो. टँकर 

मागे खच  भरमसाठ होत आहे. आपKया टाकCतून टँकर आपण 3यांना परुवत आहोत. मला तर7 वाटते 3यांना जर आपण 

कनेBशन Rदले 2010 आ(ण 2009 पय_त�या लोकांना कनेBशन ऑलरेडी Rदलेल7 आहेत. आज�या काळात चाल ुअसताना आ(ण 

आता आपण माग�या 1995 चा +नदNश ठेवलेला आहे. तर माjया माRहती�माणे 6 �भागांम�ये 1995 चे eकती अज  तुम�याकडे 

आले. मला तर वाटत काह7च नाह7. तर तो एक +नकष तु4ह7 आता ठरवावा. आ(ण पाणी जर सवा_ना Rदले मला तर7 वाटते 

बरोबर लोक वापरत आहेत. Gया�माणेच आपण देतो. Gया तासा�माणे तु4ह7 अधा  तास, पाऊण तास देत आहेत 3याच 

Rहशोबाने सव  नागIरक पाणी �पत आहेत. अस नाह7 कC Gया�या घरात नळ आहे तो फBत महापा"लकेचे पीतो बाकC उपाशी 

राहतात eकंवा मुंबई इतर Rठकाणाहून आणतात. तर खाल7 फुकट आपण कनेBशन न देता आ(ण ह7 कंजुशी न करता Gयांना 

करायचे आहे तु4ह7 2010 पय_त करा. 7 वष  राहू mया तर7 पाणी परुवठा होईल. तर लवकरात लवकर +नण य देऊन सवा_ना 

कनेBशन mयावे अशी माझी �वनतंी आहे. 

र�व Aयास :- 

 महापौर मॅडम मy आपकC परवानगी से बोलना चाहँूगा जैसे 75 एम.एल.डी. पानी कC योजना क4पल7ट हो गयी मंDी 

महोदयने यह योजना का उmघाटन eकया| मु)यमंDी साहबने महापौर मॅडम आपको कमीशनर साहब को उसके "लए अवॉड  
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Rदया| शहर म5 स-ाधार7 पाट�योने बॅनर लगाके हो|ड_tज लगाए| एक उ3साह का वातावरण था| लेeकन मॅडम मy आपको बताना 

चाहता हँू कC भाFदर पि8चम मy जो आ�थ क =प से सबसे +नचे टXपे को जो लोग है झोपडपvट7 म5 जो लोग रहत ेहै| जब पानी 

कC योजना शु= हो रह7 थी जब अनाऊ;सम5ट हुआ तब सबसे Gयादा खुशी और सबसे जादा चमक थी| वह "सफ  

झोपडपvट7वालो को ह7 थी| मॅडम �य�क� जो �बडींग को ओ.सी. �मल� हुई है या जीन �बडींग को पानी के कने�शन नह� है 

आप कम से कम मॅडम �बडर होते है| उन सोसायट7 को टँकर के मा�यम से पानी उपल�ध करवात ेहै| काफC लोग सोसायट7 

खुद आ�थ क =पसे स'म होती है और टँकर से पानी ले सकत ेहै| लेeकन जो झोपडपvट7 म5 गर7ब रहत ेहै उनके पास मॅडम 

ना टँकर कC Aयव>था है ना ह7 कोई दसुर7 पया यी Aयव>था है| और वाकोडे साहब भाFदर पि8चम म5 जय अंबे झोपडपvट7 म5 

गणेश देवल नगर झोपडपvट7 है, नेह= नगर, शा>Dी नगर, बांगला देश पIरसर है| वहा ँपे भोला नगर, गांधी नगर यह सभी 

ब>तीय� म5 महापौर मॅडम एक भी पानी का नल कनेBशन मंजुर नह7 हुआ है| यह म5 आपके नॉलेज म5 लाना चाहता हँू वाकोडे 

साहब eकसी भी एक भी झोपडपvट7 म5 आपने पानी का कनेBशन Rदया है Bया आप बताईए| भाFदर पि8चम कC बात कर 

रहा हँू, eकसी को भी एक भी कनेBशन मंजरु हुआ है Bया? 

सुरेश वाकोडे :- 

 कनेBशनची �ोसीजर ह7 30 Rदवसांची �ो"सजर असत.े पण आपण 12 Rदवसांम�ये क4पल7ट क=न ते 104 कनेBशन 

मंजुर केले आहेत. 3या�याम�ये एक इंचाचे काह7 85 कनेBशन मंजुर झालेले आहेत आ(ण अ�या  इंचाम�ये झोपडपvट7 

'ेDाम�ये 19 कनेBशन मंजरु झाले आहेत.  

र�व Aयास :- 

 साहब भाFदर पि8चम म5 एक भी कनेBशन नह7 आया है| नाह7 ॲXल7केशन मंजरु हुई है| मy आपको बताना चाहता 

हँू साहब जीस झोपडपvट7 का नाम मy अभी "लया| 

सुरेश वाकोडे :- 

 आपल7 जी मंजुर झालेल7 "ल>ट आहे 3या�याम�ये आपKयाला कनेBशन "मळतील. 

आ"सफ शेख :- 

 वाकोडे साहेब तु4ह7 सांगता झोपडपvट7म�ये कनेBशन मंजुर झाले का त ेआंबेबmदल �वचारत आहेत. तु4ह7 काज ु

बmदल सांगत आहेत. काय चालले हे. 

मा. महापौर :- 

 आ"सफ साहेब आपण बठै जाइए| आपको बोलने कC पर"मशन नह7 द7 है| 

र�व Aयास :- 

 महापौर मॅडम, दसुर7 बात मy बताना चाहँूगा जब पानी का फॉम  जब ि>वकारने का जो ऑनलाईन �ो"सजर है उसम5 

"लखा गया है कC, टॅBस पावती सबमीट कC जाए| कनेBशन के "लए जो अ�धकतर िजतने भी >लम है वह सारे के सारे 1995 

के बाद म5 डेAहलप हुए है मॅडम| िजन लोगो को ऑलरेडी पानी के कनेBशन है वह भी 2005, 2004, 2003 पवू  के झोपडपvट7 म5 

परुाने लोग है| िजन लोग� को पानी के कनेBशन "मल गए है| लेeकन उन लोगो को टॅBस भी लगाया गया है| िजनको टॅBस 

लगाया नह7 है उन लोगो को Rदया कैसे जाएगा? आयBुत साहब आपने कम से कम 5 बार तो हमारे सामने महापौर मॅडम के 

सामने, आमदार साहब के सामने लेखी ऑड र Rद है| टॅBस |डपाट म5ट को कC जो भी आता है टॅBस लगाने को उनकC 

ॲXल7केशन "लजीए और इनका टॅBस असेसम5ट कर Rदजीए| लेeकन साहब मy आपको बताना चाहँूगा एक भी अगर टॅBस 

असेसम5ट हो गया है सर तो मy मेरे कॉप�रेटर पद का राजीनामा दे दुंगा| भाFदर वे>ट के अंदर eकसी का भी असेसम5ट नह7 

हुआ है|  

सुहास रकवी :- 

 आता रवी Aयास ने 4हटKया�माणे जय अंबे, गणेश देवल, शा>Dी नगर, भोला नगर 3या�याह7 पल7कडे जाऊन 

ड�गर7, उ-न, मुधा , राई, मोवा  इथे सु�दा चाळ "स>ट7मम�ये लोक राहतात. 3यां�याह7 माग?या 3याच आहेत. Gया�माणे 

आमदार साहेबांना सां�गतले 3यांची तु4ह7 ॲXल7केशन ि>वकारा. पण नBकC देणार असेल तर ि>वकारा नाह7 तर ते उmया 

आम�या कडे यायचे कC हे ि>वकारKयाने पसेै का घेत नाह7. लाईट का देत नाह7 तर 3याचे धोरण +न8चीत करा. उmया ते 

करताना लोक�+त+नधीना Dास नाह7 Aहायला पाRहजे. साहेब तु4ह7 देणार असेल तर फॉम  ि>वकारा अ;यथा 3यांना सांगा 

पढू�या वेळी जेAहा पाणी येईल तेAहा तु4हाला दे?यात येईल. gया दोन गोHट7 तु4ह7 एकD क� नका. 

र�व Aयास :- 

 महापौर मॅडम जबतक टॅBस नह7 लग5गे तो पाणी के कनेBशन नह7 Rदया| आयBुत साहेब िXलज आप इसके "लए 

कुछ ॲBशन "लजीए| आपण 5 बार ऑड र भी Rदया है| देशपांडे मॅडम आती है �ो"सजर शू= है| आ4ह7 घेतो आ4ह7 करतो. 

�ॅBट7कल7 एक भी टॅBस असेसमे;ट हूवा नह7 है| टॅBस असेसमे;ट  नह7 हुवा | उनके पाणी के फॉम  ॲXल7केशन असेसम5ट 

नह7 हुए| हमार7 �ोसीजर क4Xल7ट नह7 हुई तो यह हमारा वॉड  का "मरा भाईदर महानगरपा"लका का स;मान हो रहा है| 

इसका फायदा Bया ? उसका जवाब Rदया जाए| 

मा. उपमहापौर :- 

 मा. महापौरा�या परवानगीने बोलतोय खर तर आजची ह7 ल'वेधी फार मह3वाची आहे. कारण पाणी जे आणले 

पाणी आण?यासाठ< लोक �+त+नधी लागतात. परंत ु धोरण ठर�व?यासाठ< �शासन लागत.े माझी तर एक इ�छा होती 
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Gयावेळी पाणी आल 3यावेळी लोक�+त+नधीना �व8वासात घेऊन धोरण ठरवायला पाRहजे होत.े कारण खर7 गरज आहे. 

आ4हाला माRहती आहे कोणाला पाणी पाRहजे. कोणाला नाह7 पाRहजे. फBत ओ.सी. असलेKया लोकांनाच पाणी देणार असे 

�शासनाचे धोरण ठर�वलेले आहे ते फार चुकCचे आहे. कारण कC 3याच वेळेला सवा_ना पाणी Rदल असत तर आजचा हा �8न 

उपि>थत झाला नसता. पण मॅडम जे 25 एम.एल.डी. पाणी आहे ते Gयांना आव8यक आहे 3यांना तर mया. फBत ओ.सी. 

वाKयांनाच आव8यकता आहे. आज gया सगpयाचंी भावना तु4ह7 ल'ात �या. आमची सव  नगरसेवकांची भावना आहे कC 

सवा_ना हे पाणी "मळावे. 

"मरादेवी यादव :- 

 महापौर मॅडम आपके इजाजत से बोल रह7 हँू, आ"सफ शेख और र�व Aयास जो बोले पानी कC खुशी जब मंDी साहब 

आए उmघाटन के "लए और बोले कC सभी को पानी "मलेगा तो सच म5 सबसे बडी खुशी हुई तो >लम एIरया म5 हुई| यह खुशी 

देखत ेहुए >लम एIरया म5 जो नगरसेवक है वह परेशान हो रहे है| वह फॉम  लेके ऑनलाईन फॉम  हुआ वह भरने के "लए आ 

रहे है| वह 1995 के �फु मांग रहे है| तो 1995 के �फु मेरे खयाल से eकसी के पास नह7 है| तो वो पानी नह7 पाऐंगे| दसुर7 बात 

यह है कC टॅBस का �वषय बोल रहे है सबका टॅBस होना चाRहए| टॅBस का �वषय सालोसाल महासभे म5 आ रहा है| महासभा 

म5 ठराव हुआ पास हुआ| यहाँ क"मशनर बार बार "मट7ंग म5 आप भी थे, आमदार थे, नगरसेवक भी थे, कुछ लोग थे| मगर 

टॅBस का आजतक शहर म5 लगने का कोई इ�छा नह7 है| "सफ  वह देख रहे है 6बKडींग म5 सु�वधा हर कुछ देख रहे है| मगर 

>लम एIरया म5 वहाँ से पसैा देनेवाले है वहा ँकोई �यान नह7 दे रहा है| करोड "पया पडा हुआ है #लम ए%रया म&, मगर मेहनत 

�लए यह महानगरपा�लका म& कोई समय नह� है| और समय टालत ेटालत ेसालो साल +नकल गया लेeकन अभी कोई +नण य 

नह7 आया| और जो नए टॅBस लगा रहे है उनको पानी eकस तर7के से, कैसे पानी कC बात करत ेहै, हम पानी कैसे द5गे उनको 

वह बोलत ेहै यह टॅBस लाओ, लाईट 6बल लाओ, हर एक सु�वधा के "लए बोलत ेहै हम देते नह7 eकस तर7के से हम उनको 

आ8वासन दे| 

मा. आयBुत :- 

 पाणी �8ना�या संदभा म�ये आता या Rठकाणी जी चचा  झाल7 मा. महापौरां�या �पठासीन अ�धका�यां�या 

परवानगीने मी बोलत आहे. �8न पा?याचा सवा_ना पाणी "मळाव आ(ण सवा_साठ< असाव हा �वषय बरोबर आहे. या�याम�ये 

�ाधा;यfम ठरवा आ(ण �ाधा;यfम ठरवावा असताना आपKयाकडे पाणी eकती अAहेलेबल आहे आ(ण आपण eकती देऊ 

शकतो या�यावर अवलंबनू आहे. आज आपKयाकडे 25 एम.एल.डी. पाणी �ाXत झालेले आहे. 3या�माणे आपण �ायोIरट7 

ठर�वलेल7 आहे. उmया आपKयाला 50 एम.एल.डी. पाणी येईल 3या�माणे दसुर7 �ायोIरट7 सी.सी. असेल. तर 3या Rठकाणी 

�ायोर7ट7 ठर�व?यात येईल. 4हणजेच थोडBयात अस आपण सवा_ना पाणी दे?यासाठ< �य3न क= पण या�याम�ये 

आपKयाला या शहराला "श>त लाव?यासाठ< आपKयाला काह7 +नयमावल7 तयार करावी लागेल. यासाठ< काह7 आपKयाला 

4हणजे ठाणे महानगरपा"लका eकंवा आजुबाजूची महानगरपा"लका आहेत तर 3या महानगरपा"लकेनी काय धोरण ठर�वलेले 

आहे. 3या धोरणा�या अनषुगंाने 3याचा अ�यास क=न मला वाटत कC आपण हे धोरण ठरवावे. आज स�याचे जे धोरण आहे 

तर त े 25 एम.एल.डी. कIरता ते सeफशीयटं आहे. 50 एम.एल.डी. आता येईलच आपल7 जी भावना आहे कC फॉम  

ि>वकारायची त ेआपण फॉम  ि>वका= आ(ण 3या�याम�ये त े�ोसेस क= परंत ु�ोसेस करत असताना 3या धोरणा�माणे 

होईल. आता 95 �या दर4यान करत होतो. आपण 2000 पय_त 3यांना सी.सी. �वचारणार नाह7. 2000 नतंरचे जे सी.सी. 

�वचारायची नाह7 �वचारायची eकंवा सी.सी. नसेल तर काय करायच ंआता आपण अ�धकृत बांधकाम eकंवा जर ओ.सी. 

घेतल7 नसेल तर आपण इकडे शा>ती लावतो, gया Rठकाणी आपण काय करायच ंहे जर तु4ह7 सां�गतल असत तर जा>त 

चांगल झाल ं असत परंत ु 3या�याम�ये मागचा �वचार करावा लागेल कC gया Rठकाणी अशा प�दतीने इतर 

महानगरपा"लकेम�ये कसे धोरण ठर�वलेले आहे. 3या अनषुगंाने आपKयाकडे धोरण ठरव ूआ(ण महानगरपा"लकेचे एक 

"श>त लागावी 4हणून आपण �य3न क=. आपKया Gया सुचना आहेत 3या सगpया चांगKया आहेत आ(ण 3या ि>वका=न 

3याRठकाणी हे धोरण आहे. त ेधोरण 3याRठकाणी जाRहर कर?यात येईल. आ(ण एक राRहला तो टॅBसचा �वषय टॅBस�या 

�वषयाम�ये पाच वेळेस आ(ण Aयास साहेब 4हटले आ(ण आता "मरा ताई 4हटKयात कC 7 वेळेस "मट7ंग झाल7 आहे "मट7ंग 

झाल7 �3येक "मट7ंगम�ये हेच सां�गतले आहे कC, gया Rठकाणी जी.आय.एस. मॅपींग झाKया"शवाय टॅBस असेसम5ट gया 

Rठकाणी ते �3य'ात उतरणार नाह7. तर7 सु�दा शासनाला आपण �>ताव पाठ�वलेला आहे. जी.आय.एस. मॅपींगसाठ< 

परवानगी मा�गतलेल7 आहे. आ(ण परवा मी स�चव महोदयां�या "मट7ंगम�ये गेलो होतो. 3यावेळेस 3यांनी मला सां�गतले 

आहे कC आता तुम�या महानगरपा"लकेम�ये काह7 महानगरपा"लकाना 3यांनी परवानगी Rदलेल7 आहे कC तु4ह7 तुम�या 

लेAहलला टॅBस असेसम5टसाठ< �ोसेस सु= करा. आमची �ोसेस अगोदर थांबलेल7 होती. म�ये �"श'णाला गेKयानतंर ती 

�efया |डपाट म5ट�या माRहती�या अनषुगंाने थांबलेल7 होती. पण आता स�चव महोदयांनी परवानगी Rदलेल7 असKयामळेु 

gया Rठकाणी ती प;ुहा �efया सु= होईल. माjया माRहती�माणे ती जर असेसम5ट झाल7. तर gया Rठकाणी जी.आय.एस. 

मॅपींग असलेKया �3येक घर, दकुाने, 6बKडींग, झोपडी gया जी.आय.एस. मॅ�पगंम�ये oोण�या आपण फोटोrाफC क=न 

करणार आहोत. आपले कोणीह7 सुटणार नाह7 आ(ण 3याचे टॅBस असेसम5ट होईल. आता उरला �8न पा?याचा. पा?या�या 

�8नाम�ये आपण एक Emay 4हणजे �धानमंDी आवास योजनेसाठ< आपण 42 झोपडपvटयांचे सAहN'ण केलेले आहे. gया 42 

झोपडपvटयां�या सवN'णाम�ये जे काह7 18 हजार लोक आहेत. Gयां�याकडे डॉBयमु5ट आहेत. ते डॉBयमु5ट�या अनषुगंाने 

आ4ह7 टॅBस असेसम5टसाठ< Rदलेले आहे. 3याची टॅBस असेसम5ट चाल ु आहे. आ(ण बदं आहे eकंवा झालेल नाह7 अशी 
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व>तुि>थती नाह7. ह7 टॅBस असेसम5ट Rठकाणी आता आपKयाला इ"मजीएटल7 >टाफ नसKयामळेु eकंवा इतर कुठला 

|ड>Xलॉय केलेला नसKयामळेु आपण करत नाह7. परंत ु3या आधारावर आपण टॅBस असेसम5ट करायला सां�गतलेले आहे. 

नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम, आयBुत साहेब आपण बोलले धोरण ठरवायचा अ�धकार हा सभागहृाचा आहे आ(ण मी आज 

सभागहृापढेु के चा �>ताव मांडत आहे. 

"मरादेवी यादव :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

नर5o मेहता :- 

 आयBुत साहेब दो;ह7 �वषयावर आपण चांगल7 माRहती Rदल7 पण 3यात थोड करेBशन आहे. एक आपण 

जी.आय.एस. चे सां�गतले जी.आय.एस. 3या वा>तसुाठ< आहे. टॅBस आकारणी आ(ण जी.आय.एस. चा काह7 संबधं नाह7. 

कुठल7 वा>त ुसुटू नये 3यासाठ< जी.आय.एस. आहे. 4हणजे eकती घरे आहेत 100 आहेत. 100 दे पण 3याचे मोजमाप 3या 

जी.आय.एस. ने येणार नाह7 त ेतु4हाला इं|डGयअुल जावे लागेल आ(ण एखाद7 6बKडींग बांधल7 तो बोलेल टॅBस लावा आपण 

असे सांगणार आहे का? आ4ह7 जी.आय.एस. करणार नतंर टॅBस लावणार आहे. नाह7 तो कर आकारणी करायला आलेला 

आहे. 3याची कर आकारणी करा जो सुटल असेल 3याला तु4ह7 जी.आय.एस. ची OॅकCंग करा eकंवा इतर मा�यमातून Oॅeकंग 

करा. 

मा. आयBुत :- 

 >वत:हून कर आकारणी करायला आला असेल तर 3याची �ायोIरट7वर कर आकारणी कर?यात येईल. 

नर5o मेहता :- 

 मला तेच सांगायच आहे साहेब रवी Aयास बोल ुmया "मरादेवी बोल ुmया अनेक अज  केलेले आहेत. 3याची कर 

आकारणी झालेल7 नाह7. आ(ण कर आकारणी वेगळा भाग आहे. जी.आय.एस. मॅपींग हा वेगळा भाग आहे. तर आपण 3यांची 

कर आकारणी करा, जी.आय.एस. उmया होऊ mया, परवा होऊ mया. लवकरात लवकर करा. आमचे काह7 4हणणे नाह7 आ(ण 

Gयावेळी सुटले असेल रॅBट7eफकेशन करा सधुारणा क=न �या. पण gयांची कर आकारणी करा 3या"शवाय 3यांना पा?याचा 

लाभ तु4ह7 देणार नाह7 हा एक भाग झाला. पा?याचा जो �वषय सां�गतला 1995 पवू9चे खरे 4हणजे हा �वषय या�यासाठ< 

Rदला 1995 �या माjया माRहती�माणे काह7 ठराव झाला असेल. 3यात आ4ह7 ठरावात सुधारणा क=न देतो. हा 2010 पय_त 

सर तुमचे 4हणणे असेल तु4ह7 2010 पय_त कनेBशन Rदले ना. झोपडपvट7म�ये Rदले आहे आ(ण इमारतीम�ये Rदलेले आहे. 

आता तु4ह7 बोलत आहेत 2000 पय_त देणार कस चालणार. एकच महापा"लकेला 2 कायदे एका महापा"लकेत दोन कायदे कसे 

चालणार. 

मा. आयBुत :- 

 आपKयाला टॅBस असेसम5ट बmदलचे जे काह7 आता आपण बोलतात Aयासजी जे आता �भाग स"मतीने 4हणजे 

मुmदा काढला eकंवा "मरा ताईने आ(ण आपण ह7 सां�गतले या�याम�ये आपण टॅBस असेसम5ट�या Rठकाणी पावती नसेल 

आ(ण पा?याचे कनेBशन जर पाRहजे असेल तर 3याला आपण 4हणजे ि>वकार क=. तातडीने आ(ण 3या�याम�ये Gयाची 

टॅBस असेसम5ट झाल7 नसेल तर 3याचे �ाधा;याने टॅBस असेसम5ट इ"मिजएटल7 क=न आपण 3यांना पाणी कनेBशन देऊ. 

नर5o मेहता :- 

 सर 3याच तेच 4हणणे होत ेकC, आपKयाकडे 7 वेळा बठैक झाल7 पण आपण उ-र असे Rदले कC जी.आय.एस. चे 

सां�गतले जी.आय.एस. आKयावर आ4ह7 ते करणार. आमची �वनतंी तेवढ7 आहे कC आपण खाल�या अ�धका�यांना सवा_ना 

आपण �वनतंी आदेश Rदलेले आहेत तर कर आकारणी करावे. अनेक लोकांनी अज  केलेले आहेत हा एक भाग आ(ण पा?याचे 

जे होत े3याबmदल आपण करणार. 

मा. आयBुत :- 

 कुठला? 

नर5o मेहता :- 

 हे जे 2010 पय_त gया शहराम�ये झोपडपvट7 अस ुmया कC एखाद7 इमारत अस ुmया, ओ.सी. अस ुmया, ओ.सी. नसु 

mया, अ�धकृत असेल तर सवा_ना आपण कनेBशन Rदले ना. 

मा. आयBुत :- 

 ते आता इतर महानगरपा"लके�या अनषुगंाने काय आहे. 3या अनषुगंाने मी माRहती घेतो. 

नर5o मेहता :- 

 साहेब मला तेच सांगायचे आहे. एकाच महापा"लकेत दोन कायदे कसे होऊ शकतात. आपण एका वेळेला 2010 पय_त 

झोप�यांना कनेBशन Rदलेले आहेत. आता आपण बोलतात कC देणार नाह7. 

मा. आयBुत :- 

 ह7 ल'वेधी असKयामुळे आ(ण या�याम�ये हा �वषय एैन वेळेस आKयामुळे आपण या�यावर माRहती घेऊ आ(ण 

माRहती घेऊन योtय धोरण क=. जेणेक=न सवा_चे समाधान होईल. 

नर5o मेहता :- 
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 सर आ4ह7 आता ठराव मांडतो. 

+नलम ढवण :- 

 महापौर मॅडम, आयBुत साहेब आपण जे सां�गतलेल 3या�याम�ये एक पॉFट आयBुत साहेब आपण जी आता 

माRहती Rदल7 टॅBस लाव?यात येईल. 3या�याम�ये एक पॉFट �वनतंी करत ेकC जे 1-1, 2-2 वष  प5डींग आहेत काह7 6बKडींग 

आहेत. नवीन 6बKडींग टॅBस लाव?यासाठ< 3यादेखील ती �करण बाहेर काढून 3यांची 3वर7त अंमलबजावणी कर?यात यावी. 

�वजयकुमार 4हसाळ (उपायBुत (मु.) :- 

 स;मा. महापौर मॅडम यां�या परवानगीने बोलतो स;मा. सद>यांनी जो मुmदा उपि>थत केलेला आहे कC 2-2 वष  

टॅBस लागलेला नाह7. आ4ह7 सगpया कर +नIर'कांची बठैक घेऊन माग�या वेळी सुचना केलेKया आहेत कC अशी जी काह7 

�करणे असतील सगpया आम�या तातडीने +नदश नास आणा. सवा_ना बठैकCम�ये +नदNश Rदलेले आहेत. तर अशी ह7 सगळी 

�करणे ह7 एका 15-20 Rदवसांम�ये आ4ह7 याचा +नपटारा क=. 

भगवती शमा  :- 

 महापौर मॅडम, आयBुत साहेब स;मा. सद>य ने अभी 2 के अंतग त एक �>ताव रखा पानी के धोरण +नि8चत करने 

के "लए| इस महासभा के अंदर म5 जो +नण य जो भी होत ेहै वह �शासन को शासन को लाग ुकरने कC सबकC भावना है| अभी 

यह eफर �>ताव होगा कC धोरण +नि8चत करने का हमार7 उसम5 सबकC सहमती रहेगी| इसके पहले भी पानी इ;ह�ने इसम5 

�वषय लाया था| हमारा भी वह �वषय था कC eकस eकसको पानी देना चाRहए| कब तक के "लए देना चाRहए| सव  संमती से 

यहाँ �>ताव पाIरत भी हुआ है| जैसे उ;ह�ने बोला झोपडपvट7 म5 भी होना चाRहए| 1995 के बाद कC 6बKडींग को भी होना 

चाRहए| उसके अंदर म5 वह �>ताव मॅडम एक से दो साल हो गया| मेर खयाल से इसी सभागहृ के अंदर म5 आपके रहत ेहुआ| 

उसकC अंमलबजावणी Bय� नह7 हुई? �>ताव बार बार ला रहे है| उसको पास कर रहे है| लेeकन उसकC अंमलबजावणी Bय� 

नह7 हो रह7 है| आयBुत साहब एैसाह7 �>ताव जो पानी का है पानी eकसको देना है| >लम को देना चाRहए, कब तक के "लए 

देना चाRहए इस सभागहृ म5 �>ताव पाIरत हुआ| टॅBस का भी हुआ है| वाकोडे साहब भी है, मॅडम भी है टॅBसवाल7 आप इनको 

पछु<ए| उस �>ताव कC अंमलबजावणी Bय� नह7 कC गई| बार बार यह �>ताव सभी सद>य एकमत से �>ताव पाIरत करत े

है| लेeकन उनकC अंमलबजावणी नह7 होती है तो इस सभागहृ का मतलब Bया है| उसका तो उ-र "मलना चाRहए ना| अभी 2 

के अंतग त eफर �>ताव आया eफर वह ठराव होगा| eफर आपके पास जाऐंगे ले'कन उसक� अंमलबजावणी �य� नह� हो रह� 

है| उसका कुछ आप +नयम के अंतग त करत ेहै कC वह +नयमबाgय ठराव है Bया है? �शासन उसका खुलासा तो करे ना| 

सुरेश वाकोडे :- 

 आपण हे पा?याचे कनेBशन मंजरु7 आताच आलेल7 आहे. ह7 >थायी स"मतीने ऑलरेडी आपKयाला मंजरु क=न 

Rदलेला ठराव आहे. 3या�याम�ये मे;शन केलेले आहे कC 1995 पवू9चा टॅBस आपण त े टॅBस मागतो या�याम�ये दसुरे 

3या�याम�ये आपण ओ.सी. मागतो. 

भगवती शमा  :- 

 साहेब >थायी सभा मोठ< कC महासभा मोठ<? महासभा ना. आ4ह7 महासभेम�ये �>ताव पार7त केलेला आहे. 

सुरेश वाकोडे :- 

 हे जे कनेBशनचे धोरण आहे साहेब हे आपले >टॅ;डींग क"मट7कडून मंजरु झालेले आहे. 

भगवती शमा  :- 

 मी तु4हाला काय सांगतो महासभा मोठ< कC >टॅ;डींग मोठ<? 

सुरेश वाकोडे :- 

 महासभा मोठ<. 

भगवती शमा  :- 

 एका वषा पवू9 आ4ह7 इथे धोरण +नि8चत क=न तु4हाला Rदलेले आहेत. पाणी gया-gया लोकांना mयायला पाRहजे 

तु4हाला. Rठक आहे. तेAहा तुम�याकडे पाणी नAहत.े आता पाणी आले 3या लोकांना तु4ह7 पाणी देणार कC नाह7 देणार. 

सुरेश वाकोडे :- 

 देणार. 

भगवती शमा  :- 

 देणार ना तो �>ताव पाIरत केलेला आहे 3या अनषुगंाने. 

सुरेश वाकोडे :- 

 धोरणा�वषयी आपण पाणी दे?याचे जे +नयमावल7 होती. ती +नयमावल7 आपण >टॅ|डगंला Rदल7. महासभेम�ये 

अशी +नयमावल7 नाह7 आहे. आपण काय माRहती आहे का तशी +नयमावल7 नाह7 आहे. आपण >टॅि;डगं�या 

+नयमावल7म�ये काय सां�गतले होते. 15 zलॅटला एक कनेBशन mयायच. झोपडपvट7ला कनेBशन mयायच असेल तर 

+नयमावल7 काय आहे. हे सव  2000 पवू9 झालेले आहे. आताच नाह7 आहे. 

भगवती शमा  :- 

 वाकोडे साहेब आप धोरण को अलग लेके जा रहे है| 15 य+ुनट के �पछे एक कनेBशन होना चाRहए| झोपडपvट7चे rपु 

कनेBशन होना चाRहए वह �>ताव मंजुर eकया Rठक है| eफर इस सभागहृ के अंदर म5 एक �>ताव यह भी कहाँ गया था कC 
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जैसे कC सब लोग मुmदा उठा रहे है| यह है कC 1995 तक के "लए हम कनेBशन द5गे| लेeकन इस सभागहृ के अंदर म5 यह हुआ 

था कC eकतने >लम है| जो 1995 के बाद कC है उनको भी कनेBशन "मलना चाRहए| जो 1995 के बाद कC 6बKडींग है उनको भी 

कनेBशन "मलना चाRहए| इस सभागहृ के अंदर म5 वह �>ताव पाIरत हुआ उसका Bया उसकC अंमलबजावणी अभी तक Bय� 

नह7 हुई| Rठक है आपके पास पानी नह7 था लेeकन आपके पास आज पानी आया है| आप वह पानी दे रहे है आप फॉम  

ि>वकार कर रहे है| तो वह जो ठराव मंजरु हुआ इस सभागहृ म5 उसकC अंमलबजावणी होगी कC नह7| मेरा यह �>ताव है| 

 

शरद पाट7ल :- 

 महापौरां�या परवानगीने बोलतो, महापौर मॅडम आ(ण आयBुत साहेब सगpयां�या भावना बरोबर आहेत. 

सगpयांना कनेBशन mयायला पाRहजे. हे सगळ Aहायला पाRहजे यां�यात कुठे वाद नाह7. पण जे पाणी आपKयाकडे येईल 

3याचे कॅलBयलेुशन क=न तु4ह7 तेवढ7च कनेBशन mयायला पाRहजे. अ;यथा जी लोक पRहKयापासुन इथे Dास भोगत आहेत 

3यांना परत 3याचा Dास Aहायला नाह7 पाRहजे याची खाDी जमा क=नच हे कनेBशन तु4ह7 mयावी. सगpयां�या भावना 

आहेत. सगpयांना कनेBशन mया पाणी आल 50 एम.एलडी. सरसकट देऊन टाका ना. 

सुरेश वाकोडे :- 

 आपण सां�गतलेले आहे. 3या�माणेच आता जे टXयाटXयाने सु= करायचा तो उmदेश आहे कC एBझॅBट7ंग लोकाचें 

पाणी कमी न होता पाणी परुवठा आपKयाला कनेBशन mयायचे आहे.  

बगाजी श"म ला :- 

 महापौर मॅडम आपKया परवानगीने बोलत ेआता वाकोडे साहेबानंी वBतAय केले कC >थायी स"मतीम�ये सगpया 

सुचना मांडलेKया हो3या पण वाकोडे साहेब इथे सभागहृाची Rदशाभुल करत आहेत. >थायी स"मतीम�ये 3याच वBतAय होते 

कC, हा जो धोरणा3मक +नण य असेल तो महासभेम�ये ठर�वला जाईल. ते >थायी स"मतीचे आणखी म5बस  आहेत. तर हा 

+नण य फBत >थायी स"मतीचा नAहता हा धोरणा3मक +नण य महासभेने �यायचा होता. तर आता जी चचा  झालेल7 आहे 

3या अनषुगंाने सगpयांना पाणी "मळाव ह7 आमची सगpया सभागहृाची इ�छा आहे. क नसुार जो �>ताव आलेला आहे तो 

सवा नमुत ेgया महासभेम�ये घेऊन 3या�यावर 3वर7त +नण य �यावा ह7 �वनतंी. 

मा. महापौर :- 

 श"म लाजी सबको पानी "मलना चाRहए इस बातसे परुा सभागहृ सहमत है| अभी जैसे शरद दाद ने यह कहाँ है कC 

पानी हमारे पास 25 एम.एल.डी. आया है और सभी को पानी "मलना चाRहए जैसे हमार7 30 तार7ख को योजना पणू  होती है| 

जैसे ह� 50 एम.एल.डी. पानी हमारे पास आता है हम तुरंत ह� उसका ,व-म शु" करने वाले है और जो मांगेगा उनको 

�मलनेवाला है| एैसा इस लेटर म5 कहा ँभी गया है| और अभी बात यह रह7 जैसे अभी मेहताजीने कहा ँकC, आप ॲXल7केशन 

सबकC "लजीए तो उस बात से सभी सहमत है कC हम अभी सभी ॲXल7केशन ल5गे| लेeकन �ायोIरट7 जैसे जैसे पानी आएगा 

वसेै ह7 बाटा जाएगा| शरद दादाने कहा ँ वसेै कC अगर पानी आया है 25 एम.एल.डी. और हमने कनेBशन दे Rदए 50 

एम.एल.डी. के तो अभी जो पानी ले रहे है उ;ह5 भी �ॉ�लेम होगा और परु7 हमार7 सायकल है उसे |ड>टब  होगा| तो जैसे ह7 

हमारे पास 50 एम.एल.डी. 30 तार7ख को चाल ुहो जाता है| हम सभी कC ॲXल7केशन लेके तुरंत कनेBशन देने कC यह कर रहे 

है| 

+नलम ढवण :- 

 महापौर मॅडम, 3याम�ये 1995 नतंरचे पण……………………. 

मा. महापौर :- 

 1995 4हणजे सगळे. 

+नलम ढवण :- 

 3याम�ये जो पॉFट आहे 1995 साला नतंरचा 3यांना ओ.सी. पाRहजे हा तुमचा अट राहणार का? अट7शत9वर अपील 

करा आ(ण ओ.सी असलेKयानाच देणार 4हणून. 

मा. महापौर :- 

 +नयम वाचुन दाखवत.े बांधकाम �ारंभ पD असलेKया इमारतीनंा भोगवटा दाखला नसलेKया अडीज पट दराने 

पाणीपvट7 आकारणे व नळ जोडणीस मंजुर7 देणे. 

+नलम ढवण :- 

 4हणजे अडीज पट तोच लोकांना भुद_ड झालाच ना मॅडम. अडीज पट तु4ह7 जेAहा पाणीपvट7 आकारता मग याचा 

दोष लोकाचंा काय आहे. 6बKडर आ(ण महानगरपा"लका जेAहा 6बKडींग बांधKया गेKया तेAहा संबधं तर दोघांचा येतो. 

राहणारे, येणारे लोकाचंा नागIरकांनी हा भुद_ड का भोगावा आ(ण 3यांना पा?यापासून व�ंचत का ठेवावे. 

सुरेश वाकोडे :- 

 मॅडम हा +नयम आहे ना हा ऑलरेडी कKयाण ड�6बवल7म�ये Gया 6बKडींगला……………………………… 

+नलम ढवण :- 

 साहेब कKयाण ड�6बवल7म�ये तु4हाला आव8यक असतात तेवढेच तु4ह7 +नयम इथे दाख�वतात 3यांनी सॅBशन 

केलेल7 तु4ह7 उदाहरण इथे देतात बाकC�या गोHट7 सां�गतKया तर कधी करता का मा;य. 
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सुरेश वाकोडे :- 

 मॅडम, धोरण ठर�वताना आपKयाला काह7 गोHट7 मो�या महापा"लकामं�ये काय चाल ुआहे हे बघावे लागणार. 

आता कKयाण ड�बीवल7म�ये ब+घतल तर त ेकाय करतात अडीज पट चाजNस 3याम�ये घेतात………………. 

 
 

+नलम ढवण :- 

 मी तेच 4हणत आहे काह7 तु4हाला जे पोषक +नयम जे +तथले पोषक +नयम उदाहरण आहेत त ेतु4ह7 इथे देतात 

बाकC�या वेळी कKयाण ड�6बवल7 पा?याचे आ4ह7 eकती वेळा उदाहरण Rदले 3यानसुार तु4ह7 इथे राबवा 4हणून. काह7 

राब�वले गेले नाह7 आहेत. 

�मोद सामंत :- 

 वाकोडे साहेब, कधी तर7 अस करा आपण एखादा +नयम ठरव ूआ(ण ते कKयाण ड�6बवल7वाले वापरतील. Gया 

लोकांनी ओ.सी. घेतलेल7 नाह7 3या 6बKडरांना तु4ह7 नेहमी पाठ<शी घालतात. नागIरकांना रRहवा8यांना Dास देतात. 

+नलम ढवण :- 

 शेवट7 नागIरक Dासाला बळी पडत आहेत ना. नागIरकांना �3येकवेळी Dास का, शा>तीचा Dास नागIरकांना, 

पा?याचा Dास नागIरकांना का नागIरकांनी भोगावा. eकंवा तु4ह7 जे Rदलेले आहे तु4ह7 जे महासभेत मंजरु केलेले आहे 3या 

अट7शत9 कमी करा कC पॅनKट7 भ=न 3यांना ओ.सी. दे?यासाठ< Gया नवीन काळात आताह7 6बKडींग बांधत आहेत. 3यांना ते 

शBय नाह7 आहे. 3यावेळ�या काळातKया लोकांना तु4ह7 सांगत आहेत कC हे पD काढा हे आणा ते आणा. मग Rठक आहे. ते 

असले पाRहजे. परंत ु ते जर आता नसेल तर 3या�यामुळे 3यांना ओ.सी. पासुन लांबच रहायला लागत.े आ(ण ओ.सी. 

नसKयामुळे बाकC ते सगळे फायदे 3यांना "मळत नाह7. 3यापासून लोक व�ंचत राहतात. आयBुत साहेब असा काह7 एक 

+नयम 3या�यावर करा कC 3यांना 2000 पय_तचे जे काह7 लोक असतील 3यांना ओ.सी. ची 2000 eकंवा आतापय त या�यापढेु 

ि>Oक होईल. 6बKडरला कC महापा"लका पRहला एकदा संबधं येत नाह7. जोपासले जात आहेत. ते पRहला बदं क=न 6बKडरला 

पRहला ि>Oक करा. 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, आपKया परवानगीने बोलतो एव�या वेळ चचा  झाल7. सगpयांना पाणी "मळायला पाRहजे. परंत ु

माझा एक वेगळा �8न आहे. आतापय_तचे क;>OBशन "लगल झाल असेल. मग 3या�यानतंर तु4ह7 जे इल"लगल 

क;>OBशन करणार असतील 3यां�या�वषयी पण धोरण ठरवा. उदया कोणीह7 आपKयात झोपडी बांधायची टॅBस लावायचा, 

3यांना पाणी "मळेल gया कIरता पण काह7 धोरण +नि8चत करा. �वfम कुमार साहेब होत.े 3यांनी इल"लगल क;>OBशनला 

�वज आ(ण पाणी देऊ नये असा कायदा केला होता साहेब. तर ते सु�दा +नि8चत करा. कारण काय होईल पा?याची ह7 

Rदवस5Rदवस तु4हाला वाढ झाल7 तर सगpया लोकांना या�माणे मागणी करतील. तेह7 एक धोरण +नि8चत करा अशी आमची 

�वनतंी आहे साहेब. 

+नलम ढवण :- 

 मॅडम ते ओ.सी. चे िBलअर करा. ओ.सी. �या बाबतीत आपण >पHट7करण mयावे. 

नर5o मेहता :- 

 आयBुत महोदय हा ठराव मांडत असताना फBत एकच कारण आहे कC आपण जे सां�गतल >थायी स"मतीम�ये 

ठराव झाला होता. 1995 पवू9चे mयायचे आहे. 3याम�ये आ4ह7 सुधारणा कर?यासाठ< ठराव मांडतो बाकC 3या�याबाबतीत तस 

काह7 नाह7 आहे. कारण तु4हाला ती अडचण पढेु येऊ नये कC आपलाच ठराव होता. 4हणून मी महासभेम�ये ठराव मांडत 

आहे.  

+नलम ढवण :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

भगवती शमा  :- 

 महापौर मॅडम, ठराव अ�छा है| �वषय अ�छा है| होना भी चाRहए और सदन म5 eकसी ने भी इसका �वरोध नह7 

eकया है| लेeकन स;मा. सद>य को मy बता देना चाहता हँू कमसे कम +नयम के अनसुार ठराव मंजरू करे| 2 के का �वषय 

आया है महापौर ने मंजुर7 द7 कC नह7 द7 अब उ;ह�ने घोषणा नह7 कC है| �वषय का वाचन eकया भी नह7 गया है| जरा �ोसेस 

तो कIरए ना| 

नर5o मेहता :- 

 भगवती शमा जी 100 �+तशत सच बोल रहे है| इसम5 कोई दोहराई नह7 है| महापौर मॅडमला आपण �वषय mयावा 

3यांनी ि>वकाराव.ं 

भगवती शमा  :- 

 ि>वकार करो, सदन कC अनमुती लो, सदन अनमुती देने के "लए तयार है| पलक 6बछाए है मॅडम| 

मा. महापौर :- 

 सभी कC भावना पानी के "लए इतनी अ�छ< है कC तब कुछ नया हो जाने दो| 
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भगवती शमा  :- 

 इसके "लए मy बोलता हँू +नयम से हो बाकC कलको यह नह7 बोले कC यह +नयम से नह7 है| 

�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 2 के �वषय टाईप करणे. gया �वषयासाठ< सवा_ची मा;यता आहे का? 

नर5o मेहता :- 

 ध;यवाद महापौर मॅडम. 

मा. महापौर :- 

 2 के अनसुार "मरा भाFदर शहरातील पाणी परु�व?याचे न�वन नळ जोडणीसाठ< धोरण ठर�वणेचे जे �वषय आहे. 2 

क खाल7 सभागहृाची मा;यता आहे ना ती �यायला 2 क आहे 4हणून मी �वचारात आहे. 

नर5o मेहता :- 

 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1949 +xÉÖºÉÚSÉÒ “b÷” |ÉEò®úhÉ 2 (1) Eäò xÉÖºÉÉ® ú|ÉºiÉÉ´É - Ê¨É®úÉ 
¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¶É½þ®úÉiÉÒ±É {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É ö̀¬ÉSÉä xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ý VÉÉäb÷hÉÒºÉÉ ö̀ÒSÉä vÉÉä®úhÉ ö̀®úÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¶É½þ®úÉiÉ 
®úÉ½þhÉÉ−ªÉÉ ºÉ´ÉÇ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ iÉä º±É¨É, SÉÉ³ý, ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ, MÉÉ´É ö̀hÉ, <¨ÉÉ®úiÉ, ¤ÉÆMÉ±ªÉÉ¨ÉvªÉä ®úÉ½þiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÉ 
{ÉÉhÉÒ ½äþ +iªÉÉ´É¶ªÉEò ¤ÉÉ¤É +ºÉ±ªÉÉxÉä {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +É½äþ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ªÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É +É´É¶ªÉEò +ºÉ±Éä±ªÉÉ 
ºÉ´ÉÇ MÉ®úVÉ´ÉÆiÉÉºÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É ö̀É xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ýVÉÉäb÷hªÉÉ ö̀®ú±Éä±ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ¤É³ýÉSªÉÉ|É¨ÉÉhÉä näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ. ªÉÉ¨ÉvªÉä 
EòÉähÉiªÉÉ½þÒ |ÉEòÉ®úSÉÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ð xÉªÉä +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 
+नलम ढवण :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

सुहास रकवी :- 

 मॅडम या�यात आमची सुचना टाका. कोणाला mयायचे आहे या�यानतंर अन�धकृत जे बांधतील 3यांना न 

दे?याबmदल एक धोरण +नि8चत करावे. 

नर5o मेहता :- 

 3या�यात चांगल उ-र होत अन�धकृत बांधकाम होऊ देऊ नका. 

रकवी सुहास :- 

 3यांना झाल7 कC 3यांना देऊ नका अशी आमची सुचना आहे. आ4ह7 कुठे नाह7 4हणतो 3या�यात आमची सुचना 

तु4ह7 ॲड करा. 

नर5o मेहता :- 

 आम�या 3या�यात सुचना वेगpया आहे पण आमच अस ठाम मत आहे कC त े बांधकाम यापढेु झालच नाह7 

पाRहजे. 

+नलम ढवण :- 

 मॅडम ओ.सी. चे िBलयर करा Xल7ज? 

मा. महापौर :- 

 मॅडम ओ.सी. चे िBलयर केल ना मी. 

+नलम ढवण :- 

 काय. 

मा. महापौर :- 

 ओ.सी. नसलेKया 6बKडींगच. 

+नलम ढवण :- 

 नाह7 तर परत 1995 चे �भाग काया लयात जातात लोक परत येतात. 

भगवती शमा  :- 

 मेरा एक �8न है आपसे Bया है कC महासभा ॲBट के Rहसाब से आपने जो उप�वधी बोला उसके Rहसाब से दोनो के 

Rहसाब से चल रह7 है और चलनी भी चाRहए| यह महासभा आजकC चाल ुहो गई है Bया? मेरा यह आपसे �8न है| 

�. नगरस�चव :- 

 सुचना वाचल7 आहे 4हणजे सभेच कामकाज चाल ुकेलेल आहे. 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, आता जो ठराव झाला आहे 3या�याम�ये मी सुचना Rदल7 होती ती मी वाचुन दाखवतो, न�वन नळ 

जोडणी कनेBशन देणेबाबत�या ठरावात न�वन होणा�या अन�धकृत बांधकामास कोण3याह7 �कारची नळ जोडणी दे?यात 

येऊ नये अशी सुचना मी gया ठरावात करतो. 

भगवती शमा  :- 

 ठरावह7 ख3म हो जाएगा| 

मु;ना "सगं :- 
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 ठराव Bय� ख3म हो जाएगा ठराव Bया है? 

 
 

मु;ना "सगं :- 

 शमा जी ठराव सबको देना है| अब नए बांधकाम अन�धकृत है तो क"मशनर साहब को +नवेदन दो कC नए बांधकाम 

अन�धकृत नह7| उनका �यान रखो| 

सुहास रकवी :- 

 नह7 बनना चाRहए भगवतीजी इसके "लए बोल रहा हँू| आप जरा परुा पढ "लिजए gया ठरावात आमची सुचना अशी 

आहे न�वन gयापढेु भ�वHयात..................... 

मु;ना "सगं :- 

 मॅडम को "लखके Rदया है सुचना लेना है कC नह7 लेना है यह पहला देखो| 

सुरेश वाकोडे :- 

 महापौर मॅडम�या परवानगीने बोलतो शासनाचा जो जी.आर आहे 04 माच  1996 3यानसुार 3यांनी 4हटलेले आहे 

अन�धकृत बांधकामाना पाणी परुवठा होणार नाह7. ह7 खबरदार7 काप�रेशनने �यावी असे 3यांनी 4हटलेले आहे. पण 

gयाम�ये gयाबाबतीम�ये इतर महापा"लकेचे काय धोरण आहे ते क;सीडर केले पाRहजे. 

नर5o मेहता :- 

 3या ठरावाम�ये सचुना �या. Gया अ�धका�याने 1996 �या पवू9चे केले आहे 3या सवा_ना बडतफ  कर?यात यावे. 

आ(ण 3यां�यावर फौजदार7 ग;ुहा दाखल कर?यात यावा अशी माझी 3या ठरावाम�ये सचुना �या.  

मु;ना "सगं :- 

 महापौर मॅडम, जबसे वाकोडे साहब है तबसे आपने उनको कनेBशन नह7 Rदया Bया? 

नर5o मेहता :- 

 मग 3यां�यावर अ�धका�यांवर ग;ुहा दाखल झाला पाRहजे. ते बडतफ  झाले पाRहजे. Gयांनी शासनाचा कायmयाचा 

अवमान केला आ(ण gया सभागहृाची Rदशाभुल केल7 आ(ण आ4हालाह7 3याम�ये तु4ह7 दोषी बनवनू काम केले आहे. 

आ4हाला मंजरु आहे gया सुचना मॅडम. 

सुहास रकवी :- 

 बरोबर आहे भ�वHयात अस झालच पाRहजे. 

मु;ना "सगं :- 

 महापौर मॅडम, क"मशनर साहेब, वाकोडे साहेब को कनेBशन eकसको देना नह7 है Bया? गोल गोल घमुाके जवाब 

Bय� दे रहे है| झोपडपvट7 को नह7 देना है अन�धकृत बांधकाम को नह7 देना है| eकसी को नह7 देना है| eकसी को तो दो| 

नर5o मेहता :- 

 आयBुत साहेब gया शहराला पाणी mयायच कC नाह7 हे आपण >पHट भु"मका करा. नाह7तर आ4हाला ह7 सभा पण 

चालवायची नाह7 हे मी >पHट सांगतो. अस होत नाह7 ना तु4ह7 जे पRहल केल ते सगळ प?ुय आ(ण आता पाप. तु4ह7 

जबाबदार7 �या कC आ4ह7 केलेले आहे ते खोट मग तु4ह7 भोगा सु�दा. 

सुहास रकवी :- 

 आमदार साहेब न�वन अन�धकृत बांधकाम नाह7 4हणून ह7 सचुना आहे. 

नर5o मेहता :- 

 एका महानगरपा"लकेत दोन भु"मका होऊ शकत नाह7. आमचे >पHट मत आहे. एका महापा"लकेत दोन कायदे 

लाग ुशकत नाह7. 

सुहास रकवी :- 

 या�यापढेु भ�वHयात अन�धकृत होऊ नये 4हणून ह7 सचुना Rदलेल7 आहे. Gयांना कळत असेल 3यांनी समजून 

�यावे. 

नर5o मेहता :- 

 रकवीजी मी 3याचा �वरोध करत नाह7. 

सुहास रकवी :- 

 आज तक हो गया है उनको देना ह7 देना है| 

नर5o मेहता :- 

 मॅडम, जो AयBती िजथपय_त फॉम  भरत नाह7 ते आपण कस ठर�वणार कC 3यांनी आज इल"लगल केल आहे कC 

काल इल"लगल केले आहे. मग अशा 6बKडींगला काय करणार हा मोठा �ॉ�लेम आहे. कारण ह7 �efया कमीत कमी 6 मRहने 

8 मRहने चालतील मग त ेतु4ह7 कसे गRृहत धरणार. 3याला ते सRट eफकेट आणावे लागेल 3याने कुठे कधी इल"लगल केलेले 

आहे. कुठKया तारखेला केलेले आहे आ(ण इल"लगल होऊ देऊ नका 3यांचे आ4ह7 का भोगावे. अ�धका�यांचे आ4ह7 का 
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भोगावे. आयBुत महोदय, महापौर मॅडम आ4हाला �शासनाची भु"मका एकदम >पHट पाRहजे कC gयावर 3यांची भु"मका 

काय ते बोलतात. आ4ह7 3यालाह7 सहमत आहोत. मग ते सव  अ�धकार7 जेलम�ये गेले पाRहजेत. 

मु;ना "सगं :- 

 महापौर मॅडम, कनकCया म5 एक 6बKडींग नह7 है 10 6बKडींग बनी है कC 4 माले का ट5शन है| 9 माले 12-12 माले बने 

उस टाईम आपको Rदखाई नह7 Rदया Bया "लगल है या इल"लगल है| पानी देने का नह7 रोड बनाने का नह7| 

मा. आयBुत :- 

 या�याम�ये �शासनाची जी भु"मका आहे ती >पHट Rदलेल7 आहे कC सवा_ना पाणी "मळायला पाRहजे. या अनषुगंाने 

आपKयाला काह7 तर7 �ायोIरट7 ठर�वल7 पाRहजे. 25 एम.एल.डी. पा?याम�ये समजा 3 हजार कनेBशन जर "मळत असतील 

मग ते 3 हजार कनेBशन कोणाला mयायचे. समजा आता ओ.सी. चे 1 हजार "मळत असतील उरलेले 2 हजार जे असतील 

3याRठकाणी आपण ते कसे देता येतील. 3या�या अनषुगंाने इतर महानगरपा"लकेत काय धोरण ि>वकारलेले आहे त ेधोरण 

ि>वका=न आपण 3या�याम�ये +नण य घेऊ. 3याची �efया पणू  क=. आता हा शासन +नण य जो असेल �या शासन 

+नण या�या अनषुगंाने आपKयाला आणखी काह7 डायरेBशन घेता येतील का शासना�या 3या सगpया गोHट7 तपासावे 

लागतील. आज येथे कसे शBय आहे जाRहर करणे �शासनाला. 

+नलम ढवण :- 

 साहेब gया �वषयी �वशेष महासभा लावा. 3यानसुार सगpयांनी एक6Dत धोरण ठरवनू mया साहेब. सगpयांना 

कळल पाRहजे. 

मा. आयBुत :- 

 gया Rठकाणी कस आहे gया सगpया Gया सुचना आहेत 3या सुचना मी न�द केKया आहेत. या�याम�ये बघा 

बांधकाम �ारंभ पD आहे परंतु रRहवाशी +तथला जर असेल समजा आ(ण ओ.सी. नाह7 तर याला आपण दसुर7 �ायोIरट7 देऊ 

ना 3या�यानतंर भोगवटा दाखला असेल तर 3याला �ायोIरट7 देऊ. 

नर5o मेहता :- 

 साहेब हे कोण ठर�वणार 

मा. आयBुत :- 

 आपणच ठर�वणार. 

नर5o मेहता :- 

 आ4ह7 तर वेगळे ठर�वले आहे. 

मा. आयBुत :- 

 तु4ह7 वेगळ ठर�वलेले आहे मग तु4ह7 ठरवा आ(ण +नण य �या. 

नर5o मेहता :- 

 आयBुत महोदय �वषय असा आहे सर आपणम�ये सां�गतल 1996 चा कायदा आहे. तो तु4ह7 पालन करत असाल 

शासनाची भु"मका आहे पण आपण Rठक आहे. शहराचे Rहत बघता कनेBशन Rदले आपण आता सां�गतले कC बाकC 

महापा"लका आता कुठेतर7 उदाहरण Rदले आपण ॲ|डशनल आहे ती 3या महानगरपा"लकाचंी मान"सकता आहे. ते शासनाचे 

धोरण नाह7 3या सभागहृाला अस ंवाटल 3यांनी जर ठर�वल आम�या सभागहृाला वाटल आमची 25 हजारची चाजNस आ4ह7 

50 हजार केले. ते उmया फुकट झाल7 तर आपण फुकट देणार का? नाह7 देणार तर 3या महापा"लकेला तो अ�धकार आहे 

कुठला +नण य �यायचा. 

मा. आयBुत :- 

 या�याम�ये ल'ात �या. आज आता आपKयाला 40 एम.एल.डी पाणी आल आपण फॉम  ि>वकारयला सु=वात क=. 

नर5o मेहता :- 

 सर माझ काय 4हणणे आहे तु4ह7 पण थोड टेBनीकल7 �वचार करा तुमच जर 12 Rदवस तु4ह7 सांगा एक 

तारखेनतंर मी कनेBशन जोडेल �वषय संपला. एक तारखेपासून जोडतो �वषय संपला आमचा. 

मा. आयBुत :- 

 आपण करेBशनसाठ< �ायोIरट7 घेणे गरजेचे नाह7 का. 

नर5o मेहता :- 

 पण आता 75 एम.एल.डी. पाणी आपKयानतंर तु4हाला पाणी कुठे कमी पडतो. 75 Iरल7ज झाला आ(ण आपKयाह7 

सर माRहत आहे. हे कनेBशन अजुन 8 Rदवसाम�ये आपण तर7 मंजुर केले. त ेपण घाईघाईने तर7 लोकांना पसेै भरायला वेळ 

लागणार. 3यानतंर वक  ऑड र होईल. 3यानतंर रोड खुदाई होईल. हे सगळ होईल 3याला वेळच लागणार आहे. 

मा. आयBुत :- 

 4हणूनच आपण 3या फॉम  ि>वकारायला सु=वात करत आहोत. परंत ु3याला �ाधा;यfम तर mयावा लागेल. एक 

ल'ात �या तु4ह7 जर 80 टBके ने पास झाला असाल तर पRहKयांदा तुमचा नबंर लागेल. 3या�यानतंर 70 टBके वर�या नबंर 

लागेल अस काह7तर7 क= ना. 

नर5o मेहता :- 
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 सर मी आपKयाला �वचारल ंकC एखादा 2010 ची 6बKडींग आहे. तो ओ.सी. वाला �ाधा;य आहे. कारण 2010 नतंर 

बाकC लोकांना कनेBशन Rदल होत. 3या वेळेपासुन वाट बघतो. एक AयBती काल आला 3याला का नाह7 घेतल सर मी 

आपKयाला सांगतो. आपण आKयानतंर 8 मRहने झाले. जवळ जवळ वाटत नाह7. gया�या ओसी eकती झाKया. आपण एक 

�वचार करा 6बKडींग eकती झाKया हे सगpयांना माRहत आहे. कमीत कमी 100 6बKडींग झाKया आहेत. ओ.सी. eकती झाKया 

आहेत. आज लोक 3या 6बKडींगम�ये नाईलाजाने राहायला गेले. 3यांना ओ.सी. नाह7. लोकांनी 3या 6बKडवर एवढ �ेशर केले 

तर7 ओ.सी. Rदल7 नाह7. आता काय �ॉ�लेम झाला सर आपल7 फाईन 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख Rठक आहे तो तु4ह7 �या. 

आमचे काह7 4हणणे नाह7. परंत ुअशा लोकांना वेठ<स eकती धरता येईल. आज आपKया फाईलम�ये 8-8 मRहने काह7 अज  

असतील जी आपण ओ.सी. Rदलेले नाह7 आ(ण तु4ह7 बोललात Rठक आहे. मी ती ओ.सी उmया करतो. पण आता लोकाचंी  

ती मान"सकता gया शहराम�ये बदललेल7 आहे. ती ओ.सी काह7 "मळत नाह7. 8-8 मRहने झाले 3यांनी अज  करायचे सोडून 

Rदले आहे. ह7 व>तुि>थती आहे. आपKयाला ॲBसेXट करावी लागेल. 

+नलम ढवण:- 

 मग 3या लोकांचा रेफर;स काय ठेवणार साहेब अशा प�दतीचे जे लोक आहेत. 3यांचे फॉम च भ�न घेतले जात नाह7 

आहेत. मग 3यांना कधी "मळेल? 

मा. महापौर :- 

 यह योजना खतम होत ेह7 30 तार7ख से हम फॉम  अभी सबके ल5गे| 30 तार7ख से योजना खतम होत ेह7 एक 

तार7खसे जैसे ह7 पाणी आता है| हम सबको देना चाल ूकर5गे| 

+नलम ढवण :- 

मॅडम सबके फॉम  4हणजे काय? ओ.सी नसेल 3यांना देणार का? मग त ेिBलयर करा. 

(सभागहृात ग�धळ) 

मा. महापौर :- 

 अन�धकृत,अ�धकृत सबको अXलाय करना है और सभी के फॉम  "लए जाय5गे| साहेब सॉzटवेयरसाठ< eकती Rदवस 

लागणार? ते सांगनु mया सॉzटवेयर डेAहलप करायला आपKयाला eकती Rदवस लागतील? 

सुरेश वाकोडे :- 

 5,6 Rदवसात याद7 लागेल Aहेर7eफकेशन कर?यासाठ< +तथून +न�वदा चाल ूहोईल. 

+नलम ढवण:- 

 सव  �भाग काया लयात तशा सचुना mयाAयात. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 �3येक �भागात ऑeफसम�ये  फॉम  सबमीट करताना ओ.सी, सी.सी दे?यात यावे. मॅडम तस न करता डायरेBट 

फॉम ................ 

मा. महापौर :- 

 बोला सबका नॅचरल7 है कC उनको वसैी सचुना जाएगी| 

+नलम ढवण :- 

 मॅडम +तथले लोक सांगत आहेत आ4हाला लेखी आलेल7 नाह7............... 

मा. महापौर :- 

 आता लेखी देऊन क�न �या. 

सुरेश वाकोडे :- 

 ओके मॅडम. 

बन ड |डमेलो:- 

 मा. महापौर मला वाटत ेकC आता आयBुत साहेबांनी जी सचुना मांडल7 3या�यावर जरा आपण ल' Rदले पाRहजे. 

3यांच अस आहे जर7 75 पणू  आल7 तर �थम �ाधा;यfम Rदला पाRहजे. तर तु4ह7 असे करा कC 95 चा टXपा झालाच आहे 

आता आलेच नाह7 माjया माRहती �माणे 1995 ची लोकच नाह7 राRहल7 तर तु4ह7 2010,2005 असा टXपा �या आ(ण 3यानतंर 

पाणी उरले तर 2005 चा �वचार केला जाईल अस तर7 क�या. 

मा. महापौर :- 

 अभी यह हो चुका है कC. जैसे ह7 पाणी आता है हम फॉम  सबके ल5गे| और जैसेह7 पाणी आता है हम सबको दे रहे है| 

ठराव मंजरु. 
 
 
 
 

�करण f. 23 :- 

 2 क अ;वये �>ताव - "मरा भाFदर शहरातील पाणी परु�व?याचे न�वन नळ जोडणीसाठ< धोरण ठर�वणेबाबत.  

ठराव f. 22 :- 
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 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¶É½þ®úÉiÉ ®úÉ½þhÉÉ−ªÉÉ ºÉ´ÉÇ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ iÉä º±É¨É, SÉÉ³ý, ZÉÉä{Éb÷{É õ̂Ò, MÉÉ´É ö̀hÉ, <¨ÉÉ®úiÉ, 
¤ÉÆMÉ±ªÉÉ¨ÉvªÉä ®úÉ½þiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÉ {ÉÉhÉÒ ½äþ +iªÉÉ´É¶ªÉEò ¤ÉÉ¤É +ºÉ±ªÉÉxÉä {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +É½äþ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý 
ªÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É +É´É¶ªÉEò +ºÉ±Éä±ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉ®úVÉ´ÉÆiÉÉºÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É ö̀É xÉÊ´ÉxÉ xÉ³ýVÉÉäb÷hªÉÉ ö̀®ú±Éä±ªÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ¤É³ýÉSªÉÉ|É¨ÉÉhÉä näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ. ªÉÉ¨ÉvªÉä EòÉähÉiªÉÉ½þÒ |ÉEòÉ®úSÉÉ ¦Éänù¦ÉÉ´É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ð xÉªÉä +ºÉÉ ö̀®úÉ´É 
¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ   +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ 
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 1, Ênù. 28/06/2016 (Ênù. 07/05/2016 ®úÉäVÉÒSÉÒ iÉ½þEÖò¤É ºÉ¦ÉÉ), Ênù. 05/07/2016 ´É              
Ênù. 12/08/2016 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉÆSÉä <ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÉªÉ¨É Eò®úhÉä. 
मदन उRदत नारायण "सगं :- 

 Ênù. 28/06/2016 (Ênù. 07/05/2016 ®úÉäVÉÒSÉÒ iÉ½þEÖò¤É ºÉ¦ÉÉ), Ênù. 05/07/2016 ´É Ênù. 
12/08/2016 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. Ê´É¶Éä¹É ¨É½þÉºÉ¦ÉÉÆSªÉÉ <ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉÉ¨ÉvªÉä ¨ÉÉ. ºÉnùºªÉ ªÉÉÆxÉÒ ºÉÖSÉÊ´É±Éä±ªÉÉ nÖù®úºiªÉÉÆºÉ½þ 
<ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÉªÉ¨É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 
�शांत केळुसकर :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर:- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 01 :- 

 Ênù. 28/06/2016 (Ênù. 07/05/2016 ®úÉäVÉÒSÉÒ iÉ½þEÖò¤É ºÉ¦ÉÉ), Ênù. 05/07/2016 ´É Ênù. 
12/08/2016 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉÆSÉä <ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÉªÉ¨É Eò®úhÉä. 
ठराव f. 01 :- 

 Ênù. 28/06/2016 (Ênù. 07/05/2016 ®úÉäVÉÒSÉÒ iÉ½þEÖò¤É ºÉ¦ÉÉ), Ênù. 05/07/2016 ´É Ênù. 
12/08/2016 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. Ê´É¶Éä¹É ¨É½þÉºÉ¦ÉÉÆSªÉÉ <ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉÉ¨ÉvªÉä ¨ÉÉ. ºÉnùºªÉ ªÉÉÆxÉÒ ºÉÖSÉÊ´É±Éä±ªÉÉ nÖù®úºiªÉÉÆºÉ½þ 
<ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÉªÉ¨É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. ¨ÉnùxÉ =ÊnùiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ËºÉMÉ  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú 
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 2, ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú iÉÉi{ÉÖ®úiªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ EòÉªÉÇ®úiÉ 
+ºÉhÉÉ−ªÉÉ ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò/±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. (Ênù. 10/02/2017 (Ênù. 07/01/2017 
®úÉäVÉÒSÉÒ ºlÉMÉÒiÉ ºÉ¦ÉÉ) ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eäò±Éä±ÉÉ ö̀®úÉ´É Gò. 104) 
नर5o मेहता :- 

¨ÉÉ. ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ®úÉVªÉÉSÉä |É¶ÉÉºÉxÉ ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉä ºÉÆMÉhÉEòÒEò®úhÉ Eò®úhªÉÉ´É®ú Ê´É¶Éä¹É 
¦É®ú Ênù±Éä±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉ+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉä ºÉÆMÉhÉEòÒEò®úhÉ Eò¯ûxÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Eò®úhÉäEò®úÒiÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉSÉä 
YÉÉxÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEòÉÆSÉÒ näùJÉÒ±É ªÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòºÉ +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ 67 +ºlÉÉªÉÒ ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò ´É 1 ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ EòÉ¨ÉªÉº´É¯û{ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÖxÉ 
PÉähÉä +iªÉÉ´É¶ªÉEò +É½äþ.  

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÉ |ÉiªÉäEò Ê´É¦ÉÉMÉ ºÉÆMÉhÉEòÒEÞòiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +É±Éä±ÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú nèùxÉÆÊnùxÉ 
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Eò®úhÉäEò®úÒiÉÉ ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ, ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ ´É +xªÉ ºÉÊ¨ÉiªÉÉÆSÉÒ 
<ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉä iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉäEòÉ¨ÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEòÉÆSÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä VÉÉÊ½þ®ú ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉÊºÉvnùÒ näù>ðxÉ ={É±É¤vÉ 
=¨Éänù́ ÉÉ®úÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉÒ PÉä>ðxÉ Ênù. 28/02/2007 ®úÉäVÉÒSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú ºÉvªÉÉ 
EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆSÉÒ `öÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú xÉä̈ ÉhÉÚEò Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉnù®úSªÉÉ 
xÉä̈ ÉhÉÖEòÒºÉ ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù. 08/03/2007 `ö®úÉ´É Gò. 201 +x´ÉªÉä ¨ÉÆVÉÖ®úÒ Ênù±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉnù®úSÉä `öÉäEò 
¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®úÒ±É ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ  
¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉä ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú EòÉªÉÇ®úiÉ 67 ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò/ 1 ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆSÉÒ 
¨ÉÖnùiÉ Ênù. 4 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ 2017 ®úÉäVÉÒ ºÉÆ{ÉiÉ +É½äþ. 
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{É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEòÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä́ ÉäiÉ ºÉÉ¨ÉÉ>ðxÉ PÉähÉä¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÉ |ÉºiÉÉ´É ¶ÉÉºÉxÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ 
|É±ÉÆÊ¤ÉiÉ +É½äþ. Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É EòÉªÉÇ®úiÉ 67 +ºlÉÉªÉÒ ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò ´É 1 
±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ ºÉä́ ÉäiÉ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉähÉäEòÊ®úiÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉEòÞiÉÒ¤ÉÆvÉÉiÉ “Ê±ÉÊ{ÉEò-]ÆõEò±ÉäJÉEò” ªÉÉ 
ºlÉÉªÉÒ ´ÉMÉÇ-3 SªÉÉ ºÉ¨ÉEòIÉ {ÉnùÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò¯ûxÉ ú+ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ 67 +ºlÉÉªÉÒ ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò ´É 1 
±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆSÉÒ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ´É ´ÉªÉÉSÉÒ +]õ Ê¶ÉlÉÒ±É Eò¯ûxÉ EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ ºÉä́ ÉäiÉ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. 

iÉºÉäSÉ ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ ÉäSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ Ênù.4 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ 2017 ®úÉäVÉÒ ºÉÆ{ÉiÉ +ºÉÖxÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉÒ ÊxÉEòb÷ {ÉÉ½þiÉÉ ºÉnù® ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±Éú EòÉªÉÇ®úiÉ 67 ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É 1 ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò 
ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉä<Ç{ÉªÉÈiÉSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø nä>ðxÉ 
iªÉÉÆxÉÉ ºÉä́ ÉäiÉ EòÉªÉÇ®úiÉ ä̀ö´ÉhªÉÉÆºÉ Ê½þ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 
�ेमनाथ पाट7ल:- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू पढुचा �वषय �या. 

नर5o मेहता :- 

 मा. आयBुत महोदय आ4ह7 ठराव मांडलेला आहे कC हे जे 67 क4Xयटूर ऑपरेटर आहेत 3यांना आपण अनेक 

वषा पासून सभागहृाने ठराव केला 3यांना कायम >व�पी आपण सामावनू �याव 3या अनषुगंाने सेवा�वेश +नयमसु�दा तयार 

केले मधKया काळात शासनाने आपKयाला सां�गतल असले, सचुना केल7 कC वग  3 gया पदावर +नयBुत आयBुत स'म 

असतील आऊटसो"स_ग�या मा�यमातून घे?यात यावे परंतु साहेब आपKयाला 51,53 व 54 येथील तरतुद7नसुार वग  3 व वग  4 

पदावर +नयBुती बाबत आयBुत स'म आहेत. मग gया शासनाला सु�दा पाठवायच आमच मत आहे गरज नाह7 आपKया 

>तरावर करता येईल यांना हे पD आपKयाला आहे. 

मा. आयBुत :- 

 4हसाळ तु4ह7 सांगा तुमच आ>थापनेच मत सांगा? 

�वजयकुमार 4हसाळ (मा. उपायBुत(मु.)) :- 

 स;मा. महापौर मॅडम यां�या परवानगीने बोलतोय, gया संदभा म�ये 2006 म�ये आपण �>ताव मा;यतेसाठ< 

पाठ�वलेला होता. "मरा भाईदर महानगरपा"लके�या आ>थापनेवरती मानधन त3वावर संगणक चालक नेमणकू बाबत आ(ण 

"मरा भाईदर महानगरपा"लके�या आ>थापनेवर संगणक चालक व लघलेुखक पदे +नमा ण करणेच �>ताव मा;य करता येत 

नाह7. संगणक चालकाचे काम मंजूर पदावर काय रत असलेला कम चा-यामाफ त eकंवा बाgय मागा ने................. 

नर5o मेहता :- 

 मला सांगा आयBुत साहेबांना करता येईल का तेवढेच सांगा नसेल तर नो तर एस तर एस बस संपल. 

�वजयकुमार 4हसाळ (मा. उपायBुत(मु)) 

 वग  1 साठ< वग  2 साठ< महासभा आहे वग  3 आ(ण 4 साठ< आयBुत आहेत परंत ूते मंजूर पद असतील 3याची 

भरती 3या�यावरती आहे. मंजरू पद नाह7.................... 

मा. महापौर :- 

 पढुचा �वषय �या . 

�करण f. 2 :- 

 ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú iÉÉi{ÉÖ®úiªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉhÉÉ−ªÉÉ ºÉÆMÉhÉEò 
SÉÉ±ÉEò/±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. (Ênù. 10/02/2017 (Ênù. 07/01/2017 ®úÉäVÉÒSÉÒ ºlÉMÉÒiÉ ºÉ¦ÉÉ) 
®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eäò±Éä±ÉÉ ö̀®úÉ´É Gò. 104) 
ठराव f. 02 :- 

¨ÉÉ. ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ®úÉVªÉÉSÉä |É¶ÉÉºÉxÉ ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉä ºÉÆMÉhÉEòÒEò®úhÉ Eò®úhªÉÉ´É®ú Ê´É¶Éä¹É 
¦É®ú Ênù±Éä±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉ+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉä ºÉÆMÉhÉEòÒEò®úhÉ Eò¯ûxÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Eò®úhÉäEò®úÒiÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉSÉä 
YÉÉxÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEòÉÆSÉÒ näùJÉÒ±É ªÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòºÉ +iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ 67 +ºlÉÉªÉÒ ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò ´É 1 ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ EòÉ¨ÉªÉº´É¯û{ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÖxÉ 
PÉähÉä +iªÉÉ´É¶ªÉEò +É½äþ.  

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÉ |ÉiªÉäEò Ê´É¦ÉÉMÉ ºÉÆMÉhÉEòÒEÞòiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +É±Éä±ÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú nèùxÉÆÊnùxÉ 
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Eò®úhÉäEò®úÒiÉÉ ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ, ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ ´É +xªÉ ºÉÊ¨ÉiªÉÉÆSÉÒ 
<ÊiÉ´ÉÞkÉÉÆiÉä iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉäEòÉ¨ÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEòÉÆSÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä VÉÉÊ½þ®ú ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉÊºÉvnùÒ näù>ðxÉ ={É±É¤vÉ 
=¨Éänù́ ÉÉ®úÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉÒ PÉä>ðxÉ Ênù. 28/02/2007 ®úÉäVÉÒSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú ºÉvªÉÉ 
EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆSÉÒ `öÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú xÉä̈ ÉhÉÚEò Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉnù®úSªÉÉ 
xÉä̈ ÉhÉÖEòÒºÉ ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù. 08/03/2007 `ö®úÉ´É Gò. 201 +x´ÉªÉä ¨ÉÆVÉÖ®úÒ Ênù±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉnù®úSÉä `öÉäEò 
¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®úÒ±É ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ  
¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉä ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú EòÉªÉÇ®úiÉ 67 ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò/ 1 ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆSÉÒ 
¨ÉÖnùiÉ Ênù. 4 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ 2017 ®úÉäVÉÒ ºÉÆ{ÉiÉ +É½äþ. 
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{É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEòÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä́ ÉäiÉ ºÉÉ¨ÉÉ>ðxÉ PÉähÉä¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÉ |ÉºiÉÉ´É ¶ÉÉºÉxÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ 
|É±ÉÆÊ¤ÉiÉ +É½äþ. Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É EòÉªÉÇ®úiÉ 67 +ºlÉÉªÉÒ ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò ´É 1 
±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆxÉÉ EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ ºÉä́ ÉäiÉ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉähÉäEòÊ®úiÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉEòÞiÉÒ¤ÉÆvÉÉiÉ “Ê±ÉÊ{ÉEò-]ÆõEò±ÉäJÉEò” ªÉÉ 
ºlÉÉªÉÒ ´ÉMÉÇ-3 SªÉÉ ºÉ¨ÉEòIÉ {ÉnùÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò¯ûxÉ ú+ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ 67 +ºlÉÉªÉÒ ºÉÆMÉhÉEòSÉÉ±ÉEò ´É 1 
±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ªÉÉÆSÉÒ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ´É ´ÉªÉÉSÉÒ +]õ Ê¶ÉlÉÒ±É Eò¯ûxÉ EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ ºÉä́ ÉäiÉ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. 

iÉºÉäSÉ ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ ÉäSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 4 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ 2017 ®úÉäVÉÒ ºÉÆ{ÉiÉ +ºÉÖxÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉÒ ÊxÉEòb÷ {ÉÉ½þiÉÉ ºÉnù® ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±Éú EòÉªÉÇ®úiÉ 67 ºÉÆMÉhÉEò SÉÉ±ÉEò ´É 1 ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò 
ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®ú EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉä<Ç{ÉªÉÈiÉSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø nä>ðxÉ 
iªÉÉÆxÉÉ ºÉä́ ÉäiÉ EòÉªÉÇ®úiÉ ä̀ö´ÉhªÉÉÆºÉ Ê½þ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú 
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव:- 

 �करण f. 3, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉä Eò±É¨É 107 + +x´ÉªÉä ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ 
±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ºÉxÉ 2012-13 SÉÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ +½þ́ ÉÉ±É ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
�शांत दळवी :- 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ºÉxÉ 2012-13 SªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ±ÉäJªÉÉSÉä ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉ ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ 
±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÖ÷xÉ {ÉÚhÉÇ ZÉÉ±Éä +ºÉÚxÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò, ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ ºÉxÉ 2012-13 
SÉÉ +½þ´ÉÉ±É iªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É {ÉjÉ Gò.ºlÉÉ.18/¤É/Ê¨É®úÉ.¦ÉÉ<Ç.±Éä.{É.+½þ´ÉÉ±É/¨ÉxÉ{ÉÉ±Éä{É/1047, Ênù.08/11/2016 ®úÉäVÉÒ 
+ÉªÉÖCiÉÉÆEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +É½äþ. 
 ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ ´É ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä ºÉxÉ 2012-13 SªÉÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉ +½þ́ ÉÉ±ÉÉiÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉºÉ 
+ÉhÉÚxÉ Ênù±Éä±Éä ±ÉäJÉÉ +ÉIÉä{ÉÉÆ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉªÉÖCiÉÉÆxÉÒ  ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É +ÊvÉEò º{É¹]õÒEò®úhÉÉºÉ½þ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ 
´É ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò¯ûxÉ +½þ´ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ ´É +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úÉ´ÉÒ. 
�शांत केळु>कर :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 महानगरपा"लके�या इ+तहासाम�ये पRहKयांदा असा ऑ|डट Iरपोट  Rदला. 4हणजे Aयवि>थत फाईड क�न 

आयBुतांचे खरोखर अ"�नदंन आ(ण 3याला लाल रंग Rदला. हा मह3वाचा आहे 105 आ'ेप आ(ण 105 मड र आहेत. 

3या�याम�ये �वभागीय खूण आयBुत महोदय �3येक �वषयाला बारकाईने वाचले तर खरोखर असे वाटत े �शासन 

असायलाच नको इतके तासुर ओढले गेले आहेत. साहेब �शासकCय कामकाजावर खर तर आयBुत साहेब आपण gया 

�वषयावर गां"भ यपवु क gया �वषयाला तु4ह7 साहेब हाताळायला पाRहजे जे याला कारणीभतू आहेत कारण �शासकCय 100 

कोट7हून अ�धक मला वाटत प5डीग आहेत 100 कोट7 व�न अ'ेपा�धन ट5डर 25 कोट7चे �यायचे आहेत. 4हणजे अशा �कारे 

आपKयाकडे हा rथं Rदलेला आहे. 4हणजे 2012-13 पासुन हा �वषय आहे. आज 2016-17 लागल तर7 3या�याम�ये कुठेह7 सुधार 

कर?यात आलेले नाह7. >थायी स"मतीम�ये जो अंतग त लेखा पIर'काने साहेब जे ऑ|डट Iरपोट  Rदले होते. 2012-13 चे आ(ण 

2013-14 चे काह7 फरक नाह7 इतके आ'ेप असतात 4हणजे �शासन कामा�ये सधुारणा करायलाच तयार नाह7. 4हणजे 

आ4हाला वाचायला Rदला आ4हाला आनदं वाटला. 3याचा अ�यास करायला आमचाच अ�यास Aहायला कुठेतर7 �शासन 

सुधारला पाRहजे साहेब gया आ'ेप आहेत ऑ|डट Iरपोट  आहेत. 4हणजे तु4ह7 केलेले कामकाज 3याचा चीरहरण पो>टमाट म 

बोललात तर7 चालेल. 

�मोद सामंत :- 

 साहेब �3येक आ'ेपाम�ये अ�ध+नयमा�माणे कलम 105-2 व अनसुुची ड �करण 2 मधील +नयम 6-2 व 7 नसुार 

लेखापIर'णास माRहती उपल�ध क=न देणे अ+नवाय  असताना �वभागाने कोणतीह7 कारवाई केलेल7 नाह7. कोणतीह7 माRहती 

उपल�ध क=न Rदलेल7 नाह7 असा एक 3याम�ये आ'ेप आहे. �3येक या�यात आताह7 माRहती 3यांनी उपल�ध क�न Rदल7 

पाRहजे कC नाह7 Rदल7 पाRहजे? Rदल7 पाRहजे आता माjयाकडे 2 वषा_चे लेखापIर'ण अहवाल 2012 आ(ण 2013-14, 2012-13 

3याचा हा >था+नक लेखा +नधीने अहवाल Rदलेला आहे आ(ण हा 2013-14 चा आहे. दो;ह7 या�यात तेच आ'ेप आहेत. gया 

अंतग त लेखा पIर'ण दो;ह7 या�यात घेतलेले आहेत. खाल7 वर फBत अनfुमाकं खाल7 वर केलेले आहेत आ(ण gयाम�ये 

जे आ'ेप घेतलेले आहेत ते अंतग त लेखा पIर'णा�या बरोबर �व=mध eकंवा वेगळे आहेत 4हणजे 2012-13 gया वषा तले जे 

आ'ेप आहेत हे 100 आ(ण gयांनी काह7 थातुर मातुर Rदलेले आहेत ते असे "मळून असावेत. 4हणजे आयBुत 4हणून 3यांनी 

यावरती काह7 कारवाई करायला घेणार 3यावेळी हे तु4ह7 दो;ह7 ल'ात घेणार कC एकच ल'ात घेणार? आपण दो;ह7चे 

अनपुालन देणार कC एकाचेच अनपुालन देणार गरजेचे काय आहे. 
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मु)य लेखापIर'क :- 

 मा. महापौर यां�या परवानगीने बोलतो आपले अंतग त लेखापIर'ण जे आहे ते आपले इंटरनल ऑडीट असत े

आ(ण त ेमाjयातफN  केले जात े3याचा आपण अहवाल जो आहे तो >टँ|डगंलाच होतो आ(ण >टँ|डगं�या मंजरु7नतंर तो आपण 

�"सmध करतो. 3या अहवालाचे अनपुालन संब�ंधत �वभागाने केKयानतंर चॅरेट7 आहेत ते वगळायचे कC अजुन 3याला काह7 

खुलासा मागवायचा हा माझा अ�धकार आहे. 3या�माणे ती काय वाह7 चाल ु असत.े रेtयलुर चाल ुअसत ेकारवाई आ(ण 

>था+नक +नधी लेखा �वभागाने त ेऑ|डट केलेले आहे हा ऑ|डट अहवाल जो आहे तो आपKयाला महासभेपढेु ठेवायचा 

असतो. अ�ध+नयम 107 (अ) �माणे तो आ4ह7 ठेवलेला आहे. महासभेने ठराव मंजरु केKयानतंर आपण संब�ंधत 

�वभागाकडून जे अनपुालन येईल ते अनपुालनासह आ4ह7 ठरावासह आपण त े>था+नक +नधी लेखा �वभागाला पाठ�वणार 

आहोत आ(ण त े|डसीजन घेतील कC हे वगळायचे कC नाह7. 

�मोद सामंत :- 

 अनपुालन कोण देणार? महासभा देणार. 

मु)य लेखापIर'क :- 

 अनपुालन संब�ंधत �वभागाने mयायचे आहेत. 

�मोद सामंत :- 

 आता 2012-13 चे पण तु4ह7च केल. 

मु)य लेखापIर'क :- 

 2012-13 चा अंतग त. 

�मोद सामंत :- 

 2013-14 चा पण तु4ह7 केला. 

मु)य लेखापIर'क :- 

 हो अंतग त. 

�मोद सामंत :- 

 यातले आ'ेप आ(ण यातले आ'ेप वष भर झाल. या�यातKया आ'ेपात आ(ण या�यातKया आ'ेपात सा4य 

आहेत. 4हणजे 2012-13 �या आ'ेपावरती 2013-14 म�ये काह7 काम झाल ंनाह7 मग तु4ह7 काय केल. >टँ|डगंसमोर ठेवल. 

मु)य लेखापIर'क :- 

 3या संब�ंधत �वभागाला आ4ह7 अहवाल RदKयानतंर 3यांनी ती काय वाह7 पणू  करायला पाRहजे 3यांनी सुधारणा 

करायला पाRहजे आ(ण जर सुधारणा केल7 नाह7 तर आ4ह7 ते परत ऑ�जेBशन Iरपीट करतो. 

�मोद सामंत :- 

 माjया माRहती�माणे 2008-09, 2009-10 आ(ण 2010-11 gया तीन वषा_चे अहवाल एकाच वेळी >टँ|डगंसमोर आले 

आ(ण त े >टँ|डगंने मंजरु केले. फेटाळले काय मला माRहत नाह7. हा 2011-12 चा आ(ण 2012-13 चा आहे. मग gया 

सगpयांवरती कारवाई झाल7 आहे कC नाह7 झालेल7 नाह7. का तसच त ेचालत आलेल आहे 4हणजे ह7 एकच ��टं वषा नवुष  

चालत आल7 आहे का? 

मु)य लेखापIर'क :- 

 कारवाई होत ेअनपुालनने पाठ�वतात ते. 

�मोद सामंत :- 

 आता मी एक अनपुालन सांगतो साहेब 1993-94 पासुन अrीम समायोजन हा �वषय आहे. 2012-13 म�ये जी eफगर 

यांनी Rदलेल7 आहे ते अrीम समायोजन झालेल नाह7. ती eफगर 57 लाख =पये आहे. अ�धका�यांनी घेतलेल अrीमचे 

समायोजन 57 लाख =पये आहे. मी गेKयावष9 2011 पासुनची माRहती मागवल7 गेKया 2-3 मRह;यांपवू9 तर माjयाकडे 39 

लाखाची माRहती आहे. अप टू 2017 माच  जानेवार7 मRह;यापय_त 39 लाखाची आहे. 4हणजे 2012-13 नतंर eकती अrीम घेतल 

गेल. 3याच लोकांनी प;ुहा प;ुहा अrीम घेतले आ(ण समायोजन केल नाह7 का? मग gया एव�या रBकेमचे समायोजन झाल 

नसेल तर लेखा �वभाग काय करतो? पसेै कोणाचे आहेत? यावरती कोण ल' देणार आहे? कोण अ"भ�ाय देणार आहे? कोण 

3या�याकडून वसलु7 करणार आहे? ती वसुल7 करायची नाह7 3यांनी खच  केला असेल तर समायोजन का केले नाह7. 3यांनी 2, 

4 IरसीXट, पाव3या, Aहॉवचर का आणुन Rदले नाह7? Rदले नाह7त का आणुन तुम�याकडे 4हणजे. 

मु)य लेखापIर'क :- 

 ते लेखा �वभागाचे काम आहे पण माjया माRहती�माणे हे अrीम साहेब ॲडज>टमे;ट होते. समायोजनाचे बील 

सादर करतात. 3या�माणे न�वन अrीम आपण देत राहतो. आमची ह7 �ोसेस क;ट7;य ुचाल ुराहत.े 

�मोद सामंत :- 

 क;ट7;य ुचाल ुराहत े4हणजे 3 मRह;यात समायोजन करायचे आहे ना. मी तु4हाला वाचुन दाखव ूका? >था+नक 

लेखा +नधीला शेरा वाचुन दाखव ूका? काय "लRहलेले आहे. पRहले अrीम >थ�गत असताना दसुरे अrीम Rदलेले आहे. 

�+त+नयBुतीचे अ�धकार7 मुळ सेवेत गेलेले आहेत. परंत ुअmयापह7 अrीम समायोजन केलेले नाह7. सेवा+नव-ृ व मयत 

कम चा�यां�या नावावरती अrीम थकबाकC Rदसून येत आहे. पKस पो"लओसाठ< अrीमाचे समायोजन हो?यापवू9 प;ुहा 
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अrीम Rदलेले आहे. gयाम�ये कुठेतर7 असे Rदलेले आहे ती अrीमाचे समायोजन 3 मRह;यात करावे अस कुठेतर7 "लRहलेले 

आहे. मग तु4ह7 प;ुहा प;ुहा पसेै कशाला Rदले? लेखा �वभागाला कायदा, +नयम माRहत नाह7 का? 100 करोड =पये जवळ 

जवळ अ'ेपा�धन आहेत. तु4ह7 वाचल असेल आ(ण जवळ जवळ 25 करोड =पयांची वसुल7 दाखवत आहेत. आता एवढ 

असताना आपण कस काय करायच महापा"लके�या लोकांचा टॅBसचा पसैा आहे. शासनाने Rदलेले अनदुान आहे आ(ण तसच 

चालत आहे. याच अस 4हणणे आहे कC तु4ह7 तसच चालवा. आ4ह7 घेतलेKया आ'ेपांवरती आ4ह7 घेतलेKया तfार7वंरती 

3या-3या वेळी आ4हाला 3यांचा अ"भ�ाय सु�दा "मळत नाह7. अ"भ�ाय आ4ह7 बघनु देणार आ4ह7 ऑडीटर 4हणून 3यांना 

�+त+नयBुतीवरती कशाला आणलय. एBसपट  आहेत 4हणून आमचे आXपा पण ऑडीट करतील. उmया �चतंामण "शदें 

आहेत कारण ते एBस�पIरय;स आहेत. मग 3यांना नसुता एक अ"भ�ाय झालेला कृ3य बरोबर +नयमा�माणे आहे eकंवा नाह7 

एवढ सांगायला आ4हाला 7 Rदवस, 8 Rदवस, 10 Rदवस, 2 मRहने लागतात. 3या लेखा �वभागाचे अ�धकार7 आलेले आहेत. 

मुत9 छोट7 पण eक ती महान आपKया महापा"लकेतल7 सवा_त लहान मुत9 आ(ण सव  सभागहृात स'म अशी. 

शरद बेलवटे :- 

 मा. महापौरां�या आदेशाने बोलतो आता आपण सां�गतलेले आहे कC 56 करोडचे आ'ेप घेतलेले आहेत आ(ण 17 

पय_तची आपKयाला माRहती जी परु�वलेल7 आहे साहेब ती 39 ची आहे. याचा अथ  समायोजन 3या रBकमेचा झालेला आहे. 

�मोद सामंत :- 

 साहेब 2011 पासूनची 39 लाख आहे. आ(ण 93 पासूनची 56 आहे. 

शरद बेलवटे :- 

 3याम�ये उKलेख केलेला आहे. पKस पो"लओ हा राHO7य काय fम आहे. परंत ु 3या लोकांनी अrीम 4हणून ती 

रBकम घेतलेल7 नAहती. 3यांनी ऑलरेडी खच  केलेला आहे. परंत ु 3या त3काल7न आयBुतांनी अrीम 4हणून मंजरु7 आहे 

3यामुळे अrीम रिज>टरला न�द घेतलेल7 आहे. 

�मोद सामंत :- 

 कोणाची चूक आहे. आयBुतांची कC सद>यांची. 

शरद बेलवटे :- 

 लेखा �वभाग कोणाची मंजुर7 "शवाय तर हे करणार नाह7 ना. 

�मोद सामंत :- 

 अrीम Rदल होत ना? 

शरद बेलवटे :- 

 अrीम Rदल 4हणून तर अrीम रिज>टरला 3याची न�द घेतल7 आहे ना मी. 

�मोद सामंत :- 

 अrीमवर न�द घेतल7 आहे. 

 शरद बेलवटे :- 

 हो. 

�मोद सामंत :- 

 मग समायोजन. 

शरद बेलवटे :- 

 समायोजन होत आहे. करत आहोत. 

�मोद सामंत :- 

 कधी तीन मRह;यात करायचे आहे.  

शरद बेलवटे :- 

 हो. 

�मोद सामंत :- 

 तुम�या तीन मRह;यां�या eफगर सांग ूका तु4हाला. 

शरद बेलवटे :- 

 सांगा ना साहेब. 

�मोद सामंत :- 

 तीन मRह;यातKया eफगर तुम�या फBत आहेत 2017 नतंर�या 1 लाख 25 आ(ण 10 हजार 4हणजे 135640 बाकCच? 

शरद बेलवटे :- 

 बाकCच कुठल तेवढच आहे. 

�मोद सामंत :- 

 तीन मRह;यात 4हणजे जानेवार7 2017 म�ये तु4ह7 1 लाख 35 हजार फBत Rदले अrीम 4हणून. 

शरद बेलवटे :- 

 बरोबर आहे. 
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�मोद सामंत :- 

 3या अगोदरचे समायोजन कुठे आहे? 4हणजे 56 लाख eफगर उरल7 तर 57 लाख आहेत तर 57 लाख धरल7 तर 

तु4ह7 55 लाख =पये समायोजन करायच ंबाकC आहे कुठे आहे. 

शरद बेलवटे :- 

 3या�याम�ये त3काल7न �+त+नयBुतीवर आलेले कम चा�यां�या रकमा आहेत. 3याची वेळोवेळी आ>थापनेला 

3यां�या वेतनातुन कपात कर?यासाठ< आ4ह7 नोRटसा बजा�वलेKया आहेत. 

�मोद सामंत :- 

 मग 3यांनी केल नाह7 का? 

शरद बेलवटे :- 

 3यां�याकडून चाल ुआहे साहेब. 

�मोद सामंत :- 

 चाल ु4हणजे eकती वष  1993 नमुद केले आहे 3यांनी. 

शरद बेलवटे :- 

 आता त ेआ>थापनेला माRहत असेल. 

�मोद सामंत :- 

 आयBुत साहेब हे काह7 Aयवि>थत उ-र देणार नाह7त आ(ण 3यांनी Rदलेले ढोबळ उ-र आ4हाला पटणार नाह7. 

मा. आयBुत :- 

 या�याम�ये एक ल'ात येते कC ब�याचशा कालावधीपासून 3या रBकमा आहेत. अrीम तर या�या अनषुगंाने 

आढावा घेतला जाईल. मी >वत: gया Rठकाणी मी काल आढावा घेतलेला आहे. या�याम�ये ब�याचशा काम कर?याची गरज 

आहे. आ(ण याचे जे आ'ेप घेतलेले आहेत तर याचे अनपुालन सु�दा करणे गरजेचे आहे. 3याचे अनपुालन क=न 3याला 

लेखा आ'ेपांना 3या�याम�ये +नराकरण करणे 3या-3या 4हणजे स'म अ�धका�याकडे पाठवनू 3याचे आ'ेप वगळणे हे 

gयाRठकाणी �य3न सु= क=न मला वाटत gया पावसाpया�या कालावधीम�ये आता +नवडणुकCचे काम तर आहे परंत ु

पावसाpया�या कालावधीम�ये या�याकडे ल' दे?यासाठ< मी सुचना Rदल7 आहे �वभाग �मुख यांना आ(ण या�या पढेु 

रेtयलुर आढावा घेऊन कारवाई होईल. या�याम�ये तु4हाला पIरणाम Rदसतील. 

�मोद सामंत :- 

 इंटरनल ऑ|डटर आपKया इथे आहेत. मी लेखा�वधीमधला 3यांचा एक आ'ेप वाचतो. भाFदर पवू  आर'ण f. 119 

efडा संकुल बांधणे कामासाठ< माग�वलेKया +न�वदांसाठ< सादर कर?यात आलेले केवळ 10 Rदवसांचा कालावधी +न�वदांसाठ< 

सादर कर?यासाठ< केवळ 10 Rदवसाचंा कालावधी दे?यांत आला आहे. साव ज+नक बांधकामाचा शासन +नण य CT Rद. 2 

नोAह5बर 2006 अ;वये 50 लाखापे'ा eकमती�या कामासाठ< �थम +न�वदेकIरता 25 Rदवसाची जाRहरात सचुना कालावधी देणे 

आव8यक आहे. पRहKयांदा पढुच वाचतो तस काह7 दे?यात आलेले नाह7. +न�वदा सरासर7 पढुच वाचतो दसुरा आ'ेप सदर 

कामाचे +न�वदा सरासर7 सुमारे 21.74 जा>त दराने दे?यात आला आहे. मुंबई �ां+तक महानगरपा"लका अ�ध+नयम कलम 73 

खंड (क) अ;वये, �ाXत +न�वदांपकैC जी +न�वदा साव  बाजुंचा �वचार करता कायदेशीर असेल ती +न�वदा ि>वकार?याची 

तरतुद आहे. Rठक आहे परंतु सदर वाRढव दराची +न�वदा पाRहजे असKयास तपासणी क=न ि>वकार?याचे लेखापIर'णास 

खाDी नाह7 3यापढेु 3यांनी "लह7लेले आहे कC जर अशी +न�वदा जा>तची असेल तर 3या�यावर सुधार7त अंदाजपDक 

"मळायला पाRहजे. तस बन�वलेल नाह7. माझ पD मी तु4हाला कळ�वलेल आहे कC हे 6 करोड =पये काम आपण Rदलेल आहे 

3याची काय पIरि>थती आहे. पढेुह7 काय पIरि>थती होईल ते पण कळ�वलेले आहे. पण हा साधासा एक "स4पल लेखा 

पIर'णाचा जो आ'ेप आहे तो आपKया लेखा पIर'णात कुठे Rदसत नाह7. 4हणजे आपला लेखापIर'ण अ�धकार7 3या 

गोHट7कडे ल' देत नाह7 का? ह7 गोHट तुम�या समोर नमुद करायची आहे. आ4ह7 ठराव वाचतो मला जे समोर ठेवायचे होते 

ते तुम�यासमोर ठेवलेले आहे. मी ठरावाचे वाचन कर7त आहे. "मरा भाFदर महानगरपा"लके�या सन 2012-13 या आ�थ क 

वषा चे लेखापIर'ण अहवाल, सहा�यक सचंालक (मनपालेप) >था+नक +नधी लेखा पIर'ा नवी मुंबई यांनी Rद. 20/06/2015 ते 

Rद. 18/12/2015 या कालावधीत पणू  क=न 3या अनषुगंाने लेखापIर'ण अहवाल सादर केलेला आहे. तसेच उपसंचालक 

(मनपालेप) उप�वभाग-2 >था+नक +नधी लेखापIर'ण नवी मुंबई यांनी पD f. 18/ब/"मराभाFदर 

ले.प.अहवाल/मनपालेप/1047, Rद. 08/11/2016 अ;वये आयBुतांकडे सादर केलेला आहे. लेखापIर'ण स"मतीने सादर केलेKया 

अहवालाम�ये �वभाग+नहाय आ'ेप न�द�वलेले आहेत. लेखापIर'ण अहवाल भाग-II चे भाग 1 म�ये �शासनाची गभंीर 

अ+नय"मतता कलम 9अ, ब, क, ड �माणे आ'ेप न�द�वलेले आहेत. आयBुत "मरा भाFदर महानगरपा"लका यांनी सन 2012-

13 �या लेखापIर'ण अहवालात कलम 9अ, 9ब, 9क, 9ड अ;वये लेखापIर'काने घेतलेKया आ'ेपांना अ�धन राहून चौकशी 

स"मती >थापीत करावी. संब�ंधत �वभाग अ�धका�यांवर Gयांनी माRहती/अ"भलेख लेखापIर'णास उपल�ध क=न Rदलेल7 

नाह7. तसेच आ'ेपानसुार �शासकCय अ+नय"मतता/अपहार/अफरातफर7स कारणीभतु/जबाबदार असलेKया �वभाग 

अ�धकार7, कम चार7 यांचेवर महाराHO महानगरपा"लका अ�ध+नयम 1949 कलम 56 अ;वये कारवाई करावी. तसेच केलेKया 

कारवाईचे अहवाल मा. महासभेसमोर सादर करावा असा मी ठराव मांडत आहे. 

अशरफ शेख :- 
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 माझ ेअनमुोदन आहे. 

राज5o जैन :- 

 सामतं साहबने जो बोला उसमे अ+तIरBत नह7 बोलत ेहूए मy यह बोलना चाहंूगा कC, ऑडीट |डपाट म5टने इंटरनेट पे 

लोकल ऑडीट फंट पे लेटर मांगा 2011/12 कC ऑडीट Iरपोट  के उपर मै 2015 मy सXट5बर 2015 को 4 जुन 2016 को ऑडीट 

|डपाट म5टने �वधी |डपाट म5टको लेटर "लखा है| पर उनको कोई जवाब आया नह7 मै 2015 का ऑ�जेBशन ऑडीट |डपाट म5टने 

BलेIरफCकेशनको माँगा उनका जवाब ऑ|डट |डपाट म5ट को "मला नह7 है| और 2012,2013 के Iरपोट  के अंदर जो उ;होने 

एBसपेशन माँगा |डपाट म5ट रेBय ु|डपाट म5टसे ओ 17 सXट5बर 2016, 06 जानवर7 2017 और 27 ए��ल 2016 को माँगा उनका 

जवाब "मला नह7 जब कC Rहसाब से लोकल ऑ|डट फंड कC Iरपोट  के उपर एBसपेशन लेके और उसको वापीस भेजने का 

Iरपोट  आनेका आईम 4 मRहने का होता है| जो सामने मुझ ेबताया कC, 4 मRहने के अंदर परु7 �efया होनी चाRहए जहा ँतक 

अनपुालन अहवाल है अभी जो डेटाह7 �ोAहाईट eकया नह7 गया तो उसपे अनपुालन कैसे होगी और अ'ेपा�धन जो +नधी है 

ओ जादा बढगई है| जो दसुर7 अ+नय"मतता है वो आपके सामने अि>तक हो सकती है| और +तसरा जो पॉल7सी मॅटर आया है, 

िजसके अंदर कईबार एैसा eकया है कC एैसा पॉ"लसी होना चाRहए पर यह नह7 हूआ बांधकाम के Rहसाबसे लेखा सRहता उसके 

Rहसाबसे नह7 हूआ उसपर मेरा सजेशन यह है कC, जो सेOल इं|डयन कॉ;टॅBट ॲBट है उसके Rहसाब से "लगल |डपाट म5ट यह 

िज4मेदार7 लेके कोई भी ट5डर +नकले ओ उसको Aहेर7फाई कर ले कC, उसपर ॲजपर पॉ"लसी है कC नह7 ताकC बार-बार सेम 

"म>टेक नह7 हो यह मेरा सुजाव है| ओर +तसरा जो कॉ4Xलाइ;स �ोसेस ओ बहूत लंबा है| यह से आप लोकल ऑडीट फंड को 

भेज5गे वापीस अनपुालन को जाएगा वापीस आप कारवाई याने कC, यहासे Iरपोट�ग जाती रह5गी िजसमे 5, 6 साल लग सकत े

है| तो मेरा यह सुझाव है सुचना है कC, जब भी उस मामले म5 कोई भी ऑ|डट Iरपोट  के �ती कोई भी कारवाई हो उसे 

महासभा मे सादर eकया जाए| ध;यवाद 

�मोद सामंत :- 

 साहेब आणखीन एक आ'ेप आहे. तुम�याकडे अहवाल आहे पेज न ं229 वरती न�द�वलेKया आ'ेपा�माणे महसलु7 

जमा आ(ण लेखा �वभागात जमा gया मधKया तारखांमधल7 तफावत Rदलेल7 आहे. 31/3 ला पसेै जमा झाले 8/4 ला बँकेत 

जमा झाले 2 करोड 87 लाख 1 हजार 554 = 31/03/2013 ला पसेै नागर7 सु�वधा क5 oात जमा झाले आ(ण बँकेत जमा केले 10/04 

ला 1 करोड 55 लाख 7 हजार 952 = 10 Rदवसांनी पसेै जमा झाले आहेत साहेब मी फBत तुम�या ल'ात आणुन देतो कुठे 

चुका झाKया असतील नाह7 झाKया असतील आपण वसुल7�या मागे लागलेले असतो. 

मा. आयBुत :- 

 कदाचीत माच  ए;डीगला वसुल7 झालेल7 ती आपण 8, 9 Rदवसात जमा करतो.  

�मोद सामंत :- 

 gया गोHट7 आपKयाला जर 3यात माणसे जा>त लावावी लागल7............... 

मा. आयBुत :- 

 gया �3येक मुmयावर 3या Rठकाणी >था+नक  लेखा पIर'काला 3या डेXयटू7 डायरेBटरला  उप संचालकांना 

आपKयाला एक अहवाल सादर करायचा असतो. लेखा आ'ेपाचे उ-र mयायचा असतो फBत ्उ3D देऊन भागत नाह7 तर 

3याचे समाधान कराव लागत ेते 3याRठकाणी आ'ेप समाधान कराव लागत ते 3याRठकाणी आ'ेप +नकाल7 काढतो eकंवा 

तसाच ठेवतो तसाच जर7 ठेवला आ(ण आ'ेप +नकाल7 +नघाला नाह7 तर संबधीतावर कारवई होत.े 

�मोद सामंत :- 

 gयासाठ< परत दोन अहवाल आपKया इंटरनलचे अहवाल आपKया समोर आणले. 

मा. आयBुत ्:- 

 आ(ण आणखीन लवकरच तु4हाला मी 2012-13 चा आ(ण 2013-14 आ(ण 2014-15 चे लेखा आ'ेप >था+नक लेखाचे 

आता सादर करणार आहे. आ(ण ती नेB>ट "मटं7ग होईल. 

�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 3 साठ< दोन ठराव आलेले आहेत. पRहला ठराव आहे. सुचक �शांत दळवी अनमुोदक �शांत केळुसकर 

दसुरा ठराव सचुक �मोद सामंत अनमुोदक अशरफ शेख दोन ठराव आले आहेत. दोन ठराव मतदानास पकुार?यात येत 

आहेत. दसुरा ठराव मी �थम  पकुारतोय सुचक �मोद सामंत अनमुोदन अशरफ शेख यां�या बाजूने असतील 3यांनी हात वर 

करायचे आहेत. gया ठरावा�या �वरोधात असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. �शांत दळवी gया�या ठरावा�या बाजूने 

असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. gया ठरावा�या �वरोधात असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. 

मा. महापौर :- 

 सुचक /ी. �शांत दळवी यांनी मांडलेKया ठरावा�या बाजूने 43 �वरोधात 24 इतकC मत ेपडलेल7 आहेत. /ी. �शांत 

दळवी यांनी मांडलेला ठराव बहुमतांनी मंजूर कर?यात येत आहे. 

�करण f. 3 :-  

 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSÉä Eò±É¨É 107 + +x´ÉªÉä ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 
ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ºÉxÉ 2012-13 SÉÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 03 :- 
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Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ºÉxÉ 2012-13 SªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ±ÉäJªÉÉSÉä ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉ ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ 
±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÖ÷xÉ {ÉÚhÉÇ ZÉÉ±Éä +ºÉÚxÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò, ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ ºÉxÉ 2012-13 
SÉÉ +½þ´ÉÉ±É iªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É {ÉjÉ Gò.ºlÉÉ.18/¤É/Ê¨É®úÉ.¦ÉÉ<Ç.±Éä.{É.+½þ´ÉÉ±É/¨ÉxÉ{ÉÉ±Éä{É/1047, Ênù.08/11/2016 ®úÉäVÉÒ 
+ÉªÉÖCiÉÉÆEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ +É½äþ. 
 ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ ´É ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä ºÉxÉ 2012-13 SªÉÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉ +½þ́ ÉÉ±ÉÉiÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉºÉ 
+ÉhÉÚxÉ Ênù±Éä±Éä ±ÉäJÉÉ +ÉIÉä{ÉÉÆ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉªÉÖCiÉÉÆxÉÒ  ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É +ÊvÉEò º{É¹]õÒEò®úhÉÉºÉ½þ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ 
´É ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò¯ûxÉ +½þ´ÉÉ±ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºlÉÉÊxÉEò ÊxÉvÉÒ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ ´É +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úÉ´ÉÒ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ nù³ý´ÉÒ      +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú 
 

+.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä +.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ iÉ]õºlÉ 
1 xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ 1 Eìò]õ±ÉÒxÉ BìxlÉÉäxÉÒ {É®äú®úÉ 

ÊxÉ®ÆúEò 

2 ¶É®únù Eäò¶É´É {ÉÉ]õÒ±É 2 ºÉªªÉnù xÉÖ®úVÉ½þÉì xÉZÉ®ú ½ÖþºÉäxÉ 
3 ¨½þÉjÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨É½äþ¶É 3 Êb÷¨Éä±ÉÉ ¤ÉxÉÇ]õ +±¤É]Çõ 
4 ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ ´É¹ÉÉÇ ÊMÉ®úÒvÉ®ú 4 ÊOÉ]õÉ Îº]õ¡òxÉ ¡ìò®úÉä 
5 ¨ÉÒ®úÉnäù´ÉÒ ®úÉ¨É±ÉÉ±É ªÉÉnù´É  5 ¦ÉÉ´ÉºÉÉ®ú Ê¶É±{ÉÉ Eò¨É±Éä¶É 
6 EòÉä̀ öÉ®úÒ ºÉÖ̈ ÉxÉ ®ú̈ Éä¶É 6 ºÉìxbÅ÷É VÉä£òÒ ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ 
7 VÉèxÉ ÊMÉiÉÉ ¦É®úiÉ 7 ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ ¤ÉÉ¤É®úÉ b÷ÉìxÉ±b÷ 
8 +®úÉä®úÉ ÊnùÊ{ÉEòÉ {ÉÆEòVÉ 8 {ÉÉ]õÒ±É ´ÉÆnùxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
9 ®úÉ´É±É ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú 9 |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶É {ÉÉ]õÒ±É 
10 ¨Éä½þiÉÉ Ëb÷{É±É Ê´ÉxÉÉänù 10 {ÉÉ]õÒ±É ºÉÖÊxÉiÉÉ Eèò±ÉÉºÉ 
11 ¨ÉäPÉxÉÉ Ênù{ÉEò ®úÉ´É±É 11 ÊZÉxÉiÉ ®ú>ð¡ò EÖò®äú¶ÉÒ 
12 ¶É¨ÉÉÇ ºÉÖÊxÉ±ÉÉ ºÉiªÉåpù 12 {ÉÖVÉÉ®úÒ EòÉÆSÉxÉÉ ¶ÉäJÉ®ú 
13 |ÉÊiÉ¦ÉÉ |ÉEòÉ¶É iÉÉÆMÉbä÷-{ÉÉ]õÒ±É 13 Êb÷ºÉÉ ¨ÉÌ±ÉxÉ ¨ÉÌ´ÉxÉ 
14 ºÉÖVÉÉiÉÉ ®úÊ´ÉEòÉÆiÉ Ë¶Énäù 14 +ÊxÉiÉÉ VÉªÉ´ÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É 
15 {ÉÉ]õÒ±É |Éä̈ ÉxÉÉlÉ MÉVÉÉxÉxÉ 15 MÉÉäË´Énù ½äþ±ÉxÉ VÉÉìVÉÔ 
16 ËºÉMÉ ¨ÉnùxÉ =ÊnùiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 16 EòÉZÉÒ ®úÊ¶ÉnùÉ VÉ¨ÉÒ±É 
17  EòÉÆMÉhÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ ö̀EòÉVÉÒ 17 ¤ÉMÉÉVÉÒ ¶ÉÌ¨É±ÉÉ Ê´É±ºÉxÉ 
18 EòÉºÉÉänù®úÒªÉÉ +Ê·ÉxÉ ¶ªÉÉ¨ÉVÉÒ 18 <xÉÉ¨ÉnùÉ®ú VÉÖ¤Éä®ú 
19 VÉèxÉ ÊnùxÉä¶É iÉäVÉ®úÉVÉ 19 ¶ÉäJÉ +¶É®ú¡ò ¨ÉÉä½þ¨¨Énù <¥ÉÉÊ½þ̈ É 
20  VÉèxÉ ®ú¨Éä¶É vÉ®ú¨ÉSÉÆnù 20 ºÉÖªÉÇEòÉÆiÉ JÉÆb÷ÉäVÉÒ ¨½þÉjÉä 
21 b÷Éì. ®úÉVÉåpù VÉèxÉ 21 ºÉÉ¨ÉÆiÉ |É¨ÉÉänù VÉªÉ®úÉ¨É  
22 ÊxÉ±É¨É ½þÊ®ú¶SÉÆpù fø´ÉhÉ 22 ®úEò´ÉÒ ºÉÖ½þÉºÉ®úÉ´É ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É 
23  iÉÉ®úÉ Ê´ÉxÉÉªÉEò PÉ®úiÉ 23 {ÉÉÆbä÷ ½ÆþºÉÆÖEÖò¨ÉÉ®ú Eò¨É±ÉEÖò¨ÉÉ®ú 
24  ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉÊ½þxÉ EòÉäÊ]õªÉxÉ 24 ´ÉÆnùxÉÉ ¨ÉÆMÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É 
25  VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú {ÉÉ]õÒ±É  

  
 
 
 
 

26  {É®ú¨ÉÉ®ú +ÊxÉiÉÉ ¦É®úiÉ 
27  {ÉÉ]õÒ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉÆÊnù{É 
28 MÉÉ´ÉÆb ¨ÉÆnùÉÊEòhÉÒ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É ÷ 
29 ¨½þÉjÉä |É¦ÉÉEò®ú {ÉnÂù¨ÉÉEò®ú 
30 nù³ý´ÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ YÉÉxÉnäù´É 
31 ½þÊ®ú¶SÉÆpù ®úÉ¨ÉSÉÆpù +ÉÆ̈ ÉMÉÉ´ÉEò®ú 
32  |ÉÊ´ÉhÉ ¨ÉÉä®äú·É®ú {ÉÉ]õÒ±É 
33  ¶ÉÉ½þ ®úÉEäò¶É ®úÊiÉ¶ÉSÉÆpù 
34 VÉªÉÆiÉÒ±ÉÉ±É MÉȪ ûxÉÉlÉ {ÉÉ]õÒ±É 
35  Eäò³ÚýºÉEò®ú |É¶ÉÉÆiÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ 
36  ¦ÉÉä<Ç®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®úÉVÉÚ 
37  ¦ÉÉä<Ç®ú ®úÉVÉÚ ªÉ¶É´ÉÆiÉ 
38  VÉÉvÉ´É ¨ÉÉä½þxÉ ¨É½þÉnäù´É 
39 ¨ÉÖzÉÉ ËºÉMÉ 
40 +ìb÷. ®úÊ´É ´ªÉÉºÉ 
41 Ênù{iÉÒ ¶ÉäJÉ®ú ¦É]õ 
42 JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É ºÉÖ®äú¶É 
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43 +¶ÉÉäEò ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
ö̀®úÉ´É ¤É½Öþ¨ÉiÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 4, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É½þÉ¨ÉÉMÉÇ Gò. 8 ´É®ú VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú, EòÉÊ¶ÉMÉÉ´ÉEòbä÷ VÉÉhÉÉ−ªÉÉ ®úºiªÉÉ´É®ú 
Eò¨ÉÉxÉÒ/¦ÉÉ®úiÉ®úixÉ b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ªÉÉÆSÉÉ +vÉÉÇEÞòiÉÒ {ÉÖiÉ³ýÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
�शांत केळुसकर :- 

"मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात राHO7य महामाग  f. ०८ व�न जनता नगर तसेच का"शगाव कडे 

जाणा�या �वकास योजनेतील र>3याचे �ंद7करण काम कर?यात आले आहे. सदर र>3यावर असणा�या कमानी या 

र>3यात बा�धत होत असKयाने सदर कमानी काढ?याची काय वाह7 करावयाची आहे. जनता नगरकडे जाणा�या चौकात 

भारतर3न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक व का"शगाव कडे जाणा�या �वेशAदारास माता रमाबाई आंबेडकर �वेशAदार 

असे नाव मा. महासभे�या मा;यतेने दे?यात आलेले आहे. र>ता �ंद7करणातील बा�धत कमानी काढ?या वेळेस 

>था+नक लोक�+त+नधी, संघटना यांनी �वरोध दश �वला असून 3यां�याशी �3य' चचा  केल7 असता 3यां�यामाफ त 

र>ता �ंद7करणातील बा�धत कमानी हटवनू सदर कमानी सदर र>3यावर नAयाने बाधंणे अथवा चौक तयार क�न 

सदर चौकास भारतर3न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अधा कृती पतुळा बस�व?यात यावा, अशी मागणी कर?यात 

आलेल7 आहे. तर7 �>तावानसूार दो;ह7 Rठकाणी चौकात अधाकृती पतुळे बसवनू पIरसर सशुो"भत कर?या�या 

कामास, येणा�या खचा स व पढु7ल �वह7त �efया पार पाड?यास ह7 सभा �शासकCय व आ�थ क मा;यता देत आहे. 
नर5o मेहता :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

भगवती शमा  :- 

 थोडा इस �वषयमे जानकार7 चाRहए एक तो उसमे "लखा है "मरा भाईदर 'ेDात यापवु9 महासभेत झालेKया 

चचा नसुार र>3यावर कमानी बांधणे कामे बदं कर?यात आल7 आहे. तो हम इसके मा�यमसे  नई कमान बांधनेके "लए यह 

परमीशन दे रहे है| और एक पतुला बांधनेकC परमीशन इस"लए| 

मा. आयBुत :- 

 इसमे महासभेमे कमान बांधनेका नह7 है| वो लोगो का कहना Bया है आपके सामने रखा है| 

भगवती शमा  :- 

 ठरावके अंदरमे  Bया है? 

मा. आयBुत :- 

 वो बोलता हूॅ आपको इसमे  उसको अगर हमने पतुळा 6बठाकर Rदया तो वो कमान तोडणेको राजी है|म ैखुद उनके 

साथ |ड>Bस eकया हूॅ| उन लोगोका सात तो ओ बोल रहे है कC पतुळा हमारा करो और पतुळा 6बठाणे के "लए कलेBटर के 

पास एक क"मट7 आयी है |डल7गेशन Rदया है तो यह होने के बाद हमारा ऑeफ"शयल �ोसेस शू� हो जाऐगा परमीशन 

"मलेगी तब पतुळा 6बठाऐंगे और वो कमाण तोड डाल5गे| 

भगवती शमा :- 

 Rठक है मेरा शासन से पछुना यह था कC अभी यह कमाण तोडने के बादके अंदरम5 र>ता वहॉ पे eकतना चौडा होगा 

और जो पतुळा वहॉ पे बठैाऐगे  और कोणसी जगह पे जर उसकC भी जानकार7 देनी चाRहऐ  ना| 

Rदपक खां6बत :- 

 मा. महापौरा�या परवानगीने बोलतो, काशी गांव आ(ण +नल कमल हे दो;ह7 र>त े �वकास आराख�याम�ये 18 

"मटर �ंद7चे  आहेत दो;ह7कडे आपले वाई|डीग झालेले आहे. 4हणजे बरोबर स5टरला एक चौक क�न 3या�याम�ये पतुळे 

बसवायचे आहेत. 

भगवती शमा  :- 

 अभी यह कमानी तोडने के बादमे अंदरमे अभी र>ता कमानी तोडनेके बात अभी र>ता eकतना चौडा होगा? और जो 

अपन लोग पतुळा 6बठानेका �ोिAहजन eकया है वो जगह कहाँ है इसीके अंदरम5 रहेगी कC अलगसे रहेगी| 

Rदपक खां6बत :- 

 इसीके अंदरमे रहेगी र>त ेके 6बचो6बच 

भगवती शमा  :- 

 वह7 मy पछुना चाहता हूॅ| 

Rदपक खां6बत :- 

 18 "मटर 
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भगवती शमा  :- 

 18 "मटर िBलयर अपनेको "मलेगा? 

Rदपक खां6बत :- 

 18 से जादा ह7 होगा 18 से 20 "मटरका र>ता होगा वहॉपे. 

भगवती शमा  :- 

 मतलब पतुला 6बठाने के बाद म5 eकतना र>ता "मलेगा वहॉ पे अभी eकतना है ?अभी एBझेि>टंग eकतना र>ता है 

वहापे? 

Rदपक खां6बत :- 

 22 "मटर आता है 20 "मटर के उपर है वहॉ पे| 

भगवती शमा  :- 

 एBझेि>टंग 

Rदपक खां6बत :- 

 हा 

भगवती शमा  :- 

 यह कमान छोड करके कमानको अगर अपन +नकाल ले तो.......... 

Rदपक खां6बत :- 

कमान को +नकाल के वहॉ चौक करने का और उसम5 पतुला करने का. 

भगवती शमा  :- 

 अ�छा 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 4 :-  

 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É½þÉ¨ÉÉMÉÇ Gò. 8 ´É®ú VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú, EòÉÊ¶ÉMÉÉ´ÉEòbä÷ VÉÉhÉÉ−ªÉÉ ®úºiªÉÉ´É®ú Eò¨ÉÉxÉÒ/¦ÉÉ®úiÉ®úixÉ b÷Éì. 
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ªÉÉÆSÉÉ +vÉÉÇEÞòiÉÒ {ÉÖiÉ³ýÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 04 :- 

 "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात राHO7य महामाग  f. ०८ व�न जनता नगर तसेच का"शगाव कडे 

जाणा�या �वकास योजनेतील र>3याचे �ंद7करण काम कर?यात आले आहे. सदर र>3यावर असणा�या कमानी या 

र>3यात बा�धत होत असKयाने सदर कमानी काढ?याची काय वाह7 करावयाची आहे. जनता नगरकडे जाणा�या चौकात 

भारतर3न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक व का"शगाव कडे जाणा�या �वेशAदारास माता रमाबाई आंबेडकर �वेशAदार 

असे नाव मा. महासभे�या मा;यतेने दे?यात आलेले आहे. र>ता �ंद7करणातील बा�धत कमानी काढ?या वेळेस 

>था+नक लोक�+त+नधी, संघटना यांनी �वरोध दश �वला असून 3यां�याशी �3य' चचा  केल7 असता 3यां�यामाफ त 

र>ता �ंद7करणातील बा�धत कमानी हटवनू सदर कमानी सदर र>3यावर नAयाने बाधंणे अथवा चौक तयार क�न 

सदर चौकास भारतर3न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अधा कृती पतुळा बस�व?यात यावा, अशी मागणी कर?यात 

आलेल7 आहे. तर7 �>तावानसूार दो;ह7 Rठकाणी चौकात अधाकृती पतुळे बसवनू पIरसर सशुो"भत कर?या�या 

कामास, येणा�या खचा स व पढु7ल �वह7त �efया पार पाड?यास ह7 सभा �शासकCय व आ�थ क मा;यता देत आहे. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ 
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :-  

 �करण f. 5, ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú {ÉÎ¶SÉ¨É ªÉälÉÒ±É b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ¦É´ÉxÉ (xÉMÉ®ú¦É´ÉxÉ) <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É 
¨ÉÆb÷³ý +ÊvÉEòÉ®úÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¦ÉÉb÷¬É¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
+नलम ढवण :- 

"मरा भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात भाFदर पि8चम येथे महानगरपा"लकेची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन 

(नगरभवन) ह7 इमारत असून सदर इमारत सन 1993 पासून वापरास सु� आहे. सदर इमारतीत महानगरपा"लकेची �व�वध 

काया लये, हॉल असून मळमजKयावर7ल जागा मंडळ अ�धकार7 काया लयास वापर?यासाठ< दे?यात आलेल7 आहे. सदर 

इमारतीखाल7ल जागा शासकCय असून महानगरपा"लकेकडे ह>तांतर झालेल7 नाह7. महानगरपा"लकेमाफ त मा. महासभा 

Rद.28/06/2016 ठराव f. 23 अ;वये सदर मंडळ काया लयाकडून सन 1989 पासूनचे चाल ू बाजार भावानसूार भाडे ठरवनू 

शासनास भाडे जमा कर?याबाबत कळ�व?यात आलेले आहे. िजKहा�धकार7 काया लय ठाणे यां�याकडून सदर जागा 
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महानगरपा"लकेस ह>तांतर7त न झाKयाने सदर जागेचे भाडे आकारणे योtय होणार नाह7. तर7 सदर जागेचे चाल ूबाजार 

भावानसूार भाडे आकारणे योtय होणार नाह7. तर7 सदर काया लयीन जागेचे =.1/- �+त मRहना नाममाD भाडे आकार?यास 

तसेच आजपय_त 3यांना आकार?यात आलेले भाडे माफ कर?यास ह7 सभा मा;यता देत आहे. सदर जागा 

महानगरपा"लके�या नावे कर?यासाठ< शासनास �>ताव पाठवनू जागा तातडीने नावावर क�न घे?यात यावी असा ठराव 

कर7त आहे. 

जयमाला पाट7ल :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 5 :-    

 ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú {ÉÎ¶SÉ¨É ªÉälÉÒ±É b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ¦É´ÉxÉ (xÉMÉ®ú¦É´ÉxÉ) <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÆb÷³ý +ÊvÉEòÉ®úÒ 
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¦ÉÉb÷¬É¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 05  :- 

 "मरा भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात भाFदर पि8चम येथे महानगरपा"लकेची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन 

(नगरभवन) ह7 इमारत असून सदर इमारत सन 1993 पासून वापरास सु� आहे. सदर इमारतीत महानगरपा"लकेची �व�वध 

काया लये, हॉल असून मळमजKयावर7ल जागा मंडळ अ�धकार7 काया लयास वापर?यासाठ< दे?यात आलेल7 आहे. सदर 

इमारतीखाल7ल जागा शासकCय असून महानगरपा"लकेकडे ह>तांतर झालेल7 नाह7. महानगरपा"लकेमाफ त मा. महासभा 

Rद.28/06/2016 ठराव f. 23 अ;वये सदर मंडळ काया लयाकडून सन 1989 पासूनचे चाल ू बाजार भावानसूार भाडे ठरवनू 

शासनास भाडे जमा कर?याबाबत कळ�व?यात आलेले आहे. िजKहा�धकार7 काया लय ठाणे यां�याकडून सदर जागा 

महानगरपा"लकेस ह>तांतर7त न झाKयाने सदर जागेचे भाडे आकारणे योtय होणार नाह7. तर7 सदर जागेचे चाल ूबाजार 

भावानसूार भाडे आकारणे योtय होणार नाह7. तर7 सदर काया लयीन जागेचे =.1/- �+त मRहना नाममाD भाडे आकार?यास 

तसेच आजपय_त 3यांना आकार?यात आलेले भाडे माफ कर?यास ह7 सभा मा;यता देत आहे. सदर जागा 

महानगरपा"लके�या नावे कर?यासाठ< शासनास �>ताव पाठवनू जागा तातडीने नावावर क�न घे?यात यावी असा ठराव 

कर7त आहे. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ¨É. VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ {ÉÉ]õÒ±É 
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 06, Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ Ë½þnÚù ¾þnùªÉºÉ©ÉÉ]õ º´ÉMÉÔªÉ ¤ÉÉ³ýÉºÉÉ½äþ¤É ö̀ÉEò®äú ´É 
º´ÉMÉÔªÉ |É¨ÉÉänù ¨É½þÉVÉxÉ ªÉÉÆSÉä Eò±ÉÉ nùÉ±ÉxÉ / ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¦É´ÉxÉ =¦ÉÉ®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
हIर8चंo आमगावकर :- 

 सदर ठरावा�या अनषुगंाने ई-+न�वदा �efयेmवारे +न�वदा मागवनू मा. >थायी स"मती�या मा;यतेने मे. एन.डी. 

आट  वKड  �ा."ल. (/ी. +नतीन देसाई) यांची सKलागार 4हणनू नेमणकू कर?यात आलेल7 आहे. सदर सKलागारामाफ त 

दो;ह7 �कKपासाठ< आर'णा�या अनaुेय 'ेDात >मारकाऐवजी सां>कृ+तक भवन, कला दालन उभार?यासाठ< आरखडे व 

नकाश ेसादर कर?यात आलेले आहेत. 3यानसुार सदर �कKपासाठ< खाल7ल�माणे खच  अपेc'त आहे. 

1) Rहदं ुgmयसnाट >वग9य बाळासाहेब ठाकरे कला दालन / सां>कृ+तक भवन 

टXपा f. 1 =. 10,00,00,000/- 

टXपा f. 2 =. 15,00,00,000/- 

एकूण अंदािजत खच  =. 25,00,00,000/- 

2) >वग9य �मोद महाजन कला दालन / सां>कृ+तक भवन  

टXपा f. 1 =. 10,00,00,000/- 

टXपा f. 2 =. 13,00,00,000/- 

एकूण अंदािजत खच  =. 23,00,00,000/- 

 वर7ल दो;ह7 �कKपासाठ< मो�या >व=पात खच  होणार असKयाने अथ संकKपीय तरतूद7नसुार +न�वदा �efया 

कर?यासाठ< कामाचे टXपे कर?यात आलेले आहेत. सदर दो;ह7 �कKपासाठ< सन 2017-18 या वषा �या अथ सकंKपीय 

अंदाजपDकात तरतूद करावी लागणार आहे. सदर �कKपासाठ< शासनाकडून >था+नक आमदार /ी. �तापजी सरनाईक यांनी 

अ+तIरBत 25 कोट7चा +नधी शासनाकडून अनदुान उपल�ध क=न दे?यासाठ< देखील मागणी कर?यातं आलेल7 आहे. 
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         आर'ण f. 122 हे आर'ण खेळाचे मैदान व सामािजक वनीकरण या संयBुत हेतूसाठ< आरc'त असून मंजूर �वकास 

योजनेम�ये एक6Dत 'ेD दश �वलेले आहे. मंजरू �वकास +नयDंण +नयमावल7तील �व+नयम f. 9 (vii) �माणे खेळाचे मैदान 

या  एकूण 'ेDा�या 15% �माणे (10% तळ मजला व 5% पRहला मजला) बांधकाम 'ेD अनaुेय आहे. या जागेवर लवकरात 

लवकर दो;ह7 सां>कृ+तक भवन व कला दालन उभार?यांत यावेत.  

भाFदर (पवू ) आर'ण f. १२२ या जागेवर असलेले अ+तfमण, अन�धकृत बांधकामे तसेच पाD बाधंकामे 

यांचे सAहN'ण कर?यात येत असून सदर आर'णाची जागा मोकळी कर?या�या bHट7ने आव8यक काय वाह7 सु= 

कर?यांत आलेल7 आहे. सदर आर'णातील पाD लाभा�या_चे पनु वसन करणे. पया यी जागा उपल�ध क=न देणे 

कायदेशीर मागा चा अवलंब क=न व असलेKया धा"म क >थळांवर कारवाई न करता बाधंकामे काढून टाकणे इ3याद7 

काय वाह7 करावी लागणार आहे. तर7 ती 3वर7त कर?यांत यावी. 

तर7 उपरोBत दो;ह7 �कKपासंाठ< होणा�या �3येकC महापा"लकेमाफ त =. 25 करोड व =. 23 करोड व 

शासनाकडून अनदुानीत असलेले �3येकC अ+तIरBत =. 25 करोड अनदुानासह खचा बाबत अथ सकंKपीय आ�थ क 

तरतूद7नसुार आ�थ क व �शासकCय मंजरू7 देवनू वर7ल RदलेKया टXयानसुार 3वर7त +न�वदा काढ?यात याAयात व 

सदर सां>कृ+तक भवन व कला दालन उभारणेचे कामास आचार संRहतेपवू9 सु=वात कर?यातं यावी असा मी ठराव 

मांडत आहे. 

तारा घरत :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 महापौर मॅडम, काह7 �8न आहेत ठराव वगरेै नाह7 चांगला �वषय आहे. खरोखर आपKया gया शहराम�ये Rहदं ु�दय 

सnाट बाळासाहेब ठाकर5चे >मारक ठराव >मारकाचा झाला होता 3या जागेवरती दालन तयार करणार आहोत. इमारत तयार 

Aहावी थोडीशी चुक 3या�याम�ये >वग9य �बोधन झालेल आहे. �बोधन पाRहजे ते �वषयप6Dकेवर आलेले आहे. चांगल7 

इमारत चांगल7 वा>तु +नमा ण Aहावी ह7 चांगल7 गोHट आहे. साहेब अस आहे कC, 3या गोHट7 करताना मंजुर7 लागणार आहेत 

शासना�या. आयBुत महोदय, 122, हा सामािजक वनीकरण आ(ण खेळाचे मैदान eकती आ(ण सामािजक वनीकरण eकती 

याचा कुठेह7 >पHट उKलेख नाह7. हे "म/ कर?यासाठ< सु�दा तु4हाला शासनाची पवु परवानगी लागेल अ+तfमण एक 

3या�यातला भाग आहे. मु)य 4हणजे साहेब Rदघ  काळापासून +तथे एक मशीद आहे. मला वाटल 1997 आधीची असेल. मग 

ते ठर�वणार कोण ती कधीची आहे. आता सगळ काह7 असताना कुठKयाह7 आ�थ क >थळाला हात लावणे तु4ह7 ठराव तसाच 

केलेला आहे. �वषय असा आहे तरतुद आपKयाकडे फBत 4 कोट7ची आहे. खच  50 कोट7चा अथ सकंKप आ�थ क तरतुद करणे 

हा गोषवा�यामधला �वषय होता. तर अथ सकंKपात आ�थ क तरतुदम�ये पढु�या 18-19 �या अथ संकKपात 3याची तरतुद 

करावी लागेल. पनु �वनीयोजन कर?यासाठ< 50 कोट7 =पये तुम�याकडे मला तर वाटत नाह7 तुम�याकडे असतील. गोषवारा 

जो �शासनाने Rदलेला आहे तर �शासनाने 3याचा अ�यास क=न Iरतसर पD Rदले असेल आ4ह7 ठराव करताना आ4हाला 

3याचा योtय वाटत तसा आ4ह7 ठराव करतो. पण �शासन अ�यास ुअसत े3यांनी Iरतसर अ�यास क=नच ठराव Rदलेला 

आहे. 4हणजे आपल7 मान"सक तयार7 आहे. सवा_ची कC हे >मारक eकंवा दालन तयार झाले पाRहजे कC फBत +नवडणुकC�या 

त�डावर फBत राजकारण तस होता कामा नये. यातुन >वत: सोयी>कर माग  आयBुत महोदय असेल तो करा आ(ण 3या 

कामाला लवकरात लवकर सु=वात करा. शासनाची मंजरु7 येईपय_त 37 खाल7 आजपय_त एकह7 सु�दा मंजुर7 शासनाकडून 

परत आल7 नाह7. साहेब सेवाशत9 +नयामाम�ये बदल करायला eकती वेळा आ4ह7 पाठ�वलेल आहे. तो �वषय आपKयाकडे 

आहे मग 3या दोन पDांम�ये फरक होणार आहे. अ�ध'क वन �वभाग मे/ाम आ(ण इरकर साहेब gया दोघांनी आपल7 मंजरु7 

क=न आणल7 होती. या�यापल7कडे आजपय_त कधीच काह7 आलेल नाह7. 4हणून खरोखर करायच असेल तर 3याची कुठेतर7 

सु=वात झाल7 पाRहजे. 3या�यासाठ< सोयी>कर माग  �शासनाने काढावा. हे शासनाकडे आहे. हा शासना�या दरबार7 गेलेला 

�वषय आहे काह7 परत येत नाह7. आ(ण gया दोन, चार, पाच वषा म�ये काह7 काम होत नाह7. खरोखर मनापासून इ�छा 

असेल सवा_ची तर हे काम 3याप�दतीने करावे लागेल. कमीत कमी काह7तर7 एक सु=वात करावी लागेल. उपल�ध जागेम�ये 

तर 15% म�ये आपKयाला जे काह7 करता येईल ते लवकरात लवकर केले पाRहजे. हा शासन दरबार7 हा �वषय तु4ह7 3याला 

गोषवारा Rदला तसा तर हे >मारक काह7 उभे राहत नाह7. ध;यवाद. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा_नमुत ेमंजरु. पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 06 :-    

 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ Ë½þnÚù ¾þnùªÉºÉ©ÉÉ]õ º´ÉMÉÔªÉ ¤ÉÉ³ýÉºÉÉ½äþ¤É ö̀ÉEò®äú ´É º´ÉMÉÔªÉ |É¨ÉÉänù 
¨É½þÉVÉxÉ ªÉÉÆSÉä Eò±ÉÉ nùÉ±ÉxÉ / ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¦É´ÉxÉ =¦ÉÉ®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 06 :- 

 सदर ठरावा�या अनषुगंाने ई-+न�वदा �efयेmवारे +न�वदा मागवनू मा. >थायी स"मती�या मा;यतेने मे. एन.डी. 

आट  वKड  �ा."ल. (/ी. +नतीन देसाई) यांची सKलागार 4हणनू नेमणकू कर?यात आलेल7 आहे. सदर सKलागारामाफ त 

दो;ह7 �कKपासाठ< आर'णा�या अनaुेय 'ेDात >मारकाऐवजी सां>कृ+तक भवन, कला दालन उभार?यासाठ< आरखडे व 

नकाश ेसादर कर?यात आलेले आहेत. 3यानसुार सदर �कKपासाठ< खाल7ल�माणे खच  अपेc'त आहे. 
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3) Rहदं ुgmयसnाट >वग9य बाळासाहेब ठाकरे कला दालन / सां>कृ+तक भवन 

टXपा f. 1 =. 10,00,00,000/- 

टXपा f. 2 =. 15,00,00,000/- 

एकूण अंदािजत खच  =. 25,00,00,000/- 

4) >वग9य �मोद महाजन कला दालन / सां>कृ+तक भवन  

टXपा f. 1 =. 10,00,00,000/- 

टXपा f. 2 =. 13,00,00,000/- 

एकूण अंदािजत खच  =. 23,00,00,000/- 

 वर7ल दो;ह7 �कKपासाठ< मो�या >व=पात खच  होणार असKयाने अथ संकKपीय तरतूद7नसुार +न�वदा �efया 

कर?यासाठ< कामाचे टXपे कर?यात आलेले आहेत. सदर दो;ह7 �कKपासाठ< सन 2017-18 या वषा �या अथ सकंKपीय 

अंदाजपDकात तरतूद करावी लागणार आहे. सदर �कKपासाठ< शासनाकडून >था+नक आमदार /ी. �तापजी सरनाईक यांनी 

अ+तIरBत 25 कोट7चा +नधी शासनाकडून अनदुान उपल�ध क=न दे?यासाठ< देखील मागणी कर?यातं आलेल7 आहे. 

         आर'ण f. 122 हे आर'ण खेळाचे मैदान व सामािजक वनीकरण या संयBुत हेतूसाठ< आरc'त असून मंजूर �वकास 

योजनेम�ये एक6Dत 'ेD दश �वलेले आहे. मंजरू �वकास +नयDंण +नयमावल7तील �व+नयम f. 9 (vii) �माणे खेळाचे मैदान 

या  एकूण 'ेDा�या 15% �माणे (10% तळ मजला व 5% पRहला मजला) बांधकाम 'ेD अनaुेय आहे. या जागेवर लवकरात 

लवकर दो;ह7 सां>कृ+तक भवन व कला दालन उभार?यांत यावेत.  

भाFदर (पवू ) आर'ण f. १२२ या जागेवर असलेले अ+तfमण, अन�धकृत बांधकामे तसेच पाD बाधंकामे 

यांचे सAहN'ण कर?यात येत असून सदर आर'णाची जागा मोकळी कर?या�या bHट7ने आव8यक काय वाह7 सु= 

कर?यांत आलेल7 आहे. सदर आर'णातील पाD लाभा�या_चे पनु वसन करणे. पया यी जागा उपल�ध क=न देणे 

कायदेशीर मागा चा अवलंब क=न व असलेKया धा"म क >थळांवर कारवाई न करता बाधंकामे काढून टाकणे इ3याद7 

काय वाह7 करावी लागणार आहे. तर7 ती 3वर7त कर?यांत यावी. 

तर7 उपरोBत दो;ह7 �कKपासंाठ< होणा�या �3येकC महापा"लकेमाफ त =. 25 करोड व =. 23 करोड व 

शासनाकडून अनदुानीत असलेले �3येकC अ+तIरBत =. 25 करोड अनदुानासह खचा बाबत अथ सकंKपीय आ�थ क 

तरतूद7नसुार आ�थ क व �शासकCय मंजरू7 देवनू वर7ल RदलेKया टXयानसुार 3वर7त +न�वदा काढ?यात याAयात व 

सदर सां>कृ+तक भवन व कला दालन उभारणेचे कामास आचार संRहतेपवू9 सु=वात कर?यातं यावी असा मी ठराव 

मांडत आहे. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. ½þÊ®ú¶SÉÆpù +É¨ÉMÉÉ´ÉEò®ú  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ¨É. iÉÉ®úÉ PÉ®úiÉ 
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 7, ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É =kÉxÉ ªÉälÉä nù¡òxÉ¦ÉÚ̈ ÉÒ ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò¯ûxÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
शरद पाट7ल :-   

"मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात उ-न या भागात मु>ल7म व>ती असून मु>ल7म नागर7कां�या सं)येत 

मोठया �माणावर वाढ होत आहे. सदर समाजाकर7ता उ-न भागात दफनभमूी असणे गरजेचे आहे. सदर भागासाठ< 

मुंबई महानगर �देश �वकास �ा�धकरण �वशेष +नयोजन �ा�धकरण असKयाने 3यां�या �वकास योजनेत दफनभूमी 

दश �वलेल7 असKयास सदर दफनभमूीची जागा ता�यात घेऊन �वक"सत कर?यासाठ< मुंबई महानगर �देश �वकास 

�ा�धकरणास कळ�व?यात यावे. तसेच सदर उ-न भागात दफनभूमीचे आर'ण नसKयास सदर दफनभमूी आर'ण 

�वकास योजनेत दश �वणे व �वक"सत क�न दे?यासाठ< मुंबई महानगर �देश �वकास �ा�धकरणास कळ�व?यात यावे 

असा ठराव मांडीत आहे. 

+नलम ढवण :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

भगवती शमा  :- 

 महापौर मॅडम �वषया�या दफनभुमी वहाँ पे भी लोग� कC मागणी होनी चाRहए �शासनने गोषवारा वह7 Rदया है| मेरा 

आपके मा�यम से �शासन से पछुना है कC वहा ँपे एैसी कुछ तरतुद है Bया? वहाँ पे कोई IरझAहNशन एम.एम.आर.डी.ए. ने 

अभी जो IरझAहNशन eकया है वहा ँपे कह7 पे �ोिAहजन है Bया? नह7 है तो एैसी कहा ँपॉसीबील7ट7 है जहाँ पे उ;ह�ने कहा ँहै कC 

नह7 है तो वह IरझAहNशन eकया जाए| तो कम से कम �शासन को कोई जानकार7 होगी तो सदन को Rद जाए| 

Rदपक खां6बत :- 
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 मा. महापौरां�या परवानगीने बोलतो उ-न आ(ण gया भागाकIरता �वशेष +नयोजन �ा�धकरण हे 

एम.एम.आर.डी.ए. आहे. 3यांनी आताच +तकडचा �वकास आराखडा मंजरु केलेला आहे. �"सmध पण केलेला आहे. परंतु 

3याची �त आलेल7 नाह7 3यामुळे +तथे आर'ण आहे कC नाह7 हे अजुनपय_त माRहत नाह7. 

भगवती शमा  :- 

 Bया सुंदर उ-र है आपका? 

Rदपक खां6बत :- 

 एम.एम.आर.डी.ए केल ना साहेब. 

भगवती शमा  :- 

 अंधेरे म5 तीर चलाया हमने यह ठराव करके महापौर मॅडम �वषय म5 इतना तो पता चलना चाRहए Bया है Bया नह7? 

जुबेर इनामदार :- 

 दफनभुमी आ(ण दफन भुमीचे तर7 राजकरण नको. 

नर5o मेहता :- 

 तु4ह7 सांगा नको. आ4ह7 ठराव �वरोधात क=. 

जुबेर इनामदार :- 

 नको 4हणजे ते आपKयाकडून झाल पाRहजे ना. 

नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम, 3या भागातKया अनेक लोकांनी �वनतंी केल7 कC 3या भागाम�ये दफनभमुी असावी याअनषुगंाने 

एम.एम.आर.डी.ए. चा Xलान एम.एम.आर.डी.ए. �या मोवा पासुन +तकडचा भाग Xला+नगं ऑथीर7ट7 एम.एम.आर.डी.ए. 3या 

Xला+नगं ऑ�थIरट7ने एखादा न�वन Xलानम�ये आरc'त केल7 असेल तर तो तातडीने �वक"सत करायला पाRहजे. +तकड�या 

नागIरकाचंी मागणी आहे. एखादे आर'ण नसेल तर मा. आयBुतांनी 3याची �>ता�वत योजना आ(ण एम.एम.आर.डी.ए. ला 

"शफारस करायच ंकC आपण आर'ण 3याRठकाणी �>ता�वत करा एम.एम.आर.डी.ए. ने नBकC कराव कC 3यांना कुठे करता 

येईल eकंवा 3याम�ये आपKयाला तो करता येणार नाह7. एम.एम.आर.डी.ए. ला आपण "शफारस करतो कC इकडची गरज 

आहे 3यामुळे तु4ह7 आर'ण �>ता�वत करा आ(ण असेल तर �वक"सत करा. 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, आता न�वन जी.आर. नसुार मनोर7, गोराई हे द|ुड  Bशन बी.एम.सी. कडे Rदलेले आहे. आ(ण उ-न, 

भाFदर हे आपKया इथे डी.पी. ने Rदले आहेत. डी.पी. ने मग आपKयाकडून Rदले जातात तर 3यामुळे आर'ण ठेवता येईल तर 

तसा �य3न करा साहेब. आ4ह7 काय 4हणतो ते ल'ात �या. 3यांनी जर ङ7.पी. Iरमाक  3या�यावर IरझAहNशन केलेले आहे 

पण दडु9Bशन आपKयाला एम.बी.एम.सी. ने Rदलेले आहे. डीपी. Iरमाक  आपKयाकडून Rदला जातो. 

नर5o मेहता :- 

 एम.एम.आर.डी.ए. ने Xला+नगं ऑ�थर7ट7 आपKयाला सBतपणे इ4पल7मे;ट केलेले आहे. आपKयाला 3या�याम�ये 

कुठKयाह7 �कारे करता येणार नाह7. We are the all in implement करायचा आपKयाला एम.एम.आर.डी.ए. कडून Xला+नगं 

ऑ�थर7ट7 आहे. एखादे आर'ण असेल तर डेAहलप करा नसेल तर 3यांना करायच आपKयाकडे "शफारस होऊ mया. 

सुहास रकवी :- 

 आपण 25 ए��ल ऑ�जेBशन सबमीशनची ला>ट डेट होती. आ4ह7 ऑ�जेBशन घेतलेल आहे. 3यांनी जो डी.पी. 

Rदलेला आहे. 3यानसुार 3यां�या डी.पी. वर आपKयाला काह7 च5जेस करता आले. जस तु4ह7 दफनभमुी करता येत नसेल तर 

मग हा �वषय आणूनच फायदा नाह7 Iरझ AहNशन नसेल तर. 

नर5o मेहता :-  

 आमच >पHट 4हणणे आहे एम.एम.आर.डी.ए. ने जो काह7 नकाशा केला आहे 3याभागासाठ< 3याम�ये एखाद7 

दफनभुमी असेल तर gया शहरमधुन आपण ताबडतोब �वक"सत करावे आ(ण 3याम�ये आर'ण नाह7 तर gया सभागहृाची 

भावना एम.एम.आर.डी.ए. ला कळ�व?यात यावे. 3याम�ये आपण मॉ|डeफकेशन करा. gया शहराची गरज आहे ते तेवढे 

आपण सांगतो. बाकC आपण काह7 करत नाह7. 3या एम.एम.आर.डी.ए. चा Xलान आपKयाला तयार करता येणार नाह7. 

सुहास रकवी :- 

 अगद7 योtय आहे आमचह7 4हणणे तेच आहे. त े नसेल तर 3या�यात तु4ह7 अंतभु त क=न तु4ह7 हा �वषय 

आणायला पाRहजे. 

जुबेर इनामदार :- 

 आयBुत महोदयांनी +नवेदन करावे हा एक सेि;सRटAह �वषय आहे. 

मा. आयBुत :- 

 ठराव >टॅि;डगं क"मट7कडून eकंवा �शासनाकडून आलेला नाह7. तर आता जी चचा  झालेल7 आहे तर gया चचN�या 

अनषुगंाने जर 3याRठकाणी �वकसीत करायला परवानगी महासभेने mयावी 3या�यात काह7 गरै नाह7. आ(ण समजा जर 

Iरझ AहNशन उपल�ध नसेल Gया Rठकाणी पाRहजे 3याRठकाणी आपण काय क= Iरझ AहNशन च5ज करावे अशी 

एम.एम.आर.डी.ए. ला Xला+नगं ऑ�थIरट7 आपण कKपना देऊ. आ(ण तेथुन IरBवे>ट क= कC 3याला सु�दा मा;यता mयावी. 
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4हणजे ते आपण क4य+ुनकेट क=. 3या एम.एम.आर.डी.ए.ला �वषय संपला एवढा साधा �8न आहे. टाऊन Xलॅ+नगंने सगळ 

सां�गतले आहे. कC, चौकला आर'ण आहे. 3यामुळे आपKयाला +तथे चौकाम�ये आपKयाला हे करता येऊ शकत.े 

Rदल7प घेवारे :- 

 मा. महापौरा�या परवानगीने बोलतो चौक गावांम�ये आर'ण f. 3 एम.एम.आर.डी.ए. ने तयार केला होता. 

3या�याम�ये आपले दफनभुमी आ(ण दहनभमुी आ(ण दो;ह7 आर'ण 3यात क4बाईन ठेवलेले आहेत. 

बन ड |डमेलो:- 

 साहेब ती दफन भुमी आहे का चच  आहे 3या आर'णाम�ये दाखवलेल7 ऑलरेडी चाल ूआहे. दफनभुमी +तथे आहे. 

+तच जागा दाखवल7 ती दफनभमुी आहे ती सव  धमा ची नाह7. आमदार साहेबांनी जी मागणी केलेल7 आहे कC मु>ल7म 

समाजाची लोकसं)या वाढल7 कारण 3यांना गरज आहे. मागणी जा>त आहे आ(ण गरज आहे. +तथे फBत एकच दफनभुमी 

चौकम�ये दाख�वल7 चच ची ह7 दफनभमुी आहे. 

मा. आयBुत:- 

 आपKयाला सेकंड पया य आहे. 3याRठकाणी आ4हाला कुठेतर7 Iरझ Aहेशन क�न �याव लागेल तशी आपण IरBवे>ट 

क�या. 3या�यात मा;यता घेऊ सगळी. 

बन ड |डमेलो:- 

 अजून जागा वाढ7व ती ड�गराळ भाग आहे. साहेब मी >वत: खच  क�न तो क4पांउड टाकून भराव टाकलेला आहे 

4हणून 3याला खडक असKयाने 3याला इतर जागा वाढवायला तो भराव टाकून परुावी लागेल. तसे असलू 3या�याम�ये 

वाढ7व करा. 

जुबेर इनामदार :- 

 मा. आयBुत महोदय दफनभमुी हे दोन समाजाला जा>त लागतचे (�8चन समाजाला आ(ण मुसलमान समाजाला 

उ-न हा (�8चन समाजाला सु=वातीपासून पIरसर राRहलेला आहे. बरेच मु>ल7म बांधव सुmध +तथेच >थलांतर7त होत 

आहेत. दोघांना 3यांची गरज आहे. �वषय फBत दफनभमुीचा चाल ूहोता 4हणून बोललो. आता तु4हाला �>ताव पाठ�वताना 

3या�माणे पाठवावा लागेल हे दोन वेगवेगळे समाजासंाठ< दफनभुमी आरc'त ठेव?यात यावी. ह7 आमची �वनतंी आहे. 

�करण f. 07 :-    

 ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É =kÉxÉ ªÉälÉä nù¡òxÉ¦ÉÚ̈ ÉÒ ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
ठराव f. 07 :- 

 "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात उ-न या भागात मु>ल7म व>ती असून मु>ल7म नागर7कां�या सं)येत 

मोठया �माणावर वाढ होत आहे. सदर समाजाकर7ता उ-न भागात दफनभमूी असणे गरजेचे आहे. सदर भागासाठ< 

मुंबई महानगर �देश �वकास �ा�धकरण �वशेष +नयोजन �ा�धकरण असKयाने 3यां�या �वकास योजनेत दफनभूमी 

दश �वलेल7 असKयास सदर दफनभमूीची जागा ता�यात घेऊन �वक"सत कर?यासाठ< मुंबई महानगर �देश �वकास 

�ा�धकरणास कळ�व?यात यावे. तसेच सदर उ-न भागात दफनभूमीचे आर'ण नसKयास सदर दफनभमूी आर'ण 

�वकास योजनेत दश �वणे व �वक"सत क�न दे?यासाठ< मुंबई महानगर �देश �वकास �ा�धकरणास कळ�व?यात यावे 

असा ठराव मांडीत आहे. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. ¶É®únù {ÉÉ]õÒ±É +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 08, ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É xÉªÉÉxÉMÉ®ú ªÉälÉä >ðnÖÇù ¶ÉÉ³ýÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ 
Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
�शांत केळुसकर :- 

 Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÚ́ ÉÇ) ªÉälÉä xÉªÉÉxÉMÉ®ú ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ¨ÉÉä̀ ö¬É º´É¯û{ÉÉiÉ 
¨ÉÖÎº±É¨É ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ´ÉºiÉÒ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú ¦ÉÉMÉÉiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ =nÖÇù ¶ÉÉ³ýÉ +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. ºÉnù®ú 
¦ÉÉMÉÉiÉ Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ +É®úIÉhÉ Gò.168 ¶ÉÉ³ýÉ ´É ¨ÉènùÉxÉÉºÉÉ ö̀Ò ®úÉJÉÒ´É 
+ºÉÚxÉ ºÉnù®ú VÉÉMÉÉ Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä iÉÉiÉb÷ÒxÉä iÉÉ¤ªÉÉiÉ PÉähªÉÉºÉ ´É iªÉÉEòÉ¨ÉÒ {ÉÖføÒ±É ºÉ´ÉÇ 
|É¶ÉÉºÉÊEòªÉ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhªÉÉºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùiÉ +É½äþ. ºÉnù®ú VÉÉMÉä́ É®ú =nÖÇù ¶ÉÉ³ýÉ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉºÉÉ ö̀Ò xÉEòÉ¶ÉÉ ´É 
+ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò iÉªÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ¨É½þÉºÉ¦ÉäiÉ ¨ÉÉxªÉiÉäºÉÉ ö̀Ò ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 
सु+नला शमा  :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 कुठल आर'ण? 
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�शांत केळुसकर :- 

 आर'ण f. 168. 

जुबेर इनामदार :- 

 168 त ेतर आधीच आहे 3या�याम�ये गाड न, मैदान आहे. आयBुत महोदय आमचा ठराव आहे. 168 मैदान आहे 

पRहलेच. 168 म�ये काय आहे? 

भगवती शमा  :- 

 168 मy है Bया? 

Rदल7प घेवारे :- 

 हाय>कुल और Xले rाऊंड. 

जुबेर इनामदार :- 

 घेवारे साहेब 166 आहे कC 168 आहे. 

Rदल7प घेवारे :- 

 168 हाय>कुल ॲ;ड Xले rाऊंड सAहN न.ं 533 अपोझीट Xले rाऊंङ 

जुबेर इनामदार :- 

 अपोझीट. 

Rदल7प घेवारे :- 

 Xले rाऊंड 170 आर'ण Xले rाऊंड 3या�या अपोझीट. 

जुबेर इनामदार :- 

 साहेब +तथे 3या जागेवर सु�दा एक मोठ< मशीद आहे. इमारती आहेत 4हणजे याचा अथ  तोच झाला परत करायच 

नाह7. मी ठराव वाचतो आ(ण देतो तु4हाला जागा. पा"लकेचे आर'ण 4हणजे माझी जागा नाह7. मी ठरावाचे वाचन करतो. 

"मरा भाFदर महानगरपा"लकेतील Rद. 19/05/2017 रोजी�या मा. महासभेत महानगरपा"लका 'ेDातील नयानगर येथे उदु  

शाळा बन�वणेबाबतचा �वषय +नण यासाठ< सादर केला आहे. सन 2007 म�ये नगरसे�वका /ीम. स�यद नरुजहा ँनझर हुसैन 

यां�या पढुाकार व �य3नाने "मरारोड >टेशन जवळ भाजी माकN ट या Rठकाणी ऊदु  शाळेचे 2 वग  सु= कर?यात आले. 3यानतंर 

उपमहापौर�या कालावधीम�ये /ीम. स�यद नरुजहा ँनझर हुसैन यां�या �य3नाने सदरची शाळा �भाग f. 5 या इमारतीत 

पRहKया मजKयावर >थलांतर7त कर?यात आल7 व आज Rदनांकास समुारे 350 �वmयाथ9 याचा लाभ घेत आहेत. 

�वmया�या_ची पटसं)या वाढत असKयामळेु जागेची कमतरता होत आहे ह7 व>तुि>थती आहे. तर7 "मरारोड नयानगरम�ये 

मुि>लम बांधवांची वाढती सं)या ल'ात घेता एक बहुमजल7 शाळा उभार?यात यावी. या 'ेDात कानुगंो येथे शाळा आर'ण 

f. 166 अ+तfमण मुBत उपल�ध आहे. सदर जागेम�ये शाळा बांधKयास नागर7कांना सोयीचे होईल. "मरारोड 

नयानगरम�ये उपरोBत जागी ऊदु  शाळा उभारणेसाठ< तातडीने उपाययोजना करावी असा मी ठराव मांडत आहे. 

अशरफ शेख :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 ह7 शाळा जेAहा होईल तेAहा होईल तयार माझी आपKयाला एक �वनतंी आहे. समा�वHट आर'णाम�ये आपKयाकडे 

जागा उपल�ध आहेत. �भाग f. 05 �या अगद7 समोर �ाथ"मक आरोtय क5 oासाठ< वापरल7 जात आहे. जागा मोकळी आहे. 

+तथे आरोtय क5 oाला आपण िजना वेगळा तयार केलेला आहे 3याला पRहKया माpयावर >थलातंर7त केले तर खालचीह7 

जागा वापरता येईल आ(ण 3याला आपKयाला वग  करता येतील. आ(ण आज�या तारखेम�ये Gया पIरि>थतीत ती शाळा 

चाल�वल7 जात आहे फBत जागा उपल�ध नसKयामुळे ती चाल�वल7 जात आहे. खरोखर �वmया�या_ना आपKयाला चांगल7 

सोय mयायची असेल तर ती आपKयाला केल7 पाRहजे. ती जागा अ+तfमणमुBत आहे. स�या लtन काय fम वगरेै 6बKडर 

चालवतो 3यांची जागा आहे ती 166 Iरझ AहNशन आहे. �ायमर7 >कुल आ(ण Xले rाऊंड सुंदर जागा आहे. समोर गाड न आहे. 

स;मा. सद>य नर5o मेहतांनी Gया जागेचा उKलेख केलेला आहे +तथे एक इमारत उभी आहे. 7 मजल7 इमारत बाजुला मशीद 

आहे. बाकCचे अ+तfमण आहे ते आहे. खरोखर करायचे असेल.................... 

नर5o मेहता :- 

 महापौर मॅडम, माझी 3या ठरावाम�ये एक सुचना आहे मि>जद आ(ण अ+तfमणचा भाग वगळून 168 म�ये 

कर?यांत यावे. अ+तfमण 10 हजार फुटाम�ये असतील, कदा�चत 20 हजार फुटाम�ये असतील, 25 हजार फुटाम�ये 

असतील, 30 हजारम�ये असतील परंत ुह7 जागा 90 हजार >Bवेअर फुटाचे ते आर'ण आहे. आपण तेवढा भाग वगळलात 

तर7 हा मोठा एक आर'ण 3याRठकाणी आपण �वक"सत क= शकतो. हा भाग वगळुन बाकC 3याच भागात अशी मी सुचना 

मांडत.े सAहN 168 म�ये अ+तfमणचा भाग वगळून मी उरलेले जागेचे आर'ण �वक"सत करणेबाबत............. 

जुबेर इनामदार :- 

 आ4ह7 ठराव केलेला आहे मतदानाला �या. 

�. नगरस�चव :- 
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 �करण f. 8 साठ< दोन ठराव आलेले आहेत. पRहला ठराव सुचक /ी. �शांत केळुसकर, अनमुोदन /ीम. सु+नला 

शमा . gया ठरावावर सुचना आहे. नर5o म5हता gयांची दसुरा ठराव सुचक जुबेर इनामदार अनमुोदक अशरफ शेख �थम दसुरा 

ठराव मतदानास टाकतो. जुबेर इनामदार gयां�या बाजूने असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत जुबेर इनामदार gयां�या 

�वरोधात असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. �शातं केळुसकर gयां�या बाजूने असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. 

�शांत केळुसकर gया�या �वरोधात असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. 

मा. महापौर :- 

 /ी. �शांत केळुसकर gयांनी मांडलेKया ठरावा�या बाजून 41 �वरोधात 23 इतकC मत ेपडलेल7 आहेत. /ी. �शंात 

केळुसकर gयांचा ठराव सुचनेसह मंजरू कर?यात येत आहे. 

�करण f. 08 :- 

 ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É xÉªÉÉxÉMÉ®ú ªÉälÉä >ðnÖÇù ¶ÉÉ³ýÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ 
PÉähÉä. 
ठराव f. 08 :- 

 Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÚ́ ÉÇ) ªÉälÉä xÉªÉÉxÉMÉ®ú ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ¨ÉÉä̀ ö¬É º´É¯û{ÉÉiÉ 
¨ÉÖÎº±É¨É ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ´ÉºiÉÒ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú ¦ÉÉMÉÉiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ =nÖÇù ¶ÉÉ³ýÉ +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. ºÉnù®ú 
¦ÉÉMÉÉiÉ Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ +É®úIÉhÉ Gò.168 ¶ÉÉ³ýÉ ´É ¨ÉènùÉxÉÉºÉÉ ö̀Ò ®úÉJÉÒ´É 
+ºÉÚxÉ ºÉnù®ú VÉÉMÉÉ Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä iÉÉiÉb÷ÒxÉä iÉÉ¤ªÉÉiÉ PÉähªÉÉºÉ ´É iªÉÉEòÉ¨ÉÒ {ÉÖføÒ±É ºÉ´ÉÇ 
|É¶ÉÉºÉÊEòªÉ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhªÉÉºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùiÉ +É½äþ. ºÉnù®ú VÉÉMÉä́ É®ú =nÖÇù ¶ÉÉ³ýÉ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉºÉÉ ö̀Ò xÉEòÉ¶ÉÉ ´É 
+ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò iÉªÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ¨É½þÉºÉ¦ÉäiÉ ¨ÉÉxªÉiÉäºÉÉ ö̀Ò ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ¨É. ºÉÖÊxÉ±ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 
ºÉnù®ú ö̀®úÉ´ÉÉ¨ÉvªÉä ºÉÖSÉEò ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ ´É +xÉÖ̈ ÉÉänùEò ¸ÉÒ. ®úÉEäò¶É ¶ÉÉ½þ ªÉÉÆxÉÒ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉÖSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ. 

ºÉ´½æþ Gò. 168 SÉä BEÚòhÉ IÉäjÉ 8000 SÉÉè.¨ÉÒ. +É½äþ. iªÉÉ VÉÉMÉäiÉÒ±É +ÊiÉGò¨ÉhÉ ´É ¨ÉÎºVÉnùSÉÉ ¦ÉÉMÉ 
´ÉMÉ³ÚýxÉ ¶ÉÉ³ýÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. 
 

+.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä +.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ iÉ]õºlÉ 
1 xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ 1 Eìò]õ±ÉÒxÉ BìxlÉÉäxÉÒ {É®äú®úÉ 

ÊxÉ®ÆúEò 

2 ¶É®únù Eäò¶É´É {ÉÉ]õÒ±É 2 ºÉªªÉnù xÉÖ®úVÉ½þÉì xÉZÉ®ú ½ÖþºÉäxÉ 
3 ¨½þÉjÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨É½äþ¶É 3 Êb÷¨Éä±ÉÉ ¤ÉxÉÇ]õ +±¤É]Çõ 
4 ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ ´É¹ÉÉÇ ÊMÉ®úÒvÉ®ú 4 ÊOÉ]õÉ Îº]õ¡òxÉ ¡ìò®úÉä 
5 ¨ÉÒ®úÉnäù´ÉÒ ®úÉ¨É±ÉÉ±É ªÉÉnù´É  5 ¦ÉÉ´ÉºÉÉ®ú Ê¶É±{ÉÉ Eò¨É±Éä¶É 
6 EòÉä̀ öÉ®úÒ ºÉÖ̈ ÉxÉ ®ú̈ Éä¶É 6 ºÉìxbÅ÷É VÉä£òÒ ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ 
7 VÉèxÉ ÊMÉiÉÉ ¦É®úiÉ 7 ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ ¤ÉÉ¤É®úÉ b÷ÉìxÉ±b÷ 
8 +®úÉä®úÉ ÊnùÊ{ÉEòÉ {ÉÆEòVÉ 8 {ÉÉ]õÒ±É ´ÉÆnùxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
9 ®úÉ´É±É ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú 9 |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶É {ÉÉ]õÒ±É 
10 ¨Éä½þiÉÉ Ëb÷{É±É Ê´ÉxÉÉänù 10 {ÉÉ]õÒ±É ºÉÖÊxÉiÉÉ Eèò±ÉÉºÉ 
11 ¨ÉäPÉxÉÉ Ênù{ÉEò ®úÉ´É±É 11 {ÉÖVÉÉ®úÒ EòÉÆSÉxÉÉ ¶ÉäJÉ®ú 
12 ¶É¨ÉÉÇ ºÉÖÊxÉ±ÉÉ ºÉiªÉåpù 12 Êb÷ºÉÉ ¨ÉÌ±ÉxÉ ¨ÉÌ´ÉxÉ 
13 |ÉÊiÉ¦ÉÉ |ÉEòÉ¶É iÉÉÆMÉbä÷-{ÉÉ]õÒ±É 13 +ÊxÉiÉÉ VÉªÉ´ÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É 
14 ºÉÖVÉÉiÉÉ ®úÊ´ÉEòÉÆiÉ Ë¶Énäù 14 MÉÉäË´Énù ½äþ±ÉxÉ VÉÉìVÉÔ 
15 {ÉÉ]õÒ±É |Éä̈ ÉxÉÉlÉ MÉVÉÉxÉxÉ 15 EòÉZÉÒ ®úÊ¶ÉnùÉ VÉ¨ÉÒ±É 
16 ËºÉMÉ ¨ÉnùxÉ =ÊnùiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 16 ¤ÉMÉÉVÉÒ ¶ÉÌ¨É±ÉÉ Ê´É±ºÉxÉ 
17  EòÉÆMÉhÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ ö̀EòÉVÉÒ 17 <xÉÉ¨ÉnùÉ®ú VÉÖ¤Éä®ú 
18 EòÉºÉÉänù®úÒªÉÉ +Ê·ÉxÉ ¶ªÉÉ¨ÉVÉÒ 18 ¶ÉäJÉ +¶É®ú¡ò ¨ÉÉä½þ¨¨Énù <¥ÉÉÊ½þ̈ É 
19 VÉèxÉ ÊnùxÉä¶É iÉäVÉ®úÉVÉ 19 ºÉÖªÉÇEòÉÆiÉ JÉÆb÷ÉäVÉÒ ¨½þÉjÉä 
20  VÉèxÉ ®ú¨Éä¶É vÉ®ú¨ÉSÉÆnù 20 ºÉÉ¨ÉÆiÉ |É¨ÉÉänù VÉªÉ®úÉ¨É  
21 b÷Éì. ®úÉVÉåpù VÉèxÉ 21 ®úEò´ÉÒ ºÉÖ½þÉºÉ®úÉ´É ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É 
22 ÊxÉ±É¨É ½þÊ®ú¶SÉÆpù fø´ÉhÉ 22 {ÉÉÆbä÷ ½ÆþºÉÆÖEÖò¨ÉÉ®ú Eò¨É±ÉEÖò¨ÉÉ®ú 
23  iÉÉ®úÉ Ê´ÉxÉÉªÉEò PÉ®úiÉ 23 ´ÉÆnùxÉÉ ¨ÉÆMÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É 
24  ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉÊ½þxÉ EòÉäÊ]õªÉxÉ  

  
 
 
 
 

25  VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú {ÉÉ]õÒ±É 
26  {É®ú¨ÉÉ®ú +ÊxÉiÉÉ ¦É®úiÉ 
27  {ÉÉ]õÒ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉÆÊnù{É 
28 MÉÉ´ÉÆb ¨ÉÆnùÉÊEòhÉÒ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É ÷ 
29 ¨½þÉjÉä |É¦ÉÉEò®ú {ÉnÂù¨ÉÉEò®ú 
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30 nù³ý´ÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ YÉÉxÉnäù´É 
31  |ÉÊ´ÉhÉ ¨ÉÉä®äú·É®ú {ÉÉ]õÒ±É 
32  ¶ÉÉ½þ ®úÉEäò¶É ®úÊiÉ¶ÉSÉÆpù 
33 VÉªÉÆiÉÒ±ÉÉ±É MÉȪ ûxÉÉlÉ {ÉÉ]õÒ±É 
34  Eäò³ÚýºÉEò®ú |É¶ÉÉÆiÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ 
35  ¦ÉÉä<Ç®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®úÉVÉÚ 
36  ¦ÉÉä<Ç®ú ®úÉVÉÚ ªÉ¶É´ÉÆiÉ 
37  VÉÉvÉ´É ¨ÉÉä½þxÉ ¨É½þÉnäù´É 
38 ¨ÉÖzÉÉ ËºÉMÉ 
39 +ìb÷. ®úÊ´É ´ªÉÉºÉ 
40 Ênù{iÉÒ ¶ÉäJÉ®ú ¦É]õ 
41 JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É ºÉÖ®äú¶É 
42 +¶ÉÉäEò ÊiÉ´ÉÉ®úÒ    

ö̀®úÉ´É ºÉÖSÉxÉäºÉ½þ ¤É½Öþ¨ÉiÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 
 

ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
� .नगरस�चव :- 

 �करण f. 9, PÉÉäb÷¤ÉÆnù®ú ÊEò±±ÉÉ ´É {ÉÊ®úºÉ®ú ºÉÖ¶ÉÉäÊ¦ÉEò®úhÉ Eò®úhÉä EòÉ¨ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò¯ûxÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
+नलम ढवण :- 

 "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात मौजे घोडबदंर येथे eकKला असून सदर eकKला परुात3व व व>त ु

संrहालये, महाराHO राGय यां�या ता�यात आहे. घोडबदंर eकKला हा राGय शासनाकडून “राGय सरंc'त >मारक” 

4हणून घो�षत असून सदर “राGय संरc'त >मारक संगोपन योजने” अंतग त संगोपनाथ  द-क देता येतो. "मरा-भाFदर 

महानगरपा"लकेमाफ त सदर eकKला व 3याचा पIरसर �वकसीत कर?यासाठ< राGय शासन, परुात3व व व>तू संrहालये 

या �वभागाकडे सात3याने पाठपरुावा कर?यात येत आहे. सदर eकKला महानगरपा"लकेस द-क "मळाKयास eकKला 

द�ु>त व सुि>थतीत ठेवणे बधंनकारक राहणार आहे. तसेच सदर जागे�या वापराबाबत अ�धकार राहणार नाह7. सदर 

कामासाठ< तां6Dक सKलागार मे. संfमण |डझाईन >टु|डयो माफ त तयार केलेKया  eकKला द�ु>तीसाठ< 

�.१,८१,६७,९३०/- एवढा खच  अपेc'त आहे. तसेच eकKKयाचा पIरसर शासनाचा असून सदर पIरसर 

महानगरपा"लकेकडे ह>तांतर झाKयास 3या�या सुशो"भकरणासाठ< देखील खच  करावा लागणार आहे. परुात3व व व>तू 

संrहालये संचलनालयामाफ त सदर eकKला संगोपनाथ  द-क घे?यासाठ< करावया�या करारा�या मसूmयाची �त जोडून 

पाठ�वलेल7 असून सदर �त सोबत जोड?यात आल7 आहे. तर7 सदर eकKला संगोपनाथ  द-क घे?याबाबत eकKला 

द�ु>ती करणे, पIरसर सुशो"भकरण करणे कर7ता मसूmयानसुार करारनामा कर?यास मा. आयBुत यांना �ा�धकृत 

क�न मंजरू7 दे?यात येत आहे. तसेच शासनाकडुन सदर eकKKयाबाबत ह>तांतरण eकंवा करारनामा केKयानतंर 

+न�वदा �efया कर?यासाठ<�या �.१,८१,६७,९३०/- इतBया रBकमेस �शासकCय व आ�थ क मा;यता दे?यात येत आहे. 

जयतंीलाल पाट7ल :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरु कर?यात येत आहे. पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 09 :- 

 PÉÉäb÷¤ÉÆnù®ú ÊEò±±ÉÉ ´É {ÉÊ®úºÉ®ú ºÉÖ¶ÉÉäÊ¦ÉEò®úhÉ Eò®úhÉä EòÉ¨ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
ठराव f. 09 :- 

 "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात मौजे घोडबदंर येथे eकKला असून सदर eकKला परुात3व व व>त ु

संrहालये, महाराHO राGय यां�या ता�यात आहे. घोडबदंर eकKला हा राGय शासनाकडून “राGय सरंc'त >मारक” 

4हणून घो�षत असून सदर “राGय संरc'त >मारक संगोपन योजने” अंतग त संगोपनाथ  द-क देता येतो. "मरा-भाFदर 

महानगरपा"लकेमाफ त सदर eकKला व 3याचा पIरसर �वकसीत कर?यासाठ< राGय शासन, परुात3व व व>तू संrहालये 

या �वभागाकडे सात3याने पाठपरुावा कर?यात येत आहे. सदर eकKला महानगरपा"लकेस द-क "मळाKयास eकKला 

द�ु>त व सुि>थतीत ठेवणे बधंनकारक राहणार आहे. तसेच सदर जागे�या वापराबाबत अ�धकार राहणार नाह7. सदर 

कामासाठ< तां6Dक सKलागार मे. संfमण |डझाईन >टु|डयो माफ त तयार केलेKया  eकKला द�ु>तीसाठ< 

�.१,८१,६७,९३०/- एवढा खच  अपेc'त आहे. तसेच eकKKयाचा पIरसर शासनाचा असून सदर पIरसर 

महानगरपा"लकेकडे ह>तांतर झाKयास 3या�या सुशो"भकरणासाठ< देखील खच  करावा लागणार आहे. परुात3व व व>तू 
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संrहालये संचलनालयामाफ त सदर eकKला संगोपनाथ  द-क घे?यासाठ< करावया�या करारा�या मसूmयाची �त जोडून 

पाठ�वलेल7 असून सदर �त सोबत जोड?यात आल7 आहे. तर7 सदर eकKला संगोपनाथ  द-क घे?याबाबत eकKला 

द�ु>ती करणे, पIरसर सुशो"भकरण करणे कर7ता मसूmयानसुार करारनामा कर?यास मा. आयBुत यांना �ा�धकृत 

क�न मंजरू7 दे?यात येत आहे. तसेच शासनाकडुन सदर eकKKयाबाबत ह>तांतरण eकंवा करारनामा केKयानतंर 

+न�वदा �efया कर?यासाठ<�या �.१,८१,६७,९३०/- इतBया रBकमेस �शासकCय व आ�थ क मा;यता दे?यात येत आहे. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ. VÉªÉÆiÉÒ±ÉÉ±É {ÉÉ]õÒ±É -  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 10, ¨ÉÉèVÉä =kÉxÉ ºÉ´½æþ Gò. 352 + ªÉÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ VÉÉMÉä́ É®ú VÉè́ É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉEò±{É (Bio 

Diversity Park) ®úÉ¤ÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
जयमाला पाट7ल :- 

"मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात मौजे उ-न येथे सAहN f. ३५२ अ ह7 शासकCय जागा आहे. सदर 

जागेवर जैव �व�वधता �कKप (Bio Diversity P ark) तयार कर?यासाठ< शासनास सादर7करण कर?यात आले होते. 

सदर �>तावा�या अनषुगंाने शासना�या पय टन �वभागाकडे पाठपरुावा कर?यात येत आहे. महाराHO पय टन �वकास 

महामडंळ यांनी मौजे उ-न सAहN f. ३५२ अ, 'ेD ३१ हेBटर जागा 3यां�याकडे �.१/- नाममाD भाडेपvटयाने ३० 

वषा साठ< ह>तांतर7त कर?यासाठ< मा. िजKहा�धकार7, ठाणे यानंा �वनतंी केल7 आहे.  

सदर जागा महाराHO पय टन �वकास महामंडळ याचेंकडे ह>तांतर7त झाKयावर "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 

व महाराHO पय टन  �वकास महामंडळामाफ त संयBुतIर3या जैव �व�वधता उmयान �वकसीत क�न 3याचे सचंलन 

भा�गदार7 पmधतीने कर?याचे �>ता�वत आहे. मौजे उ-न हा भाग नसै�ग क साधन सामुrीने नटलेला असून सदर 

भागात पय टना�या व पया वरणा�या bHट7ने जैव �व�वधता �कKप तयार होणे आव8यक आहे. "मरा-भाFदर 

महानगरपा"लकेमाफ त सदर कामाचा स�व>तर �कKप अहवाल मे. संfमण |डझाईन >टु|डयो या सKलागारामाफ त 

तयार कर?यात आला आहे. सदर �कKपासाठ< अंदाजे �.१२०.०० कोट7 खच  अपेc'त असून �.२५ कोट7 खच  पीपीपी 

त3वावर खाजगी सं>थेकडून व उव Iरत खच  शासन व महानगरपा"लकेस भा�गदार7 पmधतीने देखील करणे शBय 

होणार आहे. जेणेक�न शहरात एक सुंदर जैव �व�वधता उmयानाची +न"म ती होऊ शकेल. तर7 सदर �कKप राब�वणेस 

मा;यता दे?यात येत आहे. यासाठ< अथ सकंKपात आव8यक तरतूद क�न �वह7त काय वाह7 कर?यात ह7 सभा मा. 

आयBुत यांना �ा�धकृत कर7त आहे. 

जयतंीलाल पाट7ल :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

नर5o मेहता :- 

 मा. आयBुत महोदय हा �वषय आपण eकती एकर म�ये करणार आहोत. सरकारबरोबर जे काह7 आपण जो �वषय 

आणला नBकC ह7 जागा टोटल एकून 'ेD याची eकती आपKया महानगरपा"लके�या gया�यात काह7 जागा eकंवा खाजगी 

जागा आहेत. सरकारची eकती याबmदल माRहती तु4हाला तूत  बोलतो आहे. 

Rदपक खां6बत :- 

 एकून जागा आहे ती 99.92 हेBटर आहे 3यापकैC आपKयाला फBत 6 हेBटर जागा ह7 फBत संर'णाकIरता Rदल7 

होती. 4हणजे Rदलेल7 आहे. 

नर5o मेहता :- 

 eकती Rदल7. 

Rदपक खां6बत :- 

 6 हेBटर आपण जो �>ताव केलेला आहे तो 31 हेBटर वरती केलेला आहे. 31 हेBटर वरती आपण हा �>ताव केलेला 

आहे. आ(ण हा �rन झोन आहे. आ�ध आपKयाकडे पवु9 जुने Iरझ Aहेशन होत एम.एम.आर.डी.ए. �या �वकासाम�ये हा �rन 

झोन आहे. �rन झोनच आपण डेAहलप करतो. 31 हेBटरम�ये तर ह7 जागा कलेBटरकडे एम.ट7.डी.सी. ने मागणी केलेल7 

आहे. एक =पया भा�याने आ(ण एम.ट7.डी.सी. आपण आ(ण ती खाजगी असे +तघे "मळून हा �ेाजेBट राब�वणार आहोत. 

नर5o मेहता :- 

 अशा कुठKया �कारचे आपKयाकडे लेखी आलेले आहे का? कोणाच आलेले आहे. 

Rदपक खां6बत :- 

 एम.ट7.डी.सी. चे आलेले आहे. 

नर5o मेहता :- 
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 आपण सोबत Rदलेले आहे. आ4हाला Rदल नाह7 ना. 

Rदपक खां6बत :- 

 नाह7 एम.ट7.डी.सी च............. 

नर5o मेहता :- 

 महासभेपढेू Rदलेले आहे का? 

Rदपक खां6बत :- 

 मी 4हटल आहे साहेब. 

नर5o मेहता :- 

 3या पDाम�ये काय आहे. आ4हाला वाचून दाखवा. 

Rदपक खां6बत :- 

 साहेब 6 जानेवार7 2017 चे पD आहे. एम.ट7.डी.सी. चे मा. आयBुतांना Rदलेले पD आहे. 

नर5o मेहता :- 

 3या�यात काय नमुद केलेले आहे पD वाचा. 

Rदपक खां6बत :- 

 3यांनी साहेब आपKयाकडे पDाम�ये काय काय मा�गतलेले आहे तक मी सांगतो. �शासकCय मा;यतेने इ>ट7मेट 

पाRहजे, नकाशा पाRहजे, �कKपावरती माRहती परुवायची असेल, �कKप पणु  झाKयावरती एम.ट7.डी.सी., बी.ओ.ट7., 

ट7.ट7.पी. रेAहे;यऐुशन 3यांनी ह7 सगळी माRहती मा�गतल7 होती. डी.पी.आर क=न मा�गतला होता. 3यांना आ4ह7 डी.पी.आर. 

तयार क�न Rदला आहे साहेब आ(ण 3या�यावर 3यांना आपण �कKप करायला तयार आहोत. 4हणून 3यांना हा ठराव 

पाRहजे. 

मा. आयBुत:- 

 या�याम�ये मा. मंDी महोदय राहूल साहेब मंDी आहेत पय टन मंDी gयां�याशी माझी चचा  झाल7. 3यानतंर 

एम.ट7.डी.सी.चे एम.डी आहेत. 3यां�याशी माझी चचा  झाल7. 3याच बरोबर िजKहाधीकार7 महोदय यां�याशी चचा  झाल7. 

आ(ण हा जै�वक �कKप बस�व?यासाठ< िजKहा�धकार7 महोदय आपKयाला जागा mयावी असा 3यांचा पRहला �>ताव होता. 

परंत ू ते िजKहा�धका-यामुळे महानगरपा"लकेला जागा mयायला तयार नाह7त. मग अशी चचा  झाल7 कC कलेBटर 

एम.ट7.डी.सी. ला जागा mयायला तयार आहे. मग एम.ट7.डी.सी. ने जागा mयावी आ(ण ती एक =पया नाममाD भा�याने 

आपKयाला mयावी आ(ण महानगरपा"लकेला एम.ट7.डी.सी. आ(ण शासन अशा +तघांनी संयBुतIर3या gयाRठकाणी 4हणजे 

तो काय fम करावा.पी.पी.पी. मॉडेलला 3या�यातला एक �ायAहेट पाट नर �यावा आ(ण नतंर तो �कKप डेAहलप करावा अशी 

आपल7 मागणी आहे. आपल7 नाह7 3या एम.ट7.डी.सी चे 4हणणे आहे. 

नर5o मेहता :- 

 एक =पयाला 4हटले का त ेआ4ह7 देऊ. 

मा. आयBुत :- 

 4हटलेले आहे आपण एक =पया पणू  जागेचे भाडे. भाडे नाममाD �यावे लागत.े 

नर5o मेहता :- 

 3या जागेम�ये मँrोज eकती आ(ण �वदाऊट मँrोजवाले eकती आहेत. 

मा. आयBुत :- 

 आपण जर मा;यता Rदल7 तर इथुन पढेु पणू  3याचं................... 

नर5o मेहता :- 

 आपण तो डी.पी.आर तयार केलेला आहे. 3याम�ये सी.आर.झेड मँrोज व;य eकती बाधीत आहे आ(ण मोकळी 

जागा eकती आहे. 

Rदपक खां6बत :- 

 सी.आर.झेड म�ये साहेब ती जी जागा आहे 99 हेBटर ती सी.आर.झेड मधल7 वगळून आपण 31 हेBटर घेतल7 आहे. 

या�याम�ये आ(ण 3या�याम�ये आपण जे-जे �पोज केलेले आहेत साहेब कॅBOेस गाड न, बटरzलाय गाड न, बाब ूगाड न, 

जंगल टाईप आपण सगळ या�याम�ये घेतलेले आहे. 3या�याम�ये रेसॉट  येणार आहे, =म येणार आहेत. हा भाग आपण 

पी.पी.पी. वर करणार आहोत. जे नॅचरल आहे त ेसव  +तकडे बनवणार. 

नर5o मेहता :- 

 इ>ट7मेट अंदाजे eकती आहे? 

Rदपक खां6बत :- 

 120 कोट7च आहे. 

नर5o मेहता :- 

 120 कोट7. 

Rदपक खां6बत :- 
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 हो. 

नर5o मेहता :- 

 3याम�ये 25 कोट7 महापा"लका भरणार. 

Rदपक खां6बत :- 

 25 कोट7 शासनाला भरेल ................... 

नर5o मेहता :- 

 आपले शे�यलु काह7 gयात |डफाईन नाह7 होत eकती त े10% होऊ शकत.े 

Rदपक खां6बत :- 

 आपण जेAहा गAहNमे;टकडे ए;टर होऊ "मट7ंग वगरेै लागतील तेAहा सगळ होईल. 

नर5o मेहता :- 

 मला खाल7 एवढेच सांगायचे आहे. उmया शासनाने सां�गतल Rठक आहे 25 कोट7 आ4ह7 देऊ 70 कोट7 बाकC तु4ह7 

टाका पण हे शBय आहे का? 

Rदपक खां6बत :- 

 3यावेळी आ4ह7 तुम�याकडे परत येणार. 

मा. आयBुत :- 

 आपण �ी;सीपलला मा;यता mया. 3यानतंर शासनाने जे 4हटले कC आता 10% फBत महापा"लकेने mयाव आ(ण 

90% आ4ह7 क= आ(ण आपण तोह7 �>ताव आपKयाकडे सादर क=. 

नर5o मेहता :- 

 माझी तु4हाला तीच �वनतंी राह7ल कC, आपला तो �>ताव तयार करा शासनाला हे सांगा. आ4ह7 पी.पी.पी. त3वावर 

क=................... 

मा आयBुत :- 

 3या�याम�ये असे करा आताच सांगा कC, जेवढा �कKपाचा +नधी खच  होईल 3याचा 10% खच  महानगरपा"लका 

करेल gया अट7वर मंजुर7 दे?यात येत आहे. 4हणजे मग शासन �वचार करेल 3या�यावर. 

नर5o मेहता :- 

 3याम�ये माझी सुचना �यावी. जो काह7 �कKपाला खच  होईल 3याम�ये 10% महापा"लकेचा Rह>सा राह7ल उव Iरत 

हा शासन eकंवा इतर मागा नेच करावा आ(ण gयाम�ये कुठKयाह7 �कारचा बदल असेल तर परत महासभेपढेु यावे. 

बन ड |डमेलो :- 

 +तथे मला वाटत 10-15 घरे आहेत. फार काळापासुन 3यांनी केलेल7 लागवड 3याचा काह7 सAहN केला आहे का eकती 

लोक बा�धत होत आहेत. 

मा. आयBुत :- 

 आता आपण फार �ाथ"मक अव>थेत आहोत. आपले क;से;ट आहे का नाह7 या�यावर चाल ुआहे. आपले क;से;ट 

RदKयानतंर मग �या. सगpया गोHट7 3या�याम�ये येतील. कोणाला �व>था�पत क=न 3या�याम�ये �कKप बस�वणे वगरेै 

तसे करणार नाह7 शासनसु�दा करणार नाह7. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सुचनेसह मंजुर. 

�करण f. 10 :- 

 ¨ÉÉèVÉä =kÉxÉ ºÉ´½æþ Gò. 352 + ªÉÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ VÉÉMÉä́ É®ú VÉè́ É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉEò±{É (Bio Diversity Park) 

®úÉ¤ÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
ठराव f. 10 :- 

"मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात मौजे उ-न येथे सAहN f. ३५२ अ ह7 शासकCय जागा आहे. सदर 

जागेवर जैव �व�वधता �कKप (Bio Diversity P ark) तयार कर?यासाठ< शासनास सादर7करण कर?यात आले होते. 

सदर �>तावा�या अनषुगंाने शासना�या पय टन �वभागाकडे पाठपरुावा कर?यात येत आहे. महाराHO पय टन �वकास 

महामडंळ यांनी मौजे उ-न सAहN f. ३५२ अ, 'ेD ३१ हेBटर जागा 3यां�याकडे �.१/- नाममाD भाडेपvटयाने ३० 

वषा साठ< ह>तांतर7त कर?यासाठ< मा. िजKहा�धकार7, ठाणे यानंा �वनतंी केल7 आहे.  

सदर जागा महाराHO पय टन �वकास महामंडळ याचेंकडे ह>तांतर7त झाKयावर "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 

व महाराHO पय टन  �वकास महामंडळामाफ त संयBुतIर3या जैव �व�वधता उmयान �वकसीत क�न 3याचे सचंलन 

भा�गदार7 पmधतीने कर?याचे �>ता�वत आहे. मौजे उ-न हा भाग नसै�ग क साधन सामुrीने नटलेला असून सदर 

भागात पय टना�या व पया वरणा�या bHट7ने जैव �व�वधता �कKप तयार होणे आव8यक आहे. "मरा-भाFदर 

महानगरपा"लकेमाफ त सदर कामाचा स�व>तर �कKप अहवाल मे. संfमण |डझाईन >टु|डयो या सKलागारामाफ त 

तयार कर?यात आला आहे. सदर �कKपासाठ< अंदाजे �.१२०.०० कोट7 खच  अपेc'त असून �.२५ कोट7 खच  पीपीपी 

त3वावर खाजगी सं>थेकडून व उव Iरत खच  शासन व महानगरपा"लकेस भा�गदार7 पmधतीने देखील करणे शBय 
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होणार आहे. जेणेक�न शहरात एक सुंदर जैव �व�वधता उmयानाची +न"म ती होऊ शकेल. तर7 सदर �कKप राब�वणेस 

मा;यता दे?यात येत आहे. यासाठ< अथ सकंKपात आव8यक तरतूद क�न �वह7त काय वाह7 कर?यात ह7 सभा मा. 

आयBुत यांना �ा�धकृत कर7त आहे. 

सुचक :- 0ी. जयमाला पाट�ल                अनमुोदक :- 0ी. जयतंीलाल ग"ुनाथ पाट�ल 

सदर ठरावाम�ये सुचक /ी. नर5o मेहता व अनमुोदक /ी. शरद पाट7ल यांनी खाल7ल�माणे सुचना मांडल7. 

सदर �>तावात 10% पे'ा जा>त खच  महापा"लकेने क= नये अशी सुचना मांडत आहे. 

 

ठराव सुचनेसह सवा5नमुत ेमंजूर 
 

ºÉ½þÒ/- 
महापौर 

�मरा भा9दर महानगरपा�लका 

�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 11, ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
¶ÉÉ³äýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ (MÉhÉ´Éä¶É ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ) ´ÉºiÉÖ º´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É³ýhÉÉ−ªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉSÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ, ®úÉäJÉ 
º´É¯û{ÉÉiÉ lÉä]õ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ´É +ÉÌlÉEò ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Ê¨É³ýhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
�शांत केळुसकर :- 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ 35 ¶ÉÉ³ýÉ EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉÚxÉ Ênù. 30 ºÉ{]åõ¤É®ú 2016 SªÉÉ {É]õºÉÆJªÉäxÉÖºÉÉ®ú <. 1 
±ÉÒ iÉä <. 8 ´ÉÒ {ÉªÉÈiÉ BEÖòhÉ 8563 Ê´ÉtÉlÉÔ-Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ ¨ÉxÉ{ÉÉ ¶ÉÉ³ýÉÆ̈ ÉvªÉä Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +É½äþiÉ. ºÉxÉ 2017-18 ªÉÉ 
¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä Ê´ÉtÉlÉÔ-Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒÆxÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ, ¶ÉÉ±ÉäªÉ MÉhÉ´Éä¶É- ]õÉªÉºÉ½þ (|ÉiªÉäEòÒ-2), ¤ÉÖ]õ-¨ÉÉäVÉä, ´É½þªÉÉ, 
nù{iÉ®äú, {ÉÉhªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉ]õ±ªÉÉ <iªÉÉnùÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä ½þÉäiÉä. +ÆnùÉÊVÉiÉ JÉÉ±ÉÒ xÉ¨ÉÖnù Eäò±Éä±ªÉÉ {ÉÊ®úÊ¶É¹]õÉiÉÒ±É 
nù®úÉ|É¨ÉÉhÉä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ/Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ®úÉäJÉ ®úCEò¨É iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉ¨ÉvªÉä ´ÉMÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.  

ºÉxÉ 2017-18 ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ ´É |ÉiªÉäEòÒ ¨ÉÖ±Éä/¨ÉÖ±ÉÒ ÊxÉ½þÉªÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä nù®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ 
+É±Éä±Éä +É½äþ. 

+.Gò. ´ÉMÉÇ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ =nÖÇù ¨ÉÖ±ÉÒ 
1 1 ±ÉÒ 1500 1650 1700 
2 2 ®úÒ 1500 1650 1700 
3 3 ®úÒ 1650 1850 1900 
4 4 lÉÒ 1650 1850 1900 
5 5 ´ÉÒ 1650 1850 1900 
6 6 ´ÉÒ 2400 2400 2400 
7 7 ´ÉÒ 2400 2400 2400 
8 8 ´ÉÒ 2400 2400 2400 

iÉ®úÒ ¶ÉÉºÉxÉÊxÉhÉÇªÉ Gò. Êb÷ºÉÒ]õÒ 2316/|É.Gò.133/EòÉ.1417 Ênù.05/12/2016 xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉÆ̈ ÉvªÉä ´ÉºiÉÖº´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É³ýhÉÉ−ªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉSÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ, ®úÉäJÉ º´É¯û{ÉÉiÉ lÉä]õ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ 
Eò®úhªÉÉSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä±Éä +É½äþ. ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉiÉÒ±É {ÉÊ®úÊ¶É¹`ö +xÉÖ.Gò.8 MÉhÉ´Éä¶É, +.Gò. 41 ¶ÉÉ³äýSÉä nù{iÉ®ú (Shool 
Bag), +.Gò. 42 {ÉÉnùjÉÉhÉä (Shoes) ªÉÉ ´ÉºiÉÖ +É½äþiÉ. |ÉiªÉäEò Ê´ÉtÉlªÉÉÈºÉ BEò VÉÉäb÷Ò ¤ÉÖ]õ-¨ÉÉäVÉä, nù{iÉ®ú, {ÉÉhªÉÉSÉÒ 
¤ÉÉ]õ±ÉÒ `ö®ú´ÉÚxÉ Ênù±Éä±ªÉÉ ´ÉÁÉÆSÉÉ ºÉÆSÉ, nùÉäxÉ ¶ÉÉ±ÉäªÉ MÉhÉ´Éä¶É +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú ºÉÆSÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉä +É½äþ. 

ºÉnù®ú ´ÉºiÉÖÆSÉÒ JÉ®äúnùÒ {ÉÉ±ÉEòÉÆxÉÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ {Éè¶ÉÉ¨ÉvÉÚxÉ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ +É½äþiÉ. ¶ÉÉ±ÉäªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä 
{ÉÉ±ÉEòÉÆxÉÒ JÉ®äúnùÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ´ÉºiÉÖÆSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉÒ ¶É½þÉÊxÉ¶ÉÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eäò±Éä±Éä nù®ú ËEò´ÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ´É®úÒ±É 
®úCEò¨É ªÉÉ¨ÉvÉÒ±É VÉÒ ®úCEò¨É Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉÒ ®úCEò¨É ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ +É½äþ. ¨ÉÆVÉÖ®ú ZÉÉ±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ 
±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ lÉä]õ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +Énäù¶É Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉä +É½äþiÉ. Ê½þ |ÉÊGòªÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¶ÉÉ³äýiÉ Ê¶ÉIÉhÉ 
PÉäiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ/±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈEò®úÒiÉÉ Ênù.31 VÉÖ±Éè 2017 {ÉªÉÈiÉ ±ÉÉMÉÖ ®úÉÊ½þ±É.  

xÉÊ´ÉxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ |É´Éä¶É PÉäiÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 8 Ênù́ ÉºÉÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ JÉ®äúnùÒ Eò¯ûxÉ ¶ÉÉ±ÉäªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒEòbä÷ 
JÉ®äúnùÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ´ÉºiÉÖÆSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ´É¯ûxÉ ®úCEò¨É ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò¯ûxÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eäò±Éä±Éä nù®ú ËEò´ÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ´É®úÒ±É ®úCEò¨É ªÉÉ¨ÉvÉÒ±É 
VÉÒ ®úCEò¨É Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉÒ ®úCEò¨É ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ lÉä]õ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iÉºÉäSÉ +{É´ÉÉnùÉi¨ÉEò 
{ÉÊ®úºlÉÒiÉÒiÉ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ/Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉÉxÉÉ Ê´É±ÉÆ¤É +lÉ´ÉÉ =Ê¶É®ú ZÉÉ±ªÉÉSªÉÉ EòÉ®úhÉÉSÉÒ ¶É½þÉÊxÉ¶ÉÉ 
Eò®úhªÉÉºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ ®úCEò¨É näùhªÉÉºÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉ¤É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ºÉÉÉä. ªÉÉÆxÉÉ ½þÒ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ 
Eò®úÒiÉ +É½äþ. 
वषा  भानशुाल7 :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 महापौर मॅडम आपKया परवानगीने बोलतो आयBुत साहेब आता आपण जे शाळेतKया �वmया�या_ना थेट 3यां�या 

अकाऊंटम�ये पसेै जमा करायचे आहेत. आता हे पसेै �वmया�या_�या का पालका�ंया अकाऊंटम�ये जमा करायचे आहेत? 

कोणा�या अकाऊंटम�ये जमा करायचे आहे? कस ते पण समजावनू सांगा आ(ण दसुरा �वषय असा आहे. 

मा. महापौर :- 
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 �वmयाथ9 eकंवा 3यांची माता. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 ओके मॅडम आ(ण दसुरे असे आहे कC आता जे बील mयायला बील RदKयानतंर आपKयाला मु)य�यापकाला देणार 

3या�यानतंर मु)या�यापक आपKया "श'ण अ�धका�याला �+त+नधी करणार. बरोबर मॅडम आता प>ुतक वेगpया दकुानात 

"मळत,े शुज वेगpया दकुानात, कपडे वेगpया दकुानात "मळतात. मग हे बील आणायच कस लोकांनी. �3येकाने >वतंD 

6बल आणायचे कC............... 

मा. महापौर :- 

 प>ुतक Rदल7 जातील. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 प>ुतक नाह7 देत नोटबकु देत आहोत आपण. 

मा. महापौर :- 

 फBत नोटबकु अशी गोHट आहे जे +तथे "मळत नाह7. बाकC मला वाटत बटु बाकC सगळ एका दकुानात........ 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 बॅग, कपडे सव  Rठक आहे पण त.े........... 

मा. महापौर :- 

 ॲड क=न देणार. 
 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 >वतंD बील देणार 4हणजे �3येकाने बॅगचे वेगळे बील, कप�याचे वेगळ अस......... 

मा. महापौर :- 

 चालेल 3यांना टोटल जे काह7 कमी असेल त ेभेटणार. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 Rठक आहे. 

तारा घरत :- 

 मी काय सांगत े आपKया Gया शाळेम�ये जे "शकतात ते सगळे �वmयाथ9 काह7 शेठ नाह7त. सगळे गर7बच 

�वmयाथ9 आपKया शाळेत "शकायला येतात. मग 3यांची बँकेची खाती नाह7त ते लोक काय करतील? 

मा. महापौर :- 

 खात ेखोलायचे. 

तारा घरत :- 

 Gया�याम�ये डॉBयमेु;ट नाह7त अशी पण आपKया शाळेत "शकतात. 

मा. महापौर :- 

 ताई हा शासनाचा +नण य आहे. आपण +नण य केलेला नाह7. 

तारा घरत :- 

 पण 3या�यासाठ< काय करायचे. 

मा. महापौर :- 

 मी परत तु4हाला सांगत ेशासनाचा +नण य आहे. त ेआपKयाला करावेच लागेल. 3यां�या पालकांनी 3यांचे >वत:चे 

खात ेखोलायचे आ(ण त ेकरायचे आहे. ठराव सवा_नमुत ेमंजरू. पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 11 :- 

 ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¶ÉÉ³äýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ 
(MÉhÉ´Éä¶É ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ) ´ÉºiÉÖ º´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É³ýhÉÉ−ªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉSÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ, ®úÉäJÉ º´É¯û{ÉÉiÉ lÉä]õ 
Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ´É +ÉÌlÉEò ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Ê¨É³ýhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 11 :- 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ 35 ¶ÉÉ³ýÉ EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉÚxÉ Ênù. 30 ºÉ{]åõ¤É®ú 2016 SªÉÉ {É]õºÉÆJªÉäxÉÖºÉÉ®ú <. 1 
±ÉÒ iÉä <. 8 ´ÉÒ {ÉªÉÈiÉ BEÖòhÉ 8563 Ê´ÉtÉlÉÔ-Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ ¨ÉxÉ{ÉÉ ¶ÉÉ³ýÉÆ̈ ÉvªÉä Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +É½äþiÉ. ºÉxÉ 2017-18 ªÉÉ 
¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä Ê´ÉtÉlÉÔ-Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒÆxÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ, ¶ÉÉ±ÉäªÉ MÉhÉ´Éä¶É- ]õÉªÉºÉ½þ (|ÉiªÉäEòÒ-2), ¤ÉÖ]õ-¨ÉÉäVÉä, ´É½þªÉÉ, 
nù{iÉ®äú, {ÉÉhªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉ]õ±ªÉÉ <iªÉÉnùÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä ½þÉäiÉä. +ÆnùÉÊVÉiÉ JÉÉ±ÉÒ xÉ¨ÉÖnù Eäò±Éä±ªÉÉ {ÉÊ®úÊ¶É¹]õÉiÉÒ±É 
nù®úÉ|É¨ÉÉhÉä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ/Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ®úÉäJÉ ®úCEò¨É iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉ¨ÉvªÉä ´ÉMÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.  

ºÉxÉ 2017-18 ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ ´É |ÉiªÉäEòÒ ¨ÉÖ±Éä/¨ÉÖ±ÉÒ ÊxÉ½þÉªÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä nù®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ 
+É±Éä±Éä +É½äþ. 

+.Gò. ´ÉMÉÇ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ =nÖÇù ¨ÉÖ±ÉÒ 
1 1 ±ÉÒ 1500 1650 1700 
2 2 ®úÒ 1500 1650 1700 
3 3 ®úÒ 1650 1850 1900 



¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 19/05/2017         {ÉÉxÉ Gò. 54 

4 4 lÉÒ 1650 1850 1900 
5 5 ´ÉÒ 1650 1850 1900 
6 6 ´ÉÒ 2400 2400 2400 
7 7 ´ÉÒ 2400 2400 2400 
8 8 ´ÉÒ 2400 2400 2400 

iÉ®úÒ ¶ÉÉºÉxÉÊxÉhÉÇªÉ Gò. Êb÷ºÉÒ]õÒ 2316/|É.Gò.133/EòÉ.1417 Ênù.05/12/2016 xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉÆ̈ ÉvªÉä ´ÉºiÉÖº´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É³ýhÉÉ−ªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉSÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ, ®úÉäJÉ º´É¯û{ÉÉiÉ lÉä]õ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ 
Eò®úhªÉÉSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä±Éä +É½äþ. ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉiÉÒ±É {ÉÊ®úÊ¶É¹`ö +xÉÖ.Gò.8 MÉhÉ´Éä¶É, +.Gò. 41 ¶ÉÉ³äýSÉä nù{iÉ®ú (Shool 
Bag), +.Gò. 42 {ÉÉnùjÉÉhÉä (Shoes) ªÉÉ ´ÉºiÉÖ +É½äþiÉ. |ÉiªÉäEò Ê´ÉtÉlªÉÉÈºÉ BEò VÉÉäb÷Ò ¤ÉÖ]õ-¨ÉÉäVÉä, nù{iÉ®ú, {ÉÉhªÉÉSÉÒ 
¤ÉÉ]õ±ÉÒ `ö®ú´ÉÚxÉ Ênù±Éä±ªÉÉ ´ÉÁÉÆSÉÉ ºÉÆSÉ, nùÉäxÉ ¶ÉÉ±ÉäªÉ MÉhÉ´Éä¶É +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú ºÉÆSÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉä +É½äþ. 

ºÉnù®ú ´ÉºiÉÖÆSÉÒ JÉ®äúnùÒ {ÉÉ±ÉEòÉÆxÉÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ {Éè¶ÉÉ¨ÉvÉÚxÉ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ +É½äþiÉ. ¶ÉÉ±ÉäªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä 
{ÉÉ±ÉEòÉÆxÉÒ JÉ®äúnùÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ´ÉºiÉÖÆSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ´É¯ûxÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉÒ ¶É½þÉÊxÉ¶ÉÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eäò±Éä±Éä nù®ú ËEò´ÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ´É®úÒ±É 
®úCEò¨É ªÉÉ¨ÉvÉÒ±É VÉÒ ®úCEò¨É Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉÒ ®úCEò¨É ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ +É½äþ. ¨ÉÆVÉÖ®ú ZÉÉ±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ 
±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ lÉä]õ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +Énäù¶É Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉä +É½äþiÉ. Ê½þ |ÉÊGòªÉÉ ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¶ÉÉ³äýiÉ Ê¶ÉIÉhÉ 
PÉäiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ/±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈEò®úÒiÉÉ Ênù.31 VÉÖ±Éè 2017 {ÉªÉÈiÉ ±ÉÉMÉÖ ®úÉÊ½þ±É.  

xÉÊ´ÉxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ |É´Éä¶É PÉäiÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 8 Ênù́ ÉºÉÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ JÉ®äúnùÒ Eò¯ûxÉ ¶ÉÉ±ÉäªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒEòbä÷ 
JÉ®äúnùÒ Eäò±Éä±ªÉÉ ´ÉºiÉÖÆSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ´É¯ûxÉ ®úCEò¨É ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò¯ûxÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eäò±Éä±Éä nù®ú ËEò´ÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ´É®úÒ±É ®úCEò¨É ªÉÉ¨ÉvÉÒ±É 
VÉÒ ®úCEò¨É Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉÒ ®úCEò¨É ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ lÉä]õ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iÉºÉäSÉ +{É´ÉÉnùÉi¨ÉEò 
{ÉÊ®úºlÉÒiÉÒiÉ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ/Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉÉxÉÉ Ê´É±ÉÆ¤É +lÉ´ÉÉ =Ê¶É®ú ZÉÉ±ªÉÉSªÉÉ EòÉ®úhÉÉSÉÒ ¶É½þÉÊxÉ¶ÉÉ 
Eò®úhªÉÉºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ ®úCEò¨É näùhªÉÉºÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉ¤É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ºÉÉÉä. ªÉÉÆxÉÉ ½þÒ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ 
Eò®úÒiÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ¨É. ´É¹ÉÉÇ ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 12, JÉÉVÉMÉÒEò®úhÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ |É¦ÉÉMÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ÊxÉ½þÉªÉ nèùxÉÆÊnùxÉ ´ÉÉìbÇ÷ºÉ¡òÉ<Ç, PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ´É 
BEòÉÎi¨ÉEò b÷ÉºÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eò®úhÉä EòÉ¨ÉÉSªÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÌlÉEò ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Ê¨É³ýhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
नर5o मेहता :- 

 Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉÉ¨ÉvÉÒ±É ÊxÉEò¹ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶É½þ®úÉiÉÒ±É PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
Eò®úhÉäEòÊ®úiÉÉ ®úºiÉä, MÉ]õÉ®äú ºÉ¡òÉ<Ç Eò®úhÉä nèùxÉÆÊnùxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ®úÉ PÉxÉEòSÉ®úÉ Ê´É±ÉMÉÒEò®hÉ Eò°üxÉ (+Éä±ÉÉ EòSÉ®úÉ 
+ÉÊhÉ ºÉÖEòÉ EòSÉ®úÉ) º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉ½þxÉÉiÉÖxÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä <iªÉÉnùÒ ¤ÉÉ¤ÉÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +É½äþ. º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ 
+Ê¦ÉªÉÉÆxÉÉ¨ÉvªÉä xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ +ÉMÉÉ¨ÉÒ 05 ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä ½þÉähÉÉ®úÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäSÉÒ ´ÉÉfø, 
xÉ´ªÉÉxÉä ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ−ªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ, ®úºiÉä, MÉ]õÉ®äú, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒEò +ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉnùÒ ¤ÉÉ¤ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä>ðxÉ nèùxÉÆÊnùxÉ 
ºÉÉ¡òºÉ¡òÉ<Ç ´É PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉäEò¨ÉÒ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò 
+É½äþ. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÒ iÉÉÆjÉÒEò ºÉ±±ÉÉMÉÉ®úÉSÉÒ ÊxÉªÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÉSÉÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É 
(DPR) 10 Ênù´ÉºÉÉÆiÉ iÉªÉÉ®ú Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÉ ´É iªÉÉºÉÉ ö̀Ò 8 Ênù´ÉºÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäSÉÒ 
¨ÉÆVÉÚ®úÒ PÉä>ðxÉ iªÉÉxÉÆiÉ®ú 15 Ênù´ÉºÉÉÆiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.  
 ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) iÉªÉÉ®ú ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ® +ÆÊiÉ¨É ¨ÉÆVÉÚ®úÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉä<Ç{ÉªÉÇÆiÉ ºÉtÉ 
EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±Éä ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ ={É®úÉäCiÉ EòÉ¨ÉÉSªÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ Eò®úÉ®úxÉÉ¨ÉÉiÉÒ±É 
+]õÒ¶ÉiÉÔxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø näùhÉäºÉ ´É ªÉÉEòÉ¨ÉÒ ªÉähÉÉ−ªÉÉ JÉSÉÉÇºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ.  
 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä Ênù±Éä±ªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ´É ½þÉiÉÉ³ýhÉÒ ÊxÉªÉ¨É 2016 +x´ÉªÉä 
Ênù. 01 ¨Éä, 2017 {ÉÉºÉÚxÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É +Éä±ÉÉ ´É ºÉÖEòÉ EòSÉ®úÉ Ê´É±ÉMÉÒEò®úhÉ ¨ÉÉäÊ½þ¨É ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉSÉä 
ÊxÉnæù¶É Ênù±Éä±Éä +É½äþiÉ. iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¤ÉÆÊnùºiÉ ´ÉÉ½þxÉÉiÉÚxÉ +Éä±ÉÉ ´É ºÉÖEòÉ EòSÉ−ªÉÉSÉÒ ´ÉäMÉ´ÉäMÉ³ýÒ ´ÉÉ½þiÉÖEò 
Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò 3 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉäSÉÒ 24 +ÊiÉÊ®úCiÉ ´ÉÉ½þxÉä |ÉSÉ±ÉÒiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú nù®úÉiÉ ={É±É¤vÉ Eò®úhÉäºÉ ´É ªÉähÉÉ−ªÉÉ JÉSÉÉÇºÉ 
Ê½þ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 
+नलम ढवण :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 एक अपे'ा माझी अशी होती कC आपला महाराHOात नववा fमाकं आहे. तर मला वाटत ेआपले आरोtय खा3याचे 

अ"भनदंन करायचे आहे. कारण नववा fमांक एक लहान गोHट नाह7. पणू  महाराHOात तर मी आपKया सगpयां�या वतीने 

3यांचे अ"भनदंन करत.े +तसरे बर7च चचा  झाल7 ओला कचरा सुका कचरा हे ते पण मु)यमंqयांनी असे +नदNश Rदलेले आहेत 

कC आपKयाला ये3या 4 मRह;यात हे ओला कचरा आ(ण सुका कचरा आहे. ॲBट सोस  सेrीगेट करायचे आहे आ(ण that is 
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competition आ(ण 3या Rदशेने आपण हे जे ठरावाम�ये सगpयांनी संमती Rदल7 आहे 3यासाठ< मी सगpयांना खुप 

अ"भनदंन देते आ(ण आपले शहर Gया Rहशोबाने लवकरात लवकर पRहKया fमाकंावर यायचे आ(ण आपले सॅrीगेशन क=न 

आपले 3या >व�छ सवN'णसाठ< पRहला नबंर येणार. तर आपKया सगpयांनी ते �य3न करायचे आहेत. आ(ण खास 4हणजे 

वेतोसकर साहेबांनी मला सां�गतले 9% 3यां�या वॉडा त हे सॅrीगेशन केलेले आहे आ(ण 3यात 3यांनी एक सBसेसफुल केलेले 

आहे. 4हणून मी सभागहृा�या वतीने 3यांचेह7 अ"भनदंन करायचे आहे आ(ण सगpया नगरसेवकांनी 3यांचे सारखे क=न 

सहभाग आपKया शहरासाठ< mयायचे अशी �वनतंी आहे आ(ण 3याचबरोबर ठराव सवा नमुत ेमंजुर करत.े 

भगवती शमा  :- 

 मॅडम सॅ�rगेशन होना चाRहए हर नगरसेवक सबम5 जागकृता ला रहे है| हर सोसायट7 म5 जागकृता ला रहे है| 

सॅ�rगेशन होना चाRहए डबे अलग-अलग रखने के "लए उनम5 जागकृता ला रहे है| लेeकन कुछ जगह के अंदर म5 एैसी �चजे 

हुई है उस सोसायट7 म5 आपको मालुम है टॅBस भरने के "लए �ॉ�लेम आता है| तो कुछ सोसायट7 के अंदर म5 एैसी सम>या 

आती है तो �शासन को उनको भी थोडा डेAहलप करना चाRहए| वहाँ पे 6बमार7 होती है| हम सहयोग कर रहे है �शासनने भी 

थोडा सहयोग कर के सोसायट7य� को कोऑपरेट करे| 

मा. महापौर :- 

 उठा रहे है| हमारे �वनतंी के बाद वहा ँसे उठाया गया है| एक Rदन पडा रहता है तो लोगो म5 दसुरे Rदन जागकृता 

आती है| 

भगवती शमा  :- 

 वो कर रहे है, सभी कर रहे है महापौर मॅडम एैसा दसुरा कोई �पोजल है Bया? उसके "लए महानगरपा"लका सदन 

म5 चचा  हुई थी कC �गला कचरा सुका कचरा के आयोजन �ोAहाईड कर5गे एैसा कोई है Bया? �ावधान िजसम5 सोसायट7 से 

वसुल कर5गे| एैसा �>ताव आया था तो एैसा कई लोगो म5 �म फैला हुआ है कC, उनको महानगरपा"लका के mवारा ड�बे 

"मल5गे| एैसी कोई योजना है Bया? 

सुहास रकवी :- 

 महापौर मॅडम, माझ ेअसे 4हणणे आहे कC नगरसेवक +नधीतनु तु4ह7 आ4हाला Rदले नगरसेवक +नधी आ4ह7 

mयायला तयार आहोत. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू. ठराव 

�करण f. 12 :-  

JÉÉVÉMÉÒEò®úhÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ |É¦ÉÉMÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ÊxÉ½þÉªÉ nèùxÉÆÊnùxÉ ´ÉÉìbÇ÷ºÉ¡òÉ<Ç, PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ´É BEòÉÎi¨ÉEò 
b÷ÉºÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eò®úhÉä EòÉ¨ÉÉSªÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÌlÉEò ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Ê¨É³ýhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 12 :- 

 Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉÉ¨ÉvÉÒ±É ÊxÉEò¹ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶É½þ®úÉiÉÒ±É PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
Eò®úhÉäEòÊ®úiÉÉ ®úºiÉä, MÉ]õÉ®äú ºÉ¡òÉ<Ç Eò®úhÉä nèùxÉÆÊnùxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ®úÉ PÉxÉEòSÉ®úÉ Ê´É±ÉMÉÒEò®hÉ Eò°üxÉ (+Éä±ÉÉ EòSÉ®úÉ 
+ÉÊhÉ ºÉÖEòÉ EòSÉ®úÉ) º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉ½þxÉÉiÉÖxÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä <iªÉÉnùÒ ¤ÉÉ¤ÉÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +É½äþ. º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ 
+Ê¦ÉªÉÉÆxÉÉ¨ÉvªÉä xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ +ÉMÉÉ¨ÉÒ 05 ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä ½þÉähÉÉ®úÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäSÉÒ ´ÉÉfø, 
xÉ´ªÉÉxÉä ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ−ªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ, ®úºiÉä, MÉ]õÉ®äú, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒEò +ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉnùÒ ¤ÉÉ¤ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä>ðxÉ nèùxÉÆÊnùxÉ 
ºÉÉ¡òºÉ¡òÉ<Ç ´É PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉäEò¨ÉÒ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò 
+É½äþ. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÒ iÉÉÆjÉÒEò ºÉ±±ÉÉMÉÉ®úÉSÉÒ ÊxÉªÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÉSÉÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É 
(DPR) 10 Ênù´ÉºÉÉÆiÉ iÉªÉÉ®ú Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÉ ´É iªÉÉºÉÉ ö̀Ò 8 Ênù´ÉºÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäSÉÒ 
¨ÉÆVÉÚ®úÒ PÉä>ðxÉ iªÉÉxÉÆiÉ®ú 15 Ênù´ÉºÉÉÆiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.  
 ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) iÉªÉÉ®ú ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ® +ÆÊiÉ¨É ¨ÉÆVÉÚ®úÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉä<Ç{ÉªÉÇÆiÉ ºÉtÉ 
EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±Éä ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ ={É®úÉäCiÉ EòÉ¨ÉÉSªÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ Eò®úÉ®úxÉÉ¨ÉÉiÉÒ±É 
+]õÒ¶ÉiÉÔxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø näùhÉäºÉ ´É ªÉÉEòÉ¨ÉÒ ªÉähÉÉ−ªÉÉ JÉSÉÉÇºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ.  
 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä Ênù±Éä±ªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ´É ½þÉiÉÉ³ýhÉÒ ÊxÉªÉ¨É 2016 +x´ÉªÉä 
Ênù. 01 ¨Éä, 2017 {ÉÉºÉÚxÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É +Éä±ÉÉ ´É ºÉÖEòÉ EòSÉ®úÉ Ê´É±ÉMÉÒEò®úhÉ ¨ÉÉäÊ½þ¨É ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉSÉä 
ÊxÉnæù¶É Ênù±Éä±Éä +É½äþiÉ. iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¤ÉÆÊnùºiÉ ´ÉÉ½þxÉÉiÉÚxÉ +Éä±ÉÉ ´É ºÉÖEòÉ EòSÉ−ªÉÉSÉÒ ´ÉäMÉ´ÉäMÉ³ýÒ ´ÉÉ½þiÉÖEò 
Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò 3 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉäSÉÒ 24 +ÊiÉÊ®úCiÉ ´ÉÉ½þxÉä |ÉSÉ±ÉÒiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú nù®úÉiÉ ={É±É¤vÉ Eò®úhÉäºÉ ´É ªÉähÉÉ−ªÉÉ JÉSÉÉÇºÉ 
Ê½þ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
नर5o मेहता :- 



¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 19/05/2017         {ÉÉxÉ Gò. 56 

 मॅडम एक “क” खाल7 �>ताव आहे. घनकचरा Aयव>थापन व हाताळणी +नयम 2016 नसुार घनकचरा �वलगीकरण 

करणे. ड>टबीन खरेद7 करणेबाबत 

�शांत केळुसकर :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

नर5o मेहता :- 

 मा. महापौर मॅडम हा माझा �>ताव आहे gयासाठ< आपण ते क खाल7 ि>वकारावे. �वषय असा आहे कC इलेBशन 

क"मशनर�या गाईड लाईन �माणे >वेचछा +नधी हे तीन मRह;यापवू9 खच  करायला पाRहजे. तीन मRह;या�या कालावधीत 

खच  करता येत नाह7. +नवडणुका आता आहेत तीन मRह;या�या आतम�ये असKयाने तो +नधी आता वापरता येणार नाह7. 

पण नगरसेवक +नधीचा हेडम�ये ती अमाऊंट "शKलक आहे. तर ती आ4ह7 पणू  आरोtय मुळ हेडम�ये पनु �व+नयोजन करतो 

आ(ण 3याम�ये gया शहरासाठ< लागणारे ड>टबीन 8 हजारपे'ा जा>त सोसायट7 आपKयाकडे आहेत. 3यासाठ< ते खरेद7 

करावे आ(ण 3याला कुठलाह7 चाज  न घेता त ेदे?यात यावे. 3यांना यापढेु अशा�कारे दोन ड�बे घेणे बधंनकारक राहतील Gया 

भागाम�ये मो�या �माणात >लम आ(ण व>ती असतील 3या�माणे करावे. 3याम�ये अजुन एक एखाद7 मोठ< सोसायट7 

असेल तर 3याम�ये eकती mयायचे हे आयBुतांना अ�धकार राह7ल. 

म"ल न |डसा :- 

 मॅडम मला एक सांगायचे आहे मी eक3येक वषा पासून eकतीतर7 सोसायट7म�ये हे सॅ�rगेशनचे बोलत आहे. 3याचे 

पॉXयलेुशन येत आहे. पण जेAहा त ेसोसायट7 सॅ�rगेट क=न घेतात ते आपले कलेBशन करणारे जे कम चार7 आहेत ते एकD 

टाकतात. आ(ण ते कमXल7टल7 |डमोड9नेट होत आहेत. सोसायट7वाले �3येक शाळेम�ये माjयाकडून जेवढे होत ेतेवढे करत.े 

दसुरे काय आहे कC पणेु 4य;ुसीपल कॉप�रेशनम�ये मी एक मोRहम चाल ु केल7 होती. +तथे मी जाऊन भेटले एका 

साई;ट7सला. लेडीज साई;ट7स आ(ण पणेु 4य;ुसीपल कॉप�रेशनम�ये गेले. +तथे कॉलेजम�ये, य+ुनAह "सट7म�ये एक 

कलेBशन स5टर ठेवलेले �भागाम�ये इ;सीनरेटर ठेवलेले Gयामुळे हे सॅनेटर7 कलेBशन जे होते that is all bunt out and 

the are she use for a gardens sccandary एक /ेडस  �3येक सोसायट7म�ये �ा;चेस पडलेले असतात. झाडे, पाले 

र>3यावर all this is gold हे घेऊन जर आपण /ेडस  म�ये टाकून 3याला क4पोि>टंगला जर यजु केल तर ते पण यजुफुल 

आहे तर हे अलॉग धीज ड>टबीन आपKयानला �3येक �भागाम�ये ठेवले एक /ेडस  आ(ण एक इ;सीनरेटर तर कुठेतर7 

आपण काह7तर7  सु�वात क� शकतो. 

�भात पाट7ल :- 

 मला यांची सुचना आवडल7 कारण जेAहापासून ओला कचरा आ(ण सुका कचरा वेगवेगळा करायला आपKयाकडे 

जनजागतृी केKयापासून आपण �3येक सोसायट7म�ये 3याचे सोसायट7वाले >वागत करतात. नागIरक >वागत करत आहेत 

परंत ू�3येक �ा�लेम असा होतो कC 3या सोसायट7म�ये झाडूवाला ती हे दो;ह7 डबे ;यायला नकार देत आहे. तर या�या 

मूmदा मला वाटत हे मेहता साहेबांना पण माRहती आहे. 3याचे कारण अस आहे कC gया शहराम�ये 6बKडींगम�ये, 

सोसायट7म�ये झाडू मार?याची इतकC अरेरावी आहे. ती तु4हाला सांगायला नको. ते आठव�यातन 4 Rदवस दां�या असतात. 

4 Rदवसाचा कचरा होत नाह7 4हणजे 3या सोसायट7ची नरकभुमी तयार होते. 3यां�या मनाला वाटेल 3या Rदवशी सुvट7 असते 

मनाला वाटेल 3याRदवशी त ेझाडू मारतात. मनाला वाटेल 3या Rदवशी येत नाह7 आ(ण आता सुका ओला कचरा आ4ह7 नेणार 

नाह7 तेव�याच पशैाम�ये तेव�याच पगारावर आ4ह7 नेणार नाह7 हे सांग?याचे कारण एवढेच आहे माझ कC तु4ह7 अगोदर 

3या शहराचे �थम नागIरक आहात 4हणजे कारवाईच करता साहेब माझी तु4हाला IरBवे>ट आहे कC gया लोकां�या सं>था 

आहेत 4हणा eकंवा 3यां�या य+ुनयन आहेत 3यांची तु4ह7 "मट7ंग �या gया शहरात मोठा �8न आहे भेडसावणारा कC 3यांनी 

अशी अरेरावी eकंवा दादा�गर7 क= नये जेणेक=न 3यां�याकडून सोसायट7वाKयांना eकंवा नागIरकांना ते लोक नाहक हाताशी 

ध=न दंड दे?यासारखी �व-ृी आहे 3यांची आ(ण लोकां�या िजवाशी खेळ?याचा हा मुmदा आहे. gयाबाबतीम�ये तु4ह7 ल' 

mयावे एवढे माझ े4हणणे आहे. 

सुहास रकवी :- 

 मा. महापौर मॅडम, तुम�या परवानगीने बोलतो, आता आमदार साहेबांनी क खाल7 जो ठराव मांडला ते ड>टबीन 

कोण3या �वभागाला देणार कारण काय आहे आम�याकडे भले 6बKडींगवाले असो पण तो �वचारणार आ4ह7 टॅBस भरतो 

आ4हाला सु�दा आव8यकता आहे. तर 3याचा काय fायटेर7या आहे. 3याची सु�दा आपण माRहती �यावी साहेब. तु4ह7 

मगाशी 4हणालात जे >लम आहेत Gया Rठकाणी आव8यकता आहे आमचे 4हणणे 3याचा खुलासा तसा करतील ना ते 

कोणाला देणार. आ4हाला ती माRहती mया 3या�माणे आ4ह7 त ेलोकांपय_त पोहच.ू 

म"ल न |डसा :- 

 पण >लमम�ये नॉन rे|डबल वे>ट जा>त येत नाह7. ते बरोबर सॅ�rगेट क=न Xलॅ>ट7क दधुा�या थैKया वगरेै 

�वकतात. It is the only problrm of big socities. आपण हे फा>ट फुडचे Xला>ट7क वगरेै यजू करतो. +तकडे आपण ते 

"मBस क=न ते |डrीडेबल नाह7 होत. 

बन ड |डमेलो :- 

 मागे गेKया मRह;याम�ये आपण 10 कC 12 से;सेRटव वॉड  होत े+तथे जा>त आपण ती योजना आखल7 होती. आपण 

सां�गतलेKया सुचना तुम�या देखत पानपvटे साहेबांना दोन वेळेस आठवण केल7. Aहॉvस अपवर मॅसेज देखील केले पण 
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आजपय_त एकह7 कारवाई eकंवा पतु ता केल7 नाह7. आ(ण महाराHOाम�ये नववा नबंर आला ती स"मती कुठे आल7. कोणता 

वॉड  दाखवला 3यांना जेवायला कुठे बसवले आ(ण कस काय नंबर Rदला मला कळत नाह7. मला आनदं आहे नबंर भेटला 

3याचा परंत ु10 से;सीट7Aह वॉड  तु4ह7 काढलेले 3या अंधाराम�ये शौचालय अजुन पण लोक बाहेर बसत आहेत. माझा आरोप 

आहे कC तु4ह7 अिजबात महापौरां�या देखत तु4ह7 सांगनू सु�दा तु4ह7 कारवाई केल7 नाह7. तु4ह7 सुर'ार'क पाठ�वणार 

होत ेते बाहेर उघ�यावर शौचालयास बसतात +तथे दोन चार Rदवस 3याRठकाणी तु4ह7 माणसे ठेवा 3यांना ॲटोमॅRटक सवय 

लागेल ते तु4ह7 केलेले नाह7. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 महापौरां�या परवानगीने बोलतो काह7 माणसे आपण ठेवलेल7 होते. 

बन ड |डमेलो :- 

 �वmयतु परुवठा करा तो केला नाह7 तु4ह7 मोठ< मोठ< श�द Rदल7 कागदावर रंगवल7 ते Iरपोट  पाठ�वले आ(ण 9 वा 

नबंर आला. उmया काह7 ठरले आ(ण नबंर 90 Aहायला नको. ना"शकचा नबंर आला होता रेKवे>टेनशचा आज�या 

बात4याम�ये तु4ह7 ब+घतल होत ना"शकचा नबंर कुठे गेला आ(ण प?ुयाचा कुठे आला. अस फुकट कागदावर दाखवनू 

चालणार नाह7. आ4ह7 मुं�या मोडतो कॉलर टाईट करतो याचा अथ  >व�छता अस होत नाह7. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 साहेब आपला तो ODF �वषय आहे. ODF �वषय असKयामुळे आपण सुर'ा गाड  ठेऊ. आपण सकाळी, सं�याकाळी 

ठेवलेले होते. 

बन ड |डमेलो :- 

 कुठे ठेवले होत?े कोणी तर7 एक दाखवा मला. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 आपKया चौपाट7वर........... 

बन ड |डमेलो :- 

 कोणती चौपाट7. चौपाट7चे नाव सांगा? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 आपKया उ-न�या. 

बन ड |डमेलो :- 

 उ-नला कोणती चौपाट7 आहे मला सांगा? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 आपण चौपाट7ला माणसे ठेवल7 होती. 

बन ड |डमेलो :- 

 तु4हाला eकती वेळा सां�गतल तु4हाला फोन केला तु4ह7 पाठवल7त का माणस नाह7. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 बर तुम�या सुचनेनसुार ठेऊन घेऊ. 

बन ड |डमेलो :- 

 अशी Rदशाभलु क= नका. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 साहेब तो ODF चा �वषय आहे. 

बन ड |डमेलो :- 

 कशाचा?  

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 ODF ओपन डेफCकेशन £C............... 

बन ड |डमेलो :- 

 मी 3या मुmदयावर बोलतोय >व�छता नबंर आला आ(ण आपले जे से;सेRटAह वॉड  होत े3यां�याम�ये काय केले 

3याबmदल बोलतो. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 Rठक आहे. 

राज5o जैन :- 

 यह जो ओला कचरे के "लए अलग ड�बे का �ावधान eकया गया है| इसके साथ साथ म5 कमसे कम तीन मRहने 

"लए सोसायट7 के लोगो को "सखने के "लए उसके अंदर थैल7 रखने का भी �ावधान eकया जाए Bय�कC 6बना थैल7 के ड�बा 

रखत े है तो ड�बा उठाके तोडत े है| ड�बा जब तुटता है तब ड�बा साफ भी नह7 कर पात े है| ड�बा �गला रहता है ड�बा बास 

मारता है| तो ड�बे से कचरा +नकालने कC थैल7 "स>टम हो वह थलै7 कC साथ म5 तरतुद कC जाए| 

नर5o मेहता :- 
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 ते एका सोसायट7ला 3याचा �वरोध करताना 3यांचा �8न 3यांनी मांडला आ(ण योtय �8न होता कC, एका 

6बKडींगम�ये 100 zलॅट असतात ते Gयावेळी घरात ओला आ(ण सुका वेगळा करतात 3यावेळी एखाmया �पशवीम�ये 

आणतात सुका एकाम�ये आ(ण ओला एकाम�ये आ(ण अशा�कारे 3यां�या 100 �पशवी तयार होतात. तो आपला झाडूवाला 

असतो तो सगpया �पशAया घेतो आ(ण एक ड>टबीनम�ये ओततो आ(ण ते खाल7 होतो हे बोलतात �पशवी चालणार नाह7. 

तु4हाला ओपन �याव लागेल ते कसे देणार ओपन ओला कचरा. �3येक माणसु आपKया घरात एका �पशवीत बांधतो आ(ण 

Gयावेळी कचरावाला येतो सोसायट7म�ये 3याला ते हॅ;डओAहर करतो तो असे 100 zलॅट असतील 100 जमा करतो. ओला 

कचरा ड�यात ठेवतो. Gयावेळेस आपल7 लोक उचलतात �पशवीम�ये चालणार नाह7. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 महापौरां�या परवानगीने बोलतो बरेच लोक "मBस करतात आपKयाला Rदसाव 4हणून साहेब. 

नर5o मेहता :- 

 मी सांगतो ओला कचरा वेगळा केला आहे. दाळ असेल, चावल असेल एका �पशवीत बांधला अशा वेगवेगळे लोक 

बांधतात आ(ण शेवट7 तो एकD येतो आ(ण खाल7 ठेवला जातो सुका ओला कचरा. त ेबोलतात �पशAया चालणार नाह7त हे 

वेगळ क=न mया. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 सुका कचरा असो eकंवा ओला असो वेगवेगpया �पशवीत Rदला तर आपण घेतो साहेब. 

नर5o मेहता :- 

 मॅडम र>3यावर ओला कचरा ड�याम�ये ठेवायच आ(ण ते आपण. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 ते सोसायट7म�येच हे आहे. आम�या माणसांना �3य' इ;>OBशन Rदलेले आहे साहेब सोसायट7म�ये 

काह7.............  

मु;ना "सगं :- 

 नह7 लेत ेसाहब नह7 उठाते| 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 ब�याच Rठकाणी असे होत ेसाहेब तो "मBस कचरा देतात. काह7 वेळेस आ4ह7 सचुना सां�गतKया >पHट वेगवेगळे 

करायला सां�गतले आहे. 

मा. आयBुत :- 

 आपण ल'ात �या आपKयाला ह7 मोRहम सु= कर7त असताना हे घष ण होणार आहे आ(ण ते घष ण तुम�यामाफ त 

माjयापय_त पोहचल मला हा �वषय आता माRहत झाला कC 3या �पशवीमधुन ओपन क=न mया. तर आता स�या आपण 

काय क=. आमचे पणू  एस.आय.ला आम�या 3या सफाई कामगारांना आ4ह7 सांग ुकC अशा-अशा प�दतीने तु4ह7 आ4हाला 

कचरा mया. आमचे सफाई कामगार 3याRठकाणी ओपन क=न आपKया इथे टाकतील परंत ु3या�याम�ये हेह7 ल'ात ठेवा कC 

तु4ह7 3यांना सांगा कC Xयअुर ओला कचरा तु4ह7 �ामा(णकपणे mया. मग आ4ह7 पणू  घेऊन टाकू प;ूहा 3याRठकाणी ते 

�पशवी आ4ह7 जमा क=. ओपन क=न टाकणार नाह7. पण आता हे ल'ात ठेवा. हे सांगत असताना तु4ह7 3यांना दसुर सु�दा 

सांगा कC फBत ओला कचराच दे. जर का एखादा ओपन केKयानतंर कोरडा कचरा +नघाला तर त ेतुला वापस करणार. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 आयBुत साहेब ह7 चुकC आपKया सफाई कम चा�याचंी नाह7. जे 6बKडींगचे सफाईचे ि>वपर आहेत ते करतात. 

मा. आयBुत :- 

 ल'ात �या मी 2 हजार लोकाचंी Oे+नगं घेतलेल7 आहे. परवा Oे+नगं इन द से;स कC 3यांना मोRटAहेट केलेल आहे 

एक मे ला कामगारां�या Rदवशी आ(ण 3यांना सां�गतल आहे कC ओला कचरा आ(ण सुका कचरा हा वेगवेगळा झालाच 

पाRहजे 3यांना मी तस सांगनु लोक कामाला लागलेल7 आहेत. 3यांची �+तefया यायला लागल7 मी 3यांना परत सांगेन. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 एकदा तु4ह7 3यां�या संघटनांशी य+ुनयनशी चचा  करा साहेब. 

मा. आयBुत :- 

 परत बोलतो एक ल'ात �या मला आता तुम�याकडून दोन गोHट7ंची मदत पाRहजे. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

बोला सर. 

मा. आयBुत :- 

 दोन गोHट7ंची मदत पाRहजे कC 4हणजे ओला कचरा आ(ण सुका कचरा वेगवेगळा करणे 3याला शंभर माक  आहेत 

आ(ण दसुर 4हणजे आता यांनी �8न काढलेला काल 3या ड�गर7म�ये जाऊन एक "मट7ंग घेतलेल7 होती. �वषय जर7 वेगळा 

असला तर7 माझा उmदेश हाच कC “>व�छ सुंदर "मरा भाFदर” आ(ण “ODF” 4हणजे ओपन डेeफकेशन करणे 4हणून माझ 

मोRटAहेशन होत +तथे मी खां6बतला सां�गतले कC पाणी शौचालयाम�ये नाह7 आहे 4हणून पाणी +तथे mयायला सां�गतल. 

>व�छता ठेवायला सां�गतल7. मला आता जनतेकडून काय काम क=न �यायचे आहे का ते दोन कामे आहेत. ODF 4हणजे 
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ओपन डेeफकेशन £C gया Rठकाणी उघ�यावर संडास क= नये. एवढ फBत करायच आहे आ(ण दसुरा �वषय ओला कचरा 

आ(ण सुका कचरा आ(ण आपण शासनाला काय करायचे आहे कC "सAहरेज जे आहे त े"सAहरेज डेAहलप करायच आ(ण ते 

"सAहरेज सु= करायचे. ओला कचरा आ(ण सुका कचरा दे �ोसे"सगं करायच ं हे दो;ह7ह7 काम शासना�या पातळीवर सु= 

आहेत. आ(ण ते साधारणत: जुन�या ए;डला आपण कोरडा कच�याचे 100% �ोसे"सगं करणार आहोत आ(ण नोAह5बरम�ये 

ओKया कच�यावर 100% �ोसे"सगं करणार आहोत. आता हे जर झाल तर एक तु4हाला खाDीशीर सांगतो ह7 महानगरपा"लका 

पढु�या जानेवार7�या >व�छ सवN'ण जे भारतात शासनाचे होणार आहे. 3या�याम�ये जर महाराHOाचे नबंर 1 राहणारच 

राहणार. परंत ुदेशाम�ये सु�दा पRहKया पाचम�ये सु�दा येऊ शकते. 

�ेमनाथ पाट7ल :- 

 साहेब तुमचे अ"भनदंन. 

मा. आयBुत :- 

 फBत या�यासाठ< माझी धडपड चाललेल7 4हणून 3या�यासाठ< मदत करावी ह7 �वनतंी. 

म"ल न |डसा :- 

 सर एक IरBवे>ट मग Xला>ट7क बदं करा क4पल7ट. सेम ऑफ Xला>ट7क बदं. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 हळूहळू बदं क=. 

म"ल न |डसा :- 

 Xल7ज वी हॅव ऑथोर7ट7 ते बदं केKयावर 50 टBके ऑफ द �ॉ�लेम सॉKAह. 

�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 2 खाल7 �वषय आलेला आहे. घनकचरा Aयव>थापन व हाताळणी +नयम 2016 नसुार घनकचरा 

�वलगीकरण करणे. ड>टबीन खरेद7 करणेबाबत gया �>तावाला सव  सभागहृाची मा;यता आहे का. 

नर5o मेहता :- 

 �करण f. 2 क खाल7 �>ताव - महाराHO शासन, नगर�वकास �वभाग, पIरपDक f. >वमअ 2017/�.f.60/न�व-34, 

Rद. 29 ए��ल, 2017 नसुार घनकचरा Aयव>थापन व हाताळणी +नयम 2016 नसुार “घनकचरा �वलगीकरण मोRहम” 01 मे, 

2017 पासून संपणू  महानगरपा"लका 'ेDात +नमा ण होणारा घनकच�याचे +न"म ती�या जागीच �वलगीकरण (at source 

waste segregation) करणेसाठ< “घनकचरा �वलगीकरण मोRहम” राब�व?यात येत आहे. 

 शहरात +नमा ण होणारा घनकचरा जागेवरच >वतंD क�न महानगरपा"लकेस ह>तांतर7त करणे सव  शहरातील 

गहृ+नमा ण सं>था /संकुले यांना बधंनकारक आहे. याकर7ता 3यांना दोन >वतंD ड>ट6बन असणे आव8यक आहे. माD "मरा 

भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात बहुतांशी गहृ+नमा ण सं>था आ�थ क bHvया स'म नसKयाने >वतंD ड>टबीन ठेवणे 3यांना 

शBय होत नाह7.  

 "मरा भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात अंदाजे 8000 गहृसंकुले आहेत. घनकचरा �वलगीकरण मोRहम यश>वी 

कर?या�या bHट7ने सदर गहृ+नमा ण सं>था/ं संकुलांना महानगरपा"लकेमाफ त ड>टबीन दे?यात याAयात. सदर कामी अंदाजे 

=. 03 कोट7 खच  नगरसेवक >व�छ +नधीचे पनु �व+नयोजन क�न सन 2017-18 या अथ कKपीय अंदाजपDकातील आरोtय व 

सोयी या भांडवल7 खच  लेखा"शषा मधील अन.ु f. ब-2 या लेखा"शषा त वग  करणेस Rह सभा मंजूर7 देत असून ड>टबीन खरेद7 

करणे कामी +न�वदा �efया क=न उपल�ध करणेस व 3याकामी येणा�या खचा स ह7 सभा आ�थ क व �शासकCय मा;यता देत 

आहे. 

�शांत केळुसकर :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू. पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 24 :- 

 �करण 2 क अ;वये �>ताव - घनकचरा Aयव>थापन व हाताळणी +नयम 2016 नसुार घनकचरा �वलगीकरण करणे. 

ड>टबीन खरेद7 करणेबाबत 

ठराव f. 23 :- 

 महाराHO शासन, नगर�वकास �वभाग, पIरपDक f. >वमअ 2017/�.f.60/न�व-34, Rद. 29 ए��ल, 2017 नसुार 

घनकचरा Aयव>थापन व हाताळणी +नयम 2016 नसुार “घनकचरा �वलगीकरण मोRहम” 01 मे, 2017 पासून संपणू  

महानगरपा"लका 'ेDात +नमा ण होणारा घनकच�याचे +न"म ती�या जागीच �वलगीकरण (at source waste segregation) 

करणेसाठ< “घनकचरा �वलगीकरण मोRहम” राब�व?यात येत आहे. 

 शहरात +नमा ण होणारा घनकचरा जागेवरच >वतंD क�न महानगरपा"लकेस ह>तांतर7त करणे सव  शहरातील 

गहृ+नमा ण सं>था /संकुले यांना बधंनकारक आहे. याकर7ता 3यांना दोन >वतंD ड>ट6बन असणे आव8यक आहे. माD "मरा 

भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात बहुतांशी गहृ+नमा ण सं>था आ�थ क bHvया स'म नसKयाने >वतंD ड>टबीन ठेवणे 3यांना 

शBय होत नाह7.  
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 "मरा भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात अंदाजे 8000 गहृसंकुले आहेत. घनकचरा �वलगीकरण मोRहम यश>वी 

कर?या�या bHट7ने सदर गहृ+नमा ण सं>था/ं संकुलांना महानगरपा"लकेमाफ त ड>टबीन दे?यात याAयात. सदर कामी अंदाजे 

=. 03 कोट7 खच  नगरसेवक >व�छ +नधीचे पनु �व+नयोजन क�न सन 2017-18 या अथ कKपीय अंदाजपDकातील आरोtय व 

सोयी या भांडवल7 खच  लेखा"शषा मधील अन.ु f. ब-2 या लेखा"शषा त वग  करणेस Rह सभा मंजूर7 देत असून ड>टबीन खरेद7 

करणे कामी +न�वदा �efया क=न उपल�ध करणेस व 3याकामी येणा�या खचा स ह7 सभा आ�थ क व �शासकCय मा;यता देत 

आहे. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 13, Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ =tÉxÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ, ¨ÉènùÉxÉä ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò 
¦ÉÉb÷¬ÉxÉä xÉ näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
नर5o मेहता :- 

Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉä näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÉ.¨É½þÉºÉ¦ÉÉ 
Ênù.23/03/2015 ö̀®úÉ´É Gò. 80 +x´ÉªÉä ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ. ºÉnù®ú ÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ |É¦ÉÉMÉ 
+ÊvÉEòÉ−ªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ °ü.3000/- |ÉÊiÉ ÊnùxÉ ªÉÉ nù®úÉxÉä ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉää näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. iÉlÉÉ{ÉÒ 
ÊSÉjÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ =tÉxÉä, ¨ÉènùÉxÉä, <¨ÉÉ®úiÉÓSÉÉ nÖù°ü{ÉªÉÉäMÉ ½þÉä́ ÉÚxÉ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉäSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉºÉ +É±Éä +É½äþ.   

ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ®úºiªÉÉǼ É®ú ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò ´ÉÉ½þiÉÖEò Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉÒ xÉÉ½þ®úEòiÉ PÉäiÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú BEòÉ Ênù´ÉºÉÉEò®úÒiÉÉ 
®úCEò¨É ¯û.25,000/- <iÉEäò ¶ÉÖ±Eò +ÉEòÉ¯ûxÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä BEòÉ Ê¶É}]õ ¨ÉvªÉä =tÉxÉä ´É 
¨ÉènùÉxÉä ªÉälÉä BEò BEò®úSªÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É =tÉxÉä ´É ¨ÉènùÉxÉÉ¨ÉvªÉä ®úCEò¨É ¯û.50,000/- ´É BEò BEò®úSªÉÉ ´É®úÒ±É =tÉxÉä 
´É ¨ÉènùÉxÉÉ¨ÉvªÉä ®úCEò¨É ¯û.1 ±ÉÉJÉ |É¨ÉÉhÉä ¶ÉÖ±Eò +ÉEòÉ¯ûxÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. ºÉnù®ú {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ½þÒ 
xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ ö̀®ú´ÉÚxÉ Ênù±Éä±ªÉÉ ´Éä³äýiÉ näù´ÉÚ xÉªÉä iÉºÉäSÉ =tÉxÉä ´É ¨ÉènùÉxÉä ºÉȪ û ½þÉähªÉÉSªÉÉ BEò iÉÉºÉ +MÉÉänù®ú Ê®úEòÉ¨ÉÒ 
´É º´ÉSUô Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSªÉÉ +]õÒ´É®ú näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ ´É ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ <iÉ®ú ´ÉÉºiÉÖ̈ ÉvªÉä 
EòÉähÉiªÉÉ½þÒ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉä́ ÉÚ xÉªÉä. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉSÉÒ 
{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ PÉäiÉÉ ÊSÉjÉÒEò®úhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ +Éfø³ý±ªÉÉºÉ ºÉnù®ú ÊSÉjÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉÆSÉä ºÉÉÊ½þiªÉ VÉ{iÉ Eò¯ûxÉ 10 
{É]õ nÆùb÷ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 

iÉ®úÒ ºÉnù®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ®úºiÉä ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ =tÉxÉä, ¨ÉènùÉxÉä ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É 
ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò ¨ÉÉMÉÒ±É Eäò±Éä±Éä ºÉ´ÉÇSÉ ö̀®úÉ´É ®úqù Eò¯ûxÉ |ÉEò®úhÉ Gò.13 SªÉÉ ö̀®úÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhªÉÉiÉ 
ªÉÉ´ÉÒ +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 
|ड4पल मेहता :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू. पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 13 :- 

 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ =tÉxÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ, ¨ÉènùÉxÉä ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò ¦ÉÉb÷¬ÉxÉä xÉ 
näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
ठराव f. 13 :- 

Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉä näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÉ.¨É½þÉºÉ¦ÉÉ 
Ênù.23/03/2015 ö̀®úÉ´É Gò. 80 +x´ÉªÉä ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ. ºÉnù®ú ÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ |É¦ÉÉMÉ 
+ÊvÉEòÉ−ªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ °ü.3000/- |ÉÊiÉ ÊnùxÉ ªÉÉ nù®úÉxÉä ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉää näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. iÉlÉÉ{ÉÒ 
ÊSÉjÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ =tÉxÉä, ¨ÉènùÉxÉä, <¨ÉÉ®úiÉÓSÉÉ nÖù°ü{ÉªÉÉäMÉ ½þÉä́ ÉÚxÉ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉäSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉºÉ +É±Éä +É½äþ.   

ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ®úºiªÉÉǼ É®ú ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò ´ÉÉ½þiÉÖEò Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉÒ xÉÉ½þ®úEòiÉ PÉäiÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú BEòÉ Ênù´ÉºÉÉEò®úÒiÉÉ 
®úCEò¨É ¯û.25,000/- <iÉEäò ¶ÉÖ±Eò +ÉEòÉ¯ûxÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä BEòÉ Ê¶É}]õ ¨ÉvªÉä =tÉxÉä ´É 
¨ÉènùÉxÉä ªÉälÉä BEò BEò®úSªÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É =tÉxÉä ´É ¨ÉènùÉxÉÉ¨ÉvªÉä ®úCEò¨É ¯û.50,000/- ´É BEò BEò®úSªÉÉ ´É®úÒ±É =tÉxÉä 
´É ¨ÉènùÉxÉÉ¨ÉvªÉä ®úCEò¨É ¯û.1 ±ÉÉJÉ |É¨ÉÉhÉä ¶ÉÖ±Eò +ÉEòÉ¯ûxÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. ºÉnù®ú {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ½þÒ 
xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ ö̀®ú´ÉÚxÉ Ênù±Éä±ªÉÉ ´Éä³äýiÉ näù´ÉÚ xÉªÉä iÉºÉäSÉ =tÉxÉä ´É ¨ÉènùÉxÉä ºÉȪ û ½þÉähªÉÉSªÉÉ BEò iÉÉºÉ +MÉÉänù®ú Ê®úEòÉ¨ÉÒ 
´É º´ÉSUô Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSªÉÉ +]õÒ´É®ú näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ ´É ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ <iÉ®ú ´ÉÉºiÉÖ̈ ÉvªÉä 
EòÉähÉiªÉÉ½þÒ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉä́ ÉÚ xÉªÉä. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉSÉÒ 
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{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ PÉäiÉÉ ÊSÉjÉÒEò®úhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ +Éfø³ý±ªÉÉºÉ ºÉnù®ú ÊSÉjÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉÆSÉä ºÉÉÊ½þiªÉ VÉ{iÉ Eò¯ûxÉ 10 
{É]õ nÆùb÷ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 

iÉ®úÒ ºÉnù®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ®úºiÉä ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ =tÉxÉä, ¨ÉènùÉxÉä ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É 
ÊSÉjÉÒEò®úhÉÉºÉÉ ö̀Ò ¨ÉÉMÉÒ±É Eäò±Éä±Éä ºÉ´ÉÇSÉ ö̀®úÉ´É ®úqù Eò¯ûxÉ |ÉEò®úhÉ Gò.13 SªÉÉ ö̀®úÉ´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhªÉÉiÉ 
ªÉÉ´ÉÒ +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. ¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉÉÆxÉÒ ¯û. 10,000/- Êb÷{ÉÉìZÉÒ]õ PÉä́ ÉÚxÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ tÉ´ÉÒ. iÉä EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ 
ZÉÉ±ªÉÉ´É®ú {É®úiÉ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ¨É. Ëb÷¨{É±É ¨Éä½þiÉÉ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 14, Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þÉMÉhÉnùÉ®úÒ ¨ÉÖCiÉ (Open Defecation Free) PÉÉä¹ÉÒiÉ 
Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäSªÉÉ Ê´É¹ÉªÉ{ÉÊjÉEäò´É®ú PÉähÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
नर5o मेहता :- 

 ठरावाम�ये आ4ह7 नमुद केलेले आहे कC, महापा"लकेची कुठल7ह7 वा>तु भा�यावर न mयायची र>त े25 हजार =पये 

भाडे ते पण आर.ट7.ओ. ची एन.ओ.सी. घेऊन आ(ण मैदाने आ(ण उmयाने हे दोनच देत आहेत. त ेपण जे नागIरकांना ठरवनू 

Rदलेला वेळ आहे. 3या�या एक तास अगोदर तो Iरकामा झाला पाRहजे आ(ण साफसफाई क=न ते हॅ;ड ओवर केल पाRहजे. 

3याचे भाडे हे एक एकर�या खाल7 असेल तर 50 हजार एक एकर�या वरती असेल तर एक लाख 4हणजे साधारण �कारची 

अशी शुRटगं आपKयाला करोडो =पये इ;कम होऊ शकत ेआ(ण 3याम�ये अजुन एक सधुार7त करतो 3याम�ये 3यां�याकडून 

आयBुतांना अ�धकार Rदले आहेत. Gया-Gया �कारे शुRटगं 3या�माणे |डपॉ(झट आका=न 3यांना पणू  साफसफाई क=न परत 

दे?यात यावी असे मी सुधार7त करत आहे. आ(ण हे केKयाने मो�या�माणे उ3प;नात वाढ होईल. आ(ण नागIरकांनाह7 Dास 

होणार नाह7. आ(ण महापा"लकेचे उ3प;नात वाढ होणार आहे. 

"शKपा भावसार :- 

 महापौर मॅडम, जेAहा इकडे असे सां�गतले आहे कC, मालम-ेचे नकुसान होऊ नये महापा"लकेचे तर मला इथे बोलु 

योtय वाटत ेकC महापा"लकेची मालम-ेचे नकुसान वारंवार माjया वॉडा त होत चालले आहे तर 3या�यासाठ< मी पD एवढे 

टाकलेत पण एकाह7 पDावर कारवाई झाल7 नाह7. आ(ण मला उ-र पण नाह7 भेटल कारण मी बस>टॉप लावला होता. 

बस>टॉप लाऊन चार Rदवसात 3याचे बस?याचे >टॅ;ड चोर7 केले गेले तर 3या�यावर पा"लकेने 3या Rठकाणी काय कारवाई 

केल7 आ(ण गाड न माjया वॉडा त संघवीनगरम�ये गाड न आहे +तथे सेBयIुरट7ला मा=न मारतात धमकC देऊन तीन चार 

Rदवसाआधी 3यांना =मम�ये बदं केल गेल. कडी मारल7 आ(ण परत त ेपाट7 चोर7 क=न गेले. 4हणजे मीच लढायच मीच 

3या�यासाठ< पोल7स क4पले;ट करायची मीच मारामार7 क=न सगळ मी करायच.ं पा"लकेचे काह7 कत Aय नाह7 का? 3या 

पाट7वर माझ ेनाव नाह7. "मरा भाFदर महानगरपा"लका आयBुत साहेब आपले पण नाव आहे. मग हे चुकCचे आहे. एक साधी 

पाट7 Rटकत नाह7 तर आपल7 खेळणी कशी काय Rटकणार हा माझा �8न आहे. आ(ण जे करतात 3याच तुम�याकडे परुावा 

असुन सु�दा 3या�यावर तु4ह7 कारवाई करत नाह7 "सBयIुरट7ला पण काह7च सांगत नाह7. "सBयरु7ट7 +तकडे करतो तर7 

सु�दा काह7 होत नाह7. "सBयIुरट7ला पण मार?यात येते. पण तुमची "सBयIुरट7 पण धोBयाम�ये आहे. एखाmया वेळेस 

कोणाला िजवीत हानी पण +तकडे होऊ शकत ेgयाची तु4ह7 कृपया क=न चौकशी क=न काह7 ना काह7 +नवारण करा. कारण 

हा चौथा प3थर होता एक प3थर 6 ते 7 हजार =पये म�ये येते. बस>टॉपवर बस?याचे >टॅ;ड अजुनपय_त लागलेले नाह7. 

आपKयाला तो चोर शोधुन काढावा लागेल. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 मा. महापौरां�या परवानगीने बोलतो, तो शोधतो. 

"शKपा भावसार :- 

 माjयाकडे परुावा आहे तु4हाला मी परुावे देत.े 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 तु4ह7 मला परुावे mया. 

"शKपा भावसार :- 

 3या�यावर पोल7स क4पले;ट करा. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 करतो. 

"शKपा भावसार :- 

 3या�यावर कारवाई करा. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 
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 करतो. 

�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 14, Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þÉMÉhÉnùÉ®úÒ ¨ÉÖCiÉ (Open Defecation Free) PÉÉä¹ÉÒiÉ 
Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäSªÉÉ Ê´É¹ÉªÉ{ÉÊjÉEäò´É®ú PÉähÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
 
 

�शांत केळुसकर :- 

 |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ªÉÉ MÉÉä¹É´ÉÉ−ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÒ 
=PÉb÷¬É´É®ú ¶ÉÉèSÉÉºÉ VÉÉ>ð xÉªÉä ªÉÉºÉÉ ö̀Ò 153 Ê ö̀EòÉhÉÒ 2117 ÊºÉ]ÂõºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ´É 43 Ê ö̀EòÉhÉ 387 
ÊºÉ]ÂõºÉ (Pay & Use) ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ¤ÉÉÆvÉ±Éä±ÉÒ +É½äþiÉ. º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉMÉÒ±É nùÒb÷ ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä xÉ´ªÉÉxÉä 
17 Ê ö̀EòÉhÉÒ 256 ÊºÉ]ÂõºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ¤ÉÉÆvÉÚxÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉÆºÉÉ ö̀Ò ={É±É¤vÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +ºÉÚxÉ 
ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ ´É ¤Éè̀ öÒ PÉ®äú +ºÉ±Éä±ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉ¨ÉvªÉä ªÉÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ 976 ´ÉèªÉÎCiÉEò ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ¤ÉÉÆvÉÚxÉ {ÉÚhÉÇ 
ZÉÉ±Éä±ÉÒ +É½äþiÉ. iÉºÉäSÉ CRZ ´É ºÉÉì±]õ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ VÉÉMÉä̈ ÉvªÉä Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒxÉä 06 Ê ö̀EòÉhÉÒ 136 
ÊºÉ]ÂõºÉ Pre-Fabricated ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +ºÉÚxÉ 01 Ê ö̀EòÉhÉ 40 ÊºÉ]ÂõºÉ Pre-Fabricated 
¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä =¦ÉÉ®úhªÉÉSÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ºÉÉ´ÉÇ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÚ°ü +É½äþ. +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú VÉÉºiÉÒiÉ VÉÉºiÉ 
¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ={É±É¤vÉ Eò°üxÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ =PÉb÷¬É´É®ú ¶ÉÉèSÉÉºÉ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +É½äþ.  
 ªÉÉ ö̀®úÉ´ÉÉuùÉ®äú Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¶É½þ®ú ½þÉMÉhÉnùÉ®úÒ ¨ÉÖCiÉ (Open Defecation Free) 
PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ªÉälÉä º´ÉSUôiÉÉ EòIÉ ºlÉÉ{ÉxÉ 
Eò®úhÉäºÉ ´É Ê¨É®É ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉÉ´ÉÇ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ +É´É¶ªÉEòiÉäxÉÖºÉÉ®ú ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ 
¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò°üxÉ +lÉ´ÉÉ CRZ ´É +xªÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ Pre-Fabricated ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ={É±É¤vÉ Eò®úhÉäºÉÉ ö̀Ò +É´É¶ªÉEò 
EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhÉäºÉÉ ö̀Ò ªÉähÉÉ−ªÉÉ JÉSÉÉÇºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ +ÉÌlÉEò ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 
 º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ Pre-Fabricated ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä, ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É ¶ÉèÉSÉÉ±ÉªÉä ={É±É¤vÉ Eò®úhÉäºÉÉ ö̀Ò 
´É <iÉ®ú Ê ö̀EòÉhÉÒ ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉºÉÉ ö̀Ò Eò¨ÉÒ {Éb÷hÉÉ®úÒ ®úCEò¨É <iÉ®ú ±ÉäJÉÉÊ¶É¹ÉÉÇiÉÚxÉ {ÉÖxÉÇÊ´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉuùÉ®äú 
={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 
सु+नला शमा  :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

म"ल न |डसा :- 

 मॅडम माझा एक सुझाव आहे कC आपण शौचालय बांधतो ना तसेच यरु7नKस पण, मोबाईल यरु7नKस पण काह7 

Rदले तर बर होईल. कारण वॉड म�ये मोकpया जागांवर प=ुष असे बस �ाईAहर, कंडBटर िजथे पण पाeक_ ग ठेवतात ते 

मोकpया जागेवर यरु7न करतात आ(ण +तकडे लोकांना इमबॅरे>मे;ट आहे. There wad request for mobile uriner atlist 

over input foot up souchally there. 

"शKपा भावसार :- 

 महापौर मॅडम, आपKया परवानगीने बोल ुइि�छतो पा"लकेत पण आयBुत साहेब �शासन नगरसेवकाकंडून एवढे 

घाबरतात आ(ण 3यां�या दहशतीमुळे काम करतात. एखादा नगरसेवक बरोबर चांगला वागला आ(ण दसुरा 3याच पॅनल�या 

नगरसेवकाबरोबर ;याय न करण हा माझा आ'ेप आहे. कारण माjया वॉडा त "सKवर पाक  कॉन रम�ये जेAहा टॉयलेटचा 

साव ज+नक बाथ=मचा पास केला होता तर तेAहा +तथे ऑ�जेBशन घेतले आ(ण नाह7 क=न Rदले आ(ण आता 3याच जागेवर 

लोकांना बस?यासाठ< शेड बांधले गेल हे चांगल आहे मी 3या�यावर �वरोध करत नाह7 पण जो काय पRहKया �पोजल आला 

होता 3याला तु4ह7 मान Rदला नाह7. ते क=न Rदले नाह7 आ(ण आता दसुर काम 3या जागेवर झाल आहे. आता +तकडे 

कोणाचे ऑ�जेBशन नाह7 का? कारण आपKयाला गोKडन ने>टपासुन का"श"मरापय_त एकह7 एक "शवार गाड नला आहे. 

कॉन रवर 3यासाईटला एकह7 शौचालय नाह7. 4हणजे ले|डजला पण �ॉ�लेम होत आहे. हा मोठा �ॉ�लेम आहे ना. 

मा. महापौर :- 

 ठराव मंजरु आहे पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 14 :- 

 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þÉMÉhÉnùÉ®úÒ ¨ÉÖCiÉ (Open Defecation Free) PÉÉä¹ÉÒiÉ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´É¹ÉªÉ 
¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäSªÉÉ Ê´É¹ÉªÉ{ÉÊjÉEäò´É®ú PÉähÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 14 :- 

 |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ªÉÉ MÉÉä¹É´ÉÉ−ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÒ 
=PÉb÷¬É´É®ú ¶ÉÉèSÉÉºÉ VÉÉ>ð xÉªÉä ªÉÉºÉÉ ö̀Ò 153 Ê ö̀EòÉhÉÒ 2117 ÊºÉ]ÂõºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ´É 43 Ê ö̀EòÉhÉ 387 
ÊºÉ]ÂõºÉ (Pay & Use) ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ¤ÉÉÆvÉ±Éä±ÉÒ +É½äþiÉ. º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉMÉÒ±É nùÒb÷ ´É¹ÉÉÇ̈ ÉvªÉä xÉ´ªÉÉxÉä 
17 Ê ö̀EòÉhÉÒ 256 ÊºÉ]ÂõºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ¤ÉÉÆvÉÚxÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉÆºÉÉ ö̀Ò ={É±É¤vÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +ºÉÚxÉ 
ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ ´É ¤Éè̀ öÒ PÉ®äú +ºÉ±Éä±ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉ¨ÉvªÉä ªÉÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ 976 ´ÉèªÉÎCiÉEò ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ¤ÉÉÆvÉÚxÉ {ÉÚhÉÇ 
ZÉÉ±Éä±ÉÒ +É½äþiÉ. iÉºÉäSÉ CRZ ´É ºÉÉì±]õ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ VÉÉMÉä̈ ÉvªÉä Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒxÉä 06 Ê ö̀EòÉhÉÒ 136 
ÊºÉ]ÂõºÉ Pre-Fabricated ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +ºÉÚxÉ 01 Ê ö̀EòÉhÉ 40 ÊºÉ]ÂõºÉ Pre-Fabricated 
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¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä =¦ÉÉ®úhªÉÉSÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ºÉÉ´ÉÇ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÚ°ü +É½äþ. +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú VÉÉºiÉÒiÉ VÉÉºiÉ 
¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ={É±É¤vÉ Eò°üxÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ =PÉb÷¬É´É®ú ¶ÉÉèSÉÉºÉ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +É½äþ.  
 ªÉÉ ö̀®úÉ´ÉÉuùÉ®äú Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¶É½þ®ú ½þÉMÉhÉnùÉ®úÒ ¨ÉÖCiÉ (Open Defecation Free) 
PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ªÉälÉä º´ÉSUôiÉÉ EòIÉ ºlÉÉ{ÉxÉ 
Eò®úhÉäºÉ ´É Ê¨É®É ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉÉ´ÉÇ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ +É´É¶ªÉEòiÉäxÉÖºÉÉ®ú ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ 
¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò°üxÉ +lÉ´ÉÉ CRZ ´É +xªÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ Pre-Fabricated ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä ={É±É¤vÉ Eò®úhÉäºÉÉ ö̀Ò +É´É¶ªÉEò 
EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhÉäºÉÉ ö̀Ò ªÉähÉÉ−ªÉÉ JÉSÉÉÇºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ +ÉÌlÉEò ´É |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 
 º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ Pre-Fabricated ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉä, ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É ¶ÉèÉSÉÉ±ÉªÉä ={É±É¤vÉ Eò®úhÉäºÉÉ ö̀Ò 
´É <iÉ®ú Ê ö̀EòÉhÉÒ ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉºÉÉ ö̀Ò Eò¨ÉÒ {Éb÷hÉÉ®úÒ ®úCEò¨É <iÉ®ú ±ÉäJÉÉÊ¶É¹ÉÉÇiÉÚxÉ {ÉÖxÉÇÊ´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉuùÉ®äú 
={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú       +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ¨É. ºÉÖÊxÉ±ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 15, ´ÉètÊEòªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ÉºÉÊ´ÉEòÉ (B.BxÉ.B¨É.) ªÉÉÆxÉÉ |É´ÉÉºÉ¦ÉkÉÉ näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
+नलम ढवण :- 

¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ´ÉètEòÒªÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä ºÉ´ÉÇ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ®úÉ¤ÉÊ´É±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ºÉnù®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +É®úÉäMªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉiÉ |ÉºÉÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÉ PÉ®úÉäPÉ®úÒ VÉÉ>ðxÉ +É®úÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ 
{ÉÖ®úÊ´ÉhÉä +Ê¦É|ÉäiÉ +É½äþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆ̈ ÉÉ¡ÇòiÉ nù®ú®úÉäVÉ PÉ®ú¦Éä]õÒ, ±ÉºÉÒEò®úhÉ, 
JÉÉVÉMÉÒ b÷ÉìC]õ®úÉÆxÉÉ ¦Éä]õÒ ´É ¯ûMhÉ +½þ́ ÉÉ±É VÉ¨ÉÉ Eò®úhÉä, ºÉÉlÉ®úÉäMÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ, ºÉÉlÉVÉxªÉ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒ¨ÉvªÉä 
EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ®úCiÉiÉ{ÉÉºÉhÉÒ ´É +Éè¹ÉvÉÉä{ÉSÉÉ®ú ´ÉÉ]õ{É, <. EòÉ¨Éä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. 

|ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ nù®ú®úÉäVÉ ºÉEòÉ³ýÒ 9.00 iÉä 1.00 EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ VÉÉhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +É½äþ. |ÉiªÉäEò |ÉºÉÊ´ÉEäò±ÉÉ 
15 iÉä 20 ½þVÉÉ®ú ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäSÉä EòÉªÉÇIÉäjÉ +ºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý +É®úÉäMªÉ EåòpùÉ{ÉÉºÉÚxÉ nÚù®ú{ÉªÉÈiÉ {ÉÉªÉÒ Ê¡ò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. iÉºÉäSÉ 
PÉ®ú¦Éä]õÒ näùiÉÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè¹ÉvÉºÉÉ ö̀É ´É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÊVÉº]õ®ú PÉä>ðxÉ Ê¡ò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉEòÊ®úiÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ 
|ÉEòÉ®úSÉÉ |É´ÉÉºÉ (Ê¡ò®úiÉÒ) ¦ÉkÉÉ Ênù±ÉÉ VÉÉiÉ xÉÉ½þÒ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ nù®ú®úÉäVÉ Ê®úIÉÉSÉÉ ¯û. 50 iÉä 100 ¦ÉÖnÈùb÷ 
ºÉÉäºÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. 

iÉ®úÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ ÉÉ®úÒ±É iÉÞiÉÒªÉ ´É SÉiÉÖlÉÇ ¸ÉähÉÒ ªÉÉ ºÉǼ ÉMÉÉÇiÉÒ±É Eò®ú ÊxÉÊ®úIÉEò, ´ÉÊ®ú¹ ö̀ 
Ê±ÉÊ{ÉEò, ºÉ´Éæ+®ú º´ÉSUôiÉÉ ÊxÉÊ®úIÉEò, <¨ÉÉ®úiÉ ÊxÉÊ®úIÉEò, EòÊxÉ¹ ö̀ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, iÉºÉäSÉ Ê¶É{ÉÉ<Ç ´É <iÉ®ú SÉiÉÖlÉÇ ¸ÉähÉÒ 
Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä|É¨ÉÉhÉä |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ½þÒ nù®ú¨É½þÉ ¯û. 1,200/- |É´ÉÉºÉ ¦ÉkÉÉ näùhÉäºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 
तारा घरत :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे.  

जयमाला पाट7ल :- 

 महापौर मॅडम मला gया संदभा त आयBुतांशी बोलायचे आहे. माjयाकडे श+नवार7 राDी एका लहान अडीच 

मRह;याच मुल ऑफ झाले 4हणून 3यांचे पॅरे;टस आलेले. राDी 12.30 वाजता कुठKयाह7 डॉBटरने आपKया 

महानगरपा"लकेतला फोन उचलला नाह7 आ(ण 3याचे म3ृयचेू कारण दयायला नाह7 4हणून आपKया महानगरपा"लकेकडून 

दाखला Rदला गेला नाह7. ट5भा हॉ>पीटलवर पी.एम.म�ये मी फोन केला तर +तकडे फBत सेBयIुरट7 होते डॉBटर नाह7त. अस 

राDी बेराDी एखाद7 डेडबॉडी +तकडे गेल7 तर 3याची जबाबदार7 कोण घेणार. आ(ण तो दाखला नसKयाकारणाने मी पोल7स 

>टेशनला फोन केला मग पोनीस >टेशनव=न ती कारवाई होऊन 3यांना तो दाखला दे?यांत आला. 4हणजे त े अडीच 

मRह;याचे मलु सं�याकाळी 6.30 ला ऑफ झालेल 3याला दसु�या Rदवशी सं�याकाळी 6.30 वाजले 3याची डेडबॉडी माणसा�ंया 

हातात "मळाल7 4हणजे eकती भयाण पIरि>थती आहे. ती गर7ब माणस होती. आपKया एकाह7 डॉBटरने फोन उचलला नाह7. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 मा. महापौरां�या परवानगीने बोलतो मॅडम डॉBटर नाह7त 4हणून मला तर7 फोन करायचा आ(ण 

मु)यकाया लयाम�ये आपला असतो आ(ण दसुर7 गोHट याची चौकशी क=न कारवाई करतो. दाखला देणारा मु)यकाया लयात 

आपला माणसू असतो 24 तास. 

जयमाला पाट7ल :- 

 3या मुलाची O7टमे;ट आपKया ट5भा हॉ>पीटलम�ये होती. 

मा. आयBुत :- 

 संभाजीने फोन उचलला नाह7 तर मला फोन करा. आ(ण �वशेष 4हणजे आ4ह7 दोघेह7 जण याचे डॉBटर आहेत. 

या�याम�ये अशा �कारच होण बरोबर नाह7. �वनोदाचा जर7 भाग सोडला तर7 पण आ4ह7 चौकशी क= आ(ण ॲBशन घेऊ. 

जयमाला पाट7ल :- 
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 पो>टमाट म�या इथे फBत सेBयIुरट7 असतो 3यांना कोणीह7 कुठलाह7 दाखला दाखवेल आ(ण कुठल7ह7 बॉडी +तथे 

ॲडमीट क=न घेतील. मग या�यावर काय कारवाई +तथे एक डॉBटर पाRहजे. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 मॅडम डॉBटरचे सRट eफकेट येत नसेल 3याच पो>टमाट म करावे लागत.े आता घर7 येऊन डॉBटर सRट eफकेट देत 

असतो. 

र"शदा काझी :- 

 इंRदरा गांधी हॉ>पीटलके अंदर 12 तार7ख को एक पेशंट है| अपसाना नाम है वह गई थी ॲडमीट होने के "लए| 9 

मRहना उसको उपर पाच Rदन हो गए| उसको देखके डॉBटर लोगोने उसको वापीस eकया वह 13 तार7ख को गई 13 तार7ख के 

रातको उसको |डल7Aहर7 कC तकल7फ थी उसको इंजेBशन देके उसको वापीस भेज Rदया जाता है| 14 तार7ख को पेशंट आता है 

14 तार7ख को उसके बोलत े है आपको तकल7फ नह7 आप 10 Rदन के बाद आईए| 14 तार7ख को पेशंट घरको जाती है| 15 

तार7ख को सुबह 11.30 बजे इतनी तकल7फ होती है वह हॉ>पीटल म5 आती है सुबह 11.30 उसको बोलत े है आप सोनोrाफC 

करके आओ | वह ले|डज को लग रहा था कC मुAहमे;ट नह7 हो रहा है अंदर वह टे;शन म5 हॉ>पीटल म5 है| उसको सोनोrाफC 

का चाल ुरहत ेहुए भी उसको बाहर भेजा गया वह सोनोrाफC करके आती है ब�चा अंदर पेट म5 खतम हो गया| ब�चा पेट म5 

मरने के बाद वह वापीस हॉ>पीटल म5 वापीस आती है| उसको बोलत े है हम लोग आपको ॲडमीट नह7 कर5गे आप नए 

हॉ>पीटल म5 जाओ| बोले हमारे पास यहाँ पे कोई साधन नह7 है, कोई डॉBटर नह7 है| eफर भी वह पेशंट पाऊना घटंा हॉ>पीटल 

म5 खडी है| उसको eकस तरह खडा eकया गया एक प+नशमे;ट के तौर पे डॉBटर अंदर बठै< है| और उसको बाहर जो तपासने 

के "लए आत ेहै उन लोगो को तपासत ेलेeकन उन पेशंट को अंदर नह7 लेके जात ेहै| एैसा Rदवार के पास प+नशमे;ट के तौरपर 

उसको खडा eकया 12 तार7ख को वह पेशंट जब पRहले Rदन गई थी हॉ>पीटल म5 उसको जब >पेन था "स>टर उधर एक थी 

�गता नाम कC| उसको उसने एक थXपड मार7 और घ>ुस� से मारा उसको Bया बोलती है तेरे को |डल7Aहर7 करने को नह7 

आता है| वह बोल7 तुजको ब�चा पेट म5 रखने को आता है |डल7Aहर7 करने को तुझ ेनह7 आती है वह "स>टरने दो-चार पेशंट 

के साथ उसने पRहले भी उसने एैसा eकया है| उसे इतना मारा उसके मुह से खुना आया| उसके पेट म5 वह ब�चा मर गया| 

उसको बाद म5 उसको ऑपरेशन करके ब�चा +नकाला गया| लेeकन दो Rदन पRहले अगर उसका ऑपरेशन करत ेतो ब�चा 

िजंदा रहता वह औरत के पेट म5 पॉईझन फैल गया लेeकन उसका ऑपरेशन करने के "लए तयार नह7 एैसी हालत है| 

जुबेर इनामदार :- 

 आयBुत महोदय, आ4ह7 gया डॉBटरला खरोखर पोसायला ठेवलेले आहे. आजच परत हाच �वषय एका खाजगी 

हॉ>पीटलने 3या पेशंटला परत पाठवल कC आ4ह7 क= शकत नाह7. आ�थ क पIरि>थती दमु9ळमळेु त ेहॉ>पीटल इंRदरा गांधी 

=tणालयाम�ये गेले. मुलांनी पोटाम�ये संडास केKयामुळे डॉBटरांचे असे मत होत ेकC इ"मिजएटल7 ऑपरेशन केल पाRहजे 

+तथे तa डॉBटर अAहेलेबल नाह7 4हणून आ4ह7 तुमचे ऑपरेशन क= शकत नाह7. ती ऑपरेशन करायला तयार होती शेवट7 

मला पानपvटे साहेबांना फोन करावा लागला. gयांची बाजू घेतल7 तर +तथे तa डॉBटर आला आ(ण सज र7 सु�दा झाल7 

4हणजे याचा अथ  साहेब �3येक माणसू आम�याकडे नाह7 पोहचला eकंवा आ4ह7 पानपvटे साहेबाकडे नाह7 पोहच ूशकलो 

तु4ह7 पोहच ुशकले नाह7 काह7 ते आपल होतच राहणार. माणसु नावाची व>तुि>थती +तथे "शKलक नाह7. 

"शKपा भावसार :- 

 महापौर मॅडम आपKया परवानगीने बोलत े आयBुत साहेब याचे माjयाकडे िAहडीओ रेकॉ|ड_ग परुावे आहेत 

हॉ>पीटलचे. 

जुबेर इनामदार :- 

 आ4ह7 वारंवार +तथे बोलतो साहेब जाधव साहेबांना बसवा हॉ>पीटलम�ये आपKयाला इथे काय काम आहे 

डॉBटरांना साहेब. +तथे ॲ;ट7च5बरम�ये फBत खु�या  (झजवता 3यांना +तथे बसवा ना साहेब. 

"शKपा भावसार :- 

 साहेब मला एक सांगायच आहे ते लोक 4हणतात आ4हाला मानधन कमी भेटते 4हणून वेळोवेळी ते डॉBटर येत 

नाह7त. आपण काह7तर7 याचा इलाज करावा. eकंवा मानधन वाढवा. नाह7 तर 24 तास डॉBटर उपल�ध क=न mयावा. माjया 

वॉडा त पण तसेच हाल झाले होत ेमी बाहे=न माjया लेAहलवर ॲनेBसर7 डॉBटर �ायAहेट आणला. 

र"शदा काझी :- 

 अंदर जाके |डल7Aहर7के =म म5 जाके मyने देखा कC उधर ऐसे पेशंट पडे है उनके उपर कोई �यान देनेवाला नह7| 

मॅडम वहाँ पे कंटाला आने लगा है वहा ँपे पछुनेवाला कोई नह7| उपर से जाके दसुरे आदमी ले जाके िAहडीओ शुट7ंग करके 

आता है| यह कोई तर7का है Bया उधर| "स>टर लोगो को उठाकर मारत ेहै पेशंट को, एक गर7ब जाता है eकस "लए जाता है 

उधर| 
 

श"म ला बगाजी :- 

 महापौर मॅडम माjया वॉडा त मRहना झाला शाळा f. 22 +तथे डॉBटर येत नाह7. मंगळवार7, शुfवार7 +तथे डॉBटर 

येतात. आजच मी डॉBटर जाधवांना फोन मारला ते डॉBटरच येत नाह7त. मRहना झाला आ(ण फोन केला कC सांगतात 
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आपKया नगरपा"लकेत डॉBटर अAहेलेबल नाह7त आ(ण क4पाऊंडर काह7ह7 औषध देतात. मी पानपvटे साहेब तु4हाला फोन 

केला होता. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 काल आ4ह7 इंटरAहय ूघेतलेल7 डॉBटर "मळाले आहेत. एक डॉBटर मी तुम�याकडे देणार आहे. 

भगवती शमा  :- 

 पानपvटे साहेब पहला वह �वषय जाने दो पRहले इनका �वषय लो| 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 चौकशी करतो ना दो;ह7...............  

भगवती शमा  :- 

 यह चौकशी नह7 है यह नगरसेवक आपको बोल रहे है| थोडा तो आपको ि>वकार करना चाRहए| 

मा. महापौर :- 

 शमा जी आप Bया चाहत ेहै जब वह बोल रहे तो.....................   

जुबेर इनामदार :- 

 साहेब gया �वषयावर आ4ह7 पोल7स >टेशनला पाठ�वलेले आहे 3या पेशंटला जगदाळे साहेब आ(ण पी.आय. 

नयानगर यांना फोन जाधवांना लावला. 3या जागेवरती चौकशी क=न आ4हाला अहवाल mया. हा �वषय इथे थांबणार नाह7. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 |डटेल चौकशी करतो साहेब. 

श"म ला बगाजी :- 

 पानपvटे साहेब +तथे क4पाऊंडर औषध देतात. उmया काह7 कमी जा>त झाल........... 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 हेKथ "मशनखाल7 काल डॉBटर "मळाला 3याRठकाणी डॉBटर मी देतो. 

अशरफ शेख :- 

 महापौर मॅडम, जाधव डॉBटरला इकडे बोलवा. 

मा. महापौर :- 

 आज त ेनाह7 आहेत. 

+नलम ढवण :- 

 मी पो>टमाट म�या बाबतीत बोलत ेकC 3या�यातह7 थोडी द'ता �या. पो>टमाट म�या वेळी जेAहा बॉडी येते. ती जर 

5 �या अगोदर आल7 असेल eकंवा आजुबाजु�या डॉBटर 5 नतंर पण येतात आ(ण नतंर सांगतात 5 नतंर पो>टमाट म होणार 

नाह7. तर ती जी Aयव>था केलेल7 आहे जवळपास रहा?याची 3या डॉBटराचंी +तथKया पो>टमाट मसाठ< तर 3यांनाह7 सांगा कC 

5 �या अगोदर जर बॉडी आलेल7 असेल तर वेळेत येऊन 3याची पो>टमाट म क=न �यायला. कारण �3येक वेळेस अशी कारण 

सांगतात 5 नतंर पो>टमाट म होणार नाह7. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 महापौरां�या परवानगीने बोलतो पचंनामा आला 5 �या आत eफBस करायला सांगतो. +नयम 10 ते 5 आहे. 

सुहास रकवी :- 

 पानपvटे साहेब चुकCची माRहती देऊ नका. पो>टमाट म नतंर vयबुलाईटम�ये करता येते. कायदा आहे 3या 

vयबुलाईट�या उजेडात पो>टमाट म करता येते. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 जे.जे. हॉ>पीटलला 3या सु�वधा आहेत आपKयाकडे नाह7त. 

सुहास रकवी :- 

 आमच 4हणणे असे आहे कC Gया Rदवशी कोणाची इमरज;सी बॉडी गावाला ;यायची असेल 3यावेळेला कायदे टाकू 

नका. 3यावेळेला 3यांची गरज बघा अशी आपKयाला एक �वनतंी करायची आहे. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 आपले डॉBटर वेगळी �यटु7 क=न इथे करतात साहेब. आपKयाकडे डॉBटर नाह7त. 

सुहास रकवी :- 

 3या�याम�ये काह7 च5जेस करता येईल का त ेबघा. तु4ह7 फBत 5 वाजेपय_त करायच हा कायदा नाह7. मुंबईला होत.े 

 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 पानपvटे साहब जो 10 से 5 का जो पो>टमाट म का टाईम है वह ॲक�यअुल7 मे जी.आर. के Rहसाब से सुया >त जो 

है ना उसके बाद म5 पो>टमाट म नह7 eकया जाता| लेeकन सुया >त 6.30 बजे भी होता है, 6 बजे भी होता है| लेeकन यह 5 बजे 

का कायदा एैसा हो गया है कC 7.30, 4.45 बजे तक >टाफ चला जाता है| मyने कई बार पानपvटे साहब आपको भी IरBवे>ट 
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eकया था कC टाईमींग को थोडा 5 बजे का जो टाईमींग है सर यह 10 से लेके 5 कC जगह है ना 10 से लेके 5.30, 6 बजे का भी 

कर सकत ेहै| यह कोई एैसा "स>टम नह7 है 5 बजे मतलब 5 बजे| 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 शासनाकडून तशा गाईडलाईन मागवनू घेतो. 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 गाईडलाईन मyने आपको Rदया है कC जी.आर म5 कह7 भी टाईमींग का उKलेख नह7 eकया है| जी.आर. म5 कहॉ ं

रायट7ंग है? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 आहे साहेब शासनाकडून gया संदभा त डायरेBशन मागवनू घेतो आ(ण कारवाई करतो. 

(सभागहृात ग�धळ) 

"शKपा भावसार :- 

 ट5भा हॉ>पीटल इतना अ�छा बना है उसम5 |डल7Aहर7 अ�छे से कर रहे है| सबकुछ बराबर है, "सफ  एक ब�चे को 

ज;म देने के बाद म5 काच कC पेट7 म5 रखत ेहै उसकC सु�वधा न होने के वजह से सब पॅरे;टस के या गर7ब पIरवारो के हाल 

होत ेहै| तो एक उसकC भी सु�वधा कर द7 जाए| 

जुबेर इनामदार :- 

 इंRदरा गांधी =tणालयाम�ये 4-4 काचेची पेट7 पडलेKया आहेत. 3या कच�याम�ये पडलेKया आहेत. gया �वषयावर 

3या बोलत आहेत. 3या 4 काचे�या पेvया अशाच पडलेKया आहेत 3यांना बघायला कोणी नाह7 ;य ु�ॅ;ङ 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 3याला पाएसींग बॅकअप पाRहजे. 

मा. महापौर :- 

 मग का आणला? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 ETC केअर य+ुनट पाRहजे 3याला. 

जुबेर इनामदार :- 

 मग कशाला �वकत घेतले होते. 

मा. महापौर :- 

 ते आणाय�या आधी माRहत नAहत का? 

जुबेर इनामदार :- 

 मग �वकत का घेतले +तथे इ;डे;सीचे य+ुनट कुठे आहेत? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 मला 3याच परत....................   

मा. महापौर :- 

 पानपvटे साहेब त ेआणायच होत हे आपKयाला माRहत नAहतं. आपण खच  केला 4 इ;Bयमेुटर आणले तेAहा 

आपKयाला माRहत नAहत 3याला बॅकअप पाRहजे. 

जुबेर इनामदार :- 

 3या इंRदरा गांधी =tणालयाम�ये िAहजीट mया आ(ण 3यातला >टॉक बघा. 

स�यद नरुजहा ँनजर हुसेन :-   

 आप जाके दे(खए कैसा गोदाम पडेला है| 

जुबेर इनामदार :- 

 िजKहा +नयोजन स"मती तु4हाला देत े3यांना परत mयाना कशाला पाRहजे. 

स�यद नरुजहा ँनजर हुसेन :-   

 पानपvटे साहब मy आपके ऑeफस म5 eकतनी बार आई इंRदरा गांधी हॉ>पीटल के "लए मyने आपको एक बाद मशीन 

के "लए एBसरे मशीन के "लए, वॉचमेन के "लए, "स>टर के "लए, डॉBटर के "लए, साफसफाई के "लए, लाय�र7 के "लए और 

बहुत सार7 �चज� के "लए मy आपके पास eकतनी बार आई| खाल7 आप महापौर साहबको आयBुत साहब को इतना बता 

Rदजीए सर आपने मेरे "लए नह7 सभी के "लए हॉ>पीटलके "लए आपने Bया eकया यह बताईए| मy आपको नह7 बदनाम 

करना चाहती, नाह7 मy आपके उपर आरोप लगाना चाहती| मगर मy यह बताना चाहती हँू कC मy आपके पास eकतनी बार 

आयी और आपने मेरे जैसी औरत का Bया साथ Rदया बताईए? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 मा. महापौरां�या परवानगीने बोलतो Gया Gया माग?या आKया हो3या �3येकाचे सोKयशुन आपण केलेले आहे. 

स�यद नरुजहा ँनजर हुसेन :-   

 कुछ नह7 हुआ| 
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संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 म�यतंर7 3यांचे मे;टन;स एBसपायर झाले होते मे;टन;स क=न घेतल आपण. 

स�यद नरुजहा ँनजर हुसेन :-   

 दो-दो साल एBसरे मशीन बदं पडी थी| 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 मशीन आहे ती बदं पडते. 

स�यद नरुजहा ँनजर हुसेन :-   

 दो-दो साल? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 ए.एम.सी. क=न घेतल7 होती. 

जुबेर इनामदार :- 

 आयBुत साहेब हा �वषय मी आपKयाकडे मांडला होता. राजीव गांधी योजनेम�ये डायले"सस £C होऊ शकत.े 

"शKपा भावसार :- 

 इंRदरा गांधी हॉ>पीटलम�ये 6 मRह;यापासून गीझर बदं आहे. |डल7Aहर7 केलेKया मRहला थंड पा?याने अंघोळ 

करावी लागत.े आ(ण सगळ वापर?यासाठ< पण थंड पाणी वापरावे लागत.े ह7 आपल7 ददुNवी दशा आहे. +तकडे पखें बदं होते 

मी +तकडे भांडण क=न चाल ूकरायला लावले. 3याचे पण माjयाकडे परुावे आहेत. म�छरचा Dास आहे �प?याचे पाणी 3यांना 

भेटत नाह7. 3यांना >वत: �यायला जावे लागते. कमीशनर साहेब जरा िAहजीट mया. 

जुबेर इनामदार :- 

 राजीव गांधी िजवदायी योजनाअंतग त डायले"सस मोफत होऊ शकत.े 3या�यासाठ< पाच मशीन असायला पाRहजे. 

साहेब 3या पाच मशीन पणू  कर?यासाठ< आमदार मुझzफर साहेबांनी आपला फंड Rदला आ(ण 3या मशीन +तथे उपल�ध 

आहेत. तर7 आज कमीत कमी 3 वष  सात3याने पाठपरूावा करतो. पण साहेब ती काह7 योजना आपल7 चाल ूझालेल7 नाह7. 

शेवट7 मी आपKयाकडे आलो होतो. तु4ह7 माjयासमोर डॉBटर जाधवांना बजावनू सां�गतल तुमची कुठे गाडी अडकत ेमला 

सांगा मी फोन क=न सांगेन तर7 साहेब 3या �वषयाला 6 मRहने उलटून गेल7. महापा"लके�या हॉ>पीटलम�ये डायले"सस 

करणारा पेशंट अ+तशय द"ुम ळ पIरि>थतीत असतो 4हणून +तथे येतो. 

मा. महापौर :- 

 इनादार साहेब बसा तु4ह7 बोला. 

Rदनेश जैन :- 

 इंRदरा गांधी हॉ>पीटल के अंदर सोनोrाफC का मशीन है, वहाँ पे डॉBटर भी आता है| मy दो बार 6बचम5 गया वहाँ पे 

जुना ड�बा रखा गया| परुाने बाबा आदम जमाने का उसके अंदर Iरपोट  म5 वह मालुम नह7 पडता है मुझ े "लखके Rदजीए 

बोलता है यह जुनी मशीन है| एकह7 मशीन है और वहाँ पे |डल7Aहर7 पेशंट Gयादा करके आत ेहै| अगर सोनोrाफC मशीन का 

यह Rदन है तो यह नह7 रखा जाएगा तो उसका कुछ अंदाज नह7 है| जैसे अभी यह तकर7बन Rदया था आज मेरे अंदाज से 6 

एम.एल. 12 एम.एल. "लखके दे देते Bय�कC इसम5 परफेBट उसमो नॉलेज  नह7 आ रहा है| दसुर7 बात वहाँ पे इंRदरा गांधी 

हॉ>पीटल के अंदर शुRटगं मRहनो म5 eकतनी बार चाल ुरखा जबकC वहा ँपे भाडे पे शुRटगं पे देने का कोई रॉयKट7 नह7 है| वहाँ 

पे पॅसे;जर को तकल7फ होता है और वहाँ पे क;ट7;य ुशुRटगं होते रहता है| eफKम का और उसके उपर भर Rदया जाए| 

राज5o जैन :- 

 महापौर मॅडम इंRदरा गांधी हॉ>पीटल के अंदर यह जो सु�वधा Rद गई उसके अंदर डॉBटर काम करत े है वह 

हॉ>पीटल है| हॉ>पीटल "सफ  डॉBटर पे नह7 चलता| डॉBटर, नस , >टाफ और कुछ होता है| eकतना काम हुआ आप साल 

भरका +नकाल "लिजए eकतनी |डल7Aहर7 हुई eकतने "सजर हुए, eकतने ट7.एल. हुए उसके अंदर मालुम पडेगा कC साल म5 

अगर पाच हजार काम हुआ और कॉ4पल7केशन सब जगह होती है| इ"स"लए सब डॉBटर को बदनाम कर5गे तो इस वजह से 

पेशंट नह7 आत ेहै| हमे डाय"लसीस >पेश"ल>ट नह7 "मलत ेहै| >पलाई का चेकCंग ज=र eकजीए पर RहमोRटशन मत बनाईए 

डॉBटर को अपनी सेवा ढंग से करने Rदजीए| 

(सभागहृात ग�धळ) 

मा. महापौर :- 

 ठराव मंजरू पढूचा �वषय �या. 

�करण f. 15 :- 

 ´ÉètÊEòªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ÉºÉÊ´ÉEòÉ (B.BxÉ.B¨É.) ªÉÉÆxÉÉ |É´ÉÉºÉ¦ÉkÉÉ näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 15 :- 

¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ´ÉètEòÒªÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä ºÉ´ÉÇ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ®úÉ¤ÉÊ´É±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ºÉnù®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +É®úÉäMªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉiÉ |ÉºÉÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÉ PÉ®úÉäPÉ®úÒ VÉÉ>ðxÉ +É®úÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ 
{ÉÖ®úÊ´ÉhÉä +Ê¦É|ÉäiÉ +É½äþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆ̈ ÉÉ¡ÇòiÉ nù®ú®úÉäVÉ PÉ®ú¦Éä]õÒ, ±ÉºÉÒEò®úhÉ, 
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JÉÉVÉMÉÒ b÷ÉìC]õ®úÉÆxÉÉ ¦Éä]õÒ ´É ¯ûMhÉ +½þ́ ÉÉ±É VÉ¨ÉÉ Eò®úhÉä, ºÉÉlÉ®úÉäMÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ, ºÉÉlÉVÉxªÉ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒ¨ÉvªÉä 
EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ®úCiÉiÉ{ÉÉºÉhÉÒ ´É +Éè¹ÉvÉÉä{ÉSÉÉ®ú ´ÉÉ]õ{É, <. EòÉ¨Éä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. 

|ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ nù®ú®úÉäVÉ ºÉEòÉ³ýÒ 9.00 iÉä 1.00 EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ VÉÉhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +É½äþ. |ÉiªÉäEò |ÉºÉÊ´ÉEäò±ÉÉ 
15 iÉä 20 ½þVÉÉ®ú ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäSÉä EòÉªÉÇIÉäjÉ +ºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý +É®úÉäMªÉ EåòpùÉ{ÉÉºÉÚxÉ nÚù®ú{ÉªÉÈiÉ {ÉÉªÉÒ Ê¡ò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. iÉºÉäSÉ 
PÉ®ú¦Éä]õÒ näùiÉÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè¹ÉvÉºÉÉ ö̀É ´É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÊVÉº]õ®ú PÉä>ðxÉ Ê¡ò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉEòÊ®úiÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ 
|ÉEòÉ®úSÉÉ |É´ÉÉºÉ (Ê¡ò®úiÉÒ) ¦ÉkÉÉ Ênù±ÉÉ VÉÉiÉ xÉÉ½þÒ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ nù®ú®úÉäVÉ Ê®úIÉÉSÉÉ ¯û. 50 iÉä 100 ¦ÉÖnÈùb÷ 
ºÉÉäºÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. 

iÉ®úÒ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ ÉÉ®úÒ±É iÉÞiÉÒªÉ ´É SÉiÉÖlÉÇ ¸ÉähÉÒ ªÉÉ ºÉǼ ÉMÉÉÇiÉÒ±É Eò®ú ÊxÉÊ®úIÉEò, ´ÉÊ®ú¹ ö̀ 
Ê±ÉÊ{ÉEò, ºÉ´Éæ+®ú º´ÉSUôiÉÉ ÊxÉÊ®úIÉEò, <¨ÉÉ®úiÉ ÊxÉÊ®úIÉEò, EòÊxÉ¹ ö̀ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, iÉºÉäSÉ Ê¶É{ÉÉ<Ç ´É <iÉ®ú SÉiÉÖlÉÇ ¸ÉähÉÒ 
Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä|É¨ÉÉhÉä |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ½þÒ nù®ú¨É½þÉ ¯û. 1,200/- |É´ÉÉºÉ ¦ÉkÉÉ näùhÉäºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ       +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ¨É. iÉÉ®úÉ PÉ®úiÉ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 16, ´ÉètÊEòªÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉvªÉä ¶ÉÉºÉxÉÉSÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ/¨ÉxÉ{ÉÉSÉä ={ÉGò¨ÉÉ 
+ÆiÉMÉÇiÉ Eò®úÉ®ú iÉi´ÉÉ´É®úÒ±É EòÉªÉÇ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ¨ÉvªÉä ´ÉÉfø Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
नर5o मेहता :- 

+É{É±ªÉÉ ½þqùÒiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ´ÉètEòÒªÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ 
ºÉÆºlÉÉÆSÉÒ +ºÉiÉä. ¨ÉÉjÉ ªÉÉÆ{ÉèEòÒ ¤É−ªÉÉSÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÌlÉEòoù¹]õªÉÉ ºÉIÉ¨É ´É ºÉ¤É³ý xÉºÉ±ªÉÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
+É®úÉäMªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ +xÉÖnùÉxÉ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý, +Éè¹ÉvÉä <. º´É¯û{ÉÉiÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉÆxÉÉ ºÉ½þÉªªÉ {ÉÖ®úÊ´É±Éä 
VÉÉiÉä. ¨ÉÉjÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú +xÉÖnùÉxÉ ½äþ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ JÉSÉÇ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉ<iÉ{ÉiÉ xÉºÉiÉä, iÉ®ú Eäò´É³ý 
ºÉ½þÉªªÉ¦ÉÚiÉ ö̀®äú±É B´ÉfäøSÉ +ºÉiÉä. ºÉnù®ú EòÉªÉÇGò¨É {ÉÚhÉÇ IÉ¨ÉiÉäxÉä ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉºÉÉ ö̀Ò =´ÉÇÊ®úiÉ JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºlÉÉÊxÉEò 
º´É®úÉVªÉ ºÉÆºlÉäxÉä Eò®úhÉä +Ê¦É|ÉäiÉ +É½äþ. =nùÉ. ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¶É½þ®úÒ +É®úÉäMªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ (NUHM) +ÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä 
50,000 ±ÉÉäEòºÉÆJªÉä̈ ÉÉMÉä BEò xÉÉMÉ®úÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +É®úÉäMªÉ Eåòpù =¦ÉÉ®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò +É´É¶ªÉEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÉÇSÉä |É¨ÉÉhÉ 
ö̀®ú´ÉÚxÉ Ênù±Éä±Éä +É½äþ. iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÉÇSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉSÉÉ ö̀®úÉÊ´ÉEò Ê½þººÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉiÉ¡æò +xÉÖnùÉxÉÉSªÉÉ 

º´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòºÉ Ênù±ÉÉ VÉÉiÉÉä. ¨ÉÉjÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆºÉÉ ö̀Ò +ºÉ±Éä±ªÉÉ ´ÉäiÉxÉÊ´É¹ÉªÉEò 
ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú ºÉnù®ú Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉºÉ näùªÉ +ºÉ±Éä±Éä {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ xÉ näùiÉÉ ´ÉäiÉxÉÉSÉÉ ö̀®úÉÊ´ÉEò Ê½þººÉÉSÉ ¶ÉÉºÉxÉÉiÉ¡æò 
näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.  

=nùÉ. NUHM +ÆiÉMÉÇiÉ |ÉºÉÊ´ÉEòÉ ´É {ÉÊ®úSÉÉÊ®úEòÉ ªÉÉ {ÉnùÉÆºÉÉ ö̀Ò +xÉÖGò¨Éä ¯û. 8,314/- ´É ¯û. 10,800/- 
<iÉEäò +xÉÖnùÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉÉiÉ¡æò ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉÉjÉ ºÉnù®ú {ÉnùÉ´É®úÒ±É 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒSÉä ´ÉäiÉxÉ +xÉÖGò¨Éä ¯û. 20,080/- ´É ¯û. 35,125/- 
<iÉEäò Ê¨É³ýiÉä. iÉºÉäSÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäxÉä Eò®úÉ®úiÉi´ÉÉ´É®úÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eäò±Éä±Éä ´ÉäiÉxÉ 
|ÉºÉÊ´ÉEòÉ ´É {ÉÊ®úSÉÉÊ®úEòÉ ªÉÉ {ÉnùÉÆºÉÉ ö̀Ò +xÉÖGò¨Éä ¯û. 12,000/- ´É ¯û. 20,000/- +É½äþ. +lÉÉÇiÉ ºÉnù®ú ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ 
ö̀®úÉ´É ½þÉ ºÉxÉ 2012-13 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É +ºÉÚxÉ iªÉÉ´Éä³ýÒ ö̀®úÊ´É±Éä±Éä ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉ½þÒ ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ +{ÉÖ®äú +É½äþ. 

¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ iÉºÉäSÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ 
Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ºlÉÉªÉÒ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆ<iÉEäò ¨ÉÉxÉvÉxÉ näùhÉä ¶ÉCªÉ xÉÉ½þÒ. 
¨ÉÉjÉ ºÉnù®ú nùÉäxÉ {ÉnùÉÆSªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉÒ±É nù®úÒ Eò¨ÉÒiÉEò¨ÉÒ ä̀ö´ÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. +xªÉlÉÉ BEòÉSÉ {ÉnùÉ´É®úÒ±É 
EòÉªÉÇ®úiÉ ´É BEòÉSÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ EòiÉḈ ªÉä Eò®úhÉÉ−ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉiÉ ¨ÉÉä̀ öÒ iÉ¡òÉ´ÉiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ, Eò¨ÉÒ ´ÉäiÉxÉ 
Ê¨É³ýhÉÉ−ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆ̈ ÉvªÉä +ºÉÆiÉÉä¹ÉÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉføÒºÉ ±ÉÉMÉiÉä. Ê¶É´ÉÉªÉ ºÉnù®ú ¤ÉÉ¤É ÊxÉÎ¶SÉiÉSÉ +xªÉÉªÉEòÉ®Eò 
ö̀®úiÉä.  

¨ÉÉ. ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉSÉä xªÉÉªÉÉvÉÒ¶É ¸ÉÒ. VÉMÉÊnù¶É ËºÉMÉ JÉä½þ®ú +ÉÊhÉ xªÉÉªÉÉvÉÒ¶É ¸ÉÒ. BºÉ. B. ¤ÉÉä¤Ébä÷ 
ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÒ ö̀ÉxÉä Ênù. 26 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2016 ®úÉäVÉÒ Ênù±Éä±ªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉiÉ BEòÉSÉ {ÉnùÉ´É®ú EòÉ¨É Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ´É BEòÉSÉ 
|ÉEòÉ®úSÉÒ EòiÉḈ ªÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hÉÉ−ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉiÉ iÉ¡òÉ´ÉiÉ +ºÉhÉä ½äþ iªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSÉÉ +Éi¨ÉºÉx¨ÉÉxÉ Eò¨ÉÒ 
Eò®úhÉÉ®äú, Ê{É³ý´ÉhÉÚEòEòÉ®úE ´É +xªÉÉªÉEòÉ®úEò +ºÉ±ªÉÉSÉÒ Ê]õ{{ÉhÉÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ.  

iÉºÉäSÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ Eò¨ÉÒ ´ÉäiÉxÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉºÉ +¶ÉÒ {Énäù ¦É®ú±ÉÒ VÉÉiÉ xÉÉ½þÒiÉ 
´ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆ̈ ÉvªÉä, <iÉ®újÉ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýiÉÉSÉ EòÉ¨É ºÉÉäbÚ÷xÉ VÉÉhªÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ ´ÉÉføiÉä. ¨ÉÉjÉ +ºÉä +xÉÖ¦É´ÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 
EòÉ¨É ºÉÉäbÚ÷xÉ VÉÉiÉ ®úÉÊ½þ±ªÉÉxÉä ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉä ¨ÉÉä̀ äö xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉ¨ÉÖ³äý xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉètEòÒªÉ 
ºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +b÷SÉhÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉiÉ.  

iªÉÉ¨ÉÖ³äý ´ÉètEòÒªÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉvªÉä ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ / ¨ÉxÉ{ÉÉSÉä ={ÉGò¨ÉÉ 
+ÆiÉMÉÇiÉ Eò®úÉ®ú iÉi´ÉÉ´É®úÒ±É EòÉªÉÇ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ 
iÉÖ±ÉxÉäiÉ {ÉÖ®äúºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò ´ÉäiÉxÉ Ê¨É³ýhÉä MÉ®úVÉäSÉä +É½äþ. 
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|É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä Ênù±Éä±ªÉÉ MÉÉä¹É´ÉÉ−ªÉÉºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ iÉCiªÉÉiÉ xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ {ÉnùÉÆxÉÉ, |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
¨ÉÉxÉvÉxÉ´ÉÉfø näùhªÉÉºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. ºÉnù®ú ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉÒ±É ´ÉÉfø ½þÒ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ {ÉnùÉSªÉÉ 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ´ÉäiÉxÉ¸ÉähÉÒSªÉÉ |ÉlÉ¨É ]õ{{ªÉÉ´É®úÒ±É ´ÉäiÉxÉ ´É ¦ÉkÉä Ê¨É³ÚýxÉ (=nùÉ. ¨ÉÚ³ý ´ÉäiÉxÉ + OÉäb÷ {Éä + ¨É½þÉMÉÉ<Ç ¦ÉkÉÉ + 

PÉ®ú¦ÉÉbä÷ ¦ÉkÉÉ + |É´ÉÉºÉ ¦ÉkÉÉ) ½þÉähÉÉ−ªÉÉ BEÚòhÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ 90 % (Rounded off to 100) B´Éfäø näùhªÉÉºÉ ½þÒ 
¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. BEò ´É¹ÉÉÇ{ÉäIÉÉ VÉÉºiÉ  EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ EòÉªÉÇ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉÆºÉÉ ö̀Ò 
+ºÉ±Éä±ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ´ÉäiÉxÉ´ÉÉfø Ê¨É³ýÉ±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ, iªÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ, 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ´ÉÉføÒ´É +xÉÖnùÉxÉÉSÉÒ ®úCEò¨É näùªÉ +ºÉä±É. iÉºÉäSÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòiÉ¡æò näùªÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ´ÉÉføÒ´É 
¨ÉÉxÉvÉxÉÉSªÉÉ ®úEò¨ÉäiÉ BEò ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ºÉä́ ÉäxÉÆiÉ®ú, ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ vÉiÉÔ´É®,ú =iEÞò¹]õ ´É +iªÉÖiEÞò¹]õ ¶Éä®úÉ Ê¨É³ýÉ±Éä±ªÉÉ 
Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ nù®ú´É¹ÉÔ 5 % ¨ÉÉxÉvÉxÉ ´ÉÉfø näùhªÉÉºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 
+नलम ढवण :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

म"ल न |डसा :- 

 मॅडम मला बोलायचे आहे "मरारोडला स5ट झे�वयर चच �या पIरसरात काह7 मोकाट कुDे +तथे eफरत आहेत. 3यांनी 

छोvया छोvया मुलांना चावलेले आहे. कमीत कमी 8-10 मुलांना चावलेले आहे. +तकड�या बॅर7स >पीसने लेटर Rदलेले आहे 

तर पानपvटे साहेब सांगतात कC 3यांना >थलांतर करायला होत नाह7. कुqयांना +तथुन उचलायला होत नाह7. असा काह7 

+नयम आहे का 3याचा मला खुलासा क=न mया. 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 महापौरां�या परवानगीने बोलतो >पेस कंOोल =Kस आहेत 3या�या fायटेर7याम�येच 3यांचे ऑपरेशन क=न सोडावे 

लागतील. बाहेर दसुर7कडे सोडले 3यांना दसुरे कुDे चावतात. 3यांचा म3ृय ूहोऊ शकतो. कायmयात दसु�याकडे �व>था�पत 

करता येत नाह7. 

म"ल न |डसा :- 

 याला पया य काय? 

संभाजी पानपvटे (मा. उपायBुत) :- 

 3याचे उ-र माjयाकडे नाह7 कायmया�या पल7कडे माझ ेउ-र नाह7. 

म"ल न |डसा :- 

 हे मला उ-र जमत नाह7. Iरसे;टल7 काह7 तर7 क=न +तकडून कुDे काढून दसुर7कडे कुठेतर7 पाठवनू mया. 

�करण f. 16 :- 

 ´ÉètÊEòªÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉvªÉä ¶ÉÉºÉxÉÉSÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ/¨ÉxÉ{ÉÉSÉä ={ÉGò¨ÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ Eò®úÉ®ú 
iÉi´ÉÉ´É®úÒ±É EòÉªÉÇ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ¨ÉvªÉä ´ÉÉfø Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 16 :- 

+É{É±ªÉÉ ½þqùÒiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ´ÉètEòÒªÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ 
ºÉÆºlÉÉÆSÉÒ +ºÉiÉä. ¨ÉÉjÉ ªÉÉÆ{ÉèEòÒ ¤É−ªÉÉSÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÌlÉEòoù¹]õªÉÉ ºÉIÉ¨É ´É ºÉ¤É³ý xÉºÉ±ªÉÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
+É®úÉäMªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ +xÉÖnùÉxÉ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý, +Éè¹ÉvÉä <. º´É¯û{ÉÉiÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉÆxÉÉ ºÉ½þÉªªÉ {ÉÖ®úÊ´É±Éä 
VÉÉiÉä. ¨ÉÉjÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú +xÉÖnùÉxÉ ½äþ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ JÉSÉÇ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉ<iÉ{ÉiÉ xÉºÉiÉä, iÉ®ú Eäò´É³ý 
ºÉ½þÉªªÉ¦ÉÚiÉ ö̀®äú±É B´ÉfäøSÉ +ºÉiÉä. ºÉnù®ú EòÉªÉÇGò¨É {ÉÚhÉÇ IÉ¨ÉiÉäxÉä ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉºÉÉ ö̀Ò =´ÉÇÊ®úiÉ JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºlÉÉÊxÉEò 
º´É®úÉVªÉ ºÉÆºlÉäxÉä Eò®úhÉä +Ê¦É|ÉäiÉ +É½äþ. =nùÉ. ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¶É½þ®úÒ +É®úÉäMªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ (NUHM) +ÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä 
50,000 ±ÉÉäEòºÉÆJªÉä̈ ÉÉMÉä BEò xÉÉMÉ®úÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +É®úÉäMªÉ Eåòpù =¦ÉÉ®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò +É´É¶ªÉEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÉÇSÉä |É¨ÉÉhÉ 
ö̀®ú´ÉÚxÉ Ênù±Éä±Éä +É½äþ. iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÉÇSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉSÉÉ ö̀®úÉÊ´ÉEò Ê½þººÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉiÉ¡æò +xÉÖnùÉxÉÉSªÉÉ 

º´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòºÉ Ênù±ÉÉ VÉÉiÉÉä. ¨ÉÉjÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆºÉÉ ö̀Ò +ºÉ±Éä±ªÉÉ ´ÉäiÉxÉÊ´É¹ÉªÉEò 
ÊxÉªÉ¨ÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú ºÉnù®ú Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉºÉ näùªÉ +ºÉ±Éä±Éä {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ xÉ näùiÉÉ ´ÉäiÉxÉÉSÉÉ ö̀®úÉÊ´ÉEò Ê½þººÉÉSÉ ¶ÉÉºÉxÉÉiÉ¡æò 
näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.  

=nùÉ. NUHM +ÆiÉMÉÇiÉ |ÉºÉÊ´ÉEòÉ ´É {ÉÊ®úSÉÉÊ®úEòÉ ªÉÉ {ÉnùÉÆºÉÉ ö̀Ò +xÉÖGò¨Éä ¯û. 8,314/- ´É ¯û. 10,800/- 
<iÉEäò +xÉÖnùÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉÉiÉ¡æò ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉÉjÉ ºÉnù®ú {ÉnùÉ´É®úÒ±É 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒSÉä ´ÉäiÉxÉ +xÉÖGò¨Éä ¯û. 20,080/- ´É ¯û. 35,125/- 
<iÉEäò Ê¨É³ýiÉä. iÉºÉäSÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäxÉä Eò®úÉ®úiÉi´ÉÉ´É®úÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eäò±Éä±Éä ´ÉäiÉxÉ 
|ÉºÉÊ´ÉEòÉ ´É {ÉÊ®úSÉÉÊ®úEòÉ ªÉÉ {ÉnùÉÆºÉÉ ö̀Ò +xÉÖGò¨Éä ¯û. 12,000/- ´É ¯û. 20,000/- +É½äþ. +lÉÉÇiÉ ºÉnù®ú ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ 
ö̀®úÉ´É ½þÉ ºÉxÉ 2012-13 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É +ºÉÚxÉ iªÉÉ´Éä³ýÒ ö̀®úÊ´É±Éä±Éä ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉ½þÒ ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ +{ÉÖ®äú +É½äþ. 

¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ iÉºÉäSÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ 
Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ºlÉÉªÉÒ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆ<iÉEäò ¨ÉÉxÉvÉxÉ näùhÉä ¶ÉCªÉ xÉÉ½þÒ. 
¨ÉÉjÉ ºÉnù®ú nùÉäxÉ {ÉnùÉÆSªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉÒ±É nù®úÒ Eò¨ÉÒiÉEò¨ÉÒ ä̀ö´ÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. +xªÉlÉÉ BEòÉSÉ {ÉnùÉ´É®úÒ±É 
EòÉªÉÇ®úiÉ ´É BEòÉSÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ EòiÉḈ ªÉä Eò®úhÉÉ−ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉiÉ ¨ÉÉä̀ öÒ iÉ¡òÉ´ÉiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ, Eò¨ÉÒ ´ÉäiÉxÉ 
Ê¨É³ýhÉÉ−ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆ̈ ÉvªÉä +ºÉÆiÉÉä¹ÉÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉføÒºÉ ±ÉÉMÉiÉä. Ê¶É´ÉÉªÉ ºÉnù®ú ¤ÉÉ¤É ÊxÉÎ¶SÉiÉSÉ +xªÉÉªÉEòÉ®Eò 
ö̀®úiÉä.  



¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 19/05/2017         {ÉÉxÉ Gò. 70 

¨ÉÉ. ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉSÉä xªÉÉªÉÉvÉÒ¶É ¸ÉÒ. VÉMÉÊnù¶É ËºÉMÉ JÉä½þ®ú +ÉÊhÉ xªÉÉªÉÉvÉÒ¶É ¸ÉÒ. BºÉ. B. ¤ÉÉä¤Ébä÷ 
ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÒ ö̀ÉxÉä Ênù. 26 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2016 ®úÉäVÉÒ Ênù±Éä±ªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉiÉ BEòÉSÉ {ÉnùÉ´É®ú EòÉ¨É Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ´É BEòÉSÉ 
|ÉEòÉ®úSÉÒ EòiÉḈ ªÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hÉÉ−ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉiÉ iÉ¡òÉ´ÉiÉ +ºÉhÉä ½äþ iªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSÉÉ +Éi¨ÉºÉx¨ÉÉxÉ Eò¨ÉÒ 
Eò®úhÉÉ®äú, Ê{É³ý´ÉhÉÚEòEòÉ®úE ´É +xªÉÉªÉEòÉ®úEò +ºÉ±ªÉÉSÉÒ Ê]õ{{ÉhÉÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ.  

iÉºÉäSÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ Eò¨ÉÒ ´ÉäiÉxÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉºÉ +¶ÉÒ {Énäù ¦É®ú±ÉÒ VÉÉiÉ xÉÉ½þÒiÉ 
´ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆ̈ ÉvªÉä, <iÉ®újÉ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýiÉÉSÉ EòÉ¨É ºÉÉäbÚ÷xÉ VÉÉhªÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ ´ÉÉføiÉä. ¨ÉÉjÉ +ºÉä +xÉÖ¦É´ÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 
EòÉ¨É ºÉÉäbÚ÷xÉ VÉÉiÉ ®úÉÊ½þ±ªÉÉxÉä ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉä ¨ÉÉä̀ äö xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉ¨ÉÖ³äý xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉètEòÒªÉ 
ºÉä́ ÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +b÷SÉhÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉiÉ.  

iªÉÉ¨ÉÖ³äý ´ÉètEòÒªÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉvªÉä ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ / ¨ÉxÉ{ÉÉSÉä ={ÉGò¨ÉÉ 
+ÆiÉMÉÇiÉ Eò®úÉ®ú iÉi´ÉÉ´É®úÒ±É EòÉªÉÇ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä́ É®úÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ 
iÉÖ±ÉxÉäiÉ {ÉÖ®äúºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò ´ÉäiÉxÉ Ê¨É³ýhÉä MÉ®úVÉäSÉä +É½äþ. 

|É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä Ênù±Éä±ªÉÉ MÉÉä¹É´ÉÉ−ªÉÉºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ iÉCiªÉÉiÉ xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ {ÉnùÉÆxÉÉ, |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ 
Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉxÉvÉxÉ´ÉÉfø näùhªÉÉºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. ºÉnù®ú ö̀ÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉÒ±É ´ÉÉfø ½þÒ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
{ÉnùÉSªÉÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ´ÉäiÉxÉ¸ÉähÉÒSªÉÉ |ÉlÉ¨É ]õ{{ªÉÉ´É®úÒ±É ´ÉäiÉxÉ ´É ¦ÉkÉä Ê¨É³ÚýxÉ (=nùÉ. ¨ÉÚ³ý ´ÉäiÉxÉ + OÉäb÷ {Éä + ¨É½þÉMÉÉ<Ç 
¦ÉkÉÉ + PÉ®ú¦ÉÉbä÷ ¦ÉkÉÉ + |É´ÉÉºÉ ¦ÉkÉÉ) ½þÉähÉÉ−ªÉÉ BEÚòhÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ 90 % (Rounded off to 100) B´Éfäø näùhªÉÉºÉ 
½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. BEò ´É¹ÉÉÇ{ÉäIÉÉ VÉÉºiÉ  EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ EòÉªÉÇ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
EòÉªÉÇGò¨ÉÉÆºÉÉ ö̀Ò +ºÉ±Éä±ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ´ÉäiÉxÉ´ÉÉfø Ê¨É³ýÉ±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ, 
iªÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ, ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ ´ÉÉføÒ´É +xÉÖnùÉxÉÉSÉÒ ®úCEò¨É näùªÉ +ºÉä±É. iÉºÉäSÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòiÉ¡æò näùªÉ 
+ºÉ±Éä±ªÉÉ ´ÉÉføÒ´É ¨ÉÉxÉvÉxÉÉSªÉÉ ®úEò¨ÉäiÉ BEò ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ºÉä́ ÉäxÉÆiÉ®ú, ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ vÉiÉÔ´É®,ú =iEÞò¹]õ ´É +iªÉÖiEÞò¹]õ ¶Éä®úÉ 
Ê¨É³ýÉ±Éä±ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ nù®ú´É¹ÉÔ 5 % ¨ÉÉxÉvÉxÉ ´ÉÉfø näùhªÉÉºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ       +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 17, <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ, ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É +¦ªÉÉÊºÉEäò Eò®úÒiÉÉ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¡òÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú 
Ê´ÉÊxÉªÉ¨É Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
राज5o जैन :- 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Çnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä  Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Çnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É 
Ê´ÉtÉlªÉÉÈEò®úÒiÉÉ  +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ´É <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ Ênù±Éä±ÉÒ +É½äþ. 

ºÉ´ÉÇ +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ´É <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ¡òÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉäiÉÒ.  

• +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ´É <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ¡òÒ SÉä VÉÖxÉä nù® :- 
        1) ¡òÉì̈ ÉÇ ¡òÒ ¯û. 05/- 
        2) ´ÉÉÌ¹ÉEò +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ ¯û. 02/- 
        3) ±ÉÉìEò®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ - ÊxÉ¶ÉÖ±Eòú 
        4) <Ç- ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ - ÊxÉ¶ÉÖ±Eò 
 {É®ÆúiÉÖ iÉnÂùxÉÆiÉ®ú Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 28/06/2016 ®úÉäVÉÒ ö̀®úÉ´É Gò. 19 
+x´ÉªÉä +¦ªÉÉÊºÉEòÉ <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉEò®úÒiÉÉ ´ÉÉføÒ´É nù®úÉxÉä xÉÊ´ÉxÉ ¡òÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. ´ÉÉføÊ´É±Éä±Éä nù®É¤ÉÉ¤ÉiÉ  
<Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉSÉä ºÉ¦ÉÉºÉnùi´É ´É ±ÉÉìEò®úSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ PÉähÉäEò®úÒiÉÉ BEòÉ½þÒ Ê´ÉnùªÉÉlªÉÉÇxÉä xÉÉånùhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
Ê´ÉnùªÉÉlªÉÉÇÆEòbä÷ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÉ <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É ±ÉÉìEò®úSÉÒ ¡òÒ VÉÉºiÉ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ +ºÉä EòÉ®úhÉ 
ºÉÉÆMÉhªÉÉiÉ +É±Éä +É½äþ. ¨½þhÉÚxÉ ºÉnù®ú <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ªÉÉÆºÉÉ ö̀Ò JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ nù®ú 
+ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉäiÉ. 

•  <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉEò®úÒúiÉÉ ¡òÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä xÉÊ´ÉxÉ nù®ú :- 
1) <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ |É´Éä¶É ¡òÉì̈ ÉÇ ¡òÒ - ¯û. 05/- 
2) <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÉÊºÉEò ¡òÒ - ¯û.10/-  
3) <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ +xÉÉ¨ÉiÉ - ¯ .500/-û 

• +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä xÉÊ´ÉxÉ nù®ú :- 
1) ¡ìòÉ¨ÉÇ ¡òÒ - ¯û. 5/- 
2) ¨ÉÉÊºÉEò +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ (±ÉÉìEò®úÊ´É®úÊ½þiÉ)- ¯û. 10/- 
3) ¨ÉÉÊºÉEò +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ (±ÉÉìEò®úºÉÊ½þiÉ)- ¯û. 15/- 
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 iÉºÉäSÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ºÉÉäªÉÒEò®úÒiÉÉ <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉSÉÒ ºÉä́ ÉÉ 24 iÉÉºÉ ºÉȪ û ä̀ö´ÉÉ´ÉÒ ´É ºÉnù®ú Ê ö̀EòÉhÉÒ 
ºÉÖ®úÊIÉiÉiÉäEò®úÒiÉÉ +É´É¶ªÉEò iÉÒ ={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.  
 iÉ®úÒ ´É®úÒ±É |É¨ÉÉhÉä xÉ¨ÉÖnù <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ näùiÉ +É½äþ +ºÉÉ 
ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 

राकेश शहा :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

जुबेर इनामदार :- 

 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä Ênù. 19/05/2017 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦Éä̈ ÉvªÉä ={É®úÉäCiÉ Ê´É¹ÉªÉ SÉSÉÉÇ 
Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉºÉÉ ö̀Ò |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±Éä +É½äþ. 
 iÉ®úÒ Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉvªÉÉ ºÉȪ û +ºÉ±Éä±ÉÒ <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É ¦ÉÊ´É¹ªÉÉiÉ =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ 
ªÉähÉÉ®äú <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É +¦ªÉÉÊºÉEòÉ¨ÉvªÉä ±ÉÉ¦É PÉähÉÉ®äú Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈEòbÚ÷xÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ |ÉEòÉ®úSÉä 
¶ÉÖ±Eò PÉähªÉÉiÉ ªÉä́ ÉÚ xÉªÉä +ºÉÉ ¨ÉÒ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 
�मोद सामंत :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 17 कIरता अनfुमे दोन ठराव आलेले आहेत. पRहला ठराव सुचक /ी. राज5o जैन, अनमुोदक /ी. राकेश 

शहा. दसुरा ठराव सुचक /ी. जुबेर इनामदार, अनमुोदन /ी. �मोद सामतं. �थम मी दसुरा ठराव मतदानास टाकतो. सुचक 

/ी. जुबेर इनामदार यांनी मांडलेKया ठरावा�या बाजूने जे असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. या ठरावा�या �वरोधात 

असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. तट>थ कोणी असतील 3यांनी हात वर करायचे आहे. सुचक /ी. राज5o जैन यांनी 

मांडलेKया ठरावा�या बाजूने जे असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. या ठरावा�या �वरोधात असतील 3यांनी हात वर 

करायचे आहेत. तट>थ कोणी असतील 3यांनी हात वर करायचे आहे. 

मा. महापौर :- 

 सुचक /ी. राज5o जैन यांनी मांडलेKया ठरावा�या बाजून 34, �वरोधात 21 इतकC मत ेपडलेल7 आहेत. सचुक /ी. डॉ. 

राज5o जैन यांनी मांडलेला ठराव बहुमतांनी मंजरू कर?यातं येत आहे. 

�करण f. 17 :- 

 <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ, ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É +¦ªÉÉÊºÉEäò Eò®úÒiÉÉ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¡òÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 
Eò¯ûxÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähÉä. 
ठराव f. 17 :- 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Çnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä  Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Çnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ IÉäjÉÉiÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É 
Ê´ÉtÉlªÉÉÈEò®úÒiÉÉ  +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ´É <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ Ênù±Éä±ÉÒ +É½äþ. 

ºÉ´ÉÇ +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ´É <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ¡òÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉäiÉÒ.  

• +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ´É <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ¡òÒ SÉä VÉÖxÉä nù® :- 
        1) ¡òÉì̈ ÉÇ ¡òÒ ¯û. 05/- 
        2) ´ÉÉÌ¹ÉEò +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ ¯û. 02/- 
        3) ±ÉÉìEò®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉ - ÊxÉ¶ÉÖ±Eòú 
        4) <Ç- ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ - ÊxÉ¶ÉÖ±Eò 
 {É®ÆúiÉÖ iÉnÂùxÉÆiÉ®ú Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 28/06/2016 ®úÉäVÉÒ ö̀®úÉ´É Gò. 19 
+x´ÉªÉä +¦ªÉÉÊºÉEòÉ <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉEò®úÒiÉÉ ´ÉÉføÒ´É nù®úÉxÉä xÉÊ´ÉxÉ ¡òÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. ´ÉÉføÊ´É±Éä±Éä nù®É¤ÉÉ¤ÉiÉ  
<Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉSÉä ºÉ¦ÉÉºÉnùi´É ´É ±ÉÉìEò®úSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ PÉähÉäEò®úÒiÉÉ BEòÉ½þÒ Ê´ÉnùªÉÉlªÉÉÇxÉä xÉÉånùhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
Ê´ÉnùªÉÉlªÉÉÇÆEòbä÷ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÉ <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É ±ÉÉìEò®úSÉÒ ¡òÒ VÉÉºiÉ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ +ºÉä EòÉ®úhÉ 
ºÉÉÆMÉhªÉÉiÉ +É±Éä +É½äþ. ¨½þhÉÚxÉ ºÉnù®ú <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ´É +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ªÉÉÆºÉÉ ö̀Ò JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ nù®ú 
+ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉäiÉ. 

•  <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉEò®úÒúiÉÉ ¡òÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä xÉÊ´ÉxÉ nù®ú :- 
1) <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ |É´Éä¶É ¡òÉì̈ ÉÇ ¡òÒ - ¯û. 05/- 
2) <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÉÊºÉEò ¡òÒ - ¯û.10/-  
3) <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ +xÉÉ¨ÉiÉ - ¯ .500/-û 

• +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä xÉÊ´ÉxÉ nù®ú :- 
1) ¡ìòÉ¨ÉÇ ¡òÒ - ¯û. 5/- 
2) ¨ÉÉÊºÉEò +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ (±ÉÉìEò®úÊ´É®úÊ½þiÉ)- ¯û. 10/- 
3) ¨ÉÉÊºÉEò +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ (±ÉÉìEò®úºÉÊ½þiÉ)- ¯û. 15/- 
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 iÉºÉäSÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ºÉÉäªÉÒEò®úÒiÉÉ <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉÉSÉÒ ºÉä́ ÉÉ 24 iÉÉºÉ ºÉȪ û ä̀ö´ÉÉ´ÉÒ ´É ºÉnù®ú Ê ö̀EòÉhÉÒ 
ºÉÖ®úÊIÉiÉiÉäEò®úÒiÉÉ +É´É¶ªÉEò iÉÒ ={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.  
 iÉ®úÒ ´É®úÒ±É |É¨ÉÉhÉä xÉ¨ÉÖnù <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ näùiÉ +É½äþ +ºÉÉ 
ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- b÷Éì. ®úÉVÉåpù VÉèxÉ  +xÉÖ̈ ÉÉänùEò :- ¸ÉÒ. ®úÉEäò¶É ¶ÉÉ½þ 
 

+.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä +.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ iÉ]õºlÉ 
1 xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ 1 Eìò]õ±ÉÒxÉ BìxlÉÉäxÉÒ {É®äú®úÉ 

ÊxÉ®ÆúEò 

2 ¶É®únù Eäò¶É´É {ÉÉ]õÒ±É 2 ºÉªªÉnù xÉÖ®úVÉ½þÉì xÉZÉ®ú ½ÖþºÉäxÉ 
3 ¨½þÉjÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨É½äþ¶É 3 Êb÷¨Éä±ÉÉ ¤ÉxÉÇ]õ +±¤É]Çõ 
4 ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ ´É¹ÉÉÇ ÊMÉ®úÒvÉ®ú 4 ÊOÉ]õÉ Îº]õ¡òxÉ ¡ìò®úÉä 
5 ¨ÉÒ®úÉnäù´ÉÒ ®úÉ¨É±ÉÉ±É ªÉÉnù´É  5 ¦ÉÉ´ÉºÉÉ®ú Ê¶É±{ÉÉ Eò¨É±Éä¶É 
6 EòÉä̀ öÉ®úÒ ºÉÖ̈ ÉxÉ ®ú̈ Éä¶É 6 ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ ¤ÉÉ¤É®úÉ b÷ÉìxÉ±b÷ 
7 VÉèxÉ ÊMÉiÉÉ ¦É®úiÉ 7 {ÉÉ]õÒ±É ´ÉÆnùxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
8 ®úÉ´É±É ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú 8 |É¦ÉÉiÉ |ÉEòÉ¶É {ÉÉ]õÒ±É 
9 ¨Éä½þiÉÉ Ëb÷{É±É Ê´ÉxÉÉänù 9 {ÉÉ]õÒ±É ºÉÖÊxÉiÉÉ Eèò±ÉÉºÉ 
10 ¶É¨ÉÉÇ ºÉÖÊxÉ±ÉÉ ºÉiªÉåpù 10 {ÉÖVÉÉ®úÒ EòÉÆSÉxÉÉ ¶ÉäJÉ®ú 
11 |ÉÊiÉ¦ÉÉ |ÉEòÉ¶É iÉÉÆMÉbä÷-{ÉÉ]õÒ±É 11 Êb÷ºÉÉ ¨ÉÌ±ÉxÉ ¨ÉÌ´ÉxÉ 
12 ºÉÖVÉÉiÉÉ ®úÊ´ÉEòÉÆiÉ Ë¶Énäù 12 +ÊxÉiÉÉ VÉªÉ´ÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É 
13 {ÉÉ]õÒ±É |Éä̈ ÉxÉÉlÉ MÉVÉÉxÉxÉ 13 MÉÉäË´Énù ½äþ±ÉxÉ VÉÉìVÉÔ 
14 ËºÉMÉ ¨ÉnùxÉ =ÊnùiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 14 EòÉZÉÒ ®úÊ¶ÉnùÉ VÉ¨ÉÒ±É 
15  EòÉÆMÉhÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ ö̀EòÉVÉÒ 15 <xÉÉ¨ÉnùÉ®ú VÉÖ¤Éä®ú 
16 EòÉºÉÉänù®úÒªÉÉ +Ê·ÉxÉ ¶ªÉÉ¨ÉVÉÒ 16 ¶ÉäJÉ +¶É®ú¡ò ¨ÉÉä½þ¨¨Énù <¥ÉÉÊ½þ̈ É 
17 VÉèxÉ ÊnùxÉä¶É iÉäVÉ®úÉVÉ 17 ºÉÖªÉÇEòÉÆiÉ JÉÆb÷ÉäVÉÒ ¨½þÉjÉä 
18  VÉèxÉ ®ú¨Éä¶É vÉ®ú¨ÉSÉÆnù 18 ºÉÉ¨ÉÆiÉ |É¨ÉÉänù VÉªÉ®úÉ¨É  
19 b÷Éì. ®úÉVÉåpù VÉèxÉ 19 ®úEò´ÉÒ ºÉÖ½þÉºÉ®úÉ´É ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É 
20 ÊxÉ±É¨É ½þÊ®ú¶SÉÆpù fø´ÉhÉ 20 {ÉÉÆbä÷ ½ÆþºÉÆÖEÖò¨ÉÉ®ú Eò¨É±ÉEÖò¨ÉÉ®ú 
21  iÉÉ®úÉ Ê´ÉxÉÉªÉEò PÉ®úiÉ 21 ´ÉÆnùxÉÉ ¨ÉÆMÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É 
22  ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉÊ½þxÉ EòÉäÊ]õªÉxÉ  

  
 
 
 
 

23  VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú {ÉÉ]õÒ±É 
24  {É®ú¨ÉÉ®ú +ÊxÉiÉÉ ¦É®úiÉ 
25  {ÉÉ]õÒ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉÆÊnù{É 
26 MÉÉ´ÉÆb ¨ÉÆnùÉÊEòhÉÒ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É ÷ 
27  |ÉÊ´ÉhÉ ¨ÉÉä®äú·É®ú {ÉÉ]õÒ±É 
28  ¶ÉÉ½þ ®úÉEäò¶É ®úÊiÉ¶ÉSÉÆpù 
29 ¸ÉÒ. VÉªÉÆiÉÒ±ÉÉ±É {ÉÉ]õÒ±É 
30  Eäò³ÚýºÉEò®ú |É¶ÉÉÆiÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ 
31 ¨ÉÖzÉÉ ËºÉMÉ 
32 +ìb÷. ®úÊ´É ´ªÉÉºÉ 
33 Ênù{iÉÒ ¶ÉäJÉ®ú ¦É]õ 
34 JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É ºÉÖ®äú¶É 

ö̀®úÉ´É ¤É½Öþ¨ÉiÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 
 

ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 18, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÚ́ ÉÇ), JÉÉ®úÒMÉÉǼ É ¨ÉÉºÉ³ýÒ ¨ÉÉEæò]õ ¨ÉvÉÒ±É MÉÉ³äývÉÉ®úEòÉÆSÉä ¦ÉÉbä÷ ¨ÉÉ¡ò Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
�शांत केळुसकर :- 

     "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात महानगरपा"लकेची �व�वध भागात माकN ट शेड असून सदर शेडम�ये 

>था+नक मासे �वfेते आठवडयातून तीन ते चार Rदवस मासे �वक?यासाठ< बसतात.   मा. महासभा Rद.29/11/2008 ठराव f. 

70 अ;वये सदर मासे �वfे3यांकडून =.20/- �+त माह भाडे घेऊन सदर माकN टची साफसफाई, लाईट 6बल व पाणी 6बल 

3यां�यामाफ त भरणेबाबतचा +नण य झाला होता. 3या�माणे ठरावाची अमलंबजावणी कर?यात येत होती. तथापी तदनतंर 

मा. महासभा Rद.14/12/2012 ठराव f. 24 अ;वये सदर ठराव रदद क�न सव  माकN ट "ललावाAदारे खाजगी ठेकेदाराकडे भाडे 
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वसूल7 कर7ता दे?याबाबत +नण य झाला. परंत ु�शासनामाफ त वारंवार जाह7रात देऊन दे(खल ठेकेदार उपल�ध झाला नाह7. 

दर4यान�या काळात सदर मासे �वfे3यांना चुकCने =.300/- �+त मRहना भाडे 6बले पाठ�वलेल7 आहेत, सदर 6बले रदद 

कर?यास मा;यता दे?यात येत आहे. मा. महासभा Rद.14/12/2012 ठराव f. 24 रदद कर?यात येत असून मा. महासभा 

Rद.29/11/2008 ठराव f. 70 पनु िज�वत कर?यास व सदर ठरावानसूार शहरातील महानगर"लके�या सव  माकN ट शेड मधील 

मासळी �वfे3यांना पवू9�माणेच 3या वेळेपासून =. 20/- �+त मRहना भाडे आकार?यास मा;यता दे?यात येत आहे. तर7 मा. 

महासभा Rद. 29/11/2008 ठराव f.70 ची तातडीने अंमलबजावणी सु� कर?यात यावी. असा ठराव मांडत आहे. 

वदंना पाट7ल :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. उपमहापौर :- 

 मला gया �वषयावर बोलायचे आहे. ठराव असा करायचा होता तर मग फBत खार7गावाचा उKलेख कशाला आला. 

मुळात पणू  "मरा भाFदरचा करायला पाRहजे होता. �वषय तुमचा Rदशाभुल करणारा आहे कC नाह7. �शासनाने असा �वषय 

कशाला घेतला मग आमचा �वषय पणू  "मरा भाFदरम�ये जेव�या आहेत 3यांचा करायचा होता. 

नर5o मेहता :- 

 खार7 गावचा �वषय मह3वाचा gयासाठ< ठरला कC 3या इमारतीम�ये लाईटबील आल आ(ण पा?याच बील आले. 14 

हजार फBत 3या माकN टला आले. 3या माकN ट�या अनषुगंाने तो �वषय समोर आला. 4हणून तो �वषय घे?यात आला. gया 

�वषयाम�ये मॅडम एका बाजूला महापा"लकेने सां�गतले कC तु4ह7 जु;या�माणे तु4हाला लाईट 6बल आ(ण पाणी 6बल 

महापा"लकेने भरायच होत. मधKया काळात लाईटबील कापायला आले. लाईट बील कापल7 महापा"लकेने पसेै भरले नाह7. 

+तकडचे मासळी वाKयांनी 2.50 लाख भरले आता महापा"लका बोलत आहे कC 14 हजार �माणे आ4हाला तेह7 पसेै mया. 

4हणजे इकडे लाईट बील हे भरणार. +तकडे 20 =. भाडे ठरलेले होते. एखादा 300 =. �यायचे ठरले असेल तर लाईट बील 

महापा"लकेने भरायचे होते. 

मा. उपमहापौर :- 

 ह7 पIरि>थती पणू  "मरा भाFदर मधKया म�छ<माकN टची आहे. 

नर5o मेहता :- 

 हा �वषय एखादा �वशेष सद>याने नजरेसमोर आणला 3यावेळी सभागहृापढेू आला. 3यावेळी आपण संपणू  "मरा 

भाFदरसाठ< हे कायदे बदलाव आ(ण परत जस होत तसेच ते �यावे अशा �कारचा हा +नण य झाला आहे. पणू  शहरासाठ< 

झाला आहे. 

मा. उपमहापौर :- 

 Rठक आहे +नण य शहरासाठ< झाला पण �वषय असा देऊन तु4ह7 आ4हाला Rदशाभूल कर?याचा �य3न करत 

आहात साहेब. 

(सभागहृात ग�धळ) 

+नलम ढवण :- 

 उपमहापौर साहेब सव च मासळी माकN टच पटुअप कर?यात यावे. भाडे माफ कर?यात यावे. 

मा. उपमहापौर :- 

 तु4ह7 �वषय आणायला पाRहजे होता. पणू  माकN टचा �वषय काढायचा फBत खार7गावचा उKलेख कशाला केला. "मरा 

भाFदरमधKया सव  माकN टला तु4ह7 mया. 

(सभागहृात ग�धळ) 

मा. महापौर :- 

 सवा_नी बसून जा. खार7 गाव कC यह जो हमार7 बहने थी वह हमारे पास आयी बाकC कई आए नह7 तो बाकC �8न 

का हमे नह7 पता तो खार7 गाव कC यह सब बहने मेरे पास आयी थी और उनको यह �ॉ�लेम हो रहा है इस"लए यह बात 

हमारे �यान म5 आयी| तो वह जब हमारे पास आयी तब हमे यह लगा कC यह +नण य परेु शहर के "लए होना चाRहए लेeकन 

+नदNश म5 खार7गाव कC हमार7 बहनो ने लाया| इतना मy आपको बता देती हँू eकसी पे आ'ेप करने कC ज=रत नह7 है कC यह 

�वषय इस तरहसे Bय� "लया गया| यह �वषय इस तरह से इस"लए "लया गया था कC खार7 गावकC बहने आने के बाद उनकC 

तकल7फ हम5 पता हुई और 14 हजार =पये "सफ  खार7गाव कC बहनो को आया था और कह7 नह7 आया था| 

मा. उपमहापौर :- 

 नाह7 ह7 चुकCची माRहती आहे. तु4ह7 सगळी म�छ< माकN टची माRहती �या आ(ण जे पRहKयाचे ठराव झाले त ेपणू  

"मरा भाFदर शहरासाठ< झालेले आहेत. खार7गाव�यासाठ< नाह7 झाले साहेब. 

मा. महापौर :- 

 तु4हाला �वरोध करायचा आहे का? 

(सभागहृात ग�धळ) 

मा. उपमहापौर :- 

 मॅडम �वषय वेगpया प�दतीने घेतलेला आहे.  
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+नलम ढवण :- 

 "मरा भाFदर�या सगpया कोळी बRहणींना Gया म�छ< Aयवसाय करतात तर 3या सव  म�छ<माकN टमधील गाळे 

धारकांना सवा_ना भाडे माफ कर?यातं यावे अशी मी सुचना देत आहे. 

जयतंीलाल पाट7ल :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

�शांत केळुसकर :- 

 सदर ठरावाम�ये "मरा भाFदर 'ेDातील सव  म�छ< मा�यांसाठ< Rदलेला आहे. 

मा. उपमहापौर :- 

 �वषय अशाप�दतीने �यायचा होता. 

मा. महापौर :- 

 सव  बसून जा ठराव मह3वाचा आहे कC �वषय कसा आला हे मह3वाचे आहे. पRहला ते ठरवनू �या. तु4हाला 

मह3वाचे काय आहे ठराव आपण सगpयासंाठ< केला. मह3वाचा आहे कC �वषय कसा आला ते मह3वाचे आहे. 

मा. उपमहापौर :- 

 आ4हाला दो;ह7 मह3वाचे आहेत.  

मा. महापौर :- 

 कसे दो;ह7 मह3वाचे आहेत आपण सगpयांना ;याय Rदला आहे. 

सुहास रकवी :- 

 मॅडम बाकCचे लोक क;फयजुनम�ये होत े4हणून 3यांना बोलाव लागल. 

मा. उपमहापौर :- 

 महापौर मॅडम फBत �वषय असा mयायचा होता संपणू  "मरा भाFदरसाठ< हा �वषय mयायचा होता. फBत खार7 

गावचा उKलेख आला 4हणून आ4ह7 सांगत आहोत. इतर लोकांची �वषय ऐकून Rदशाभूल झाल7. 

मा. महापौर :-  

 कोणाची Rदशाभूल झाल7 नाह7. आम�या ठरावात आहे कC संपणू  "मरा भाFदर पIरसरातले जेवढे आमचे कोळी 

बांधव आहेत 3यांना सगpयांना हे लाग ुहोत.े 

मा. उपमहापौर :- 

 आमचा �वषय तोच होता �वषय तोच mयायचा होता. 

मा. महापौर :- 

 आता सवा_च समाधान झाले का? ठराव सवा नमुत ेमंजूर केला. 

जुबेर इनामदार :- 

 आयBुत महोदय माझा एक छोटासा �8न आहे. गोषवारा नसलेले �वषय हा �शासकCय �वषय नसतात. या�याआधी 

त3काल7न आयBुत हांगे साहेबांनी gयाच �वषयात Aयास�पठाव=न आदेश Rदला होता. 3यांनी >वत:चा +नण य Rदला होता जो 

�वषय Gयाला �शासनाचा गोषवारा नसेल असा कुठलाह7 �वषय मी ि>वकारणार नाह7. 3यांनी 3याचा अ"भ�ाय 

माग�व?यासाठ< शासनाकडे पDAयवहारह7 केला होता कC असले कुठले �वषय Gयाला �शासनाचा गोषवारा नाह7 आ(ण तो 

धोरणा3मक +नण याचा �वषय असेल तो मला घेता येईल का? तर7 मी ठराव वाचतो. "मरा भाFदर महानगरपा"लकेने Rद. 

19/05/2017 रोजी�या मा. महासभेम�ये उपरोBत �वषय चचा  क=न +नण य घे?यासाठ< �>ता�वत केले आहे. "मरा भाFदर 

महानगरपा"लका 'ेDात िजथे िजथे महापा"लकेचे बाजार आहेत व गाळे भाडे त3वावर दे?यात आले आहेत. अशा भाजी 

माकN ट, मांस-मटण, मासळी माकN टचे भाडे माफ कर?यात यावे व ते पढेु आकार?यात येव ूनये असा मी ठराव मांडत आहे. 

तसेच लागणारे वीज परुवठा, पाणी परुवठा महापा"लके�या मा�यमातून करावे. 

अशरफ शेख :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे.  

बन ड |डमेलो :- 

 महापौर मॅडम, माझा �वषय वेगळा आहे. आपले होलसेल माकN ट भाFदर >टेशनजवळ होलसेल माकN ट आहे. 

3या�याम�ये आ4ह7 म�छ<मार सं>थांनी अज  केले होत े3या माकN टम�ये वसई, नायगाव, दादर आ(ण मालाड या Rठकाणावर 

येऊन एजंट लोक म�छ<मारांची �पळवणूक कर7त आहेत. ह7 तfार आम�याकडे वारंवार आलेल7 आहे. 3या�यासाठ< आ4ह7 

3यांची बठैक सु�दा घेतल7. आ4ह7 सव  सं>था "मळून 4 सं>था म�छ<मार सं>था आहेत. खां6बत साहेबांना मी अज  केला 

होता. 3यांनी उ-र Rदल कC आता देता येत नाह7. पण 3यांना काय भा�याने Rदल 3यांनी म�छ<मार सं>थांना आपण का देऊ 

नये. छDपती "शवाजी माकN ट, fॉफड  माकN टम�ये सव  सं>थांचे गाळे आहेत. मलाडम�ये आहेत 3या धत9वर आपण 

भाFदरम�ये म�छ<मार सं>थांना गाळे देऊन 3यांचा सं>थामाफ त 3यांची मासळी �वfC कर?यात यावी या�यासाठ< आपण 

काय सोय क= शकतो का? 

Rदपक खां6बत :- 

 +तकडे जे शेड बांधलेले गाळे असतील............. 
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बन ड |डमेलो :- 

 4हणजे गाळे घेतKयावर जेAहा म�छ<मार लोक आपल7 होलसेलम�ये मासळी �वकतात 3या उघ�यावर रोडवर 

कागद टाकून मासळी �वकल7 जात.े 3या�यावर ते लोक 5 ते 8 टBके शेकडा 8 टBके क"मशन घेतात. 3याAय+तIरBत 

मासळीचा काह7 Rह>सा काढला जातो आ(ण देणा�याकडून खरेद7 करणा�याकडून क"मशन घेतल जात. gया मो�या �माणात 

�पळवणूक होत ेआ(ण शहराचे नागIरकांची �पळवणूक बाहेर7ल लोक येऊन करतात. तर आपण आता प;ुहा जेAहा तु4ह7 

3याला गाळे देणार त ेसं>थेला �वचारात �यावे आ(ण >था+नक लोकांना खासक=न ते गाळे दे?यात यावे. 

Rदपक खां6बत :- 

 आपण जे गाळे बन�वलेले आहेत जे पाvया घेऊन जे �वकतात 3यां�यासाठ< आपण त ेबांधलेले आहेत. 

बन ड |डमेलो :- 

 पण 3यांचा वापर कसा होतो हे तु4हाला माRहत नाह7. 

Rदपक खां6बत :- 

 3याचा वापर 4हणजे कसा झाला आहे. कोणी तर7 वापर करतो हे लोक इकडून +तकडे बसायला जाऊ नये. 3यामुळे 

3यांनी मागणी केल7 4हणून आ4ह7 मRह;याचे 300 =पये �माणे Rदले. 

बन ड |डमेलो :- 

 तु4ह7 Rदले आ4ह7 अज  केKयानतंर आमचे तु4ह7 नाकारले. चारह7 सं>थांनी अज  Rदले होते. 

Rदपक खां6बत :- 

 3या लोकांकडे 5 त े6 वषा पासून आहेत. 3यांना तु4ह7 मागणी आता वष भरापवूी केल7. 

बन ड |डमेलो :- 

 वष भरात केल7 तर आ4हाला �ाधा;य mया ना. >था+नकांना देणार कC नाह7 देणार. झाल त े गेल आता RदKयावर 

gयावष9 4 गाळे सं>थांना घेता येतात बाकC राहू mया 3यांनी घेतलेले आहेत ते. 

Rदपक खां6बत :- 

 या�यावरती तु4हाला +नण य घेऊन कळ�वतो. 

बन ड |डमेलो :- 

 +नण य �यावा लागेल साहेब आता महासभेपढेू सांगा. जर बाहेरचे लोक येऊन आपKया शहरां�या लोकाचंी 

�पळवणूक करतात. 

Rदपक खां6बत :- 

 तु4ह7 जी मागणी केल7 आहे तुमचे सव  �वfेत े+तकडे बसणार आहेत का? 

बन ड |डमेलो :- 

 ते करतील सं>था आहेत +तथे Aयव>था करतील. 

Rदपक खां6बत :- 

 Rठक आहे आ4ह7 पटुअप करतो. 

बन ड |डमेलो :- 

 3यांना तु4ह7 बाहेर काढा कुठे 3यांना हाकलून काढा अस आमचे 4हणणे नाह7. 3याला पण राहू mया पण सं>थेला 

mया. जो चांगला Aयवहार करेल 3या�याकडे �ग�हाईक जाईल. ते �पळवणूक करत आहेत सं>था असKयाचा आपKया 

सेवाभावी काय  क=न मासळी �वfेत ेलोकांना 3याचा फायदा केAहा होईल. 

Rदपक खां6बत :- 

 मRह;याभरात +नण य घेऊ. आ4ह7 तु4हाला कळ�वतो. 
 
 

�मोद सामंत :- 

 महापौर मॅडम, आपण शहराम�ये धा"म क काय fमासंाठ< सवलती देतो आता मासळी �वfेता, भाजी �वfेता 

वाKयांना सवलती देतो, मुल खेळतात 3याचे काय? मुल खेळतात "श'ण घेतात 3याला आपण काय करतो 3याना आपण 

सवलत का देत नाह7?  आपला असा एक �वषय झाला कC काह7 लोकां�या तfार7 आKया 4हणून मुलाचं खेळण बदं झाल 

आ(ण 3यानतंर साहेबांनह7  3या �वषयात ट5डर काढल ट5डर काढKयानतंर त े ट5डर रmद का केल मा. आयBुत साहेब 

BलेIरeफकेशन दयाव. 

मा. महापौर :- 

 3याचा आयBुत खुलासा देणार नाह7त ठराव सवा नमुत ेमंजरू पढूचा �वषय �या. 

(सभागहृात गोधळ) 

नगरस�चव :- 

 �करण f. 18 कIरता दोन ठराव आलेले आहेत. �शांत केळुसकर, अनमुोदन /ीम. वदंना मंगेश पाट7ल यांचा आहे 

आ(ण दसुरा ठराव सुचक /ी. जुबेर इनामदार, अनमुोदन /ी. अशरफ शेख यांचा आहे. दसूरा ठराव मी �थम मतदानाला 
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टाकतो. सुचक /ी. जुबेर इनामदार gयां�या ठरावा�या बाजूने असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. gया ठरावा�या 

�वरोधात असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. तट>थ कोणी असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. सुचक /ी. �शांत 

केळूसकर अनमुोदन /ीम. वदंना पाट7ल यां�या ठरावात जी सुचना आहे +नलम ढवण gयांनी मांडलेKया ठरावा�या बाजूने 

असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. gया ठरावा�या �वरोधात असतील 3यांनी हात वर करायचे आहेत. तट>थ असतील 

3यांनी हात वर करायचे आहेत. 

मा. महापौर :- 

 �शांत केळुसकर gयांनी मांडलेला ठरावा�या बाजूने 37 �वरोधात 10 तट>थ 09 इतकC मत े "मळाल7 आहेत. /ी. 

�शांत केळुसकर gयांनी मांडलेला ठराव बहुमताने मंजरू कर?यात येत आहे. 

�मोद सामंत :- 

 मा. आयBुत साहेब, महापौर मॅडम, आयBुतांना जरा माझा �8नानंा खुलासा करायला सांगा. 

मा. महापौर :- 

 तो �वषय �वषयपटलावर नाह7 आहे. मी आयBुतांना सांगत नाह7 तो �वषय झाला पढुचा �वषय �या. 

�करण f. 18 :-  

 ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÚ́ ÉÇ), JÉÉ®úÒMÉÉǼ É ¨ÉÉºÉ³ýÒ ¨ÉÉEæò]õ ¨ÉvÉÒ±É MÉÉ³äývÉÉ®úEòÉÆSÉä ¦ÉÉbä÷ ¨ÉÉ¡ò Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 18 :- 

 "मरा-भाFदर महानगरपा"लका 'ेDात महानगरपा"लकेची �व�वध भागात माकN ट शेड असून सदर शेडम�ये 

>था+नक मासे �वfेते आठवडयातून तीन ते चार Rदवस मासे �वक?यासाठ< बसतात.   मा. महासभा Rद.29/11/2008 ठराव f. 

70 अ;वये सदर मासे �वfे3यांकडून =.20/- �+त माह भाडे घेऊन सदर माकN टची साफसफाई, लाईट 6बल व पाणी 6बल 

3यां�यामाफ त भरणेबाबतचा +नण य झाला होता. 3या�माणे ठरावाची अमलंबजावणी कर?यात येत होती. तथापी तदनतंर 

मा. महासभा Rद.14/12/2012 ठराव f. 24 अ;वये सदर ठराव रदद क�न सव  माकN ट "ललावाAदारे खाजगी ठेकेदाराकडे भाडे 

वसूल7 कर7ता दे?याबाबत +नण य झाला. परंत ु�शासनामाफ त वारंवार जाह7रात देऊन दे(खल ठेकेदार उपल�ध झाला नाह7. 

दर4यान�या काळात सदर मासे �वfे3यांना चुकCने =.300/- �+त मRहना भाडे 6बले पाठ�वलेल7 आहेत, सदर 6बले रदद 

कर?यास मा;यता दे?यात येत आहे. मा. महासभा Rद.14/12/2012 ठराव f. 24 रदद कर?यात येत असून मा. महासभा 

Rद.29/11/2008 ठराव f. 70 पनु िज�वत कर?यास व सदर ठरावानसूार शहरातील महानगर"लके�या सव  माकN ट शेड मधील 

मासळी �वfे3यांना पवू9�माणेच 3या वेळेपासून =. 20/- �+त मRहना भाडे आकार?यास मा;यता दे?यात येत आहे. तर7 मा. 

महासभा Rद. 29/11/2008 ठराव f.70 ची तातडीने अंमलबजावणी सु� कर?यात यावी. असा ठराव मांडत आहे. 
 

सुचक 0ी. :शांत केळूसकर                अनमुोदक :- 0ीम. वदंना मंगेश पाट�ल 

सदर ठरावाम<ये स=मा. सद#या 0ीम. >नलम ढवण यांनी खाल�ल:माणे सुचना मांडल�. 

"मरा भाFदर महानगरपा"लका अंतग त सव  मासळी माकN ट मधील गाळेधारकांचे भाडे कायमचे माफ कर?यात यावे. 
 

+.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä +.Gò. ö̀®úÉ´ÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ iÉ]õºlÉ 
1 xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ 1 ºÉªªÉnù xÉÖ®úVÉ½þÉì xÉZÉ®ú ½ÖþºÉäxÉ 1) Eìò]õ±ÉÒxÉ BìxlÉÉäxÉÒ {É®äú®úÉ 
2 ¶É®únù Eäò¶É´É {ÉÉ]õÒ±É 2 {ÉÉ]õÒ±É ºÉÖÊxÉiÉÉ Eèò±ÉÉºÉ 2) Êb÷¨Éä±ÉÉ ¤ÉxÉÇ]õ +±¤É]Çõ 
3 ¨½þÉjÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨É½äþ¶É 3 {ÉÖVÉÉ®úÒ EòÉÆSÉxÉÉ ¶ÉäJÉ®ú 3) ÊOÉ]õÉ Îº]õ¡òxÉ ¡ìò®úÉä 
4 ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ ´É¹ÉÉÇ ÊMÉ®úÒvÉ®ú 4 Êb÷ºÉÉ ¨ÉÌ±ÉxÉ ¨ÉÌ´ÉxÉ 4) ¦ÉÉ´ÉºÉÉ®ú Ê¶É±{ÉÉ Eò¨É±Éä¶É 
5 ¨ÉÒ®úÉnäù´ÉÒ ®úÉ¨É±ÉÉ±É ªÉÉnù´É  5 EòÉZÉÒ ®úÊ¶ÉnùÉ VÉ¨ÉÒ±É 5) ®úÉìbÅ÷ÒCºÉ ¤ÉÉ¤É®úÉ b÷ÉìxÉ±b÷ 
6 EòÉä̀ öÉ®úÒ ºÉÖ̈ ÉxÉ ®ú̈ Éä¶É 6 <xÉÉ¨ÉnùÉ®ú VÉÖ¤Éä®ú 6) {ÉÉ]õÒ±É ´ÉÆnùxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
7 VÉèxÉ ÊMÉiÉÉ ¦É®úiÉ 7 ¶ÉäJÉ +¶É®ú¡ò ¨ÉÉä½þ¨¨Énù <¥ÉÉÊ½þ̈ É 7) +ÊxÉiÉÉ VÉªÉ´ÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É 
8 ®úÉ´É±É ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú 8 ºÉÖªÉÇEòÉÆiÉ JÉÆb÷ÉäVÉÒ ¨½þÉjÉä 8) MÉÉäË´Énù ½äþ±ÉxÉ VÉÉìVÉÔ 
9 

¨Éä½þiÉÉ Ëb÷{É±É Ê´ÉxÉÉänù 
9 

ºÉÉ¨ÉÆiÉ |É¨ÉÉänù VÉªÉ®úÉ¨É  
9) {ÉÉÆbä÷ ½ÆþºÉÆÖEÖò¨ÉÉ®ú 
Eò¨É±ÉEÖò¨ÉÉ®ú 

10 ¶É¨ÉÉÇ ºÉÖÊxÉ±ÉÉ ºÉiªÉåpù 10 ®úEò´ÉÒ ºÉÖ½þÉºÉ®úÉ´É ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É  
 11 |ÉÊiÉ¦ÉÉ |ÉEòÉ¶É iÉÉÆMÉbä÷-{ÉÉ]õÒ±É  

  
 
 
 
 

12 ºÉÖVÉÉiÉÉ ®úÊ´ÉEòÉÆiÉ Ë¶Énäù 
13 {ÉÉ]õÒ±É |Éä̈ ÉxÉÉlÉ MÉVÉÉxÉxÉ 
14 ËºÉMÉ ¨ÉnùxÉ =ÊnùiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
15  EòÉÆMÉhÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ ö̀EòÉVÉÒ 
16 EòÉºÉÉänù®úÒªÉÉ +Ê·ÉxÉ ¶ªÉÉ¨ÉVÉÒ 
17 VÉèxÉ ÊnùxÉä¶É iÉäVÉ®úÉVÉ 
18  VÉèxÉ ®ú¨Éä¶É vÉ®ú¨ÉSÉÆnù 
19 b÷Éì. ®úÉVÉåpù VÉèxÉ 
20 ÊxÉ±É¨É ½þÊ®ú¶SÉÆpù fø´ÉhÉ 
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21  iÉÉ®úÉ Ê´ÉxÉÉªÉEò PÉ®úiÉ 
22  ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉÊ½þxÉ EòÉäÊ]õªÉxÉ 
23  VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú {ÉÉ]õÒ±É 
24  {É®ú¨ÉÉ®ú +ÊxÉiÉÉ ¦É®úiÉ 
25  {ÉÉ]õÒ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉÆÊnù{É 
26 ¨ÉÆnùÉÊEòhÉÒ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É MÉÉ´ÉÆb÷ 
27 ¨½þÉjÉä |É¦ÉÉEò®ú {ÉnÂù¨ÉÉEò®ú 
28  |ÉÊ´ÉhÉ ¨ÉÉä®äú·É®ú {ÉÉ]õÒ±É 
29  ¶ÉÉ½þ ®úÉEäò¶É ®úÊiÉ¶ÉSÉÆpù 
30 ¸ÉÒ. VÉªÉÆiÉÒ±ÉÉ±É {ÉÉ]õÒ±É 
31  Eäò³ÚýºÉEò®ú |É¶ÉÉÆiÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ 
32 ¨ÉÖzÉÉ ËºÉMÉ 
33 +ìb÷. ®úÊ´É ´ªÉÉºÉ 
34 Ênù{iÉÒ ¶ÉäJÉ®ú ¦É]õ 
35 JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É ºÉÖ®äú¶É 
36 ´ÉÆnùxÉÉ ¨ÉÆMÉä¶É {ÉÉ]õÒ±É 
37 +¶ÉÉäEò ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 

ठराव सुचनेसह बहुमताने मंजरू 
 

सह�/- 

महापौर 

�मरा भा9दर महानगरपा�लका 

नगरस�चव :- 

 �करण f. 19, |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ ºÉÉnù®ú 
Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
नर5o मेहता :- 

Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ®úÉ½þhÉÒ¨ÉÉxÉÉSÉÉ nùVÉÉÇ ºÉÖvÉÉ®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¶É½þ®úÉ¨ÉvªÉä “|ÉvÉÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ” (PMAY) ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ¨ÉÉ.|ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ ¨É½þÉänùªÉ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ. iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä Eåòpù 
¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlÉ³ýþÉ´É®ú (Website) ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´Éä |ÉÊºÉvnù Eäò±Éä±ÉÒ +É½äþ. 
Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ºÉÖ̈ ÉÉ®äú 10.00 ±ÉIÉ B´ÉføÒ +ºÉÚxÉ ¶É½þ®úÉSÉä IÉäjÉ 79.40 
SÉÉè.ÊEò.¨ÉÒ.+É½äþ. ¶É½þ®úÉiÉ BEÚòhÉ 46 ZÉÉä{Éb÷{É õ̂ªÉÉ +ºÉÚxÉ ZÉÉä{Éb÷{É^õªÉÉSÉä IÉäjÉ ºÉÖ̈ ÉÉ®äú 283 BEò®ú +ºÉÚxÉ 
ZÉÉä{Éb÷{É^õªÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 1.50 ±ÉIÉ B´ÉføÒ +É½äþ. ºÉnù®ú ZÉÉä{Éb÷{É^õªÉÉ ÁÉ JÉÉVÉMÉÒ, Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉ ´É ®úÉVªÉ 
¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ VÉÉMÉäiÉ ´ÉºÉ±ªÉÉ +É½äþiÉ. Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ®úÉ¤É´ÉÚxÉ 
ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ {É®ú´Éb÷hÉÉ®úÒ PÉ®äú ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ ¶É½þ®úÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ Eò®úhªÉÉiÉú 
ªÉähÉÉ®ú +É½äþ. 

näù¶ÉÉ±ÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ Ê¨É³ÚýxÉ ºÉxÉ 2022 {ÉªÉÈiÉ 75 ´É¹Éæ {ÉÖhÉÇ ½þÉäiÉ +ºÉÚxÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò EÖò]ÖÆõ¤ÉÉ±ÉÉ 
VÉ±ÉVÉÉäb÷hÉÒ, ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 24 iÉÉºÉ ´ÉÒVÉ ´É {ÉÉä½þÉäSÉ ®úºiÉÉ ªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉÆºÉ½þ {ÉCEäò PÉ®ú +ºÉÉªÉ±ÉÉ ½þ´Éä, 
+ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä>ðxÉ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉänùªÉÉÆSªÉÉ “ ºÉxÉ 2022 {ÉªÉÈiÉ ºÉ´ÉÉÈºÉÉ ö̀Ò PÉ®äú” ªÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉäSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä 
Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä xÉÉMÉ®úÒ ¦ÉÉMÉÉEòÊ®úiÉÉ |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉȪ û Eäò±ÉÒ +É½äþ. ªÉÉ¨ÉvªÉä Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉ+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ 
+É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ºÉ´½æþIÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä +ºÉÚxÉ JÉÉ±ÉÒ±É iÉCiªÉÉ¨ÉvªÉä nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä +É½äþ. 
     iÉCiÉÉ Gò. 01 
 

+.Gò. ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉä xÉÉ´É |ÉiªÉIÉ (={É±É¤vÉ) 
ZÉÉä{Éb÷ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ´½æþIÉhÉ Eäò±Éä±ªÉÉ 
ZÉÉä{Éb÷¬ÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

1.  ¨ÉÖvÉÉÇ JÉÉb÷Ò ¥ÉÉ¨½þhÉ näù´É xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú 
({É.) 

1150 1150 

2.  ®äú´ÉÉ +ÉMÉÉ®ú, ºÉnùÉxÉÆnù xÉMÉ®ú 1100 1150 

3.  ®úÉ<Ç Ê¶É´ÉxÉä®úÒ 950 950 

4.  <ÆÊnù®úÉ EòÉä̀ öÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 350 350 

5.  ½þxÉÖ̈ ÉÉxÉ xÉMÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 130 00 
6.  ¨ÉÉä́ ÉÉÇ ¦ÉÉ]õ, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 105 00 

7.  ¥ÉÉ¨½þhÉ näù´É xÉMÉ®ú (¨ÉÉä́ ÉÉÇ) 100 00 

8.  ±ÉÉ±É¤É½þÉnÖù®ú ¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®ú (=kÉxÉ)  700 650 
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9.  xÉÉMÉ±ÉÉ ¤ÉÆnù®ú 00 00 

10.  <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú (¦ÉÉ]äõ¤ÉÆnù® ) 00 00 

11.  +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú xÉMÉ®ú, MÉÉÆvÉÒxÉMÉ®,ú ¦ÉÉä±ÉÉxÉMÉ®ú  2736 2462 

12.  xÉä½þ¯ûxÉMÉ®,ú ±ÉÉ±É¤É½þÉnÖù®ú ¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®ú, 
VÉÉÆ¦É³ýÒ +ÉMÉÉ®ú 

2136 1764 

13.  ¨ÉÉäiÉÒxÉMÉ®ú,  268 183 

14.  MÉhÉä¶ÉxÉMÉ®ú näù´É±É xÉMÉ®ú, 3513 2806 

15.  +hhÉÉ xÉMÉ®ú, 134 93 

16.  VÉªÉ +Æ¤ÉäxÉMÉ®ú 1 ´É 2 1729 1188 

17.  ºÉÉ<Ç¤ÉÉ¤ÉÉ xÉMÉ®ú 111 100 

18.  xÉÉZÉ®äúlÉ +ÉMÉ®ú 124 28 
19.  VÉªÉxÉMÉ®ú ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ {ÉÉb÷É 00 00 

20.  ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ {ÉÉb÷É  1500 893 

21. +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 1398 1142 

22. ½þÊ®úSÉÆpù xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 350 00 

23. Ê¶É´É¶ÉCiÉÒxÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 712 67 

24. ºÉÉ<Ç ¸ÉvnùÉ´Éä±É¡äò+®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 155 80 
25. {ÉÉxÉ]äõEòb÷Ò (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 

26. ºÉäxÉÉxÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 

27. ¤ÉÆnù®ú´ÉÉb÷Ò (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 105 105 

28. ¸ÉÒ®úÉ¨ÉxÉMÉ®ú (¡òÉ]õEò ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 135 27 

29. MÉÉǼ Énäù´ÉÒ xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) +Énù¶ÉÇ 
<ÆÊnù®úÉ xÉMÉ® 

150 00 

30. +ÉZÉÉnù xÉMÉ®ú (MÉÉä±b÷xÉ xÉäº]õ) 00 00 

31. {ÉÆSÉ´É]õÒ SÉÉ³ý (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 

32. ¶Éä́ ÉÆiÉä SÉÉ³ý (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 

33. ¨ÉÉìbÇ÷xÉ EÆò{ÉxÉÒ (PÉÉäb÷¤ÉÆnù®ú MÉÉǼ É) 630 424 

34. ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ ºÉä́ ÉÉ xÉMÉ®ú (PÉÉäb÷¤ÉÆnù®ú MÉÉǼ É) 185 180 
35. EòÉVÉÖ{ÉÉb÷É  290 139 

36. SÉäxÉÉ ´Éä±ÉÆEòxÉÒ {ÉÉb÷É 48 21 

37. SÉäxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É {ÉÉb÷É 252 112 

38. nùÉSÉEÖò±É{ÉÉb÷É 800 105 

39. ¨ÉÉ¶ÉÉSÉÉ {ÉÉb÷É 65 22 

40. Ê¨ÉxÉÉIÉÒxÉMÉ®ú 790 384 
41. ¨É½þÉVÉxÉ´ÉÉb÷Ò (Ê¨É®úÉMÉÉǼ É ö̀ÉhÉ) 1800 262 

42. Eò¨É±Éä¶É xÉMÉ®ú (¤ÉÉ¦É³ýÒSÉÉ ¦ÉÉ]õ Ê¨É®úÉ®Éäb÷÷ 
{ÉÖ́ ÉÇ) 

00 00 

43. ®úÉªÉEò®ú ´ÉÉb÷Ò (Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ {ÉÖ́ ÉÇ) 300 00 

44. {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ´ÉÉb÷Ò / {ÉähÉEò®ú{ÉÉb÷É MÉÖVÉ®úÉiÉÒ SÉÉ³ý 
Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) 

948 203 

45. ¨ÉÖÆx¶ÉÒ EÆò¨{ÉÉ>Æðb÷ Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) 1350 416 

46. MÉÉǼ Énäù´ÉÒ xÉMÉ®ú xÉÆ1 Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) 110 00 

 BEÚòhÉ   27507  17262 
        

        ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä BEÚòhÉ 46 ZÉÉä{Éb÷{É õ̂Ò{ÉèEòÒ 3 ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ 
{ÉÉ ö̀´ÉÉªÉSÉÉ +É½äþ. Ênù. 28/04/2017 SªÉÉ ¨ÉÉ. ={ÉºÉÊSÉ´É xÉMÉ®úÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É ¨ÉÉ. EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ ¨½þÉb÷É 
ªÉÉÆSªÉÉEòb÷Ò±É video Conference ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäiÉÆMÉÇiÉ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ºÉnùÊxÉEòÉºÉÉ ö̀Ò 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ SÉ]õ<Ç (FSI) IÉäjÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉÆEò{ÉäIÉÉ VÉÉºiÉ SÉ]õ<Ç IÉäjÉ ÊxÉnæù¶ÉÉÆEò ´ÉÉ{É®ú±ªÉÉºÉ iªÉÉºÉÉ ö̀Ò 
¨ÉÉ.¨É½þÉºÉ¦ÉäSÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®Ò PÉä>ðxÉ |ÉºiÉÉ´É ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ {ÉÉ ö̀Ê´ÉhÉä, iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ ö̀Ò ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ +ÉlÉÔEò 
´É¹ÉÉÇiÉ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhÉäSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ Ênù±Éä±ªÉÉ +É½äþiÉ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú JÉÉ±ÉÒ±É iÉCiªÉÉ¨ÉvªÉä ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ ÊxÉ½þÉªÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú 
|ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É ´É iªÉÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ.  
iÉCiÉÉ Gò. 02 
  

+.Gò. ZÉÉä{Éb÷{É õ̂ÒSÉä 
xÉÉ´É 

DPR xÉÖºÉÉ®ú 
ºÉnùÊxÉEòÉÆSÉÒ 

VÉÉMÉäSÉÒ 
¨ÉÉ±ÉEòÒ 

VÉÉMÉäSÉÉ 
iÉ{É¶ÉÒ±É 

DPR SÉÒ 
BEÚòhÉ 

SÉ]õ<Ç 
IÉäjÉ 

´ÉÉføÒ´É 
SÉ]õ<ÇIÉäjÉ 

¶ÉÉºÉxÉÉEòbÖ÷xÉ VÉÉMÉÉ 
½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ´É Eò±É¨É 
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ºÉÆJªÉÉ ½þCEò ®úCEò¨É 
(EòÉä]õÒ) 

ÊxÉnæù¶ÉÉÆ
E 

ÊxÉnæù¶ÉÉÆE 37 +x´ÉªÉä EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ 
Eò®úhÉä. 

1. ±ÉÉ±É¤É½þÉnÚù®ú 
¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®       
ú(vÉÉ´ÉMÉÒ 
b÷ÉåMÉ®úÒ) 

650 ¶ÉÉºÉEòÒªÉ R- Zone 154.50 0.25 0.75 VÉÉMÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ 
Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 
¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷{ÉjÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉä. 
 

2. b÷Éì.¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É 
+ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú xÉMÉ®ú 
(¦ÉÉ<Ènù®ú 
{ÉÎ¶SÉ¨É) 

1461 ¶ÉÉºÉEòÒªÉ/ 
¨ÉxÉ{ÉÉ 

+É®úIÉhÉ 

R- Zone/ 
CRZ-II 

245.86 0.50 3.18 VÉÉMÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ 
Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 
¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷{ÉjÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉä. ´É 
ºÉÉMÉ®ú iÉ]ÒªÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
IÉäjÉÉSÉä {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ 
PÉähÉä, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ 
xÉMÉ®ú®úSÉxÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 
1966 SÉä Eò±É¨É 37 
+x´ÉªÉä ¡äò®ú ¤Énù±ÉÉSÉÒ 
EòÉ®ú´ÉÉ<Ç  

3. +Énù¶ÉÇ 
<ÆÊnù®úÉxÉMÉ®ú            
(¦ÉÉ<Ènù®ú {ÉÖ́ ÉÇ) 

1142 ¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
/ JÉÉVÉMÉÒ 

No 
Dev.Zone/ 
CRZ -III 

101.54 0.50 2.25 VÉÉMÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ 
Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 
¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷{ÉjÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉä. ´É 
ºÉÉMÉ®ú iÉ]ÒªÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
IÉäjÉÉSÉä {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ 
PÉähÉä, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ 
xÉMÉ®ú®úSÉxÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 
1966 SÉä Eò±É¨É 37 
+x´ÉªÉä ¡äò®ú ¤Énù±ÉÉSÉÒ 
EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhÉä. 

 

               

 VªÉÉ ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ vÉÉ®úEòÉÆxÉÒ +VÉÇ ¦É®ú±Éä±ÉÉ xÉÉ½þÒ iªÉÉÆxÉÒ ºÉtÎºlÉiÉÒ¨ÉvªÉä +VÉÇ ¦É®úhªÉÉºÉ iÉªÉÉ®ú +ºÉiÉÒ±É 
iÉ®ú iªÉÉSÉÉ +VÉÇ ¦É¯ûxÉ PÉähªÉÉSÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä Eò®úÉ´ÉÒ EòÒ VÉähÉäEò¯ûxÉ iÉä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä̈ ÉvÉÖxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ 
®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ. 
        ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä ±ÉÉ±É¤É½þÉnÖù®ú ¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®ú (vÉÉ´ÉMÉÒ b÷ÉåMÉ®úÒ), b÷Éì.¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½åþ¤É +É¤Éäb÷Eò®úxÉMÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 
´É +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉxÉMÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ.) ªÉÉ ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ {ÉÉ ö̀Ê´ÉhÉäºÉ 
iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ ö̀Ò ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ +ÉlÉÔEò ´É¹ÉÉÇiÉ |ÉlÉ¨É ]õ{{ªÉÉiÉ {ÉÖxÉÇÊ´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉuùÉ®äú ¯û.50.00 EòÉä]õÒ 
B´ÉføÒ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhÉä ´É ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ xÉMÉ®ú®úSÉxÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1966 SÉä Eò±É¨É 37 +x´ÉªÉä xÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ IÉäjÉÉSÉÒ 
®úÊ½þ´ÉÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhÉä, ¨ÉÖ³ý SÉ]õ<Ç IÉäjÉ ÊxÉnæù¶ÉÉÆEò iªÉÉ´É®úÒ±É +ÊvÉEò ´ÉÉføÒ´É SÉ]õ<Ç IÉäjÉÉºÉÉ ö̀Ò ¡äò®ú 
¤Énù±ÉÉSÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. ZÉÉä{ÉÖvÉÉä-1001/|É.Gò.125/14/ZÉÉä{ÉºÉÖ-1, MÉÞ½þÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 
¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç Ênù. 16 ¨Éä 2015 xÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhÉä. iÉºÉäSÉ =´ÉÇ®úÒiÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉ. {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ 
¨É½þÉänùªÉÉÆSªÉÉ “ºÉxÉ 2022 {ÉªÉÈiÉ ºÉ´ÉÉÈºÉÉ ö̀Ò PÉ®äú” ªÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉäSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä {ÉÉjÉ Eò®úhÉä ´É ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ |ÉºiÉÉ´É 
{ÉÉ ö̀Ê´ÉhÉäºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½ä iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉºÉÉ ö̀Ò {ÉÖføÒ±É +É´É¶ªÉEò iÉÒ ºÉ´ÉÇ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhÉäºÉ 
¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆxÉÉ +ÉÊvÉEòÉ®ú näùhªÉÉºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 
अशोक +तवार7 :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

 

+नलम ढवण :- 

 या�याम�ये मॅडम एक सुचना आहे. कारण gया�याम�ये अंतग त जे केलेले आहे �धानमंDी आवास योजनेअंतग त 

जे �कKप, Gया दोन झोपडपvटया आहेत. तीन "लह7लेKया आहेत. परंतु तीस�या झोपडपvट7च पणू  सवN'ण झालेल नाह7. 

3यामुळे ती स�या न घेता Gया दोन झालेKया असतील 3याच �याAयात. आ(ण Gया उव र7त आहेत 3या�याबरोबर ह7 +तसर7 

झोपडपvट7च नाव घे?यात यावे 3याबmदल मी सुचना मांडत आहे. ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÚ́ ÉÇ) +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú ªÉälÉÒ±É 
ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ¨ÉvªÉä BEÚòhÉ 1398 ZÉÉä{Éb÷¬É +É½äþiÉ. iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä iªÉÉ ºÉ´ÉÇ ZÉÉä{Éb÷¬ÉǼ É®ú xÉÆ¤É®ú½þÒ ]õÉEòhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä 
+É½äþiÉ. iªÉÉ¨ÉvªÉä ¡òCiÉ 1142 B´Éfø¬ÉSÉ ZÉÉä{Éb÷¬ÉÆSÉä ºÉ´ÉæIÉhÉ ZÉÉ±Éä±Éä +É½äþ. iÉ®úÒ +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ 
ZÉÉä{Éb÷¬ÉÆSÉä ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò¯ûxÉ DPR iÉªÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ ´É ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ {ÉÉ ö̀Ê´ÉhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ ´É ö̀®úÉ´ÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖqùÉ Gò. 03 
´ÉMÉ³ýhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ, +¶ÉÒ ¨ÉÒ ºÉÖSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 
तारा घरत :- 



¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 19/05/2017         {ÉÉxÉ Gò. 80 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सुचनेसह मंजूर.. खां6बत यांचा जबाब दोन "म+नटात देऊन टाका. 

Rदपक खां6बत :- 

 महापौरां�या परवानगीने बोलतो सHृट7 छDपती "शवाजी महाराज मागा वर सHृट7 नाह7. "सKवर पाक  समोर एक 

जागा आहे. टॉवर�या बाजुला +तकडे आपण सुलभ शौचालयाचे काम आपण �पोज केल होत कामाची ऑड र सु�दा Rदल7 

होती. परंतु एकदम "सKवर पाक �या गेटवरती असKयामुळे नागIरकाचंा लोकांचा +तकडे �वरोध होता. 3यामुळे त ेकाम आपण 

रmद केले. 

"शKपा भावसार :- 

 माRहती आहे मला 3यांचा �वरोध होता.................. 

मा. महापौर :- 

 "शKपाजी आपको जवाब "मल गया है आप बठै जाइए| 

"शKपा भावसार :- 

 वो रोड स�व स रोड है कC eकसीकC खाजगी मालम-ा है वो बताईए| 

Rदपक खां6बत :- 

 स�व स रोड है| 

"शKपा भावसार :- 

 स�व स रोडपे आप पर"मशन दे सकत ेहै? 

Rदपक खां6बत :- 

 स�व स रोड है वह �लॉक हो गया है| 

"शKपा भावसार :- 

 आपको नगररचना से एन.ओ.सी. मील गई? 

Rदपक खां6बत :- 

 वहाँ पे टॉवर है अ+तfमण हो रहा था इस"लए वहाँ पे हमने टे4परर7 शेड बनाया है| 

"शKपा भावसार :-  

 इतने साल म5 अ+तfमण नह7 हुआ अभी अ+तfमण हो रहा था| 

Rदपक खां6बत :- 

 वहॉ पे अ+तfमण हो रहा था| 

"शKपा भावसार :- 

 Bया eकया eकसने? 

Rदपक खां6बत :- 

 इस"लए वहाँ पे शेड बनाया लोगो को बठैने के "लए| 

"शKपा भावसार :- 

 वहाँ पे eकसी ने भी अ+तfमण नह7 eकया है| 

�मोद सामंत :- 

 यापढेु स�व स रोडवरती अ+तfमण होत असेल तर शेड बांधणार का तु4ह7? 

मा. महापौर :- 

 आप बठै जाईए बाद म5 उनके साथ आप बात कर सकत ेहै| स�चव साहेब पढुचा �वषय �या. 
 
 
 

�करण f. 19 :-  

|ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 19 :- 

Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ®úÉ½þhÉÒ¨ÉÉxÉÉSÉÉ nùVÉÉÇ ºÉÖvÉÉ®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¶É½þ®úÉ¨ÉvªÉä “|ÉvÉÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ” (PMAY) ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ¨ÉÉ.|ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ ¨É½þÉänùªÉ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ. iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä Eåòpù 
¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlÉ³ýþÉ´É®ú (Website) ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´Éä |ÉÊºÉvnù Eäò±Éä±ÉÒ +É½äþ. 
Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ºÉÖ̈ ÉÉ®äú 10.00 ±ÉIÉ B´ÉføÒ +ºÉÚxÉ ¶É½þ®úÉSÉä IÉäjÉ 79.40 
SÉÉè.ÊEò.¨ÉÒ.+É½äþ. ¶É½þ®úÉiÉ BEÚòhÉ 46 ZÉÉä{Éb÷{É õ̂ªÉÉ +ºÉÚxÉ ZÉÉä{Éb÷{É^õªÉÉSÉä IÉäjÉ ºÉÖ̈ ÉÉ®äú 283 BEò®ú +ºÉÚxÉ 
ZÉÉä{Éb÷{É^õªÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 1.50 ±ÉIÉ B´ÉføÒ +É½äþ. ºÉnù®ú ZÉÉä{Éb÷{É^õªÉÉ ÁÉ JÉÉVÉMÉÒ, Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉ ´É ®úÉVªÉ 
¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ VÉÉMÉäiÉ ´ÉºÉ±ªÉÉ +É½äþiÉ. Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ®úÉ¤É´ÉÚxÉ 
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ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ {É®ú´Éb÷hÉÉ®úÒ PÉ®äú ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ ¶É½þ®úÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ Eò®úhªÉÉiÉú 
ªÉähÉÉ®ú +É½äþ. 

näù¶ÉÉ±ÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ Ê¨É³ÚýxÉ ºÉxÉ 2022 {ÉªÉÈiÉ 75 ´É¹Éæ {ÉÖhÉÇ ½þÉäiÉ +ºÉÚxÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò EÖò]ÖÆõ¤ÉÉ±ÉÉ 
VÉ±ÉVÉÉäb÷hÉÒ, ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 24 iÉÉºÉ ´ÉÒVÉ ´É {ÉÉä½þÉäSÉ ®úºiÉÉ ªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉÆºÉ½þ {ÉCEäò PÉ®ú +ºÉÉªÉ±ÉÉ ½þ´Éä, 
+ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä>ðxÉ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉänùªÉÉÆSªÉÉ “ ºÉxÉ 2022 {ÉªÉÈiÉ ºÉ´ÉÉÈºÉÉ ö̀Ò PÉ®äú” ªÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉäSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä 
Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä xÉÉMÉ®úÒ ¦ÉÉMÉÉEòÊ®úiÉÉ |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉȪ û Eäò±ÉÒ +É½äþ. ªÉÉ¨ÉvªÉä Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉ+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ 
+É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ºÉ´½æþIÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä +ºÉÚxÉ JÉÉ±ÉÒ±É iÉCiªÉÉ¨ÉvªÉä nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä +É½äþ. 
     iÉCiÉÉ Gò. 01 
 

+.Gò. ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉä xÉÉ´É |ÉiªÉIÉ (={É±É¤vÉ) 
ZÉÉä{Éb÷ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ´½æþIÉhÉ Eäò±Éä±ªÉÉ 
ZÉÉä{Éb÷¬ÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

1.  ¨ÉÖvÉÉÇ JÉÉb÷Ò ¥ÉÉ¨½þhÉ näù´É xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú 
({É.) 

1150 1150 

2.  ®äú´ÉÉ +ÉMÉÉ®ú, ºÉnùÉxÉÆnù xÉMÉ®ú 1100 1150 

3.  ®úÉ<Ç Ê¶É´ÉxÉä®úÒ 950 950 

4.  <ÆÊnù®úÉ EòÉä̀ öÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 350 350 

5.  ½þxÉÖ̈ ÉÉxÉ xÉMÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 130 00 
6.  ¨ÉÉä́ ÉÉÇ ¦ÉÉ]õ, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 105 00 

7.  ¥ÉÉ¨½þhÉ näù´É xÉMÉ®ú (¨ÉÉä́ ÉÉÇ) 100 00 

8.  ±ÉÉ±É¤É½þÉnÖù®ú ¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®ú (=kÉxÉ)  700 650 

9.  xÉÉMÉ±ÉÉ ¤ÉÆnù®ú 00 00 

10.  <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú (¦ÉÉ]äõ¤ÉÆnù® ) 00 00 

11.  +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú xÉMÉ®ú, MÉÉÆvÉÒxÉMÉ®,ú ¦ÉÉä±ÉÉxÉMÉ®ú  2736 2462 
12.  xÉä½þ¯ûxÉMÉ®,ú ±ÉÉ±É¤É½þÉnÖù®ú ¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®ú, 

VÉÉÆ¦É³ýÒ +ÉMÉÉ®ú 
2136 1764 

13.  ¨ÉÉäiÉÒxÉMÉ®ú,  268 183 

14.  MÉhÉä¶ÉxÉMÉ®ú näù´É±É xÉMÉ®ú, 3513 2806 

15.  +hhÉÉ xÉMÉ®ú, 134 93 

16.  VÉªÉ +Æ¤ÉäxÉMÉ®ú 1 ´É 2 1729 1188 
17.  ºÉÉ<Ç¤ÉÉ¤ÉÉ xÉMÉ®ú 111 100 

18.  xÉÉZÉ®äúlÉ +ÉMÉ®ú 124 28 

19.  VÉªÉxÉMÉ®ú ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ {ÉÉb÷É 00 00 

20.  ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ {ÉÉb÷É  1500 893 

21. +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 1398 1142 

22. ½þÊ®úSÉÆpù xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 350 00 
23. Ê¶É´É¶ÉCiÉÒxÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 712 67 

24. ºÉÉ<Ç ¸ÉvnùÉ´Éä±É¡äò+®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 155 80 

25. {ÉÉxÉ]äõEòb÷Ò (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 

26. ºÉäxÉÉxÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 

27. ¤ÉÆnù®ú´ÉÉb÷Ò (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 105 105 

28. ¸ÉÒ®úÉ¨ÉxÉMÉ®ú (¡òÉ]õEò ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 135 27 
29. MÉÉǼ Énäù´ÉÒ xÉMÉ®ú (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) +Énù¶ÉÇ 

<ÆÊnù®úÉ xÉMÉ® 
150 00 

30. +ÉZÉÉnù xÉMÉ®ú (MÉÉä±b÷xÉ xÉäº]õ) 00 00 

31. {ÉÆSÉ´É]õÒ SÉÉ³ý (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 

32. ¶Éä́ ÉÆiÉä SÉÉ³ý (¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ́ ÉÇ) 00 00 
33. ¨ÉÉìbÇ÷xÉ EÆò{ÉxÉÒ (PÉÉäb÷¤ÉÆnù®ú MÉÉǼ É) 630 424 

34. ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ ºÉä́ ÉÉ xÉMÉ®ú (PÉÉäb÷¤ÉÆnù®ú MÉÉǼ É) 185 180 

35. EòÉVÉÖ{ÉÉb÷É  290 139 

36. SÉäxÉÉ ´Éä±ÉÆEòxÉÒ {ÉÉb÷É 48 21 

37. SÉäxÉÉ {ÉÉ]õÒ±É {ÉÉb÷É 252 112 

38. nùÉSÉEÖò±É{ÉÉb÷É 800 105 
39. ¨ÉÉ¶ÉÉSÉÉ {ÉÉb÷É 65 22 
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40. Ê¨ÉxÉÉIÉÒxÉMÉ®ú 790 384 

41. ¨É½þÉVÉxÉ´ÉÉb÷Ò (Ê¨É®úÉMÉÉǼ É ö̀ÉhÉ) 1800 262 

42. Eò¨É±Éä¶É xÉMÉ®ú (¤ÉÉ¦É³ýÒSÉÉ ¦ÉÉ]õ Ê¨É®úÉ®Éäb÷÷ 
{ÉÖ́ ÉÇ) 

00 00 

43. ®úÉªÉEò®ú ´ÉÉb÷Ò (Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ {ÉÖ́ ÉÇ) 300 00 
44. {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ´ÉÉb÷Ò / {ÉähÉEò®ú{ÉÉb÷É MÉÖVÉ®úÉiÉÒ SÉÉ³ý 

Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) 
948 203 

45. ¨ÉÖÆx¶ÉÒ EÆò¨{ÉÉ>Æðb÷ Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) 1350 416 

46. MÉÉǼ Énäù´ÉÒ xÉMÉ®ú xÉÆ1 Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) 110 00 

 BEÚòhÉ   27507  17262 
        

        ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä BEÚòhÉ 46 ZÉÉä{Éb÷{É õ̂Ò{ÉèEòÒ 3 ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ 
{ÉÉ ö̀´ÉÉªÉSÉÉ +É½äþ. Ênù. 28/04/2017 SªÉÉ ¨ÉÉ. ={ÉºÉÊSÉ´É xÉMÉ®úÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É ¨ÉÉ. EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ ¨½þÉb÷É 
ªÉÉÆSªÉÉEòb÷Ò±É video Conference ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäiÉÆMÉÇiÉ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ºÉnùÊxÉEòÉºÉÉ ö̀Ò 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ SÉ]õ<Ç (FSI) IÉäjÉÉ ÊxÉnæù¶ÉÉÆEò{ÉäIÉÉ VÉÉºiÉ SÉ]õ<Ç IÉäjÉ ÊxÉnæù¶ÉÉÆEò ´ÉÉ{É®ú±ªÉÉºÉ iªÉÉºÉÉ ö̀Ò 
¨ÉÉ.¨É½þÉºÉ¦ÉäSÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®Ò PÉä>ðxÉ |ÉºiÉÉ´É ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ {ÉÉ ö̀Ê´ÉhÉä, iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ ö̀Ò ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ +ÉlÉÔEò 
´É¹ÉÉÇiÉ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhÉäSªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ Ênù±Éä±ªÉÉ +É½äþiÉ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú JÉÉ±ÉÒ±É iÉCiªÉÉ¨ÉvªÉä ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ ÊxÉ½þÉªÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú 
|ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É ´É iªÉÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ.  
iÉCiÉÉ Gò. 02 
  

+.Gò. ZÉÉä{Éb÷{É õ̂ÒSÉä 
xÉÉ´É 

DPR xÉÖºÉÉ®ú 
ºÉnùÊxÉEòÉÆSÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

VÉÉMÉäSÉÒ 
¨ÉÉ±ÉEòÒ 
½þCEò 

VÉÉMÉäSÉÉ 
iÉ{É¶ÉÒ±É 

DPR SÉÒ 
BEÚòhÉ 
®úCEò¨É 
(EòÉä]õÒ) 

SÉ]õ<Ç 
IÉäjÉ 
ÊxÉnæù¶ÉÉÆ
E 

´ÉÉføÒ´É 
SÉ]õ<ÇIÉäjÉ 
ÊxÉnæù¶ÉÉÆE 

¶ÉÉºÉxÉÉEòbÖ÷xÉ VÉÉMÉÉ 
½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ´É Eò±É¨É 
37 +x´ÉªÉä EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ 
Eò®úhÉä. 

1. ±ÉÉ±É¤É½þÉnÚù®ú 
¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®       
ú(vÉÉ´ÉMÉÒ 
b÷ÉåMÉ®úÒ) 

650 ¶ÉÉºÉEòÒªÉ R- Zone 154.50 0.25 0.75 VÉÉMÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ 
Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 
¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷{ÉjÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉä. 
 

2. b÷Éì.¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É 
+ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú xÉMÉ®ú 
(¦ÉÉ<Ènù®ú 
{ÉÎ¶SÉ¨É) 

1461 ¶ÉÉºÉEòÒªÉ/ 
¨ÉxÉ{ÉÉ 

+É®úIÉhÉ 

R- Zone/ 
CRZ-II 

245.86 0.50 3.18 VÉÉMÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ 
Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 
¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷{ÉjÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉä. ´É 
ºÉÉMÉ®ú iÉ]ÒªÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
IÉäjÉÉSÉä {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ 
PÉähÉä, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ 
xÉMÉ®ú®úSÉxÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 
1966 SÉä Eò±É¨É 37 
+x´ÉªÉä ¡äò®ú ¤Énù±ÉÉSÉÒ 
EòÉ®ú´ÉÉ<Ç  

3. +Énù¶ÉÇ 
<ÆÊnù®úÉxÉMÉ®ú            
(¦ÉÉ<Ènù®ú {ÉÖ́ ÉÇ) 

1142 ¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
/ JÉÉVÉMÉÒ 

No 
Dev.Zone/ 
CRZ -III 

101.54 0.50 2.25 VÉÉMÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ 
Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ 
¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷{ÉjÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉä. ´É 
ºÉÉMÉ®ú iÉ]ÒªÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
IÉäjÉÉSÉä {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ 
PÉähÉä, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ 
xÉMÉ®ú®úSÉxÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 
1966 SÉä Eò±É¨É 37 
+x´ÉªÉä ¡äò®ú ¤Énù±ÉÉSÉÒ 
EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhÉä. 

 

               

 VªÉÉ ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ vÉÉ®úEòÉÆxÉÒ +VÉÇ ¦É®ú±Éä±ÉÉ xÉÉ½þÒ iªÉÉÆxÉÒ ºÉtÎºlÉiÉÒ¨ÉvªÉä +VÉÇ ¦É®úhªÉÉºÉ iÉªÉÉ®ú +ºÉiÉÒ±É 
iÉ®ú iªÉÉSÉÉ +VÉÇ ¦É¯ûxÉ PÉähªÉÉSÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä Eò®úÉ´ÉÒ EòÒ VÉähÉäEò¯ûxÉ iÉä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä̈ ÉvÉÖxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ 
®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ. 
        ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä ±ÉÉ±É¤É½þÉnÖù®ú ¶ÉÉºjÉÒxÉMÉ®ú (vÉÉ´ÉMÉÒ b÷ÉåMÉ®úÒ), b÷Éì.¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½åþ¤É +É¤Éäb÷Eò®úxÉMÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) 
´É +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉxÉMÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÖ.) ªÉÉ ZÉÉä{Éb÷{É^õÒSÉÉ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É (DPR) ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ {ÉÉ ö̀Ê´ÉhÉäºÉ 
iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ ö̀Ò ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ +ÉlÉÔEò ´É¹ÉÉÇiÉ |ÉlÉ¨É ]õ{{ªÉÉiÉ {ÉÖxÉÇÊ´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉuùÉ®äú ¯û.50.00 EòÉä]õÒ 
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B´ÉføÒ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhÉä ´É ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ xÉMÉ®ú®úSÉxÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1966 SÉä Eò±É¨É 37 +x´ÉªÉä xÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ IÉäjÉÉSÉÒ 
®úÊ½þ´ÉÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhÉä, ¨ÉÖ³ý SÉ]õ<Ç IÉäjÉ ÊxÉnæù¶ÉÉÆEò iªÉÉ´É®úÒ±É +ÊvÉEò ´ÉÉføÒ´É SÉ]õ<Ç IÉäjÉÉºÉÉ ö̀Ò ¡äò®ú 
¤Énù±ÉÉSÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. ZÉÉä{ÉÖvÉÉä-1001/|É.Gò.125/14/ZÉÉä{ÉºÉÖ-1, MÉÞ½þÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 
¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç Ênù. 16 ¨Éä 2015 xÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhÉä. iÉºÉäSÉ =´ÉÇ®úÒiÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉ. {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ 
¨É½þÉänùªÉÉÆSªÉÉ “ºÉxÉ 2022 {ÉªÉÈiÉ ºÉ´ÉÉÈºÉÉ ö̀Ò PÉ®äú” ªÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉäSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä {ÉÉjÉ Eò®úhÉä ´É ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ |ÉºiÉÉ´É 
{ÉÉ ö̀Ê´ÉhÉäºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½ä iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉºÉÉ ö̀Ò {ÉÖføÒ±É +É´É¶ªÉEò iÉÒ ºÉ´ÉÇ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úhÉäºÉ 
¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆxÉÉ +ÉÊvÉEòÉ®ú näùhªÉÉºÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 
 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ  +xÉÖ̈ ÉÉänùxÉ :- ¸ÉÒ. +¶ÉÉäEò ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
 

ºÉnù®ú ö̀®úÉ´ÉÉ¨ÉvªÉä ºÉÖSÉEò ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ ´É +xÉÖ̈ ÉÉänùEò ¸ÉÒ¨É. iÉÉ®úÉ PÉ®úiÉ ªÉÉÆxÉÒ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ºÉÖSÉxÉÉ 
¨ÉÉÆb÷±ÉÒ. 

¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÚ́ ÉÇ) +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú ªÉälÉÒ±É ZÉÉä{Éb÷{É^õÒ¨ÉvªÉä BEÚòhÉ 1398 ZÉÉä{Éb÷¬É +É½äþiÉ. iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä 
iªÉÉ ºÉ´ÉÇ ZÉÉä{Éb÷¬ÉǼ É®ú xÉÆ¤É®ú½þÒ ]õÉEòhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä +É½äþiÉ. iªÉÉ¨ÉvªÉä ¡òCiÉ 1142 B´Éfø¬ÉSÉ ZÉÉä{Éb÷¬ÉÆSÉä ºÉ´ÉæIÉhÉ 
ZÉÉ±Éä±Éä +É½äþ. iÉ®úÒ +Énù¶ÉÇ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ZÉÉä{Éb÷¬ÉÆSÉä ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò¯ûxÉ DPR iÉªÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ ´É ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ 
{ÉÉ ö̀Ê´ÉhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ ´É ö̀®úÉ´ÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖqùÉ Gò. 03 ´ÉMÉ³ýhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ, +¶ÉÒ ¨ÉÒ ºÉÖSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ.  

 

ö̀®úÉ´É ºÉÖSÉxÉäºÉ½þ ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 
सह�/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 20, Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä́ ÉÉ (ºÉä́ ÉÉ ¦É®úiÉÒ ´É ºÉä́ ÉÉÆSÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ) ÊxÉªÉ¨É 2014 
¨ÉvªÉä nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
नर5o मेहता :- 

 Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù.30/01/2016 ö̀®úÉ´É Gò.103 +x´ÉªÉä Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä́ ÉÉ (ºÉä́ ÉÉ ¦É®úiÉÒ ´É ºÉä́ ÉÉÆSÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ) ÊxÉªÉ¨É 2014 ¨ÉvªÉä +É´É¶ªÉEò nÖù¯ûºiªÉÉ ´É VªÉÉ {ÉnùÉÆSÉä 
ºÉä́ ÉÉ|É´Éä¶É ÊxÉªÉ¨É ¨ÉÆVÉÖ®ú xÉÉ½þÒiÉ +¶ÉÉ {ÉnùÉSÉä ºÉä́ ÉÉ|É´Éä¶É ÊxÉªÉ¨É Eò¯ûxÉ iªÉÉºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±ÉÒ +É½äþ. |É¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ 
ºÉnù®úSÉÉ |ÉºiÉÉ´É Ênù.05/03/2016 ®úÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ näùJÉÒ±É {ÉÉ ö̀Ê´É±Éä±ÉÉ +É½äþ. iÉ®úÒ ºÉnù®ú |ÉºiÉÉ´ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ {ÉÉ ö̀{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ ´É ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉ½þÒ ºÉÖSÉxÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ºÉnù®ú ºÉÖSÉxÉäºÉ½þ ´É iªÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ EòÉ½þÒ 
nÖù¯ûºiªÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉºÉÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÖxÉ:¶SÉ ¨É½þÉºÉ¦Éä{ÉÖfäø ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 
�शांत केळुसकर :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

भगवती शमा  :- 

 सेवा भरतीने +नयBुती के अंदर म5 अभी द=ु>तीका जो �वषय आया है मुझ ेजहाँ से मालमु है सेवा भरती +नयम के 

अंदर म5 �शासन mवारा जो-जो पद है जो-जो +नयम है उनके �शासन mवारा अपने पास आत ेहै| और उनको मंजुर7 द7 जाती है 

उनके अंदर म5 अपने हम कई बार द=ु>ती कC है| लेeकन �शासन ने उसको नामंजुर eकया है| मेरा महापौर मॅडम आपके 

मा�यम से आयBुत साहब से पछुना है कC �शासनने द7 हुई एैसी जो भी है यह सेवाभरती +नयम उसम5 हम द=ु>ती कर 

सकत ेहै या नह7? हमने कई बार एैसे मंजूर करके भेजे है| लेeकन वह वा�पस हो जाता है| वह 2-3 बार हुआ Bय�कC +नयम 

शासनmवारा बनाए जात े है और हर महानगरपा"लका को भेजे जात े है| उनको वसेै मंजूर eकए जात े है िजन-िजन 

महानगरपा"लकाओने उनम5 द=ु>ती कC है उनको नामंजुर eकया गया है| 

�वजयकुमार 4हसाळ (मा. उपायBुत म.ु) :- 

 स;मा. महापौर मॅडम�या परवानगीने बोलतो आपण जे सेवा�वेश +नयम Rदलेले आहेत 3या�याम�ये शासना�या 

गाईडलाइ;स आहेत. पIरपDक 02 जुल ै 2008 चे 3यानसुार आपण जे सेवा�वेश +नयम �ा=प तयार केलेले आहेत. 

3यासंदभा म�ये ठराव करणे 3यानतंर �ा=प सेवा +नयम राजपDाम�ये �"सmध करणे, हरकती सुचना माग�वणे आ(ण 

3यानतंर हरकती सुचनाचें +नराकरण क=न शासनाकडे �>ताव मांड?यासाठ< पाठ�वणे. आपण जसे स;मा. सद>य बोलतात 

तर हे जे �ा=प आहे हे �"सmध झाKयानतंर 3या�यावरती हरकती सचुना आपण माग�वणार गॅझेट प�ल7श झाKयानतंर 

Gयाकाह7 सचुना येतील 3यानसुार वसुल क=न नतंर मग 3याचे +नराकरण क=न ते शासनाकडे मंजरु7साठ< पाठ�वले जाईल.  

"शKपा भावसार :- 

 महापौर मॅडम मेर7 और एक बात है| 

मा. महापौर :- 

 मy आपसे IरBवे>ट करती हँू.................. 

"शKपा भावसार :- 

 मy आपसे हात जोडके IरBवे>ट कर रह7 हँू तीन मRहने के बाद आपने एक Rदन Rदया है| 
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मा. महापौर :- 

 आजका �वषय नह7 होने के बावजुद मyने आपके �वषय का जवाब Rदया है| 

"शKपा भावसार :- 

 मॅडम यह अकेले कॅबीन म5 जवाब नह7 देत ेहै| इस"लए महासभा म5 कमीशनर साहब के सामने बोलना पडता है| 

मा. महापौर :- 

 बो"लए| 

"शKपा भावसार :- 

 मेरा एक �वषय है कC मyने मेर7 +नधीसे पलु7स चौकC पास करवाई थी मेरे वॉड  म5 उसके उपर >टे आया और >टे 

आने के बाद म5 दसुर7 +नधीसे अभी वहाँ पे पलु7स के "लए बहुत खोका पास eकया गया वह7 जगह पे वह �चज जो मुझ ेबोल7 

नह7 गई और दसुर7 बार दसुरे से पास होता है तो यह कैसे होता है तो मुझ ेभी बताओ मy भी वह7 र>ता अपनाऊ| 

मा. महापौर :- 

 बठै<ए मy “ज” का �वषय लेके आपको जवाब देती हँू खां6बत को आने Rदजीए| 

�करण f. 20 :-  

 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä́ ÉÉ (ºÉä́ ÉÉ ¦É®úiÉÒ ´É ºÉä́ ÉÉÆSÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ) ÊxÉªÉ¨É 2014 ¨ÉvªÉä nÖù¯ûºiÉÒ 
Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 20 :- 

 Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù.30/01/2016 `ö®úÉ´É Gò.103 +x´ÉªÉä Ê¨É®úÉ-
¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä́ ÉÉ (ºÉä́ ÉÉ ¦É®úiÉÒ ´É ºÉä́ ÉÉÆSÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ) ÊxÉªÉ¨É 2014 ¨ÉvªÉä +É´É¶ªÉEò nÖù¯ûºiªÉÉ 
´É VªÉÉ {ÉnùÉÆSÉä ºÉä́ ÉÉ|É´Éä¶É ÊxÉªÉ¨É ¨ÉÆVÉÖ®ú xÉÉ½þÒiÉ +¶ÉÉ {ÉnùÉSÉä ºÉä́ ÉÉ|É´Éä¶É ÊxÉªÉ¨É Eò¯ûxÉ iªÉÉºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±ÉÒ 
+É½äþ. |É¶ÉÉºÉxÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉnù®úSÉÉ |ÉºiÉÉ´É Ênù.05/03/2016 ®úÉäVÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ näùJÉÒ±É {ÉÉ`öÊ´É±Éä±ÉÉ +É½äþ. 
iÉ®úÒ ºÉnù®ú |ÉºiÉÉ´ÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ ´É ¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉ½þÒ ºÉÖSÉxÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ºÉnù®ú 
ºÉÖSÉxÉäºÉ½þ ´É iªÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ EòÉ½þÒ nÖù¯ûºiªÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉºÉÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÖxÉ:¶SÉ ¨É½þÉºÉ¦Éä{ÉÖfäø ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ 
ªÉÉ´ÉÉ. 
 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. xÉ®åúpù ¨Éä½þiÉÉ +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 21, ºÉx¨ÉÉ. ºÉnùºªÉ b÷Éì. ®úÉVÉåpù VÉèxÉ ªÉÉÆSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 12/05/2017  ®úÉäVÉÒSªÉÉ {ÉjÉÉx´ÉªÉä Ênù±Éä±ÉÉ 
|ÉºiÉÉ´É. -- <Ç-´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ +¦ªÉÉÊºÉEòÉ ¡òÒ {ÉÚ́ ÉÔSªÉÉ nù®úÉxÉä Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
राज5o जैन :- 

 सदरचा ज �>ताव �वषयप6Dकेवर आKयाने मी सदरचा �>ताव मागे घेत आहे.    

 
 
 
 
   

�. नगरस�चव :- 

 �करण f. 22, ºÉx¨ÉÉ. ºÉnùºªÉ ¸ÉÒ. ¶É®únù Eäò¶É´É {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 15/05/2017  ®úÉäVÉÒSªÉÉ 
{ÉjÉÉx´ÉªÉä Ênù±Éä±ÉÉ |ÉºiÉÉ´É. -- ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉnùÊxÉEòÉÆxÉÉ ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ 
+ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +É½äþ iÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
शरद पाट7ल :- 

ºÉnÆùÌ¦ÉªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉÉ´nùÉ®äú JÉÉ±ÉÒ±É xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉnùÊxÉEòÉÆSÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù 
Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ 11/01/2017 ®úÉäVÉÒ {ÉÉÊ®úiÉ ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ. 

 
+.Gò. ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉSÉä IÉäjÉ¡ò³ý +ÉEòÉ®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ ¶ÉÉºiÉÒSÉÉ nù®ú 
1 600 SÉÉè. ¡Öò]õÉ{ÉªÉÈiÉSÉä ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¶ÉÉºiÉÒSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉä>ð xÉªÉä 
2 601 iÉä 1000 SÉÉè. ¡Öò]õÉ{ÉªÉÈiÉSÉä ÊxÉ´ÉÉºÉÒ 

¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 
|ÉÊiÉ´É¹ÉÔ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ Eò®úÉSªÉÉ 50% nù®úÉxÉä ¶ÉÉºiÉÒ 
+ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. 

3 1001 SÉÉè. ¡Öò]õÉ´É®úÒ±É ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É |ÉÊiÉ´É¹ÉÔ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ Eò®úÉSªÉÉ nÖù{{É]õ nù®úÉxÉä ¶ÉÉºiÉÒ 
+ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. (ºÉvªÉÉSªÉÉ nù®úÉxÉä) 
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ºÉnù®úSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ½þÉ ºlÉÉÊxÉEò VÉxÉiÉäSªÉÉ Ê½þiÉÉSÉÉ +ºÉÚxÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶É½þ®úÉiÉÒ±É 
¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉǼ É®úÒ±É Eäò±Éä±ÉÒ ¶ÉÉºiÉÒSÉÒ Eò®ú +ÉEòÉ®úhÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉä®úhÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. 
iÉlÉÉÊ{É ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉSªÉÉ {ÉjÉÉiÉ ¡òCiÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ±É ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉ´É®úÒ±É ´É iÉCiªÉÉiÉ =±±ÉäJÉ 
Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉÉºÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ ZÉÉ±Éä±ÉÒ +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú ÊxÉhÉÇªÉÉ¨ÉvªÉä ¶É½þ®úÉiÉÒ±É 
ºlÉÉÊxÉEò +ÉMÉ®úÒ-EòÉä³ýÒ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉSªÉÉ PÉ®äú, ZÉÉä{Éb÷{É õ̂Ò¨ÉvÉÒ±É PÉ®äú ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉÆiÉ +É±Éä±ÉÉ xÉºÉÚxÉ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 10/04/2008 ö̀®úÉ´É  
Gò. 9 ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÆVÉÚ®ú ö̀®úÉ´ÉÉiÉ ºÉx¨ÉÉ. ºÉnùºªÉ ªÉÉÆxÉÒ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉiÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É +ºÉ±Éä±ªÉÉ MÉÉ´É ö̀hÉ ¨ÉvÉÒ±É PÉ®úÉÆxÉÉ 
¶ÉÉºiÉÒSÉÒ Eò®úÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉä>ð xÉªÉä ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ +ºÉÚxÉ iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉEòbÖ÷xÉ 
EòÉähÉiÉÒ½þÒ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ ZÉÉ±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ iªÉÉ¨ÉÖ³äý +ÉVÉÊ¨ÉiÉÒ{ÉªÉÈiÉ ºlÉÉÊxÉEò ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ PÉ®úÉºÉ ¶ÉÉºiÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ 
Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSÉä́ É®ú +xªÉÉªÉ ½þÉäiÉ +É½äþ.  

iÉºÉäSÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 10/04/2008 ö̀®úÉ´É Gò. 9 +x´ÉªÉä ºÉxÉ 2008-09 {ÉÉºÉÚxÉ ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ 
+ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ö̀®úÉ´É {ÉÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ºÉȪ û +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ  
Ênù. 11/01/2017 ®úÉäVÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉ®úÒiÉ Eäò±ÉÉ iªÉÉ¨ÉÖ³äý xÉÊ´ÉxÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ 
ªÉÉSÉÉ ±ÉÉ¦É ½þÉähÉÉ®ú +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ VªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ¶ÉÉºiÉÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ +É±ÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ ®úCEò¨É ®úqù xÉ Eäò±ªÉÉºÉ 
iªÉÉÆSÉä́ É®ú +xªÉÉªÉ ½þÉähÉÉ®ú +É½äþ.  

´ÉÊ®ú±É ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉ¤ÉÓSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉ®úÒEòÉǼ É®ú ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ +xªÉÉªÉ ½þÉä>ð xÉªÉä 
ªÉÉEò®úÒiÉÉ VªÉÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉÆxÉÉ ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ ZÉÉ±ÉÒ +É½äþ ´É ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ 
Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉähÉÉ®ú +É½äþ +¶ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉÆxÉÉ ´ÉÊ®ú±É iÉCiªÉÉiÉ xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉÒ 
EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eò®úÉ´ÉÒ +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 
+नलम ढवण :- 

 माझ ेअनमुोदन आहे. 

मा. महापौर :- 

 ठराव सवा नमुत ेमंजरू. 

�करण f. 22 :-  

 ºÉx¨ÉÉ. ºÉnùºªÉ ¸ÉÒ. ¶É®únù Eäò¶É´É {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 15/05/2017  ®úÉäVÉÒSªÉÉ {ÉjÉÉx´ÉªÉä Ênù±Éä±ÉÉ 
|ÉºiÉÉ´É. -- ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉnùÊxÉEòÉÆxÉÉ ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ 
+É±ÉÒ +É½äþ iÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
ठराव f. 21 :- 

ºÉnÆùÌ¦ÉªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉÉ´nùÉ®äú JÉÉ±ÉÒ±É xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä <¨ÉÉ®úiÉÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉnùÊxÉEòÉÆSÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù 
Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ 11/01/2017 ®úÉäVÉÒ {ÉÉÊ®úiÉ ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ. 

 
+.Gò. ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉSÉä IÉäjÉ¡ò³ý +ÉEòÉ®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ ¶ÉÉºiÉÒSÉÉ nù®ú 
1 600 SÉÉè. ¡Öò]õÉ{ÉªÉÈiÉSÉä ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¶ÉÉºiÉÒSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉä>ð xÉªÉä 
2 601 iÉä 1000 SÉÉè. ¡Öò]õÉ{ÉªÉÈiÉSÉä ÊxÉ´ÉÉºÉÒ 

¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 
|ÉÊiÉ´É¹ÉÔ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ Eò®úÉSªÉÉ 50% nù®úÉxÉä ¶ÉÉºiÉÒ 
+ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. 

3 1001 SÉÉè. ¡Öò]õÉ´É®úÒ±É ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É |ÉÊiÉ´É¹ÉÔ ¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ Eò®úÉSªÉÉ nÖù{{É]õ nù®úÉxÉä ¶ÉÉºiÉÒ 
+ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. (ºÉvªÉÉSªÉÉ nù®úÉxÉä) 

 

ºÉnù®úSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ½þÉ ºlÉÉÊxÉEò VÉxÉiÉäSªÉÉ Ê½þiÉÉSÉÉ +ºÉÚxÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶É½þ®úÉiÉÒ±É 
¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉǼ É®úÒ±É Eäò±Éä±ÉÒ ¶ÉÉºiÉÒSÉÒ Eò®ú +ÉEòÉ®úhÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉä®úhÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. 
iÉlÉÉÊ{É ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉSªÉÉ {ÉjÉÉiÉ ¡òCiÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ±É ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉ´É®úÒ±É ´É iÉCiªÉÉiÉ =±±ÉäJÉ 
Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉÉºÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ ZÉÉ±Éä±ÉÒ +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú ÊxÉhÉÇªÉÉ¨ÉvªÉä ¶É½þ®úÉiÉÒ±É 
ºlÉÉÊxÉEò +ÉMÉ®úÒ-EòÉä³ýÒ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉSªÉÉ PÉ®äú, ZÉÉä{Éb÷{É õ̂Ò¨ÉvÉÒ±É PÉ®äú ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉÆiÉ +É±Éä±ÉÉ xÉºÉÚxÉ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 10/04/2008 ö̀®úÉ´É  
Gò. 9 ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÆVÉÚ®ú ö̀®úÉ´ÉÉiÉ ºÉx¨ÉÉ. ºÉnùºªÉ ªÉÉÆxÉÒ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉiÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É +ºÉ±Éä±ªÉÉ MÉÉ´É ö̀hÉ ¨ÉvÉÒ±É PÉ®úÉÆxÉÉ 
¶ÉÉºiÉÒSÉÒ Eò®úÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉä>ð xÉªÉä ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ +ºÉÚxÉ iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉEòbÖ÷xÉ 
EòÉähÉiÉÒ½þÒ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ ZÉÉ±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ iªÉÉ¨ÉÖ³äý +ÉVÉÊ¨ÉiÉÒ{ÉªÉÈiÉ ºlÉÉÊxÉEò ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ PÉ®úÉºÉ ¶ÉÉºiÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ 
Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSÉä́ É®ú +xªÉÉªÉ ½þÉäiÉ +É½äþ.  

iÉºÉäSÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 10/04/2008 ö̀®úÉ´É Gò. 9 +x´ÉªÉä ºÉxÉ 2008-09 {ÉÉºÉÚxÉ ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ 
+ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ö̀®úÉ´É {ÉÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ºÉȪ û +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ  
Ênù. 11/01/2017 ®úÉäVÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉ®úÒiÉ Eäò±ÉÉ iªÉÉ¨ÉÖ³äý xÉÊ´ÉxÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ 
ªÉÉSÉÉ ±ÉÉ¦É ½þÉähÉÉ®ú +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ VªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ¶ÉÉºiÉÒ +ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ +É±ÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ¶ÉÉºiÉÒ ®úCEò¨É ®úqù xÉ Eäò±ªÉÉºÉ 
iªÉÉÆSÉä́ É®ú +xªÉÉªÉ ½þÉähÉÉ®ú +É½äþ.  
´ÉÊ®ú±É ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉ¤ÉÓSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉ®úÒEòÉǼ É®ú ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ +xªÉÉªÉ ½þÉä>ð xÉªÉä ªÉÉEò®úÒiÉÉ VªÉÉ 
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉÆxÉÉ ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ ZÉÉ±ÉÒ +É½äþ ´É ¶ÉÉºiÉÒ Eò®úÉSÉÒ +ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ 
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ªÉähÉÉ®ú +É½äþ +¶ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨ÉÉÆxÉÉ ´ÉÊ®ú±É iÉCiªÉÉiÉ xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä ¶ÉÉºiÉÒ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ 
Eò®úÉ´ÉÒ +ºÉÉ ö̀®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. ¶É®únù {ÉÉ]õÒ±É       +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ¨É. ÊxÉ±É¨É fø´ÉhÉ  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
RदXती भvट :- 

 महापौर मॅडम, आपल7 परवानगी घेते 2013 पासून "मरारोड >टेशनला नाला तुटलेला आहे. खुप गरजेचा आहे 

बनवायला पावसाअगोदर कस पण क=न gया बजेटम�ये आपण घेतलेला आहे. >टॅि;डगं सभापतींना पण Rदलेला आहे आ(ण 

आपKयाला पण तर िXलज IरBवे>ट आहे कारण कC ते एमरज;सी नाKयाम�ये कोणी पण पडणार डायरेBट खाडीम�ये आ(ण 

म3ृय ूहोणार असा आहे. गभंीर पIरि>थती आहे. तु4ह7 पावसा�या अगोदर कस पण इमरज;सी क=न �या. कारण ते अमतृ 

योजनेम�ये आता होणार नाह7. 3याला Aहायला कमसे कम 6 मRहने लागतील. पावसानतंर करणार ते इमरज;सी आताच 

बनवायला लागेल. 

Rदपक खां6बत :- 

 मा. महापौरां�या परवागनीने बोलतो, सदरचा नाला हा आपण नगरो3थानम�ये घेतला होता तो शासनाने आता 

अमतृ योजना अ"भयानाम�ये घे?यासाठ< साहेब मंजुर7 Rदलेल7 आहे. आपण 3याचा डी.पी.आर. क= आ(ण ते एम.जी.पी. ला 

सादर करतो 2-3 Rदवसाम�ये.................. 

RदXती भvट :- 

 खां6बत साहेब माझ आताच बोलण झालेल आहे हेमंत भाऊंनी मला 3यां�याबरोबर बोलायला लावले. तर 3यांच 

काम त ेअजुन जॉFट करत आहोत ते जॉFट क=न कधी करणार ते तुम�याकडे खाल7 सात करोड नाKयासाठ< जे "मरारोड 

>टेशनला आ(ण 2013 पासून हे नाKयाचा �वषय चाल ुआहे. 4हणजे एवढ7 वष  आपKयाकडे एक नाला बनवायला पसेै नाह7त 

आ(ण मी दरवष9 बजेटम�ये तु4हाला देत ेनगरो3थानसाठ< पण ती हमेशा मंDालयात आ4ह7 सगळीकडे पDAयवहार केला 

आहे. आता ते बोलतात पावसानतंर होणार. 6 मRह;यानतंर तर तु4ह7 कस पण क=न �या. मे मRह;यात तु4ह7 करा. 

पावसाpयाअगोदर करा. 

Rदपक खां6बत :- 

 मॅडम पावसाpयापवू9............. 

RदXती भvट :- 

 Xल7ज आपण सु=वात करा सर. 

Rदपक खां6बत :- 

 पावसाअगोदर कस होणार? 
 
 
 

RदXती भvट :- 

 कारण "मरारोड >टेशनला बनवायला 7 करोड आ(ण आपण बजेटम�ये >टेशन एवढे सुंदर बनवतो आ(ण हा 

>टेशनचा ज=र7 नाला आहे. ते आपण बनवत नाह7 बाकCकडे खच  करतो. 

मा. महापौर :- 

 माझी एक सुचना आहे तु4ह7 जर 3यावर जाळी टाकल7 तर नाला सेफ होऊ जाईल मग अमतृ योजनेम�ये 

आKयाआKया नाला आपण बनवनू टाकू. सेzट7 तस आपण क=न घेऊ. बघा कारण एवढा मोठा नाला आहे. तो बनवायलाह7 

वेळ लागणार. बहुतेक ते पावसाpयाआधी होणार नाह7 मग आपण एकदा ते सेzट7 जाळी बसवनू क=न टाकू. 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 महापौर मॅडम, एक ज�र7 �वषय एैसा है कमीशनर साहब अभी e£ मा;सून है| मा;सून पाच Rदन पहले आनेवाला 

है| कमीशनर साहब हर सालकC बाकC हम जो सोसायट7वालो को वेदर शेड कC पर"मशन देते है सालोसाल से महासभा के 

ठराव से सोसायट7वालो को वेदर शेड कC पर"मशन देते है| इसबार एैसा हो गया है कC क"मशनर साहब 8 Rदन बचे है मा;सून 

आने म5 कई ॲXल7केशन देके रखे है| एक भी सोसायट7 को मॅडम अभी तक परमीशन नह7 Rदया है| 

मा. आयBुत :- 

 वेदर शेडची पर"मशन mयायची असेल तर मी तयार आहे. तुमची 3याला गॅर5ट7 आहे का कC ते 4 मRह;या�या 

या�याम�ये ते काढून टाकणार. 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 सर लेeकन महासभा म5 हमारा ठराव है| उसमे 3 साल का कमसे कम पर"मशन जो है| 
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मा. आयBुत :- 

 वेदर शेडची पर"मशन RदKयानतंर 3याRठकाणी प;ुहा 4 मRह;यानतंर +नघ?याची गॅर5ट7 जो मला देईल 3या Rठकाणी 

पर"मशन देतो. 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 4 मRहने कC बात नह7 है सर हजारो =पया खचा  कर5गे 3 साल का हमारा ठराव है| 

मा. आयBुत :- 

 वेदर शेडची पर"मशन पाRहजे असेल तर वेदर शेड�या या�याम�ये सोलार Xलॅनर लावणार असाल तर 24 तास 

आपण सोलार त े12 मRहने सोलार Xलॅनर लावा. मला मा;य आहे. तु4हाला मा;य आहे का? 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 सर यह7 तो �वषय लेना पडेगा मॅडम देखीए| 

मा. आयBुत :- 

 एैसा नह7 है सर सोलार Xलॅनर के Rहसाबसे बार7श भी नह7 आती और वीज भी £C "मलती है ना| 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 सर जो परुानी सोसायट7 है उनके उपर सोलर Xलॅनर| 

मा. आयBुत :- 

 उसके "लए मy एक परुा "मट7ंग लेनेवाला हँू| टाऊन Xला+नगं को आदेश Rदया हँू जो-जो सोलर Xलॅनर लगाऐंगे उसको 

वेदर शेड कC पर"मशन "मलेगी| जो-जो वेदर शेड को 4 मRहने म5 +नकालने के "लए गॅर5ट7 ल5गे उसको भी "मलेगी| परमन;ट 

वेदन शेडके "लए पर"मशन 6बलकुल नह7 "मलेगी| 

सुरेश खंडेलवाल :- 

 Rठक है सर लेeकन वह दे रहे है वो तो eकजीए| 4 मRहने Rदजीए| 

मा. आयBुत :- 

 माझी सगpयांना �वनतंी आहे सगpया नगरसेवकांना बधंुंना स�या नालेबांधकामाचे सफाईचे काम चाल ुआहे. 

आपआपKया वॉडा म�ये �3येक नकाश ेसव  तयार केलेले आहेत. आपण जा मला सांगा Aहॉटसअपवर करा कC इथे इथे कमी 

आहे. मी आता करेल. पण पाऊस पडKयानतंर जर तfार7 आKया तर प;ुहा काह7च करता येणार नाह7. 

शरद पाट7ल :- 

 महापौर मॅडम एक शोक�>ताव आहे. क5 o7य �मुख राGयमDंी मा. माधव Rदवे तसेच "मरा भाFदर मधील 

आर.एस.एस. चे माजी सचंालक गगंाधर मधुराम गाडोRदया तसेच gया शहरातील उmयोगपती चालमल "म-ल तसेच "सने 

अ"भनेDी Iरमा लागजूी व संतोष रफC यांचा शोक�>ताव मांडत आहे. 

मा. उपमहापौर :- 

 नवघर गावातील गजानन यशवतं पाट7ल यांचे ह7 +नधन झाले आहे 3यांचा शोक �>ताव �यावा. 
 
 

शरद पाट7ल :- 

 eकसन घेवा 3यांचेह7 +नधन झाले आहे 3यांचा शोक�>तावात समावेश करा. 

�शांत केळुसकर :- 

 माjया �भागातील /ी. मनोज नगराडे यांची प3नी पHुपाजी मनोज नगराडे यांचे पण काल +नधन झालेले आहे. 

3यांचा पण शोक �>ताव मांडत आहे. 

�. नगरस�चव :- 

 सवा_नी मतृआ34यास शातंी "मळ?यासाठ< दोन "म+नट शांत उभे राहायचे आहे. . 

द:ुखवठा ठराव f. 23अ  :- 

 क5 o7य �मुख राGयमंDी मा. माधव Rदवे तसेच "मरा भाFदर मधील आर.एस.एस. चे माजी संचालक गगंाधर 

मधरुाम गाडोRदया तसेच gया शहरातील उmयोगपती चालमल "म-ल तसेच "सने अ"भनेDी Iरमा लागजूी व संतोष रफC यांचा 

शोक�>ताव मांडत आहे. तसेच नवघर गावातील गजानन यशवतं पाट7ल यांचे ह7 +नधन झाले आहे 3यांचा शोक �>ताव 

आहे. तसेच eकसन घेवा 3यांचेह7 +नधन झाले आहे 3यांचा शोक�>तावात समावेश करा. तसेच /ी. मनोज नगराडे यांची 

प3नी पHुपाजी मनोज नगराडे यांचे पण काल +नधन झालेले आहे. 3यांचा पण शोक �>ताव मांडत आहे. 

ºÉÖSÉEò :- ¸ÉÒ. ¶É®únù {ÉÉ]õÒ±É +xÉÖ̈ ÉÉänùEò : ¸ÉÒ. |É¶ÉÉÆiÉ Eäò³ÚýºÉEò®ú  
ö̀®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú 

 
ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
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�. नगरस�चव :- 

 सभा संपल7 असे मी जाRहर करतो. 

(सभा संप?याची वेळ सं�या. 5.45 वाजता) 
 

                                                                 ºÉ½þÒ/- 
¨É½þÉ{ÉÉè®ú 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<ÆÇÆnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
 

 
 

 


