मभया बाईंदय भशानगऩामरका

भख्
ु म कामाारम, ततवया भजरा, छत्रऩती मळलाजी भशायाज वबागश
ृ
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२०
ळुक्रलाय दद. २०/१२/२०१९ योजी वकाऱी ११.०० लाजता आमोजजत कयण्मात आरी शोती . वदय

वबा तशकुफ केल्माने वलऴमऩत्रत्रकेलयी

र प्ररॊत्रफत वलऴमालय चचाा कयण्मावाठी

शी वबा ळक्र
ु लाय

दद. ३१/०१/२०२० योजी वकाऱी ११.०० लाजता भशाऩामरका वबागश
ृ , ३ या भजरा, छत्रऩती मळलाजी भशायाज
वबागश
ृ मेथे भा. भशाऩौय माॊच्मा अध्मषतेखारी बयरी अवता खारीरप्रभाणे वदस्म शजय शोते. उऩजस्थत
वदस्म

१)

डडम्ऩर वलनोद भेशता

३)

ऩाटीर योदशदाव ळॊकय

२)
४)
५)
६)
७)
८)
९)

१ ०)
११)
१ २)
१ ३)
१ ४)
१ ५)
१ ६)
१ ७)
१ ८)
१ ९)
२०)
२१ )
२२)
२३)
२४)
२५)
२६)
२७)
२८)
२९)

उऩजस्थत वदस्म

चॊद्रकाॊत मवतायाभ लैती
ऩाटीर प्रवलण भोये श्लय

बोईय वुतनता ळमळकाॊत
ळाश रयटा वब
ु ाऴ

ततलायी अळोक वूमद
ा ेल
ऩाॊडम
े ऩॊकज वूमभ
ा णण

गोदशर ळानू जोयालय मवॊश
काॊगणे भीना मळलॊत

मवॊश भदन उददतनायामण
ळेट्टी गणेळ गोऩाऱ

ढलण तनरभ शयीश्चॊद्र
कदभ अचाना अरुण

नरालडे ददनेळ दगडु

ऩाटीर प्रबात प्रकाळ
गुप्ता कुवुभ वॊतोऴ

ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ
ऩाटीर लॊदना भॊगेळ
यालर भेघना ददऩक

ळाश याकेळ यततळचॊद्र

मवॊग श्रीप्रकाळ जजरेदाय

धल
ृ ककळोय भन्वायाभ ऩाटीर
जैन गीता बयत

जैन याजेंद्र बलयरार

यॉड्रीकव भोयव जोवेप

बप्ू ताणी यषा वतीळ (ळाश)
भोकाळी ददऩारी आनॊदयाल
व्माव यवल लावुदेल

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

भशाऩौय

उऩभशाऩौय

वबागश
ृ नेता

वलयोधी ऩषनेता
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
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३०)

यकली लैळारी गजेंद्र

वदस्म

३२)

खॊडर
े लार वुयेळ जगदीळ

वदस्म

३१ )
३३)
३४)
३५)
३६)
३७)
३८)
३९)
४०)
४१ )
४२)
४३)
४४)
४५)
४६)
४७)
४८)
४९)
५०)
५१ )
५२)
५३)
५४)
५५)
५६)
५७)
५८)
५९)
६०)
६१ )
६२)
६३)
६४)
६५)
६६)
६७)
६८)
६९)
७०)

अग्रलार वळ
ु ीर गोऩीककळन
ऩयदे ळी गगता शयीळ

ऩाटीर नये ळ तक
ु ायाभ
घयत ताया वलनामक
ऩाॊडे स्नेशा ळैरेळ

आभगालकय शरयश्चॊद्र याभचॊद्र
मळके अनॊत गेणू

ऩाटीर लॊदना वलकाव

ऩाटीर वॊध्मा प्रपुल्र

डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ

गेशरोत शवभख
ु भोशनरार
ॊ े रुऩारी लवॊत (भोदी)
मळद
थेयाडे वॊजम अनॊत

भुखजी अतनता फफरू

शवनाऱे ज्मोत्वना जारीॊदय
ऩायधी वज
ु ाता मळलॊत

म्शात्रे वगचन केवयीनाथ

मादल मभयादे ली याभरार
म्शात्रे भोशन गोऩाऱ

वोनाय वुयेखा प्रकाळ

बोईय वलणा वम
ा ाॊत
ु क

बोईय कभरेळ मळलॊत

ऩाटीर अतनता जमलॊत

म्शात्रे ऩयळयु ाभ ऩदभाकय
बोईय बालना याजू

बोईय याजू मळलॊत

भाॊजये कय आनॊद दत्तायाभ
अयोया दीवऩका ऩॊकज
फेरानी शे भा याजेळ

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

याम वलजमकुभाय मवस्थन नायामण
ळेख रुफीना कपयोझ

डडवा भमरान भवलान

वालॊत अतनर ददलाकय

भेशया याजील ओभप्रकाळ
ऩयभाय शे तर यततरार

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

वदस्म
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
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७१ )

कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई

वदस्म

७३)

बालवाय लॊदना वॊजम

वदस्मा

७२)
७४)
७५)
७६)
७७)
७८)
७९)
८०)
८१ )
८२)
८३)
८४)
८५)
८६)
८७)

१)
२)
३)
४)

जैन ददनेळ तेजयाज

ळाश वीभाफेन कभरेळ

दफ
ु े भनोज याभनायामण

वलयाणी अतनर यालजीबाई
वऩाय उभा वलश्लनाथ

अशभद वायाश अकयभ

इनाभदाय जुफेय अब्दल्
ु रा

ळेख अळयप भोशम्भद इब्राशीभ
बोईय जमेळ बानुदाव
म्शात्रे नमना गजानन

बानळ
ु ारी लऴाा गगयधय

म्शात्रे वलनोद कामळनाथ
गोवलॊद शे रन जॉजी

फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट
फाॊड्मा एरामव दमु भॊग
गैयशजय वदस्म -

वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म

वदस्म

ऩये या कॅटरीन एन्थोनी

वदस्मा

जैन वतु नता यभेळ

५)
७)

ळेट्टी अयवलॊद आनॊद

८)

वदस्मा

बोईय गणेळ गजानन

वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन
ळेख अभजद गपाय

६)

वदस्म

ऩाटीर जमॊतीरार गुरूनाथ
बट दीप्ती ळेखय

वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म
वदस्म

वदस्मा

यजेचा अजा – तनयॊ क
नगयवगचल :-

वबावच
ु नेप्रभाणे वलऴमऩत्रत्रकेलयीर वलऴमाॊना आऩण वरु
ु लात कयत आशोत. प्रथभ प्रश्नोत्तयाच्मा

तावारा आऩण वुरुलात कयणाय आशोत.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, भाझी आऩणाॊव वलनॊती आशे रषलेधी प्रश्नोत्तयाचा जो ताव आशे त तो आऩण

ऩुढच्मा मभटीॊगरा घ्माला . आज वलऴम बयऩूय आशे त आणण वॊध्माकाऱी रग्न ऩण बयऩूय अवल्माभुऱे
जामचे आशे . तय भाझी वलनॊती आशे ऩुढच्मा मभटीॊगरा घ्माले

. तेच प्रश्न आऩण ऩुढच्मा मभटीॊगरा

डडवकव करुमा . भाझी व गळ्मा गटनेत्माॊना वलनॊती आशे आणण त्माॊच्माळी चचाा झारेरी आशे
प्रश्नोत्तय आऩण ऩुढच्मा मभटीॊगरा घेऊमा.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

. शे
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अतनर वालॊत :-

भशाऩौय भॅडभ, ऩढ
ु च्मा मभटीॊगरा वलऴम तम्
ु शी घ्मा. ऩण भरा ज्मा प्रश्नाचे उत्तय ददरेरे आशे

ते ऩरयऩूणा नाशी. ॲटमरस्ट ऩुढच्मा मभटीॊगऩमंत ते ऩरयऩूणा उत्तय द्माले.
भा. भशाऩौय :-

डामये क्ट गोऴलाया वलऴम घ्मा.

नगयवगचल :-

प्रश्नोत्तयाचा ताव आणण रषलेधी आऩण दोन्शी ऩुढच्मा वबेरा घेणाय आशोत. प्रकयण क्र. 56,

दद. ०९/०८/२०१९, दद. १४/०८/२०१९ (दद. ०९/०८/२०१९ योजीची तशकुफ वबा ) ल दद . ०९/०९/२०१९
योजीच्मा भा. भशावबाॊचे इततलत्ृ ताॊत कामभ कयणे.
योदशदाव ऩाटीर :-

दद. ०९/०८/२०१९, दद. १४/०८/२०१९ (दद. ०९/०८/२०१९ योजीची तशकुफ वबा) ल दद. ०९/०९/२०१९

योजीॊच्मा भा . भशावबाॊच्मा इततलत्ृ ताॊताभध्मे भा . वदस्म माॊनी वुचवलरेल्मा वुचना ल दरु
ु स्त्माॊवश
इततलत्ृ ताॊत कामभ कयण्मात मेत आशे .
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय. ऩूढचा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 56 :-

दद. ०९/०८/२०१९, दद. १४/०८/२०१९ (दद. ०९/०८/२०१९ योजीची तशकुफ वबा) ल दद. ०९/०९/२०१९

योजीच्मा भा. भशावबाॊचे इततलत्ृ ताॊत कामभ कयणे.
ठयाल क्र. 72 :-

दद. ०९/०८/२०१९, दद. १४/०८/२०१९ (दद. ०९/०८/२०१९ योजीची तशकुफ वबा) ल दद. ०९/०९/२०१९

योजीॊच्मा भा . भशावबाॊच्मा इततलत्ृ ताॊताभध्मे भा . वदस्म माॊनी वच
ु वलरेल्मा वच
ु ना ल दरु
ु स्त्माॊवश
इततलत्ृ ताॊत कामभ कयण्मात मेत आशे .

वुचक :- श्री. योदशदाव ऩाटीर

अनुभोदक :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 57, भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभचे प्रकयण २ करभ २०(३) अन्लमे भा.

स्थामी वमभतीच्मा रयक्त शोणाऱ्मा आठ (८) वदस्माॊच्मा जागी, भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभचे
प्रकयण २ करभ २०(५) अन्लमे नवलन आठ (८) वदस्माॊची नेभणक
ू कयणे.
भा. भशाऩौय :-

जी नाले आरेरी आशे त ती भेन्ळन कया.

नगयवगचल :-

स्थामी वमभतीलय वदस्म नाभतनदे मळत कयण्माफाफत श्री

. शवभुख गशरोत , बायतीम जनता

ऩाटी, गटनेता माॊनी 5 नाले ददरेरी आशे त . 1. श्री. वॊजम थेयाडे 2. श्री. अळोक ततलायी 3. श्रीभ.

वुयेखा वोनाय 4. श्रीभ. लैळारी यकली 5. श्री. ददनेळ जैन . गटनेता श्री . शरयश्चॊद्र आभगालकय माॊनी
तीन वदस्माॊची नाले ददरेरी आशे त. 1. श्री एरामव दमु भॊग फाॊड्मा 2. श्रीभ. स्नेशा ऩाॊडे 3. श्री. कभरेळ
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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बोईय. श्री. जुफेय इनाभदाय , गटनेता माॊनी दोन नाले ददरेरी आशे त . 1. श्री. अतनर वालॊत 2. श्रीभ.
गगता ऩयदे ळी.

भा. भशाऩौय :-

स्थामी वमभतीच्मा वदस्माॊच्मा वला नालाॊना भान्मता आशे.

प्रकयण क्र. 57 :-

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभचे प्रकयण २ करभ २०(३) अन्लमे भा. स्थामी वमभतीच्मा

रयक्त शोणाऱ्मा आठ (८) वदस्माॊच्मा जागी, भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभचे प्रकयण २ करभ
२०(५) अन्लमे नवलन आठ (८) वदस्माॊची नेभणूक कयणे.
ठयाल क्र. 73 :-

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभचे करभ

खारीर तनम्भे (आठ) वदस्म भाशे ऑक्टोफय

२०(३) अन्लमे स्थामी वमभती वदस्माॊऩैकी

२०१९ च्मा ऩदशल्मा तायखेव तनलत्ृ त झारेरे आशे त

तवेच दद . १२/१२/२०१९ योजी मळलवेना ऩषाच्मा दोन वदस्माॊनी स्थामी वमभती वदस्म ऩ
याजीनाभा ददरेरा आशे.

तनलत्ृ त शोणाऱ्मा वदस्माॊभध्मे बायतीम जनता ऩाटीचे

.

दाचा

५, मळलवेना ऩषाचा १ ल कॉग्रेव

रोकळाशी आघाडीचे २ वदस्म तनलत्ृ त शोत आशे त . भा. उऩवगचल नगयवलकाव वलबाग माॊचक
े डीर ऩत्र
क्र. वॊककणा२००८/४३४/प्र.क्र.१५१/२००८/नवल-२५, दद. २० ऑक्टोफय २००८ अन्लमे तनलत्ृ त शोणाऱ्मा आठ

वदस्माॊच्मा जागी त्माच भान्मता प्राप्त ऩषाचे, नोंदणीकृत ऩषाचे, गटाचे, आघाडीचे ककॊला फ्रॊटचे नलीन
वदस्म स्थामी वमभतीलय नेभणे अध्मारुत आशे . तवेच लयीर दोन वदस्माॊनी याजीनाभा ददल्माने रयक्त
झारेल्मा जागी त्माच भान्मता प्राप्त ऩषाचे , नोंदणीकृत ऩषाचे , गटाचे, आघाडीचे ककॊला फ्रॊटचे नलीन
वदस्म स्थामी वमभतीलय नेभणे अध्मारुत आशे.

वलाऩषीम गटनेत्माॊनी तौरातनक वॊख्मा फऱाप्रभाणे वदस्माॊच्मा नालाची मळपायव केरेनुवाय

तनलत्ृ त शोणाऱ्मा आठ वदस्माॊच्मा जागी भशायाष्ट्र भशा नगयऩामरका अगधतनमभचे करभ २०(५) अन्लमे
आठ वदस्माॊची दोन लऴाावाठी ल भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभचे करभ २३ अन्लमे याजीनाभा
ददरेल्मा दोन वदस्माॊच्मा जागी उलायीत कारालधीवाठी दोन वदस्माॊची नेभणूक कयण्मात मेत आशे.
अ.क्र.

वदस्माचे नाॊल

ऩष

1

श्री. वॊजम थेयाडे

बायतीम जनता ऩाटी

2

श्री. अळोक ततलायी

बायतीम जनता ऩाटी

3

श्रीभ. वुयेखा वोनाय

बायतीम जनता ऩाटी

4

श्रीभ. लैळारी यकली

बायतीम जनता ऩाटी

5

श्री. ददनेळ जैन

बायतीम जनता ऩाटी

6

श्री. एरामव दमु भॊग फाॊड्मा

मळलवेना

7

श्री. अतनर ददलाकय वालॊत

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

8

श्रीभ. गीता शरयऴ ऩयदे ळी

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

9

श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊडे

मळलवेना (याजीनाभा ददरेल्मा वदस्माच्मा जागी)

10

श्री. कभरेळ मळलॊत बोईय

मळलवेना (याजीनाभा ददरेल्मा वदस्माच्मा जागी)

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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नगयवगचल :-

प्रकयण क्र. 58, भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊचे आयषण ल जतन (वध
ु ायणा) अगधतनमभ १९७५

चे करभ ३(१) अन्लमे लष
ू वदस्माॊची नेभणूक
ृ प्रागधकयण वमभती गठीत करुन ऩामरका वदस्माॊभधन

कयणे. तवेच ३(३) नुवाय त्रफनवयकायी वॊघटनाच्मा प्रतततनधीॊची वदस्म वॊख्मा तनजश्चत करुन नेभणूक
कयणे.

भा. भशाऩौय :-

लष
ृ प्रागधकयण वदस्माॊचे लाचन कयाले.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, लष
ृ प्रागधकयण वमभतीभध्मे जे अनुबली दोन वदस्म रागतात त्माॊची प्रळावनाने

व्मलजस्थत रयतवय ऩेऩय नोदटव द्माली . त्माॊची कागदऩत्र भागलन
ू आणण भग ते प्रस्ताल भान्मतेकरयता
भशावबेव वादय कयाले.
नगयवगचल :-

लष
ु गशरो त माॊनी 6 नाले ददरेरी आशे त . 1.
ृ प्रागधकयण वमभतीलयती गटनेता श्री . शवभख

श्रीभ. नमना म्शात्रे 2. श्री. याकेळ ळशा 3. डॉ. वुळीर अग्रलार 4. श्रीभ. ददऩीका अयोया 5. श्री आनॊद

भाॊजये कय 6. श्रीभ. लॊदना बालवाय. गटनेता श्री. शरयश्चॊद्र आभगालकय माॊनी दोन नाले ददरेरी आशे त .
1. श्रीभ. ददप्ती बट 2. श्री. ददनेळ नरालडे. श्री. जुफेय इनाभदाय माॊनी एक नाल ददरेरॊ आशे . 1. श्रीभ.
ळेख रुफीना कपयोज . माप्रभाणे गोऴलाऱ्मानुवाय 9 वदस्माॊची नाले प्राप्त झारेरी आशे त . दोन वदस्म शे
फाशे रुन वमभतीलय घेण्मात मेतीर.
भा. भशाऩौय :-

लष
ृ प्रागधकयणाचे वला वदस्माॊचे नाल भान्म आशे.

प्रकयण क्र. 58 :-

भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र ) झाडाॊचे आयषण ल जतन (वुधायणा) अगधतनमभ १९७५ चे करभ ३(१)

अन्लमे लष
ू वदस्माॊची नेभणक
ू कयणे
ृ प्रागधकयण वमभती गठीत करुन ऩामरका वदस्माॊभधन

३(३) नुवाय त्रफनवयकायी वॊघटनाच्मा प्रतततनधीॊची वदस्म वॊख्मा तनजश्चत करुन नेभणूक कयणे.

. तवेच

ठयाल क्र. 74 :-

भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र ) झाडाॊचे जतन अगधतनमभ १९७५ भधीर प्रकयण २ तनमभ ३(१) अन्लमे
वॊफॊगधत नागयी स्थातनक प्रागधकयणाने त्मा प्रागधकयणाव ठयवलता मेईर अळारयतीने आणण भुदतीवाठी
नेभण्मात आरेल्मा अध्मष ल इतय मावश कभीत कभी ५ आणण जास्त १५ व्मक्तीॊची मभऱून फनरेल्मा
एका लष
ु आशे.
ृ प्रागधकयणाची यचना कयता मेईर अळी तयतद
प्रकयण २ चा तनमभ ३(३) अन्लमे लष
ृ प्रागधकयणेव ज्माॊना लष
ृ ाचे योऩण आणण जतन मा

षेत्राभध्मे वलळेऴ सान आणण प्रत्मष अनुबल अवेर अळा त्रफनवयकायी वॊघटनाच्मा प्रतततनधीॊना
लष
ृ प्रागधकयणाचे वदस्म म्शणून नाभतनदे मळत करुन घेता मेईर

. शे वदस्म लष
ृ प्रागधकयण वमभती

ठयवलर अळारयतीने ल भद
ु तीवाठी जस्लकृत कयण्मात आरे ऩादशजे . प्रकयण २ करभ ३ (२) नव
ु ाय लष
ृ
प्रागधकयणाचा अध्मष भशानगयऩामरका आमुक्त अवतीर.

भशानगयऩामरकेच्मा नलतनलाागचत वदस्माॊ नी भा . वलबागीम आमुक्त , कोकण वलबाग माॊचे

कामाारमात नोंदणी करून ऩष/गट/आघाडी मभऱून केरेल्मा आघाडीचा तऩमळर खारीर प्रभाणे आशे.
बायतीम जनता ऩाटी

मळलवेना

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

६१

२२

१२ (१० + २)

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भशाऩामरका वदस्माॊभधन
ू घ्मालमाचे वदस्म वॊख्मेवाठी तौरतनक

वॊख्माफऱाचे प्रभाणात लष
ृ

प्रागधकयण वमभतीलय वदस्माॊचे नाभतनदे ळन (उदाशयणाथा) खारीरप्रभाणे शोत आशे.
अ.
क्र.

ऩष/गट/आघाडी

वमभती वदस्म

प्रस्तालीत

वमभती वदस्म

प्रस्तालीत

९ प्रभाणे

वदस्म

१२ प्रभाणे

वदस्म

१

बायतीम जनता ऩाटी

६१ ÷ ९५ x ९ = ५.७७

६

६१ ÷ ९५ x १२ = ७. ७०

८

२

मळलवेना

२२ ÷ ९५ x ९ = २.०८

२

२२ ÷ ९५ x १२ = २. ७७

३

३

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

१२ ÷ ९५ x ९ = १.१३

१

१२ ÷ ९५ x १२ = १. ५१

१

तयी भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र ) झाडाॊचे जतन अगधतनमभ १९७५ भधीर प्रकयण २ तनमभ ३(१)
अन्लमे भशाऩामरका वदस्माॊभधन
ू ऩुढीर वदस्माॊची लष
ृ प्रागधकयण वमभतीलय एक लऴााकरयता नेभणूक
कयण्मात मेत आशे.
अ.क्र.

वदस्माचे नाॊल

ऩष

1

श्रीभ. नमना म्शात्रे

बायतीम जनता ऩाटी

2

श्री. याकेळ ळाश

बायतीम जनता ऩाटी

3

डॉ. वुमळर अग्रलार

बायतीम जनता ऩाटी

4

श्रीभ. ददऩीका अयोया

बायतीम जनता ऩाटी

5

श्री. आनॊद भाॊजये कय

बायतीम जनता ऩाटी

6

श्रीभ. लॊदना बालवाय

बायतीम जनता ऩाटी

7

श्रीभ. ददप्ती बट्ट

मळलवेना

8

श्री. ददनेळ नरालडे

मळलवेना

9

श्रीभ. ळेख रुफीना कपयोझ

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 59, वलळेऴ वमभत्माॊलय तौरानीक वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेण.े

जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ वदयचे ज्मा वलळेऴ वमभती आशे त . आभची माच्माभध्मे एक वच
ु ना आशे की

ह्मा वमभत्मा गठीत कयामच्मा आधी ह्मा वमभत्मा पेय गठीत शोणाय आशे त. गटनेत्माॊची फैठक रालून
त्माभध्मे चचाा कयाली . चचाा झाल्मानॊतय ह्मा वमभतीचा गठीतीचा वलऴम जो आशे तुम्शी तो ऩयत
वबागश
ृ ाभध्मे घ्माला.
भा. भशाऩौय :-

तम्
ु शी आता वदस्माॊची नाले दे णाय नाशीत का?

जुफेय इनाभदाय :-

आम्शी वदस्माॊची नाले दे त नाशी.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. भशाऩौय :-

नॊतय द्मा ना.

जुफेय इनाभदाय :-

नॊतय नाशी आम्शी नाले दे णाय नाशी . वमभती गटनेत्माॊची वबा आमोजजत कयण्मात माली . त्मा

वबेभध्मे ह्मा वलऴमालय चचाा करुन नाले ददरी जातीर
घेतरा जाईर.

. ह्मा वमभतीलय चचाा करुन त्माचा तनणाम

भा. भशाऩौय :-

भाझे अवे म्शणणे आशे की , तुम्शी तुभचे नॊतय नाल द्मा . नाले आता नक्की नाशी शोणाय

अवतीर तय.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

त्माॊच्मा वमभतीभध्मे गठीत झाल्मानॊतय त्मा वलऴमालय चचाा झाल्मानॊतय तनणाम घेतरा जाईर .

त्मानुवाय आम्शी नाले दे णाय . वमभतीलय वोडा तो वलऴम वध्मा शा वलऴम ऩयत पेय प्रस्ताल आऩण
ऩढ
ु च्मा वबेभध्मे रागोऩाठ शोणाऱ्मा ऩढ
ु च्मा वबेभध्मे तम्
ु शी घेऊ ळकतात.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, ऑरये डी ह्मा ज्मा वलळेऴ वमभत्मा आशे त ह्मा भागचे आऩण स्थाऩन केरेल्मा

आशे त. आणण ऩुन्शा त्माॊचे एक लऴा ऩण शोऊन गेरे . कारालधी ऩण ऩूणा झारा . आता शा ऩुन्शा रुटीॊ ग
प्रोवेव भधरा वलळेऴ आशे . त्माच्माभुऱे आता शा वलऴम थाॊफवलणे मोग्म नाशी . ऩण भाझी आऩणाव
वलनॊती आशे की ह्मा ज्मा वलळेऴ वमभत्मा आशे त ह्मा ह्माच मभटीॊगभध्मे स्थाऩन कयाव्मा.
जुफेय इनाभदाय :-

आम्शी त्मारा वलयोध कयत नाशी. वलयोध पक्त वमभती गठीत वदस्म वॊख्मा वॊदबाातरी वलऴम

आशे . आम्शारा ह्मा गटनेत्माॊची वबा आमोजजत कयण्मात माली गटनेत्माॊच्मा वबेभध्मे ह्मा वलऴमालय
चचाा करुन आम्शी नाले दे ऊ ककॊला नाशी द्मामची अवतीर तय वमभतीभध्मे फोरू की आम्शारा नाशी
द्मामची आशे.

भा. उऩभशाऩौय :-

अवे आशे की , वबा भागे शी आऩरी वमभती गठीत झाल्मा . आता पक्त नाल दे ण्माचा प्रश्न

आशे . आदयणीम भशाऩौयाॊना भी वलनॊती कयतो की शा वलऴम आजचा तय शोतो वलऴम ऩटरालयती वलऴम

आऩल्मारा भागे घेता मेत नाशी. ऩयॊ तु गटनेत्माॊची मभटीॊग घ्मा आणण त्माच्माभधन
ू त्माॊची नाले घ्मा.
चचाा अॊती नाले घ्मा.

शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

वाशे फ आम्शी ऩत्र ददरेरे आशे . तय त्मा वमभत्मा गठीत कयामच्मा आशे . गटनेत्माॊची मभटीॊग

घेऊन त्माच्मानॊतय तम्
ु शी पामनर कया.
प्रबात ऩाटीर :-

वमभत्मा गठीत आशे तच ना. आऩल्मा वभोय झारेल्मा आशे त. तो भशावबेचा डडवीजन आशे.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

आम्शी कुठे त्मारा नाशी फोरत आशोत . त्मा वलऴमालय चचााच नाशी. वलऴम अवा आशे की त्मा

वमभतीभध्मे नाले द्मामची आशे त ना . वमभती वॊदबाातरी काशी चचाा कयण्मावाठी गटनेत्माॊची मभटीॊग
घेण्मात माली.

प्रबात ऩाटीर :-

ऩण कळावाठी आजशी तम्
ु शी फोरू ळकता.

जुफेय इनाभदाय :-

मभटीॊग रागरी तेव्शा तशकुफ झारी तेव्शा कुठे चचाा झारी.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. उऩभशाऩौय :-

भशाऩौय भॅडभने गटनेत्माॊची मभटीॊग रालाली त्माच्मात ती चचाा कयाली.

प्रबात ऩाटीर :-

शा वलऴम इथे करुन टाका. तुम्शी चचाा कया तुभच्मा वच
ु ना भाॊडा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

आम्शी आभची नाले दे त नाशी.

भा. उऩभशाऩौय :-

आता दे ऊ नका चचाा अॊती मेऊ द्मा.

जुफेय इनाभदाय :-

तम्
ु शारा मोग्म लाटरे तय तम्
ु शारा तळी वच
ु ना केरेरी आशे . गटनेत्माॊची फैठक राला. तम्
ु शारा

लाटत अवेर नाशी रालरी ऩादशजे नका रालू भात्र आम्शी नाले ददरेरी नाशीत.
भा. उऩभशाऩौय :-

फैठक रालरी जाईर.

वुयेळ खॊडर
े लार :-

गटनेत्माॊच्मा मभटीॊगभध्मे जी चचाा कयामची आशे ती तुम्शी आता ऩण करु ळकता.

भा. भशाऩौय :-

तुभचे वदस्म चचाा करुन नॊतय द्मा. आता ते आऩण गठीत कयत आशोत.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ मभटीॊग रालरी तय अततउत्तभ नाशी रालरी तय आम्शी नाले ददरेरी नाशीत.

भा. भशाऩौय :-

दठक शै तुम्शी रलकय मभटीॊग रालून रलकय नाले द्माली अळी वलनॊती.

जुफेय इनाभदाय :-

मभटीॊग भशाऩौयाॊनी आमोजजत कयाली. भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी मभटीॊग आमोजजत शोईर.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

मभटीॊग आऩण ळॊबय टक्के राल.ू तुभचे वजेळन ऩण आऩण घेऊ. ऩयॊ तु आज जी नाल द्मामची

अवतीर तय ते आऩण दे ऊन टाकू.
भा. भशाऩौय :-

शे आऩण नाले दे ण्मावाठी कयत आशोत.

जुफेय इनाभदाय :-

वॊदबाातच आभचा वलयोध आशे . वमभतीच्मा चचेवाठी गटनेत्माॊची मभटीॊग रालाली . आऩल्मारा

मोग्म लाटे र . आभची वच
ु ना इथे घेण्मात माली . आम्शी आग्रश कयतोम आम्शी ऑन द शाऊव ह्मा
वलऴमालयती चचाा कयतो . आभची आऩणारा वलनॊती आशे गटनेत्माॊची मभटीॊग आमोजजत कयाली
मभटीॊगभध्मे चचाा करुन आभची नाले आम्शी दे ऊ ककॊला नाशी दे ऊ. आज आम्शी नाले दे त नाशी.

. त्मा

भा. भशाऩौय :-

वमभतीची नाले वाॊगाली.

नगयवगचल :-

श्री. शवभुख गशरोत, गटनेता, बायतीम जनता ऩाटी माॊनी ४ वलळेऴ वमभत्माॊवाठी नाले ददरेरी

आशे त. वलधी ल तनमोजन वमभतीलय नाभतनदे ळन कयण्मावाठी नाल आशे त . 1. श्री. भदन मवॊग 2. श्री.
शवभख
ु गशरोत 3. श्री. श्रीप्रकाळ मवॊग 4. श्री. वलनोद म्शात्रे 5. श्रीभ. वलवलता नाईक 6. श्रीभ. लॊदना
ऩाटीर. आयोग्म ऩरययषण लैद्मककम वशाय्म उद्मान ल ळशय वुळोमबकयण वमभतीलय नाले ददरेरी

आशे त. 1. श्री. वलजम याम 2. श्रीभ. नमना म्शात्रे 3. श्री. याजेंद्र जैन 4. श्रीभ. रुऩारी भोदी 5. डॉ.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वप्रती ऩाटीर 6. श्रीभ. भेघना यालर . ऩाणी ऩुयलठा भर :तनवायण वमभतीलय नाले ददरेरी आशे त . 1.
श्रीभ. मभना काॊगणे 2. श्री. गणेळ ळेट्टी 3. श्रीभ. शे तर ऩयभाय 4. श्री .वगचन म्शात्रे 5. श्रीभ. वतु नता
बोईय 6. श्रीभ. यषा बुप्ताणी. मळषण वभाजकल्माण झोऩडऩट्टी वुधाय कक्रडा ल वाॊस्कृततक वमभतीलय

नाले ददरेरी आशे त . 1. श्रीभ. शे भा फेरानी 2. श्री. अतनर वलयाणी 3. श्रीभ. ऩाॊडम
े ऩॊकज 4. श्री.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर 5. श्री. जमेळ बोईय 6. श्री. भोशन म्शात्रे.
भा. भशाऩौय :-

श्री. शवभुख गशरोत, गटनेता ह्माॊनी ददरेरी नाल भान्म आशे त.

तनरभ ढलण :-

भरा ह्मा वलऴमालय फोरामचे आशे . ज्मा-ज्मा आऩण वलळेऴ वमभत्मा स्थाऩन कयतो . भागच्मा

एक लऴााचा अनब
ु ल घेता ह्मा वमभत्माॊचा उद्देळ काम आशे आमक्
ु त वाशे फ ह्मा वलळेऴ वमभत्माॊचा उद्देळ
काम म्शणजे गठीत कयण्माभागे उद्देळ काम?
भा. आमुक्त :-

भा. भशाऩौय भशोदम , वन्भा. वदस्मा ह्मा मवतनमय आशे त . रोकळाशी प्रणारीभध्मे स्थातनक

स्लयाज्म वॊस्थेचा शा ळेलटचा स्तय आशे . केंद्र ळावन, याज्म ळावन आणण स्थातनक ळावन वगळ्मात
ऩदशरा रोकळाशी ळावन प्रणारीचा काभकाजाची भादशती व्शाली शा त्माचा ऩदशरा उद्देळ आशे आणण

दे ळारा वुवॊस्कृत भादशती अवणाये चाॊगरे नेतत्ृ ल माच्मातुन उऩजत व्शाले शी अऩेषा आशे . आऩल्मारा
भादशती आशे मा दे ळाचे जे उज्लर नेते शोऊन गेरे आशे त
बागाचा अळा वॊस्थेतन
ू ते आरेरे आशे त

. एकतय ग्राभीण बागातून ककॊला ळशयी

. भशात्भा गाॊधी शे रोकळाशीची कामाळाऱा ह्मा स्थातनक

स्लयाज्म वॊस्थेरा वभजरेरी आशे आणण ळावन प्रणारीने ज्मा काभकाजाच्मा ऩध्दती आशे त ते त्माॊना
भादशत व्शालेत आणण अवे नेते वभाजारा तनभााण व्शालेत याज्म ळावनाच्मा काभकाजाभध्मे दे ळाच्मा

काभकाजाभध्मे आभदाय खावदाय म्शणून ते ऩुढे मालेत आणण ळावन प्रणारीची त्माॊना भादशती अवाली
शा ऩदशरा उद्देळ आशे . त्मामळलाम ळावनाभध्मे जवे लेगलेगऱे वलबाग अवतात केंद्र ळावनाभध्मे जवे

लेगलेगऱे वलबाग अवतात तळाच ऩध्दतीचे वलबाग स्थातनक स्लयाज्म वॊस्थेभध्मे अवतात . ऩण त्माची
जी षभता अवे छोटी अवते . भुॊफईभध्मे ह्माचे चाॊगल्मा ऩध्दतीने आऩल्मारा ऩशामरा बेटेर शी

कॅटे गयी काऩोये ळनभध्मे आशे . थोडा पाय फी कॅटे गयीभध्मे अजून चाॊगल्मा ऩध्दतीने बेटेर . वी आणण डी
माच्माभध्मे भॅक्झीभभ स्टॉ डीॊग कमभटी काभ कयते . आऩल्मा वगळ्माॊनाच भादशत आशे . नॊतयच्मा ज्मा
वमभत्मा शोत्मा तुभच्मा म्शणण्माप्रभाणे ह्मा ऩदबाय आणण भानाॊककत ऩद अळा स्लरुऩात याशतात

.

कायण आऩल्मात भशाऩामरकेची जी गॊगाजऱी अवते . ळेलटच्मा वमभतीच्मा वबाऩतीरा काशीतयी लेगऱा

शे ड करुन जास्तीचा तनधी दे ऊन कयण्मा इतऩत आऩरी अजून कॅऩेमवटी डेव्शरऩ झारेरी नाशी . माची
भरा जाण आशे आणण बवलष्ट्माभध्मे ते आऩण तळा ऩध्दतीने करु ळकतो . म्शणजे स्टॅ जन्डॊग कमभटीरा
जवे अगधकाय आशे त तवेच छोट्मा कमभटीरा प्रबाग वमभतीरा आऩल्माकडे काशी अगधकाय आशे त
तद्नॊतयच्मा वमभतीरा आऩल्मारा जे आगथाक अगधकाय आशे त शे नाशी आशे त
आऩण माच्मालय मेणाऱ्मा अथावॊकल्ऩात चचाा करुन वलचाय करु.

. ऩण तनजश्चत ताई

.

तनरभ ढलण :-

धन्मलाद वाशे फ . आऩण फयीचळी उदा शयण ददरी आशे त . शे उद्देळशी काशी अमबप्रेत आशे त ऩयॊ तु

गेल्मा लऴाबयात जेव्शा वमभत्मा गठीत झाल्मा त्मानॊतय चाॊगल्मा केफीन फनवलल्मा गेल्मा . केफीनभध्मे
वदस्म ददरे गेरे ऩयॊ तु त्मा कमभटीच्मा भाध्मभातून जी चचाा ककॊला त्मा कमभटीच्मा वदस्माॊना जे

वलश्लावात घेतरे गे रे ऩादशजे जयी आगथाक नवेर तयी वालाजतनक वलकावावाठी चचाा करुन त्मातून

काशी उद्देळ आऩण वाध्म करु ळकतो . तय ते शी झारेरे नाशी . त्माभऱ
ु े ह्मा नव
ु त्मा वमभत्मा गठीत
कयामच्मा वदस्म पक्त भागी रालामचे आणण केफीनभध्मे फवुन त्मा केफीनभध्मे ऩण कोणी फवरे

नवेर भरा लाटते गेल्मा लऴी वलयोधाव वलयोध नको लास्तल काम अवेर ते फोरा . आम्शारा कोणारा
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वलयोध कयामचा नाशी. ऩण जय चाॊगरा उद्देळ ठे ऊन शी जी उदाशयण ददरी गेरी आशे त तनजश्चत त्माॊचा
उद्देळ चाॊगरा शोता . त्माॊना केफीनची ऩण गयज नव्शती . पुरे अवु दे त , आॊफेडकय अवु दे त कोणीशी
अवु दे त तय त्माॊना जी शोती ती केफीनची ऩण गयज नव्शती त्माॊना जे वशकामा कयामचे शोते ककॊला

दे ळावाठी जे कामा कयामचे शोते ते त्माॊनी केरे आशे . ऩयॊ तु आऩल्माकडे एलढे वला शे केरेरे अवताना
दे खीर त्माॊना थोडे वलचाय मभऱे र की प्रस्ताल जे आम्शी ठे लरे भीच गेल्मालेऱी एक लऴा

बय तनमोजन

वमभतीभध्मे शोते . खॊडर
े लार वाशे फ वबाऩती शोते . त्मा त्मा लेऱी ककती 1-2 वबा झाल्मा अवतीर .
ऩण त्मा वबाॊभध्मे घेतरेरे चचाा केरेरे वलऴम दे खीर त्मा वलऴमाची ळशातनळा ककॊला त्माच्मालय कोणी
इम्ऩरीभें टेळन ककॊल नाशी त्माचे एक उत्तय दे खी आम्शारा ऩयत मभऱारे ना

शी. भग ह्मा नालाऩुयता

वमभत्मा वॊघदटत कयामच्मा आशे त आणण काशी काशी कयतो उद्देळ दाखलामचा अवेर तय तो चक
ु ीचा

अवेर. त्माऩेषा जे चाररे आशे स्टॅ जन्डॊगरा भान्मता दे ण्माचे काभ आशे ककॊला भशावबा आशे आऩण

प्रळावन म्शणून काभ कयतो. भग त्मा ऩध्दतीने ठे ला. उगाच वदस्म घ्मामचे आणण बयती कयामची तय
त्मारा काशी अथा नाशी. खयोखय वलकाव कयामचा अवेर तय त्मा त्मा वमभत्माॊभधन
ू जे प्रस्ताल मेतात
त्मा वमभत्माॊभधन
ू काशी वच
ु वलरे जाते तय त्मा वलऴमालय दे खीर आऩण वलचाय कयणे पाय गयजेचे

आशे आणण त्मानुवाय वलचायवलतनभम करुन त्माच्मालय इम्ऩरीभें टेळन अॊभरफजालणी झारी तय तो ह्मा
वमभत्मा गठीत केल्माचे खयॊ वाथाक शोईर.
भा. आमुक्त :-

माची आम्शी नोंद घेऊ.

भा. भशाऩौय :-

आऩण गटनेत्माॊची मभटीॊग घेणाय आशोत. त्मालेऱी ह्मा वलऴमालय आऩण चचाा करु.

तनरभ ढलण :ना.

गटनेत्माॊळी फोरार ऩण आम्शारा कुठे चचाा कयामरा मभऱणाय . आभचे ऩण काशी भत आशे

भा. भशाऩौय :-

त्माॊनीच वाॊगगतरे आम्शारा गटनेत्माॊची फैठक..............

तनरभ ढलण :-

ऩण आभची शी भते आम्शारा द्माली रागतीर ना.

भा. भशाऩौय :-

दठक आशे आता वला द्मा अवे भाझे म्शणणे आशे.

शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

भशाऩौय भॅडभ , शमा वमभत्मा गठीत झारेल्मा आशे त . आम्शी आज एलढे लऴा म्शणजे अडीच

लऴा कम्ऩरीट झारी . गटनेत्माॊच्मा केफीन आजऩमंत तम्
ु शी आम्शारा ददल्मा नाशीत . आम्शी लायॊ लाय
कमभळनय वाशे फाॊकडून तुभच्माकडे ऩत्रव्मलशाय केरा.
भा. आमक्
ु त :-

काभ चारू आशे 10-15 ददलवाॊभध्मे आऩरे काभ ऩण
ू .ा ...........

भा. भशाऩौय :-

वाशे फ रलकयात रलकय गटनेत्माॊना तुम्शी केफीन द्मा . तुभची भागणी भान्म आशे . भी ऩण

आमुक्त वाशे फाॊना वाॊगगतरे आशे.
जुफेय इनाभदाय :-

वाशे फ काभ कुठे चारू आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

अडीच लऴा आम्शी ऩाठऩयु ाला कयतो . आभच्मा गटनेत्माॊची केफीन कुठे आशे त . खाॊत्रफत वाशे फ

वाॊगतात टॅ येवलय फाॊधत आशे त, कोणी वाॊगते ग्राऊॊडरा काभ चारू आशे . अडीच लऴा झारी काशीच काभ
चारू नाशी.

भा. भशाऩौय :-

भी तुभची व्मथा भान्म कयते . भी आमुक्त वाशे फाॊना वाॊगत आशे की वला वन्भा . गटनेत्माॊना

रलकयात रलकय केफीन द्माली.
लऴाा बानुळारी :-

आमुक्त वाशे फ , वमभती वलऴमी भी फोरते , आमुक्त वाशे फ आऩको बी भैंने दो फाय फव का

रेटय ददमा| उवके फाद भें ऩरयलनश वमभती फनी , वबाऩती को बी भैंने फव का रेटय ददमा शुआ शै |
भतरफ अबी वमभती फनने के फाद भें अगय काभ शी नशी शो यशा शै ऩरयलशन भें बाईंदय लेस्ट भें जो
स्टे ळन वे रेके भॅक्वेव भें ऩदशरा जो छोटा फव चर यशा था भशाऩौय भॅडभ , भैंने आऩवे बी डडवकव
ककमा था | भतरफ दो भदशने वे लश भैं ऩट
ु अऩ कय यशी शूॉ | फाय फाय ऩत्रव्मलशाय कय यशी शूॉ वमभती
फनने के फालजूद बी छोटीवी फव जो ऩशरे चारू थी लश फॊद कय दी गमी शै | लश बी काभ नशी शो
यशा शै |

भा. आमुक्त :-

आऩका जो रुट का वलऴम शै भैंने ऩरयलशन वमभती को ये पय ककमा शै | मश शप्ते भें लश चारू

शो जाएगा|

लऴाा बानुळारी :थॉक्म.ु

अजश्लन कावोदरयमा :-

भशाऩौय भॅडभ, अमबनॊदन ठयाल यखना शै|

भा. भशाऩौय :-

अबी नशी अबी शभाये वलऴम चारू शै

गोऴलाया वलऴम चारू शै भशत्ल के वलऴम शै|

| फाद भें आऩ अमबनॊदन ठयाल कयीए

| अबी आऩने

अजश्लन कावोदरयमा :-

भॅडभ भेया मश वलऴम शै की , अऩने वबागश
ृ के अॊदय वे एक नगयवेवलका आज मभया बाईंदय

की एभ.एर.ए फनी शै, तो भैं चाशता शूॉ आज लो प्रेझेंट शै |
भा. भशाऩौय :-

ऩदशरे बी उनका अमबनॊदन ठयाल शो चक
ु ा शै|

अजश्लन कावोदरयमा :-

उव वभम लश भशावबा के अॊदय लश ॲब्वेंट थी | आज प्रेझेंट शै , तो भैं चाशता शूॉ की , उनका
वबागश
ृ के तयप वे अमबनॊदन शोना चादशए|
भा. भशाऩौय :-

दठक शै|

भा. आमुक्त :-

भशाऩामरकेच्मा लतीने भा. भशाऩौय आणण उऩभशाऩौय आणण वला वदस्माॊच्मा लतीने......

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
तनरभ ढलण :-

आज शजय आशे त ना भग त्माॊना ऩुष्ट्ऩगुच्छ द्मा.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. भशाऩौय :-

भैंने भान्मता उनको दी शै|

भा. उऩभशाऩौय :-

ऩुष्ट्ऩगुच्छ भागलरा आशे ळाॊत फवा.

गगता जैन :-

ह्मा वलऴमालय एलढी चचाा शोत अवेर...........

भा. उऩभशाऩौय :-

चचेचा वलऴम नाशी भॅडभ, आम्शारा अमबभान आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

भॅडभ तम्
ु शी वरु
ु लातीराच केरे ऩादशजे शोते.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, भागच्मा मभटीॊगभध्मे आम्शीच ठयाल भाॊडरेरा आशे. माच्मा ऩुढच्मा मभटीॊगभध्मे

वत्काय कया.

जुफेय इनाभदाय :-

म्शणजे वुरुलातीराच केरे ऩादशजे शोते.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. उऩभशाऩौय :-

त्माॊची एन्री वबागश
ू .
ृ ात रेट झारी. त्मा रेट आल्मा म्शणन

भा. भशाऩौय :-

फाकी वलांनी फवाले भी भान्मता ददरी आशे.

भा. आमुक्त :-

भशाऩौयाॊच्मा भान्मतेन.े .........

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

ऑरये डी अमबनॊदन ठयाल भाॊडरेरा आशे आणण ह्मा मभटीॊगभध्मे त्माॊचा वत्काय कयामचे

ठयरेरे आशे.

तनरभ ढलण :-

वुरुलातीराच कया ना.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भॅडभची एन्री रेट झारी ना.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. भशाऩौय :-

भाझी वलनॊती आशे वला वदस्माॊनी एकदा फवाले प्रीझ.

भा. आमुक्त :-

भा. आभदाय भशोदमा थोड्मा रेट आरेल्मा आशे त . भी ऩण रेट शोतो . तय भाझी भशाऩौयाॊना

आणण उऩभशाऩौयाॊना वलनॊती याशीर की आजच्मा वबेभध्मे त्माॊ

चे डामवलय भशाऩामरकेच्मा लतीने

ऩुष्ट्ऩगुच्छ आणण ळार दे ऊन वलांच्मा लतीने आऩण त्माॊचा वत्काय कयाला.
योदशदाव ऩाटीर :-

तुम्शी शी लेगऱे नाशीत त्माशी लेगळ्मा नाशीत.

भा. भशाऩौय :-

ठयालाभध्मे आऩरे ठयरेरे शोते.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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योदशदाव ऩाटीर :-

त्माॊची इच्छा नाशी . ती वबागश
ृ ाची इच्छा आशे . ती काशी नवलन नाशी वाशे फ . उगाच त्मारा

काशी लऱण द्मामचे कायण नाशी.
भा. भशाऩौय :-

ऑरये डी आऩण भान्म केरेरे आशे.

योदशदाव ऩाटीर :-

भॅडभ तुम्शी त्माॊना फोरलून घ्मा.

भा. भशाऩौय :-

मा तुम्शी.

नगयवगचल :-

वन्भा.

नलतनलाागचत आभदाय श्रीभ

.

गगता जैन माॊनी कृऩमा डामवलय मामचे आशे

नलतनलाागचत आभदाय श्रीभ . गगता बयत जैन माॊचा वत्काय ह्मा दठकाणी वबागश
ृ ाभध्मे वला

.

वबागश
ु छ आणण ळार दे ऊन त्माॊचा
ृ ाच्मा लतीने आणण प्रळावनाच्मा लतीने शोत आशे . त्माॊना ऩष्ट्ु ऩगच्
वत्काय कयण्मात मेत आशे.
भा. भशाऩौय :-

ऩुढचा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 59 :-

वलळेऴ वमभत्माॊलय तौरानीक वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेण.े

ठयाल क्र. 75 :-

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभचे प्रकयण

लेऱोलेऱी आऩल्मा ऩामरका वदस्माॊभधन
ू

2 करभ 30(1) अन्लमे भशानगयऩामरकेव

[भदशरा ल फारकल्माण वमभतीवश

] वलळेऴ वमभत्माॊची

नेभणूक कयता मेईर . अळा वमभत्माॊनी भशानगयऩामरका त्माॊना लेऱोलेऱी जे अनुदेळ दे ईर ते ऩाऱरे

ऩादशजेत. त्मा अनऴ
ु ॊगाने भा. भशावबा दद. 18/07/2018, ठयाल क्र. 23 अन्लमे ऩढ
ु ीर वलळेऴ वमभत्मा
गदठत करून वलळेऴ वमभत्माॊची वदस्म वॊख्मा 9 (नऊ) इतकी तनजश्चत केरेरी आशे.
अ. क्र.
1

ऩष/गट/आघाडी

वयावयी

प्रस्तालीत वदस्म

बायतीम जनता ऩाटी

61 ÷ 95 x 9 = 5.77

6

2

मळलवेना

22 ÷ 95 x 9 = 2.08

2

3

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

12 ÷ 95 x 9 = 1.13

1

तौरातनक वॊख्माफऱानव
ु ाय वलळेऴ वमभत्माॊलय वदस्म नेभणक
ु कयणेवाठी वलाऩषीम गटनेत्माॊनी

मळपायव केरेल्मा वदस्माॊची एक लऴााकरयता वलळेऴ वमभत्माॊलय नेभणूक कयण्मात मेत आशे.
1) ऩाणी ऩुयलठा ल भर:तनवायण वमभती

अ.क्र.
1

वदस्माचे नाल

ऩष

श्रीभ. मभना मळलॊत काॊगणे

बायतीम जनता ऩाटी

2

श्री. गणेळ ळेट्टी

बायतीम जनता ऩाटी

3

श्रीभ. शे तर ऩयभाय

बायतीम जनता ऩाटी

4

श्री. वगचन केवयीनाथ म्शात्रे

बायतीम जनता ऩाटी

5

श्रीभ. वुतनता ळमळकाॊत बोईय

बायतीम जनता ऩाटी

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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श्रीभ. यषा बुप्तानी

6

बायतीम जनता ऩाटी

7

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

8

मळलवेना

9

मळलवेना

2) मळषण ल वभाजकल्माण ल झोऩडऩट्टी वुधाय, कक्रडा ल वाॊस्कृततक वमभती
अ.क्र.
1

वदस्माचे नाल

ऩष

श्रीभ. शे भा फेरानी

बायतीम जनता ऩाटी

2

श्री. अतनर वलयाणी

बायतीम जनता ऩाटी

3

श्री. ऩॊकज ऩाण्डेम

बायतीम जनता ऩाटी

4

श्री. ध्रल
ु ककळोय भन्वायाभ ऩाटीर

बायतीम जनता ऩाटी

5

श्री. जमेळ बानुदाव बोईय

बायतीम जनता ऩाटी

6

श्री. भोशन गोऩाऱ म्शात्रे

बायतीम जनता ऩाटी

7

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

8

मळलवेना

9

मळलवेना

3) वलधी ल तनमोजन वमभती
अ.क्र.
वदस्माचे नाल
1
श्री. भदन उददतनायामण मवॊश
2
श्री. शवभख
ु गेशरोत
3
श्री. श्रीप्रकाळ जजरेदाय मवॊग

ऩष
बायतीम जनता ऩाटी
बायतीम जनता ऩाटी
बायतीम जनता ऩाटी

4

श्री. वलनोद केवयीनाथ म्शात्रे

बायतीम जनता ऩाटी

5

श्रीभ. वलवलता वललेक नाईक

बायतीम जनता ऩाटी

6

श्रीभ. लॊदना भॊगेळ ऩाटीर

बायतीम जनता ऩाटी

7

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

8

मळलवेना

9

मळलवेना

4) आयोग्म ऩरययषण, लैद्मकीम वशाय्म, उद्मान ल ळशय वुळोमबकयण वमभती
अ.क्र.
1

वदस्माचे नाल

ऩष

श्री. वलजम याम मवस्थन

बायतीम जनता ऩाटी

2

श्रीभ. नमना गजानन म्शात्रे

बायतीम जनता ऩाटी

3

डॉ. याजेंद्र बलयरार जैन

बायतीम जनता ऩाटी

4

श्रीभ. रुऩारी भोदी

बायतीम जनता ऩाटी

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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5

डॉ. वप्रती जमप्रकाळ ऩाटीर

बायतीम जनता ऩाटी

6

श्रीभ. भेघना ददऩक यालर

बायतीम जनता ऩाटी

7

काॉग्रेव रोकळाशी आघाडी

8

मळलवेना

9

मळलवेना
ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

नगयवगचल :-

प्रकयण क्र. 60, भदशरा ल फारकल्माण वमभती अॊतगात तनयाधाय/वलधला/घटस्पोटीत भदशराॊच्मा

भुरीॊच्मा रग्नाकरयता आगथाक भदत ल भुराॊच्मा मळषणाकरयता आगथाक भदत
फारकल्माण वमभती वबा दद. १९/०८/२०१९, मळपायव केरेरे प्रकयण क्र. २४)

. ( भा. भदशरा ल

जुफेय इनाभदाय :-

वगचल भशोदम, भशाऩौय भॅडभ वमभती गठीत झाल्माव स्थामी वमभती झारी , लष
ृ प्रागधकयण

झारी आऩल्माकडे तीन लैधातनक वमभत्मा आशे त

. ततवयी आऩरी भदशरा फारकल्माण वमभती

भदशराॊना अगधकाय द्मामचा तो वलऴम आशे . वलऴम आणरा ऩण तो वलऴ म वमभती गठीत कयण्माचा
वलऴम का आरा नाशी.
भा. भशाऩौय :-

ऩुढच्मा भशावबेरा आऩण शा वलऴम आणणाय आशोत . कायण त्माचे वदस्म आता 15 आशे त.

आऩल्मारा कभी कयामचे आशे जास्त कयामचे आशे . शे गठीत आता झारेरे नाशी . त्माचे काभ कभी
आशे आणण वदस्म जास्त आशे त. म्शणून आऩल्मारा शे तनणाम कयामचा आशे.
जुफेय इनाभदाय :-

उऩवलधीप्रभाणे नाले अवामरा ऩादशजेत. ऩयत आम्शारा तततकेच द्माले रागेर.

भा. भशाऩौय :-

शे ऩुढच्मा भशावबेत ठयल.ू

ददऩीका अयोया :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]õÒiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÆÉxÉÉ iÉºÉäSÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ
EòÉè]ÊÆõÖ ¤ÉEò +ÉvÉÉ®ú xÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉEò®úÒiÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ
Ê¶ÉIÉhÉÉEò®úÒiÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù Éä¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ
ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ºÉ¦Éä¨ÉvªÉä ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä +ÉVÉ{ÉªÉÈiÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇºÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näiù É +ºÉÖxÉ ºÉnù®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ
¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉEòÊ®úiÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEòÊ®úiÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä.
ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/ Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEò®úÒiÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä +lÉÇºÉ½þÉªªÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò¯ûxÉ
+VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ JÉÉ±ÉÒ±É +]õÒ¶ÉiÉÔSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ
¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÇ

´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉnùiÉ ¯û{ÉªÉä

1 iÉä 5
6 iÉä 8

7000/10,000/-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

ºÉÆ¤ÉvÉÒiÉ ¶ÉÉ³äýSÉÒ Eò¨ÉÉ±É ¡òÒ JÉÉ±ÉÒ±É
|É¨ÉÉhÉä +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ
21,000/30,000/{ÉÉxÉ Gò. 16

9 iÉä 12
13 iÉä {Énù´ÉÒ
1
2
3
4
5
6

12,000/15,000/-

36,000/45,000/-

¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvÉÒ±É 5 ´É¹ÉÉÇSÉÉ ®úÊ½þ´ÉÉºÉÒ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ.
¤ÉÉäxÉÉ¡òÉ<Çb÷ ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ
Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ ËEò´ÉÉ +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷
ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ ¨ÉÊ½þ±ÉäSÉä ´ÉªÉ 18 iÉä 50 ´ÉªÉÉSÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ.
+VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ ´Éb÷Ò±ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖnùÉJÉ±ÉÉ ´É PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉäb÷hÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ.
ªÉÉ ´É¹ÉÉÇSÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¡òÒ ºÉÆ¤ÉvÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¶ÉÖ±Eò ¨ÉÉMÉhÉÒ {ÉjÉ/¶ÉÖ±Eò ¦É®úhÉÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ VÉÉäb÷hÉä +É´É¶ªÉEò
<iÉ®ú ºÉÖSÉxÉÉ :a) +É½ä
+VÉÉÇ.þ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ UôÉªÉÉÆEòÒiÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉä |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒiÉ.
b) nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhÉä +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÆÊiÉ¨É +ÊvÉEòÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä
®úÉJÉÖxÉ `äÊxÉ®ú
´ö É±ÉÉÉvÉÉ®ú
+É½ä/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õ
.þ
º¡òÉä]õÒiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉäSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒÆSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉºÉÉ`Ò ¯û.21,000/- +IÉ®úÒ BEò´ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú
<iÉEäò +lÉÇºÉ½þÉªªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
+VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ JÉÉ±ÉÒ±É +]õÒ¶ÉiÉÔSÉä {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ
1) Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä 5 ´É¹ÉÉÇSÉÉ ®úÊ½þ´ÉÉºÉÒ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ.
2) ¨ÉÖ±ÉÒSÉä Ê´É´ÉÉ½þÉSÉä ´Éä³äýSÉä ´ÉªÉ 18 ´É¹ÉÉÇ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉÖ xÉªÉä ªÉÉºÉÉ`öÒ ¨ÉÖ±ÉÒSªÉÉ VÉx¨ÉÉSÉÉ nùÉJÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ ¶ÉÉ³ýÉ
ºÉÉäb÷±ªÉÉSÉÉ nùÉJÉ±ÉÉ VÉÉäb÷É´ÉÉ
3) +VÉÇnùÉ®úò ¨ÉÊ½þ±ÉäxÉä {ÉiÉÒSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ nùÉJÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ PÉ]õº¡òÉä]õÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷hªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä.
4)¨ÉÖ±ÉÒSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉÉånùhÉÒ ZÉÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉÉänÆ ùhÉÒ nùÉJÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ ±ÉMxÉ{ÉÊjÉEòÉ +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷É´ÉÒ.
<iÉ®ú ºÉÖSÉxÉÉ :1) +VÉÇnùÉ®úÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊxÉ¶SÉÒiÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +lÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉxÉÆiÉ®ú 30 Ênù´ÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±É +VÉÇ
OÉÉ½þªÉ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.
2) ºÉnù®úSÉä +xÉÖnùÉxÉ {ÉÖxÉÇÊ´É´ÉÉ½þÉEò®úÒiÉÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
iÉ®úÒ ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä “ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉEò®úÒiÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ ´É
¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEò®úÒiÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ” nähù ªÉÉºÉ Ê½þ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäºÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½ä.þ
लॊदना बालवाय :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ , कदागचत अवेर वुध्दा तो वलऴम आभची चचाा झारी शोती ह्मा वलऴमाफाफत .

आमुक्त भशोदम शी प्रळावकीम फाफ आशे

. वशाय्मता जी ददरी जाईर घटस्पोटीत भदशराॊच्मा

रग्नावाठी दे ताना तुम्शी त्माॊच्मा आईच्मा अकाऊॊटभध्मे ऩैवे ददरे . चेक ददरा तय काशी शयकत नाशी .
भात्र ळैषणणक जेव्शा वशाय्मता तम्
ु शी दे ता तय तो चेक ळाऱे च्मा नालालय जाऊ द्मा

. अडचण अळी

झारी आशे आईच्मा आणण लडडराॊच्मा खात्माभध्मे ऩैवे जात आशे त भुराॊच्मा केरे तयी शी.
भा. आमुक्त :-

तभ
ु ची वच
ु ना फयोफय आशे . आऩण कुटुॊफारा ऩैवे दद रे तय ते कदागचत ळाऱे रा दे तीर माची

गॅयॊटी नाशी.

जुफेय इनाभदाय :-

त्माची काशी ळाश्लती नाशी.

भा. भशाऩौय :-

ळाऱे च्मा अनऴ
ु ॊगाने द्मामचे अवे तभ
ु चे म्शणणे आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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जुफेय इनाभदाय :-

ळाऱे च्मा नालालय चेक दे ण्मात माला.

स्नेशा ऩाॊडे :-

भशाऩौय भॅडभ, रेककन कोई स्कू र ॲडमभळन शोने के टाईभ ळुरुलात भें ऩुयी कपज रे रेते शै |

तो उनको दफ
ु ाया चेक ऩामरका वे इश्मु शुआ तो लश फच्चे को ॲडजस्ट कयें गे इवकी बी कोई गॅयॊटी
नशी शै |
जुफेय इनाभदाय :-

भॅडभ, फशुत वे स्कूर, वायी स्कूर ऩैवा रयपॊड बी कयती शै अगय चेक आता शै तो|
भा. भशाऩौय :वच
ु नेवशीत ठयाल भॊजयू . ऩढ
ु चा वलऴम घ्मा.

योदशदाव ऩाटीर :-

ळाऱा कॉरेजात द्मामचे अवतात

.

ऩारकाॊना नवतात द्मामचे आणण ळाऱा कॉरेज

तनमभानव
ु ाय ते ऩयत कयतात अवा अनब
ु ल आशे.
प्रकयण क्र. 60 :-

भदशरा ल फारकल्माण वमभती अॊतगात तनयाधाय

/वलधला/घटस्पोटीत भदशराॊच्मा भुरीॊच्मा

रग्नाकरयता आगथाक भदत ल भुराॊच्मा मळषणाकरयता आगथाक भदत
वमभती वबा दद. १९/०८/२०१९, मळपायव केरेरे प्रकयण क्र. २४)

. ( भा. भदशरा ल फारकल्माण

ठयाल क्र. 76 :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]õÒiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÆÉxÉÉ iÉºÉäSÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ
EòÉè]ÊÆõÖ ¤ÉEò +ÉvÉÉ®ú xÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉEò®úÒiÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ
Ê¶ÉIÉhÉÉEò®úÒiÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù Éä¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ
ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ºÉ¦Éä¨ÉvªÉä ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä +ÉVÉ{ÉªÉÈiÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇºÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näiù É +ºÉÖxÉ ºÉnù®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ
¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉEòÊ®úiÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEòÊ®úiÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä.
ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/ Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEò®úÒiÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä +lÉÇºÉ½þÉªªÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò¯ûxÉ
+VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ JÉÉ±ÉÒ±É +]õÒ¶ÉiÉÔSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ

1
2
3
4
5
6
c)
d)

¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÇ

´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉnùiÉ ¯û{ÉªÉä

1 iÉä 5
6 iÉä 8
9 iÉä 12
13 iÉä {Énù´ÉÒ

7000/10,000/12,000/15,000/-

ºÉÆ¤ÉvÉÒiÉ ¶ÉÉ³äýSÉÒ Eò¨ÉÉ±É ¡òÒ JÉÉ±ÉÒ±É
|É¨ÉÉhÉä +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ
21,000/30,000/36,000/45,000/-

¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvÉÒ±É 5 ´É¹ÉÉÇSÉÉ ®úÊ½þ´ÉÉºÉÒ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ.
¤ÉÉäxÉÉ¡òÉ<Çb÷ ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ
Ê¶ÉvÉÉ{ÉÊjÉEòÉ ËEò´ÉÉ +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷
ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ ¨ÉÊ½þ±ÉäSÉä ´ÉªÉ 18 iÉä 50 ´ÉªÉÉSÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ.
+VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ ´Éb÷Ò±ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖnùÉJÉ±ÉÉ ´É PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉäb÷hÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ.
ªÉÉ ´É¹ÉÉÇSÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¡òÒ ºÉÆ¤ÉvÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¶ÉÖ±Eò ¨ÉÉMÉhÉÒ {ÉjÉ/¶ÉÖ±Eò ¦É®úhÉÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ VÉÉäb÷hÉä +É´É¶ªÉEò
<iÉ®ú ºÉÖSÉxÉÉ :+É½ä
+VÉÉÇ.þ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ UôÉªÉÉÆEòÒiÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉä |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒiÉ.
nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhÉä +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÆÊiÉ¨É +ÊvÉEòÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä
®úÉJÉÖxÉ `äÊxÉ®ú
´ö É±ÉÉÉvÉÉ®ú
+É½ä/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õ
.þ
º¡òÉä]õÒiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉäSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒÆSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉºÉÉ`Ò ¯û.21,000/- +IÉ®úÒ BEò´ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú
<iÉEäò +lÉÇºÉ½þÉªªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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+VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ JÉÉ±ÉÒ±É +]õÒ¶ÉiÉÔSÉä {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ
1) Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä 5 ´É¹ÉÉÇSÉÉ ®úÊ½þ´ÉÉºÉÒ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ.
2) ¨ÉÖ±ÉÒSÉä Ê´É´ÉÉ½þÉSÉä ´Éä³äýSÉä ´ÉªÉ 18 ´É¹ÉÉÇ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉÖ xÉªÉä ªÉÉºÉÉ`öÒ ¨ÉÖ±ÉÒSªÉÉ VÉx¨ÉÉSÉÉ nùÉJÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ ¶ÉÉ³ýÉ
ºÉÉäb÷±ªÉÉSÉÉ nùÉJÉ±ÉÉ VÉÉäb÷É´ÉÉ
3) +VÉÇnùÉ®úò ¨ÉÊ½þ±ÉäxÉä {ÉiÉÒSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ nùÉJÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ PÉ]õº¡òÉä]õÒiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷hªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä.
4)¨ÉÖ±ÉÒSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉÉånùhÉÒ ZÉÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉÉänÆ ùhÉÒ nùÉJÉ±ÉÉ ËEò´ÉÉ ±ÉMxÉ{ÉÊjÉEòÉ +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷É´ÉÒ.
<iÉ®ú ºÉÖSÉxÉÉ :3) +VÉÇnùÉ®úÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊxÉ¶SÉÒiÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +lÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉxÉÆiÉ®ú 30 Ênù´ÉºÉÉ{ÉªÉÈiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±É +VÉÇ
OÉÉ½þªÉ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.
4) ºÉnù®úSÉä +xÉÖnùÉxÉ {ÉÖxÉÇÊ´É´ÉÉ½þÉEò®úÒiÉÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
iÉ®úÒ ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä “ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú/Ê´ÉvÉ´ÉÉ/PÉ]õº¡òÉä]Òõ iÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉEò®úÒiÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ ´É
¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉEò®úÒiÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ” nähù ªÉÉºÉ Ê½þ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉäºÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½ä.þ
वच
ु क :- श्रीभ. ददऩीका अयोया

अनभ
ु ोदक :- श्रीभ. लॊदना बालवाय

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र . 61, भदशरा ल फारकल्माण वमभती अॊतगात भुरी ल भदशराॊवाठी

Cervical

Cancer च्मा उऩचायावाठी आगथाक भदत दे णेफाफत . ( भा. भदशरा ल फारकल्माण वमभती वबा दद .
१९/०८/२०१९, मळपायव केरेरे प्रकयण क्र. २५)
लॊदना बालवाय :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÒ ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ Cervical Cancer ªÉÉ +ÉVÉÉ®úÉxÉä
OÉÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¯ûMhÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò
ºÉ½þÉªªÉ ¨½þhÉÚxÉ ÊEòiÉÒ ®úCEò¨É nùªÉÉ´ÉÒ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ºÉ¦Éä¨ÉvªÉä ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ +É½ä.þ
ºÉxÉ 2020-21 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÖ±ÉÒ ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ Cancer ªÉÉ +ÉVÉÉ®úÉxÉä OÉÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¯ûMhÉÉºÉ
¯û.20,000/- <iÉEòÒ ®úCEò¨É +lÉÇºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ.
ºÉnù®ú +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ JÉÉ±ÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ
 ½þÉìº{ÉÒ]õ±ÉSÉä EìòxºÉ®úSÉä ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ
 +VÉÉÇ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ UôÉªÉÉÆEòÒiÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉä |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒiÉ.
 ®äú¶ÉxÉEòÉbÇ/÷ +ÉvÉÉ®EòÉbÇú÷
 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úÊ½þ´ÉÉ¶ÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ.
 nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhÉä +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÆÊiÉ¨É +ÊvÉEòÉ®ú
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä ®úÉJÉÖxÉ `äö´É±ÉÉ +É½ä.þ
iÉ®úÒ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÖ±ÉÒ ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ Cancer ªÉÉ +ÉVÉÉ®úÉxÉä OÉÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¯ûMhÉÉºÉ ¯û.25,000/<iÉEòÒ ®úCEò¨É +lÉÇºÉ½þÉªªÉ ¨½þhÉÚxÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ ´É VÉÉºiÉÒiÉ VÉÉºiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú
|ÉÊºÉvnùÒ/VÉÉÊ½þ®úÉiÉ Eò®úÉ´ÉÒ ´É ªÉähÉÉ-ªÉÉ ¤ÉVÉä]õ ¨ÉvªÉä ¯û.25 ±ÉÉJÉ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhªÉÉºÉ Ê½þ ¨ÉÉ.¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ ®úÒ näiù É
+É½äþ +ºÉÉ ¨ÉÒ `ö®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ.
ददऩीका अयोया :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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जुफेय इनाभदाय :-

गेल्मा लऴी ककती लाऩयरी गेरी.

भा. उऩभशाऩौय :-

ऩूणा झारी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, आऩण जो चेक दे तो तो चेक डामये क्ट शॉस्ऩीटरच्मा नालाने द्मा.

ददनेळ नरालडे :-

भशाऩौय भॅडभ, शा आऩण आज चचेरा वलऴम ठे लरेरा आशे.................

भा. आमुक्त :-

आऩरी वच
ू ना भान्म आशे. त्माच्माभध्मे ऩयु े ऩयू तयतद
ू ठे लरी जाईर अथावॊकल्ऩाभध्मे.

भा. भशाऩौय :-

मेणाऱ्मा फजेटभध्मे आऩण शी यक्कभ लाढलू तुभच्मा अनुऴॊगाने अवे आशे का?

ददनेळ नरालडे :शो.

भा. भशाऩौय :-

दठक आशे आऩण लाढल.ू

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ, भदशरा फारकल्माण वमभतीचा ठयाल ऩण आशे 30 शजाय कयण्मावाठी.

भा. भशाऩौय :-

कोणत्मा.

तनरभ ढलण :-

तोच ठयाल आशे ऩण तुम्शी 20 शजायच शे केरे ना.

भा. उऩभशाऩौय :-

जास्तीत जास्त रोकाॊना राब घेता माला म्शणून..........

भा. आमुक्त :-

काम झारे 20 शजायचे 30 शजाय कयतो.

भा. भशाऩौय :नाशी.

भा. आमुक्त :-

वन्भा. वदस्म, नरालडे वाशे फाॊचे अवे म्शणणे आशे की शी

3 राखाच्मा आत तयतूद वॊऩून

जाते आणण फये च गयजू रोकाॊना आऩण दे त नाशी आणण त्माॊना आऩण कपयलतो. तय ते थोडी जास्तीची
अभाऊॊट केरी तय जास्त रोकाॊना
तयतूद लाढलून घेऊ.

फेतनपीट शोऊ ळकतो . तय शोणाऱ्मा अथावॊकल्ऩाभध्मे आऩण ती

तनरभ ढलण :-

ऩण तो वलऴम रषात आरा ऩण ठयाल झारा त्माच्मात भरा लाटते 20 शजाय लाचरे.

भा. भशाऩौय :-

20 शजाय आशे.

तनरभ ढलण :-

20 शजायच लाचरे म्शणन
ू भी वलचायते . भदशरा फारकल्माणच्मा व बेभध्मे दे खीर 30 शजाय

मभऱाले म्शणून त्माॊचा अगोदयचा ठयाल ऩण माच्मा वोफत रालरेरा आशे . प्रळावनाचे ऩण प्रस्ताल 30
शजायच आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. भशाऩौय :-

जास्तीत जास्त भदशराॊना मभऱाले म्शणन
ू .

भा. उऩभशाऩौय :-

फजेट प्रोव्शीजन जास्त अवेर ना……………..

तनरभ ढलण :-

शा भग फजेट प्रोजव्शजन थोडी जास्त कया ना.

भा. उऩभशाऩौय :-

फजेट प्रोजव्शजन अवेर ते लाढलू ऩण वध्मा आऩरे जेलढे फजेट आशे तेलढे च आऩण......

तनरभ ढलण :-

भग त्माच्मात पयक काम कळावाठी ऩादशजे . ठयाल शा 20 शजायच द्मामचा आशे भागचा 20

शजायच आशे .

तुम्शी फजेट लाढला

त्माच्माभध्मे........

.

कॅन्वयग्रस्त भाणवारा ककती खचा अवतो आणण ककती

भा. भशाऩौय :-

जास्तीत जास्त भदशराॊना शा राब मभऱाला म्शणून शे 20 शजाय केरेरे आशे.

तनरभ ढलण :-

20 शजायच आशे . ऩदशल्माऩावून 20 शजायच आशे.

भा. भशाऩौय :-

आता ऩण 20 शजायच आशे ना.

तनरभ ढलण :-

भग तेच भी म्शणते.

भा. भशाऩौय :-

तुभचे म्शणणे आशे की जास्त कयामचे आशे.

तनरभ ढलण :-

शो भदशरा फारकल्माणने ठयाल केरेरा आशे

. 30 शजाय दे ण्माचा तो त्माॊनी प्रळावनारा

ददरेराच आशे. भग ठयालात त्माॊनी 20 शजायच लाचरे भग त्माच्मात पयक काम.
भा. भशाऩौय :-

भदशरा फारकल्माण लाल्माॊनी ककतीचा केरा आशे?

तनरभ ढलण :-

30 शजाय दे ण्मात माले म्शणून तो ठयाल आशे . प्रळावनाचा आशे . तुम्शी फजेट लाढलत आशे त

तय 30 शजाय कया ना.
भा. भशाऩौय :-

ददऩीका अयोयाजी भदशरा फारकल्माण.

ददऩीका अयोया :-

भदशरा फारकल्माण ऩशरे 25,000/- दे यशे थे , 25 शजाय कपय उवके फाद मश वबा भें लाढील

कयके 30 शजाय ककमा शै|
भा. आमुक्त :-

आऩण 20 शजाय दे त शोते . 25 काशी दे त नव्शतो 20 शजाय दे त शोतो . चचाा शोऊन तुभची

भागणी 10 शजाय लाढलून द्माल अवे शोते.
ददऩीका अयोया :-

आऩण 30 शजाय केरी शोती.

तनरभ ढलण :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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आता तुम्शी भागचीच 20 शजाय तुम्शी ठयाल केरात. आता तुम्शी 20 लाचरा.

ददऩीका अयोया :-

30 शजाय.

तनरभ ढलण :-

तम्
ु शी 20 शजाय लाचरे ठयालात कये क्ळन कया. तयतद
ू जय लाढलत आशे त तय वगळ्माॊना मभऱू

ळकतात. ठयालात कये क्ळन कया.
योदशदाव ऩाटीर :-

भॅडभ, तुम्शी एका ऩेळॊटरा ऩैवे ककती द्मामचे त्माच्मालय फोर.ू नरालडेने अवा वलऴम भाॊडरा.

तनरभ ढलण :-

त्माॊचा वलऴम कऱरा काका.

योदशदाव ऩाटीर :-

त्माॊचा अवा वलऴम शोता की , भागणाये ऩेळॊट जे जास्त आशे त . आऩरी तयतूद वॊऩरी त्माभुऱे

त्मा रोकाॊना आऩण ऩन्
ु शा ऩन्
ु शा मेऊन वध्
ु दा आऩण ऩयत ऩाठलरे
लाढला अवा वलऴम आशे.

अवे शोऊ नमे म्शणन
ू ती तयतद
ू

तनरभ ढलण :-

तो वलऴम भरा कऱरा . भी त्माच्मालय चचाा कयत नाशी . ऩयत काका त्माॊच्माफद्दर नाशी भी

वलचायत. भी ठयाल लाचरा त्माच्मालय भी गेरी . ठयाल जो लाचरा त्माच्मात 20 शजाय म्शणून भेन्ळन

केरे म्शणन
ू त्माच्मालय च चाा केरी . त्माॊनी वलऴम फयोफय भाॊडरा . दठक आशे . भॅडभ 30 शजायाचे
डडक्रीमय केरे ना ते जक्रमय कया आणण तयतूद लाढला. वगळ्माॊना त्माचा पामदा मभऱे र ना.
भा. भशाऩौय :-

ऩण ठयालाभध्मे आऩण

20 केरे आशे त ना . तय 20याशू द्मा ना . नॊतय आऩण ते फजेट
लाढलणाय त्मालेऱी आऩण ऩयत शे करु. आता आऩण 20 शजाय नक्की केरे ते याशू द्मा ना.
तनरभ ढलण :नक्की म्शणजे दय लऴी 20 दे त आशोत भॅडभ भग कळारा वलऴम घेतरा.

भा. भशाऩौय :-

तळा भदशराॊना त्माचा राब मभऱणाय ना.

तनरभ ढलण :-

ऩण तुम्शी आता तयतूद लाढलतच आशात ना . भग आताच जय ठयाल केरा तय तुम्शा रा काम

पयक ऩडणाय आशे . तयतूद तुम्शी लाढलणाय आशात आणण

20 जय तुम्शी ऩदशल्माऩावून दे त आशात

आणण आता 30 वाठी जय प्रस्ताल ठे लरा आशे वगळ्मा कागदऩत्रानुवाय तय 30 चा ठयाल करुन ठे ला
ना. तम्
ु शी तयतद
ू झाल्मानॊतयच 30 द्मा. चारेर ना. तयतद
ू झाल्मानॊतय तम्
ु शी ते अॊभरात आणा.
भा. भशाऩौय :-

दठक आशे . आमुक्त वाशे फ काम कयामचे , 30 कयामचे का? आमुक्त वाशे फाॊच्मा म्शणण्मानुवाय

25 कया, 25 पामनर कयाले.
तनरभ ढलण :-

दठक आशे. तेच आशे जे काशी अवेर ते थोडे पाय लाढला. तयतूद लाढला.

भा. भशाऩौय :-

आमुक्त वाशे फाॊनी 25 वाॊगगतरे.

तनरभ ढलण :-

दठक आशे, 25 कया.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. उऩभशाऩौय :-

25 ची तयतद
ू कयण्मात माली.

भा. भशाऩौय :-

त्मा ठयालाभध्मे 25 कयाले. शा ठयाल भॊजूय आशे. ऩुढचा वलऴम घ्मा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

शा वलऴम आणामच्मा आधी डॉक्टयाॊना फोरलामरा ऩादशजे शोते . शा कॅन्वय कवरा आशे आणण

शा भदशराॊना वभजा लून वाॊगा . आता प्रभाण ककती लाढरेरे आशे . अवे नाशी आशे शा कुठरा कॅन्वय
आशे.

भा. आमुक्त :-

माभध्मे केभो रागतात आणण एका केभोची ककॊभत ककती आशे शे आऩल्मारा भादशत आशे . जय

25 शजाय वुटेफर आशे . भशाऩौयाॊनी डडक्रेमय केल्माप्रभाणे.
प्रकयण क्र. 61 :-

भदशरा ल फारकल्मा ण वमभती अॊतगात भर
ु ी ल भदशराॊवाठी

Cervical Cancer

च्मा

उऩचायावाठी आगथाक भदत दे णेफाफत . ( भा. भदशरा ल फारकल्माण वमभती वबा दद . १९/०८/२०१९,
मळपायव केरेरे प्रकयण क्र. २५)
ठयाल क्र. 77 :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÒ ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ Cervical Cancer ªÉÉ +ÉVÉÉ®úÉxÉä
OÉÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¯ûMhÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò
ºÉ½þÉªªÉ ¨½þhÉÚxÉ ÊEòiÉÒ ®úCEò¨É nùªÉÉ´ÉÒ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ºÉ¦Éä¨ÉvªÉä ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ +É½ä.þ
ºÉxÉ 2020-21 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÖ±ÉÒ ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ Cancer ªÉÉ +ÉVÉÉ®úÉxÉä OÉÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¯ûMhÉÉºÉ
¯û.20,000/- <iÉEòÒ ®úCEò¨É +lÉÇºÉ½þÉªªÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ.
ºÉnù®ú +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ JÉÉ±ÉÒ±É EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½ä.þ
 ½þÉìº{ÉÒ]õ±ÉSÉä EìòxºÉ®úSÉä ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ
 +VÉÉÇ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ UôÉªÉÉÆEòÒiÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉä |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒiÉ.
 ®äú¶ÉxÉEòÉbÇ/÷ +ÉvÉÉ®EòÉbÇú÷
 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úÊ½þ´ÉÉ¶ÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ.
 nùÉJÉ±É Eäò±Éä±ªÉÉ +VÉÉÇSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhÉä +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÆÊiÉ¨É +ÊvÉEòÉ®ú
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòxÉä ®úÉJÉÖxÉ `äö´É±ÉÉ +É½ä.þ
iÉ®úÒ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÖ±ÉÒ ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ Cancer ªÉÉ +ÉVÉÉ®úÉxÉä OÉÉºÉ±Éä±ªÉÉ ¯ûMhÉÉºÉ ¯û.25,000/<iÉEòÒ ®úCEò¨É +lÉÇºÉ½þÉªªÉ ¨½þhÉÚxÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ ´É VÉÉºiÉÒiÉ VÉÉºiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú
|ÉÊºÉvnùÒ/VÉÉÊ½þ®úÉiÉ Eò®úÉ´ÉÒ ´É ªÉähÉÉ-ªÉÉ ¤ÉVÉä]õ ¨ÉvªÉä ¯û.25 ±ÉÉJÉ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhªÉÉºÉ Ê½þ ¨ÉÉ.¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näiù É
+É½äþ +ºÉÉ ¨ÉÒ `ö®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ.
वुचक :- श्रीभ. लॊदना बालवाय

अनुभोदक :- श्रीभ. ददऩीका अयोया

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क् य. 62, भशानगयऩामरका कभाचाऱ्माॊना ददलाऱी वणा तनभीत्त वानग्र
ु श अनद
ु ान

दे णेफाफत.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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योदशदाव ऩाटीर :-

गोऴलाऱ्मात नभुद केल्माप्रभाणे भशानगयऩामरकेतीर आस्थाऩनेलयीर कामायत

अगधकायी/कभाचाऱ्माॊना गतलऴीच्मा भॊजूय यक्कभानुवाय वानुग्रश अनुदान दे णेवाठी रु

. 3,51,91,381/-

(अषयी- तीन कोटी एकालन्न राख ऐक्माण्णल शजाय तीनळे ऐक्माऐॊळी भात्र ) खचा अऩेक्षषत आशे . आणण
मा लऴीच्मा भॊजुय लावऴाक अॊदाजऩत्रकात यक्कभ रु.3.50 कोटी इतकी तयतुद आशे.
तवेच मळषण भॊडऱातीर कभाचाऱ्माॊवाठी यक्कभ रु

.36,61,350/- (अषयी – छत्तीव राख

एकवष्ट्ट शजाय तीनळे ऩन्नाव रुऩमे भात्र ) खचा अऩेक्षषत आशे . आणण मा लऴीच्मा भॊजुय अॊदाजऩत्रकात
यक्कभ रु.40 रष इतकी तयतुद आशे.

तयी भागीर लऴी प्रभाणे मालऴी

(वन 2019-20) भशानगयऩामरका अगधकायी /कभाचाऱ्माॊना ल

मळषक लगााव वानुग्रश अनुदान दे णेव शी भा
भाॊडत आशे.

. भशावबा कामोत्त य भॊजुयी दे त आशे अवा भी ठयाल

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भाझे अनुभोदन आशे.

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ, ह्माचा वॊदबाात आमुक्त वाशे फ ह्माराच वॊदमबात कभाचाऱ्माॊचा 7 ले कमभळनचे

ते कधी ऩावून अॊभरात मेणाय आशे? 7 ला लेतन आमोग.
भा. आमक्
ु त :-

वन्भा. भशाऩौय भ शोदम, याज्म ळावनाने माभध्मे ळावन तनणाम केरेरा आशे

त्माॊच्मा आगथाक ऩरयजस्थतीनुवाय तनणाम कयालेत अवे तनदे ळ आशे त

. भशाऩामरकेने

. प्रळावनाने तवा प्रस्ताल भा .

भशावबेकडे ददरेरा आशे. तय ऩुढच्मा वबेत तो वलऴम चचाा करुन मेईर.
तनरभ ढलण :-

ऩढ
ु च्मा वबेत.

प्रकयण क् य. 62 :-

भशानगयऩामरका कभाचाऱ्माॊना ददलाऱी वणा तनभीत्त वानुग्रश अनुदान दे णेफाफत.

ठयाल क्र. 78 :-

गोऴलाऱ्मात नभुद केल्माप्रभाणे भशानगयऩामरकेतीर आस्थाऩनेलयीर कामायत

अगधकायी/कभाचाऱ्माॊना गतलऴीच्मा भॊजूय यक्कभानुवाय वानुग्रश अनुदान दे णेवाठी रु

. 3,51,91,381/-

(अषयी- तीन कोटी एकालन्न राख ऐक्माण्णल शजाय तीनळे ऐक्माऐॊळी भात्र ) खचा अऩेक्षषत आशे . आणण
मा लऴीच्मा भॊजुय लावऴाक अॊदाजऩत्रकात यक्कभ रु.3.50 कोटी इतकी तयतुद आशे.
तवेच मळषण भॊडऱातीर कभाचाऱ्माॊवाठी यक्कभ रु

.36,61,350/- (अषयी – छत्तीव राख

एकवष्ट्ट शजाय तीनळे ऩन्नाव रुऩमे भात्र ) खचा अऩेक्षषत आशे . आणण मा लऴीच्मा भॊजुय अॊदाजऩत्रकात
यक्कभ रु.40 रष इतकी तयतुद आशे.

तयी भागीर लऴी प्रभाणे मालऴी

(वन 2019-20) भशानगयऩामरका अगधकायी /कभाचाऱ्माॊना ल

मळषक लगााव वानुग्रश अनुदान दे णेव शी भा
भाॊडत आशे.

. भशावबा कामो त्तय भॊजुयी दे त आशे अवा भी ठयाल

वुचक :- श्री. योदशदाव ऩाटीर

अनुभोदक :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 63, घोडफॊदय ककल्रा ऩरयवय वुळोमबकयण कयणे ल जतन कयणे काभाच्मा

अॊदाजऩत्रकाव आगथाक ल प्रळावकीम भॊजूयी दे ण.े

लाढील

वॊजम थेयाडे :-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात भौजे घोडफंदय मेथे ककल्रा अवन
ू वदय ककल्रा ऩयु ातत्ल

ल लस्तु वंग्रशारमे, भशायाष्ट्र याज्म मांनी कयायनाम्माव्दाये मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा ताब्मात
ददरेरा आशे . वद्मस्स्थतीत प्रथभ टप्पप्पमात भशानगयऩामरकेभापफत घोडफंदय ककल्रा दरु
ु स्ती ल जतन
काभावाठी रु.1 ,81 ,67,930/- एलढ्मा यक्कभेच्मा काभाव भा.

भशावबा दद.1 9/05/201 7 ठयाल क्र.09

अन्लमे आर्थक
फ ल प्रळावकीम भंजयु ी ददरेरी अवन
ू वदय काभाचे कंत्राटदाय मांना कामाफदेळ दे ण्मात
आरेरे आशे त. वदय घोडफंदय ककल्रा वळ
ु ोमबकयण ल जतन दरु
ु स्ती काभावाठी ऩयु ातत्ल वलबागाने

वच
ु वलल्मानव
ु ाय ल भान्मता ददल्मानव
ु ाय एकुण रु.5,47,05,553/- चे काभ कयाले रागणाय आशे . वदय
काभाव वंचारक, ऩयु ातत्ल ल लस्तु वंग्रशारमे, भशायाष्ट्र याज्म मांनी दद.1 8/07/201 9 योजीच्मा

ऩत्रान्लमे भंजुयी ददरेरी आशे . घोडफंदय ककल्रा वळ
ु ोमबकयण ल जतन दरु
ु स्ती काभावाठी एकुण
रु.5,47,05,553/- एलढा खचफ शोणाय अवन
ू ननवलदा भागवलरेरे काभ लगऱता उलफरयत

रु.3,65,37,623/- एलढ्मा यक्कभेचे काभ कयणे गयजेचे आशे . वदय काभावाठी वन 201 9-20 मा

रेखामळऴफकात ऩयु े ळी तयतद
ु उऩरब्ध आशे . तयी घोडफंदय ककल्रा वळ
ु ोमबकयण ल जतन कयण्मावाठी

रु.3,65,37,623/- एलढ्मा यक्कभेच्मा लाढील अंदाजऩत्रकाव ल घोडफंदय गालातन
ू ककल्ल्माकडे जाणाऱ्मा
यस्त्मालय बव्म प्रलेळद्लाय उबायण्माकयीता रु.50 राख यक्कभेव शी भा. भशावबा
प्रळावकीम भंजुयी दे त आशे.

आर्थक
फ ल

तवेच मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने भा. छत्रऩती मळलाजी भशायाज मांची जमंती तायखेनव
ु ाय

दद.1 9 पेब्रल
ु ायी योजी मेत अवन
ू घोडफंदय ककल्ल्मालय वाजयी कयाली. मा दठकाणी वाॊस्कृततक कामाक्रभ

ल इतय कामाक्रभाकयीता रागणाऱ्मा अंदाजे रु.25 राख खचाफवशी शी भा. भशावबा भंजयु ी दे त आशे अवा
भी ठयाल भांडत आशे .
ॊ े :रुऩारी मळद

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

भशाऩौय भॅडभ घोडफॊदय ककल्मावाठी जो भेन प्रलेळद्लाय आशे आता ठयाल तय भाॊडरेरा आशे

.

त्मावाठी आदयणीम आभदाय प्रताऩ वयनाईक माॊच्मा भेन प्रलेळद्लायावाठी 25 राखाचा तनधी आभदाय
तनधीतून दे णाय आशे त. ती वुचना घ्माली.
भा. भशाऩौय :-

वुचनेवशीत ठयाल भॊजूय.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भॅडभ शा तय प्रळावनाचा बाग आशे. तयी 25 राख द्माले ककॊला 50 राख द्माले ते........

भा. भशाऩौय :-

दठक आशे त्माॊनी जी वुचना केरी...........

शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

एका काभावाठी जास्त अवा तनधी दे त.े ................

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :आणा.

वयकायचा तनणाम आरा ना . वुरुलात तय कया ऩदशरी मभटीॊग आशे ना . कया वुरुलात 50 राख

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भरा लाटते आभदाय माच्माऩेषा जास्त मेऊ ळकत नाशी एका काभावाठी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

त्माॊनी ककती तनधी द्माला शा त्माॊचा प्रश्न आशे.

तनरभ ढलण :-

धल
ृ जी त्माच्मालय चचाा कळारा कयत आशे त.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

शा प्रळावनाचा बाग आशे शी ॲक्च्मुअरी प्रळावकीम फाफ आशे . तय प्रळावनाने त्मा दशळोफाने

कायलाई कयाली.
भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय. ऩुढचा वलऴम घ्मा.

याजेंद्र जैन :-

आमुक्त भशोदम, भशाऩौय भॅडभ वाशफने फोरा 25 राख प्रलेळद्लाय के मरए भॅडभ प्रलेळद्लाय

जो शोता शै | लश फशुत भेन गचज शोती शै शभाया जैन धभा तो गेट के मरए फोडा रगामेंगे तो शभाये
2
कयोड 3 कयोड आ जामेंगे | तो भेन द्लाय की जो फो री रगनी चादशए कपय प्रलेळद्लाय को आऩ 25
राख वशाय्मता कय वकते शो तो मश प्रलेळद्लाय को आऩ
प्रलेळद्लाय के मरए कयना वाशे फ|

25 राख वशाय्मता कय वकते शो तो मश

भा. आमुक्त :-

डॉक्टय वाशे फाॊची वुचना आम्शी वलचायात घेऊ . रोक वशबागातुन तनधी बेटत अवेर तय तो

वुध्दा उऩरब्ध करुन दे ऊ.
तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ, एलढी चचाा कयामची गयज नाशी . जेव्शा जेव्शा आलश्मक तनधी अवेर त्मालेऱी

तेव्शा आलश्मक तनधी मभऱणाय आशे. आभदायाने ऩैवे ददरे म्शटल्मालय कळारा चचाा कयामची.
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. उऩभशाऩौय :-

रग्नाचे मवझन आशे ऩुढचा वलऴम घ्मा. मभटीॊग रलकय......

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
प्रवलण ऩाटीर :-

आभदायाॊचा वलऴम आरा म्शणून काशीशी फोरामचे.

शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

वाशे फ जैन वभाजाचा वलऴम आरा कुठे इथे.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)

शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

वाशे फ शे तुम्शारा मोग्म लाटते का ह्मा वभजाचा कोणत्माशी वभाजा चा इथे उल्रेख कयामचा

शे मोग्म लाटते का वाॊगा.
प्रवलण ऩाटीर :-

ऩैळाचा भाज आरा का जैन वभाजारा प्रळावनाचा बाग आशे ना आणण प्रळावनाच्मा दशळोफाने

ऩैवे ददरे जातात.
भा. भशाऩौय :-

आऩण भान्म करु. काशी शयकत नाशी भी स्लत: भान्म केरेरे आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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शरयश्चॊद्र आभगालकय :आशे.

आभदायारा एका काभावाठी 25 राखाचा तनधी दे ता मेतो त्मा दशळोफाने भी ते जक्रअय केरेरे

भा. आमक्
ु त :-

भी ह्मा दठकाणी वाॊगु इजच्छतो भा

. आभदाय भशोदमाॊनी ककल्रा आणण मळलवष्ट्ृ टी ततथरा

ऩरयवय माच्मावाठी ऑरये डी भुख्मभॊत्री भशोदमाॊकडे दोन्शी आभदायाॊनी 50 कोटीची भागणी केरी आशे .
तो तनधी मेणायच आशे . त्माच्माभध्मे 25 राख त्माॊनी त्माॊच्मा स्लत :च्मा अगधकायात दे तात तेलढी
त्माॊनी वुचना भाॊडरी तय त्माचे काशी.........
शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

भी आभदाय तनधी फोररो ना.

तनरभ ढलण :-

आणण अजन
ू रागरे तयी ते कयामरा तमाय आशे त ना कळारा लाढलामचा.

भा. भशाऩौय :-

भी स्लत: फोरेन आभदायाळी की अजून द्मा.

तनरभ ढलण :-

फयोफय आशे ना ते दे तीर ना. द्मामरा ते वषभ आशे त. ते स्लत: ऩण वषभ आशे त तेलढे .

भा. भशाऩौय :-

दठक आशे.

तनरभ ढलण :-

ऩण ते दे तात म्शटल्मानॊतय एलढी चचाा लाढलामची नाशी इथे वबागश
ृ ात.

प्रकयण क्र. 63 :-

घोडफॊदय ककल्रा ऩरयवय वळ
ु ोमबकयण कयणे ल जतन कयणे काभाच्मा लाढील अॊदाजऩत्रकाव

आगथाक ल प्रळावकीम भॊजूयी दे ण.े
ठयाल क्र. 79 :-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात भौजे घोडफंदय मेथे ककल्रा अवन
ू वदय ककल्रा ऩयु ातत्ल

ल लस्तु वंग्रशारमे, भशायाष्ट्र याज्म मांनी कयायनाम्माव्दाये मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा ताब्मात
ददरेरा आशे . वद्मस्स्थतीत प्रथभ टप्पप्पमात भशानगयऩामरकेभापफत घोडफंदय ककल्रा दरु
ु स्ती ल जतन
काभावाठी रु.1 ,81 ,67,930/- एलढ्मा यक्कभेच्मा काभाव भा.

भशावबा दद.1 9/05/201 7 ठयाल क्र.09

अन्लमे आर्थक
फ ल प्रळावकीम भंजुयी ददरेरी अवन
ू वदय काभाचे कंत्राटदाय मांना कामाफदेळ दे ण्मात
आरेरे आशे त. वदय घोडफंदय ककल्रा वळ
ु ोमबकयण ल जतन दरु
ु स्ती काभावाठी ऩयु ातत्ल वलबागाने

वच
ु वलल्मानव
ु ाय ल भान्मता ददल्मानव
ु ाय एकुण रु.5,47,05,553/- चे काभ कयाले रागणाय आशे . वदय
काभाव वंचारक, ऩयु ातत्ल ल लस्तु वंग्रशारमे, भशायाष्ट्र याज्म मांनी दद.1 8/07/201 9 योजीच्मा

ऩत्रान्लमे भंजयु ी ददरेरी आशे . घोडफंदय ककल्रा वळ
ु ोमबकयण ल जतन दरु
ु स्ती काभावाठी एकुण
रु.5,47,05,553/- एलढा खचफ शोणाय अवन
ू ननवलदा भागवलरेरे काभ लगऱता उलफरयत

रु.3,65,37,623/- एलढ्मा यक्कभेचे काभ कयणे गयजेचे आशे . वदय काभावाठी वन 201 9-20 मा

रेखामळऴफकात ऩयु े ळी तयतद
ु उऩरब्ध आशे . तयी घोडफंदय ककल्रा वळ
ु ोमबकयण ल जतन कयण्मावाठी

रु.3,65,37,623/- एलढ्मा यक्कभेच्मा लाढील अंदाजऩत्रकाव ल घोडफंदय गालातन
ू ककल्ल्माकडे जाणाऱ्मा
यस्त्मालय बव्म प्रलेळद्लाय उबायण्माकयीता रु.50 राख यक्कभेव शी भा. भशावबा
प्रळावकीम भंजुयी दे त आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

आर्थक
फ ल
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तवेच मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने भा. छत्रऩती मळलाजी भशायाज मांची जमंती तायखेनव
ु ाय

दद.1 9 पेब्रल
ु ायी योजी मेत अवन
ू घोडफंदय ककल्ल्मालय वाजयी कयाली. मा दठकाणी वाॊ स्कृततक कामाक्रभ

ल इतय कामाक्रभाकयीता रागणाऱ्मा अंदाजे रु.25 राख खचाफवशी शी भा. भशावबा भंजुयी दे त आशे अवा
भी ठयाल भांडत आशे .

वच
ु क :- श्री. वॊजम थेयाडे

ॊ े भोदी
अनभ
ु ोदक :- श्रीभ. रुऩारी मळद

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 64, याष्ट्रीम ळशयी आयोग्म अमबमानाअॊतगात नागयी आयोग्म केंद्रात कामायत आळा

स्लमॊवेवलका माॊच्मा भानधनात लाढ कयणेफाफत.
प्रबात ऩाटीर :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ 10 +É®úÉäMªÉ Eåòpù EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ +É½äiþ É. ®úÉ¹]ÅÒõ ªÉ
¶É½þ®úÒ +É®úÉäMªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ |ÉEò±{ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉºÉÉ`öÒ Ê¨É³ÚýxÉ 130 +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ¨ÉÆV ÉÚ®ú
Eäò±ªÉÉ +É½äiþ É. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆx ÉÖºÉÉ®ú xÉä¨ÉhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä +É½ä.þ ¨ÉÉ.
¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 06/07/2013, `ö®úÉ´É Gò. 27 +x´ÉªÉä ºÉnù®ú +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¡Æòb÷ÉiÉÚxÉ
nù®ú¨É½þÉ ¯û. 3,000/- `öÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉ +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. ªÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆ|É¨ÉÉhÉä EòÉ¨ÉÉ´É®ú +ÉvÉÉ®úÒiÉ ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. iÉlÉÉÊ{É ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ <iÉCªÉÉ Eò¨ÉÒ
¨ÉÉxÉvÉxÉÉ¨ÉvªÉä EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ¨ÉÊ½þxÉÉ¦É®ú EòÉ¨É Eò®úhÉä {É®ú´Éb÷iÉ xÉºÉ±Éä¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉºÉäSÉ ¨ÉÉÊºÉEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉ ´ÉÉfø Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ
´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉ.+É¨ÉnùÉ®ú, ¨ÉÉ. ¨É½þÉ{ÉÉè®ú, ¨ÉÉ.+ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ iÉÉåb÷Ò ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä ±ÉÒ +É½ä.þ
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ xÉÉMÉ®úÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +É®úÉäMªÉ EåòpùÉ¨ÉvªÉä ÊxÉªÉÖCiÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉ ´ÉètEòÒªÉ
+ÊvÉEòÉ®úÒ, {ÉÊ®úSÉÉÊ®úEòÉ ´É |ÉºÉÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉJÉÉ±ÉÒ JÉÉ±ÉÒ±É xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉ¨ÉÉiÉ ´É ®úÉ¹]ÅÒõ ªÉ +É®úÉäMªÉ
EòÉªÉÇGò¨ÉÉiÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ.
+É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòÉ¨ÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä,
1. VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®úIÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ nähù Éä.
2. EÖò]õ¤ÆõÖ É ÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉvnùiÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ |É´ÉÞkÉ Eò®úhÉä.
3. EÖò]õ¤ÆõÖ É ÊxÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉºjÉÊGòªÉäºÉÉ`öÒ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ |É´ÉÞkÉ Eò¯ûxÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
4. EÖò]õ¤ÆõÖ É ÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉvnùiÉÒ¨ÉvÉÒ±É PPIUCD Eò®úÒiÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ |É´ÉÞkÉ Eò®úhÉä.
5. ´É¹ÉÉÇiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ EÖò]õ¤ÆõÖ É {ÉÉ½þhÉÒ ºÉ´ÉæIÉhÉÉiÉ |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉä.
6. ±ÉºÉÒEò®úhÉÉEò®úÒiÉÉ {ÉÉjÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÒ ªÉÉnùÒ iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä.
7. ±ÉºÉÒEò®úhÉ ºÉjÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ ºÉjÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ PÉä>ðxÉ ªÉähÉä.
8. ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉªÉÒxÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ ºÉ¨ÉÖ{Énä¶ù ÉxÉ Eò®úhÉä.
9. 6 ¨ÉÊ½þxÉä iÉä 5 ´É¹Éæ ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ +ÉªÉxÉÇ ÊºÉ®ú{É ´ÉÉ]õ{É Eò®úhÉä, {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
10. VÉÆiÉxÉÉ¶ÉEò ´É VÉÒ´ÉxÉºÉi´É “+” ¨ÉÉäÊ½þ¨ÉäiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähÉä.
11. +ÊiÉºÉÉ®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÆvÉ®ú´Éb÷É nù®ú¨ªÉÉxÉ EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ORS {ÉìEäò]õ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhÉä.
12. MÉÉä´É®ú ¯ûMhÉÉÆSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úhÉä.
13. |ÉºÉÚÊiÉ{ÉÚ´ÉÇ iÉ{ÉÉºÉhÉÒEò®úÒiÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈºÉ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ PÉä>ðxÉ ªÉähÉä.MÉÞ½þ|ÉºÉ´ÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ lÉÆÉ¤É´ÉÚxÉ ¯ûMÉhÉÉ±ÉªÉÒxÉ
|ÉºÉÖÊiÉºÉÉ`öÒ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ, xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSÉä ºÉ¨ÉÖ{Énä¶ù ÉxÉ Eò®úhÉä.
14. ¯ûMhÉÉ±ÉªÉÒxÉ |ÉºÉÖÊiÉEò®úÒiÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ |É´ÉÞiiÉ Eò®úhÉä, {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
15. ¯ûMhÉÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É ¤ÉÉ±É¨ÉÞiªÉÖ, ¨ÉÉiÉÉ¨ÉÞiªÉÖ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÊ®ú¹`öÉÆxÉÉ i´ÉÊ®úiÉ Eò³ý´ÉhÉä.
16. Urban Health & Nutrition Day (UHND) Ênù´É¶ÉÒ +É®úÉäMªÉ Ê¶ÉIÉhÉ nähù Éä.
17. Mahila Arogya Samiti (MAS) EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòÉ¨ÉÉSÉä ºÉÆÊxÉªÉÆjÉhÉ Eò®úhÉä.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

ºÉÆ¶ÉÊªÉiÉ ]õÒ.¤ÉÒ ¯ûMhÉÉÆSÉÉ ºÉ´ÉæIÉhÉuùÉ®äú ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ ¨ÉÉä¡òiÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ / ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä.
ºÉÆ¶ÉÊªÉiÉ Ê½þ´ÉiÉÉ{É, ½þkÉÒ®úÉäMÉ ¯ûMhÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉxÉÉ Eò³ýÊ´ÉhÉä.
ºÉÆºÉMÉÇVÉxªÉ, VÉ±ÉVÉxªÉ +ÉVÉÉ®ú, b÷ÉºÉÉÆ¨ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉºÉ®úhÉÉ®äú +ÉVÉÉ®ú ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ Eò®úhÉä.
Bb÷ºÉÂ ¯ûMhÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉä¡òiÉ ºÉÉäªÉÒºÉÖÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò¯ûxÉ näùýhÉäEò®úÒiÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
ºÉÆ¶ÉÊªÉiÉ EÖò¹`ö®úÉäMÉ ¯ûMhÉ ¶ÉÉävÉÖxÉ ¨ÉÉä¡òiÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ / ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä.
|ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ¨ÉÉiÉÞ ´ÉÆnùxÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ, EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò®úhÉäEò®úÒ iÉÉ iªÉÉÆxÉÉ
¨ÉnùiÉ Eò®úhÉä.
24. |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ¨ÉÉiÉÞi´É ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ {ÉÉjÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ +É®úÉäMªÉ ºÉÆºlÉäiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä.
25. EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉÒ±É +É®úÉäMªÉºÉÆ¤ÉvÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ´É®úÒ¹`öÉÆxÉÉ Eò³ýÊ´ÉhÉä.
ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´É®úÒ±É xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¹ÉªÉEò EòÉ¨ÉEòÉVÉÉiÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÉ
ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ iªÉÉÆxÉÉ +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±Éä ¨ÉÉxÉvÉxÉ ½äþ +iªÉÆiÉ Eò¨ÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉ +É½äþ. iÉ®úÒ
ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉ ´ÉÉfø Eò¯ûxÉ iªÉÉÆxÉÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þ ¯û.6,000/- <iÉEäò
¨ÉÉxÉvÉxÉ näùhÉäºÉ ½þÒ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½ä.þ
iÉºÉäSÉ ºÉnù®úSÉÉ JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ {Éb÷±ªÉÉºÉ ºÉxÉ 2019-20 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É “+ºlÉÉªÉÒ +ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ /
ºÉÖ®úIÉÉ®úIÉEò” ªÉÉ ±ÉäJÉÉÊ¶É¹ÉÉÇJÉÉ±ÉÒ±É ={É±É¤vÉ iÉ®úiÉÖnùÒ¨ÉvÉÚxÉ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ +ºÉÉ ¨ÉÒ `ö®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ.
शवभुख गशरोत :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 64 :-

याष्ट्रीम ळशयी आयोग्म अमबमानाअॊतगात नागयी आयोग्म केंद्रात कामायत आळा स्लमॊवे

माॊच्मा भानधनात लाढ कयणेफाफत.

वलका

ठयाल क्र. 80 :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSÉÒ 10 +É®úÉäMªÉ Eåòpù EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ +É½äiþ É. ®úÉ¹]Å õÒªÉ
¶É½þ®úÒ +É®úÉäMªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ |ÉEò±{ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉºÉÉ`öÒ Ê¨É³ÚýxÉ 130 +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú
Eäò±ªÉÉ +É½äiþ É. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú xÉä¨ÉhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä +É½ä.þ ¨ÉÉ.
¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 06/07/2013, `ö®úÉ´É Gò. 27 +x´ÉªÉä ºÉnù®ú +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¡Æòb÷ÉiÉÚxÉ
nù®ú¨É½þÉ ¯û. 3,000/- `öÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉ +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. ªÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆ|É¨ÉÉhÉä EòÉ¨ÉÉ´É®ú +ÉvÉÉ®úÒiÉ ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. iÉlÉÉÊ{É ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ <iÉCªÉÉ Eò¨ÉÒ
¨ÉÉxÉvÉxÉÉ¨ÉvªÉä EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ¨ÉÊ½þxÉÉ¦É®ú EòÉ¨É Eò®úhÉä {É®ú´Éb÷iÉ xÉºÉ±Éä¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉºÉäSÉ ¨ÉÉÊºÉEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉ ´ÉÉfø Eò®ú hÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ
´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉ.+É¨ÉnùÉ®ú, ¨ÉÉ. ¨É½þÉ{ÉÉè®ú, ¨ÉÉ.+ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ iÉÉåb÷Ò ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ +É½ä.þ
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ xÉÉMÉ®úÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +É®úÉäMªÉ EåòpùÉ¨ÉvªÉä ÊxÉªÉÖCiÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉ ´ÉètEòÒªÉ
+ÊvÉEòÉ®úÒ, {ÉÊ®úSÉÉÊ®úEòÉ ´É |ÉºÉÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉJÉÉ±ÉÒ JÉÉ±ÉÒ±É xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉ¨ÉÉiÉ ´É ®úÉ¹]ÅÒõ ªÉ +É®úÉäMªÉ
EòÉªÉÇGò¨ÉÉiÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ.
+É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉÆSªÉÉ EòÉ¨ÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä,
1. VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®úIÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ nähù Éä.
2. EÖò]õ¤ÆõÖ É ÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉvnùiÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ |É´ÉÞkÉ Eò®úhÉä.
3. EÖò]õ¤ÆõÖ É ÊxÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉºjÉÊGòªÉäºÉÉ`öÒ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ |É´ÉÞkÉ Eò¯ûxÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
4. EÖò]õ¤ÆõÖ É ÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉvnùiÉÒ¨ÉvÉÒ±É PPIUCD Eò®úÒiÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ |É´ÉÞkÉ Eò®úhÉä.
5. ´É¹ÉÉÇiÉÚxÉ 2 ´Éä³ýÉ EÖò]õ¤ÆõÖ É {ÉÉ½þhÉÒ ºÉ´ÉæIÉhÉÉiÉ |ÉºÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉä.
6. ±ÉºÉÒEò®úhÉÉEò®úÒiÉÉ {ÉÉjÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÒ ªÉÉnùÒ iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä.
7. ±ÉºÉÒEò®úhÉ ºÉjÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ ºÉjÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ PÉä>ðxÉ ªÉähÉä.
8. ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉªÉÒxÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ ºÉ¨ÉÖ{Énä¶ù ÉxÉ Eò®úhÉä.
9. 6 ¨ÉÊ½þxÉä iÉä 5 ´É¹Éæ ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ +ÉªÉxÉÇ ÊºÉ®ú{É ´ÉÉ]õ{É Eò®úhÉä, {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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VÉÆiÉxÉÉ¶ÉEò ´É VÉÒ´ÉxÉºÉi´É “+” ¨ÉÉäÊ½þ¨ÉäiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähÉä.
+ÊiÉºÉÉ®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÆvÉ®ú´Éb÷É nù®ú¨ªÉÉxÉ EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉ ORS {ÉìEäò]õ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhÉä.
MÉÉä´É®ú ¯ûMhÉÉÆSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úhÉä.
|ÉºÉÚÊiÉ{ÉÚ´ÉÇ iÉ{ÉÉºÉhÉÒEò®úÒiÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈºÉ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ PÉä>ðxÉ ªÉähÉä.MÉÞ½þ|ÉºÉ´ÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ lÉÆÉ¤É´ÉÚxÉ ¯ûMÉhÉÉ±ÉªÉÒxÉ
|ÉºÉÖÊiÉºÉÉ`öÒ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ, xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSÉä ºÉ¨ÉÖ{Énä¶ù ÉxÉ Eò®úhÉä.
14. ¯ûMhÉÉ±ÉªÉÒxÉ |ÉºÉÖÊiÉEò®úÒiÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ |É´ÉÞiiÉ Eò®úhÉä, {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
15. ¯ûMhÉÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É ¤ÉÉ±É¨ÉÞiªÉÖ, ¨ÉÉiÉÉ¨ÉÞiªÉÖ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÊ®ú¹`öÉÆxÉÉ i´ÉÊ®úiÉ Eò³ý´ÉhÉä.
16. Urban Health & Nutrition Day (UHND) Ênù´É¶ÉÒ +É®úÉäMªÉ Ê¶ÉIÉhÉ nähù Éä.
17. Mahila Arogya Samiti (MAS) EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòÉ¨ÉÉSÉä ºÉÆÊxÉªÉÆjÉhÉ Eò®úhÉä.
18. ºÉÆ¶ÉÊªÉiÉ ]õÒ.¤ÉÒ ¯ûMhÉÉÆSÉÉ ºÉ´ÉæIÉhÉuùÉ®äú ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ ¨ÉÉä¡òiÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ / ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä.
19. ºÉÆ¶ÉÊªÉiÉ Ê½þ´ÉiÉÉ{É, ½þkÉÒ®úÉäMÉ ¯ûMhÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉxÉÉ Eò³ýÊ´ÉhÉä.
20. ºÉÆºÉMÉÇVÉxªÉ, VÉ±ÉVÉxªÉ +ÉVÉÉ®ú, b÷ÉºÉÉÆ¨ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉºÉ®úhÉÉ®äú +ÉVÉÉ®ú ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ Eò®úhÉä.
21. Bb÷ºÉÂ ¯ûMhÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉä¡òiÉ ºÉÉäªÉÒºÉÖÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò¯ûxÉ näùýhÉäEò®úÒiÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉä.
22. ºÉÆ¶ÉÊªÉiÉ EÖò¹`ö®úÉäMÉ ¯ûMhÉ ¶ÉÉävÉÖxÉ ¨ÉÉä¡òiÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ / ={ÉSÉÉ®úÉEò®úÒiÉÉ +É®úÉäMªÉ EåòpùÉiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä.
23. |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ¨ÉÉiÉÞ ´ÉÆnùxÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉä>ðxÉ, EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò®úhÉäEò®úÒiÉÉ iªÉÉÆxÉÉ
¨ÉnùiÉ Eò®úhÉä.
24. |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ¨ÉÉiÉÞi´É ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ {ÉÉjÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ +É®úÉäMªÉ ºÉÆºlÉäiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä.
25. EòÉªÉÇIÉäjÉÉiÉÒ±É +É®úÉäMªÉºÉÆ¤ÉvÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ´É®úÒ¹`öÉÆxÉÉ Eò³ýÊ´ÉhÉä.
ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´É®úÒ±É xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É®úÉäMªÉ Ê´É¹ÉªÉEò EòÉ¨ÉEòÉVÉÉiÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉÆSÉÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÉ
ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ iªÉÉÆxÉÉ +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±Éä±Éä ¨ÉÉxÉvÉxÉ ½äþ +iªÉÆiÉ Eò¨ÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉ +É½äþ. iÉ®úÒ
ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ EòÉªÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ +É¶ÉÉ º´ÉªÉÆºÉäÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉiÉ ´ÉÉfø Eò¯ûxÉ iªÉÉÆxÉÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þ ¯û.6,000/- <iÉEäò
¨ÉÉxÉvÉxÉ näùhÉäºÉ ½þÒ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½ä.þ
iÉºÉäSÉ ºÉnù®úSÉÉ JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ {Éb÷±ªÉÉºÉ ºÉxÉ 2019-20 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É “+ºlÉÉªÉÒ +ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ /
ºÉÖ®úIÉÉ®úIÉEò” ªÉÉ ±ÉäJÉÉÊ¶É¹ÉÉÇJÉÉ±ÉÒ±É ={É±É¤vÉ iÉ®úiÉÖnùÒ¨ÉvÉÚxÉ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ +ºÉÉ ¨ÉÒ `ö®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷iÉ +É½äþ.
10.
11.
12.
13.

वुचक :- श्रीभ. प्रबात ऩाटीर

अनुभोदक :- श्री. शवभुख गेशरोत

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 65, अस्थामी फारलाडी वेवलकाॊच्मा भानधनात लाढ कयणेफाफत.

ज्मोत्स्ना शवनाऱे :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ BEÖòhÉ 26 ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò
ºÉÖ¯û +É½äiþ É. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä´É®ú ¶ÉÉºÉxÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú ºlÉÉªÉÒ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò Ê¶ÉÊIÉEòÉ ªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú
¶ÉèIÉÊhÉEò +½Çiþ ÉÉ iÉºÉäSÉ ¨ÉÉMÉÉºÉ´ÉMÉÔªÉ +xÉÖ¶Éä¹ÉÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä 27 ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉÆSÉÒ xÉä¨ÉhÉÖEò ZÉÉ±Éä±ÉÒ +É½ä.þ ªÉÉ
´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ 4 +ºlÉÉªÉÒ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¯û. 11,000/- nù®ú¨É½þÉ ªÉÉ `öÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòiÉ EòÉ¨É Eò®úÒiÉ +É½äiþ É.
1) ¸ÉÒ¨É. ´ÉÊxÉiÉÉ ËºÉMÉ, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉ³ýÉ Gò.30 ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) ªÉÉ ¶ÉÉ³äýiÉ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ PÉäiÉÉiÉ.2) ¸ÉÒ¨É. VªÉÉäiºÉxÉÉ ¨ÉÉUôÒ, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉ³ýÉ Gò. 26 ®úÉ<Ç MÉÉÆ´É, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) ªÉÉ ¶ÉÉ³äýiÉ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ
PÉäiÉÉiÉ.
3) ¸ÉÒ¨É. EÖòºÉÖ¨É ¤ÉÉÆ®úMÉÖ³äý, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú, EòÉä`öÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) ªÉälÉä ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ PÉäi ÉÉiÉ.
4) ¸ÉÒ¨É. ¨ÉÆnùÉÊEòxÉÒ ¯û{É´ÉiÉä, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉ³ýÉ Gò. 20 Ê¨É®úÉMÉÉ´É ªÉälÉä ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ PÉäiÉÉiÉ.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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iÉºÉäSÉ ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉä, BLO, {É±ºÉ{ÉÉäÊ±É+Éä, VÉxÉMÉhÉxÉÉ <. EòÉ¨Éä Eò®úiÉÉiÉ.
ºÉnù®ú ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ Ênù. 20/01/2004 {ÉÉºÉÖxÉ ¯û. 1000/- ªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ ½þÉäiªÉÉ.
Ênù. 29/11/2008 SªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ `ö®úÉ´É Gò. 76 xÉÖºÉÉ®ú Ênù. 01/01/2008 {ÉÉºÉÖxÉ iªÉÉÆxÉÉ ¯û.3900/- B´Éfäø
¨ÉÉxÉvÉxÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉäiÉä. iÉnÂxù ÉÆiÉ®ú Ênù.01/02/2011 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ `ö®úÉ´É Gò. 75 xÉÖºÉÉ®ú ºÉnù®ú ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò
ºÉäÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ¯û. 8,000/- <iÉEäò ¨ÉÉxÉvÉxÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä. Ênù.30/01/2016 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ `ö®úÉ´É Gò.
118 xÉÖºÉÉ®ú ¯û. 11,000/- <iÉEäò ¨ÉÉxÉvÉxÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä.
Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ºÉxÉ 2019-20 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇSªÉÉ +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEòÉiÉÒ±É “+ºlÉÉªÉÒ +ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò” ªÉÉ ±ÉäJÉÉÊ¶É¹ÉÉÇ+ÆiÉMÉÇiÉ ¯û. 15.00 ±ÉÉJÉ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½ä.þ iÉ®úÒ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò
ºÉäÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ ¯û. 14000/- ¨ÉÉxÉvÉxÉ ´ÉÉføÒºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näiù É +É½äþ +ºÉÉ `ö®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷ÒiÉ +É½ä.þ
लऴाा बानुळारी :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

रुफीना ळेख :-

आमुक्त वय औय भॅडभ , वय इव टॉऩीक ऩे एक वुचना आऩको दे नी थी जैवा की शभ वफ

जानते शै की , एज्मुकेळन ककतना जरुयी शै औय तामरभ कक तनी जरुयी शै वाये रोगो के मरए इन्वानो
के मरए औय जैवा भेया भानना शै की , तामरभ जो शै लश आदभी को इन्वान फनाती शै औय वाये

स्कॉरवा का मश भानना शै की , जो फच्चा अऩनी भदयी जफान भैं अऩने भदयटॊ ग भें तारीभ शामवर
कयता शै लश जादा उवके एज्मुकेळन जो शै लश जादा शोता शै औ

य लश जादा कात्रफर शोता शै | शभ

खळ
ु नमवफ शै की शभाये मभया बाईंदय भें ऐवी ऩामरका के तयप वे ऐवी फशुत वायी स्कूर शै जो अफ
बी भदयटॊ ग भें एज्मक
ु े ळन दे ती शै | जैवे गज
ु याथी शै , भयाठी शै, दशॊदी शै औय ऊदा ु शै | आज भें कुछ एक
छोटे वे टॉऩीक ऩे आऩका रलज्जे मशाॉ ऩे चाशूॉगी की, शभाये ळशय भें जो 5 ऊदा ु स्कूर शै उनके फाये भें
एक आऩको वूचना दे नी थी जजवके फाये भें ज्मोत्स्ना भॅडभ वे आमुक्त वाशफ आऩके ऩाव मश कापी

वारो वे मश चचाा चर यशी शै रेककन इव फाय भें अऩना पजा वभजती शूॉ की इव टॉऩीक को आऩके
नजदीक राऊ| भॅडभ शभाये ऩाव 5 ऊदा ु स्कूर शै जजवभें स्कुर नॊफय 2 शै उत्तन का जो स्कुर जशाॉ ऩे

91 स्टूडॊट शै | लशाॉ ऩे लककंग मवपा 2 दटचवा शै औय लशाॉ ऩे अबी दो दटचवा चादशए| शभाया स्कुर नॊ 5

काळी उदा ु स्कूर जशाॉ ऩे 326 फच्चे शै | दटचवा मवपा 5 शै , 3 दटचवा औय चादशए स्कुर नॊ 31 बाईंदय
वेकेंडयी उदा ु स्कूर 160 स्टूडॊट शै भॅभ मवपा 4 दटचवा लशाॉ ऩे शै , 3 दटचवा औय चादशए| स्कूर नॊ. 32
मभया गाल उदा ु स्कूर 221 फच्चे शै मवपा 3 दटचवा शै , 5 दटचवा औय चादशए औय स्कूर नॊ . 34 भें
280 स्टूडॊट मवपा 5 दटचवा शै , 3 दटचवा मभनीभभ औय चादशए| भॅडभ भें आऩ रोगो की तभाभ रोगो
की तलज्जे गचज ऩे डारना चाशूॉगी की मश ऐवा वलऴम शै की शभाये ळशय के वाये गयीफ फच्चे मशाॉ

ऩढने आता शै | भैं उवभें अऩने रस्ट की जाणील जानती शूॉ , फशुत वायी ॲक्टीजव्शटी शभ कयते शै भॅडभ
इतने ब्राईट फच्चे शै लश फच्चे फशुत आगे जा वकते शै | भॅभ एक छोटावा उदाशयण मश बी शै की ,
ऩारघय औय ऩण
ु े के भशाऩामरका भें तयतद
ु ना शोने के फाद बी अऩने पॊड वे लशाॉ ऩे दटचवा अऩॉईंट
ककए शै तो भैं चाशूॉकी की.................
भा. भशाऩौय :भानधन ऩे शै |

रुफीना ळेख :-

शा मभया बाईंदय बी एक मभवार फने औय ऐवी तभाभ स्कूर के मरए आऩ द ु

मरजीए| जशाॉ दशॊदी उदा ु औय गुजयाथी मभडीमभ के बी स्कूर शै जशाॉ दटचवा की जरुयत शै

वया बी डेटा

| रेककन

स्ऩेळरी भैं आऩ रोगो की तलज्जे उदा ु स्कूर की जानील कयाऊॉगी की मशाॉ ऩय शभको दटचवा अऩॉईंट
कयके दी जाए|

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. भशाऩौय :-

ओके. आमुक्त वाशफ भुझे रगता शै जशाॉ जशाॉ शभें दटचवा की जरुयत शै लशाॉ लशाॉ भानधन ऩे

शभ रेके अऩने दशवाफ वे शभ मशाॉ ऩे दटचवा बया वकते शै

| अगय वलद्माथी जादा शै औय लशाॉ ऩे

दटचवा कभ रग यशी शै तो लशाॉ लशाॉ शभें जरुयत शै इन फच्चो का बवलष्ट्म शभाये भशाऩामरका की तयप
वे तो भेयी वलनॊती यशे गी की , दटचवा की अगय आलश्मकता शै तो लशाॉ ऩे भानधन ऩे रेके दटचवा को
फढामा जाए|

रुफीना ळेख :-

भॅडभ कुछ दटचवा जो शै लश राईनप शै| जशाॉ उनको अऩॉईंट अबी फाकी शै |

भा. आमक्
ु त :-

वन्भा. वदस्मा आणण भा . भशाऩौय माॊनी वबागश
ृ ात तनदे ळ केल्मानुवाय ऩणा बाऴा ळाऱे चा

आढाला घेतरा जाईर आणण जे कामायत दटचवा आशे त त्माच्माऩेषा आलश्मक दटचवा.............
भमरान डडवा :-

वय माच्मात भाझे वजेळन आशे स्टॉ डडा व्शाईज दटचवा ठे ला आणण जे वला मळषा अमबमानची

जी कॊडीळन आशे की

40 स्टूडॊट एक दटचय तय ते कॅरक्मुरेट करुन तुम्शी तवे ठे ला आणण क्राव

व्शाईज स्टॉ डडा व्शाईज कपफ्थ स्टॅ डडा अफाऊ वब्जेक्ट व्शाईज ठे ला
स्ऩेळराईजेळन.

. स्ऩेळराईज दटचवा वलथ वफजेक्ट

भा. आमक्
ु त :-

तुम्शी ते 40 चा आग्रश करु नका . 40 शा एकाएकी ळाऱे वाठी शोता . ऩण ज्मा दठकाणी

वलऴमलायी मळषक आशे त वलद्मार्थमांची वॊख्मा 60 ऩमंत जाऊ ळकते. वलऴम अवा आशे की.
भा. भशाऩौय :-

ज्मा ज्मा दठकाणी जरुयत आशे.

भा. आमक्
ु त :-

ज्मा वलऴमाॊची जरुयत आशे . वलऴमव्शाईज दटचय याशणे आलश्मक आशे . म्शणजे भॅर्थवचा वलऴम

मळकवलणाये भॅर्थव क्रामवपाईड दटचय , इॊग्रीळ मळकवलणाये इॊग्रीळ क्लारीपाईड दटचय उदा ु मळकवलणाये
उदा ु क्लारीपाई दटचय.....................
भमरान डडवा :-

भी 22 नॊफय ळाऱे भध्मे गेरी शोती ततकडे 1 ले 7 रा पक्त 7 दटचवा आशे त.

भा. आमुक्त :-

फयोफय आशे . माचा डडटे र आढाला घेऊ आणण गटनेते आणण ऩदागधकायी माॊच्मा वभोय शे

वादयीकयण केरे जाईर आणण त्माॊच्मा आलश्मकतेनव
ु ाय भॊजयू ऩदाच्मा माच्माभध्मे कामभस्लरुऩी
बयती न कयता इथे जी वुचना झारी इतय ऩारघय आणण ऩूणेभध्मे केरे म्शणतात आऩण ते

भानधनालय घेण्माचा आम्शी कामाक्रभ घेऊ . तय ह्मा ठयालाभध्मे ह्मा फाफीॊचा वुध्दा वभालेळ कयाला
वगळ्मा भाध्मभाॊवाठी.
भमरान डडवा :-

वगळ्मा भाध्मभाॊवाठी कया.

गगता जैन :-

वाशे फ आऩल्माकडे 60 दटचवा ततथन
ु मेऊन अजून त्माॊचे आऩण काशी पैवरा केरेरा नाशी

ततथन
ू त्माॊनी वोडरे इथे आऩल्मारा जॉ ईंट कयामरा फघता आणण आऩण त्माचा अजन
ू काशी पैवरा
केरेरा नाशी . त्माॊना एलढे 8 भदशन्माॊनी वलना ऩगाय इथन
ू ततथे कपयत आशे त आणण आऩण इथे
भानधनालरुन आऩल्माकडून ऑडाय जाऊन ते रोक इथे आरे आशे त.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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.

भा. आमक्
ु त :-

तो वलऴम लेगऱा आशे . भा. वदस्मा आणण आभदाय भशोदमा भी आऩल्मारा

वाॊगु इजच्छतो

त्माॊनी कामाप्रणारीची ऩुतत
ा ा न कयता काम झारे ग्राभीण बागाच्मा वगळ्मा दटचयरा ळशयात मालॊ
लाटतॊ शा माच्मा भागचा वलऴम आशे

. त्माॊना फदल्मा नको आशे . तय भद्द
ु ा अवा आशे की ते जे

प्रणारीने मेणे अऩेक्षषत शोते ती प्रणारी त्माॊनी ऩूणा केरी नव्शती

. म्शणून आऩण त्मा त्मा जजल्शा

ऩरयऴदरा त्माॊची उत्तये ऩदस्थाऩना कयाली म्शणून तवा प्रस्ताल आम्शी ददरा

. कामभस्लरुऩी तनणाम

घेण्मावाठी भशावबेवभोय प्रस्ताल ठे लरा अवता भशावबा वुध्दा ते भान्म केरा नाशी
भादशती आशे ह्मा तनणामाच्मा आधाये वॊफॊगधत मळक्षषका भा
न्मामारमाने वध्
ु दा त्माची भागणी पेटाऱरेरी आशे.

. आऩल्मारा

. उच्च न्मामारमात गेरे शोते . उच्च

गगता जैन :-

ॲग्री वाशे फ , भरा अवे लाटते की त्माॊच्माळी न्माम करुन त्माॊना जय वभावलष्ट्ठ केरे कायण

त्माॊनी ततथन
ु वोडरेरे आशे .
भा. आमुक्त :-

त्माॊना ऩोस्टीॊग द्मा म्शणून आऩण त्माॊ

ना कऱवलरे शोते . त्माॊना ऩमाामी ऩोस्टीॊग द्माली

म्शणून त्मा त्मा जजल्शा भुख्म कामाकायी अगधकाऱ्माॊना आऩण रेखी कऱवलरे
आऩल्मारा दे तो.

. त्माची कॉऩी भी

रुफीना ळेख :-

वय लशाॉ वे उनको रयरीप ककमा शै लश लवई की दटचवा शै वय लशाॉ वे लश रयमरज शो गई शै|

जुफेय इनाभदाय :-

त्माॊना वभावलष्ट्ठ करुन घेऊ अवे त्माॊना ऩत्र ददरे . तेव्शा त्माॊनी आऩरी जागा ततथे जजथे ते

काभ कयत शोते ततथे त्माॊनी वोडरे.
भा. आमक्
ु त :-

2013 रा ददरे , 2014 रा ददरे आणण प्रळावन अगधकायी रेव्शररा ददरे . भशावबेच्मा वभोय

तो वलऴम ऩण आणरा नाशी...................
भा. उऩभशाऩौय :-

कमभळनय वाशे फ एक तनलेदन करु इजच्छतो की

, ज्मा ळाऱाॊवाठी मळषकाॊवाठी आऩण

ऩोटततडकीने फोरत आशोत जेव्शा ळाऱा आऩल्मा ताब्मात घेतल्मा तेव्शा त्मा वलद्मार्थमांची वॊख्मा

13

शजायऩेषा जास्त शोती . 1994 वारी ऩयॊ तु आता 7 शजाय 222 शी वलद्मार्थमां ची ऩटवॊख्मा आशे . 190
मळषक आशे त . तुम्शारा वाॊगतो आऩल्मा 35 ळाऱा चारतात. 35 ळाऱाॊऩैकी 15 ळाऱाॊभध्मे आभदाय

भॅडभ तभ
ु च्मा भादशतीवाठी 35 ऩैकी 15 ळाऱाॊभध्मे वलद्माथी आशे त . 13,15,17 जास्तीत जास्त 74
भी एक प्रस्ताल आमुक्त वाशे फाॊना आणण भशाऩौय भॅडभरा ददरेरा आशे

की ह्मा 35 इभायतीभध्मे

आऩण ह्मा ळाऱा बयलतो आणण आऩल्मा मळषकाॊना आऩरा ऩगाय कभीत कभी

50 शजायच्मा ऩुढचा

आशे . 25 कयोड रुऩमे भशाऩामरका मळषण व्मलस्थेलय खचा कयते . वलद्मार्थमांना वॉक्व, फट
ु , गणलेळ,
टाम, दप्तय, लह्मा, ऩुस्तके ह्मा वला गोष्ट्टी आऩण वलनाभुल्म ऩु यलत अवतो. मळषणाचा दजाा लाढाला

म्शणून वातत्माने लेगलेगऱे प्रमोग मळषकाॊच्मा भाध्मभातून केरे जतात . प्रळावनाकडून वलवलध मोजना

ऩायीत केल्मा जातात . ऩयॊ तु अऩेक्षषत मळ आऩल्मारा मभऱत नाशी . कायण काशी ळाऱाॊभध्मे त्मा 13
वलद्मार्थमांना एक मळषक आशे . तय काशी ळाऱाॊ भध्मे 300 वलद्मार्थमांना 4 मळषक आशे त . जय आऩण
ह्मा 15 ळाऱा फॊद केल्मा आणण ते वलद्माथी आशे त त्माॊना जय आऩण आऩल्मा फवभधन
ू दव
ु ऱ्मा

इभायतीत नेरे तय आऩल्मा 15 ळाऱाॊभध्मे मळषक आऩल्माकडे भोकऱे शोतीर आणण इतय ळाऱाॊलयती
त्माॊच्मा तामवका लाढतीर . आऩरे मळषणाचे काभ चाॊगरे शोत अवरे तयी ऩण शा फदर आऩण केरा
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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ऩादशजे. आऩण जय अवे ढोफऱ भानाने कॅरक्मुरेळन केरे की

, भशाऩामरकेने ठयवलरे एलढ्मा

वलद्मार्थमांची पी बयामची प्रामव्शे ट ळाऱे भध्मे तयी आऩरा एलढा ऩैवा खचा शोणाय नाशी . जेलढा वध्मा
कयतो ऩयॊ तु अवरेल्मा ह्मा ळाऱाॊभध्मे आज शा वलऴम झारा. तय भाझे एक वबागश
ृ ारा तनलेदन आशे
प्रत्मेक वदस्माॊनी माच्माभध्मे अत्मॊत जफाफदायीने आऩआऩल्मा ऩरयवयात ज्मा ळाऱा आशे त त्माॊची
भादशती घ्मा आणण इतय ज्मा ळाऱा प्रामव्शे ट आशे त त्मा ळाऱाॊभधरे काशी मळषकाॊना काशी तस

मळषकाॊना कम्ऩेअय कया . तव भशाऩामर केच्मा लतीने वलवलध प्रकायची आऩण तस भॊडऱीॊना फोरलून
मळषकाॊना रे तनॊग दे ण्माचे काभ लगैये कयतो

. ऩयॊ तु त्मा

15 इभायती रयक्त शोतीर . त्मा 15

इभायतीॊभध्मे भशाऩामरकेरा इतय काशी वेला आऩल्मारा ह्मा ळशयात दे ता मेतीर आणण वलद्मार्थमांना
दजेदाय मळषण दे ता मेईर

.

त्माॊना आऩोआऩ मळषक दे ता मेतीर

.

शे फाशे रुन आऩल्माकडे

वभामोजनातन
ु मळषक घेतात त्माच्माभध्मे बाईंदयचे ककती आशे त आणण प्रत्मेकारा आळा आशे की

भरा म्मुन्वीऩाल्टीभध्मे जफाफदायीचे काभ मभऱणाय आशे . म्शणून ह्मा वगळ्मा खटऩटी चारू आशे त .
खऩ
ु रोकाॊच्मा आशे त ऩयॊ तु आऩण

एक भागच्मा वबेभध्मे अवे तनलेदन केरे शोते की आऩण त्माॊना

ठोक भानधनालयती घ्मामचे कायण आऩल्माकडे ऩदाचे तनमभातीचे प्रस्ताल ककती कयामचे फय दव
ु यॊ
आऩल्मा तनदे ळनाने ते मळषक आणण लगा ळाऱा वोडून जाऊ नमे ऩयॊ तु कभीत कभी

5 ते 10 मळषक

नेशभी त्मा मळषणागधकायी माॊच्मा कामाारमात अवतात. म्शणजे अवरेरे मळषक मळकलामचे काभ कयत

नाशी आणण आऩण आणखीन मळषक आणामचे फोरतोम. तय ह्मा फाफतीभध्मे आमुक्त वाशे फ , भशाऩौय
भॅडभ आऩण दोघाॊनी वला त्मा त्मा वॊफॊगधत खात्माॊना कठोय तनदे ळ द्मालेत की त्माॊनी लगा वोडता
काभा नमे आणण ह्मा वल

ऴमात एक उऩामक्
ु ताॊच्मा अध्मषतेखारी आणण काशी नगयवेलकाॊच्मा

अध्मषतेखारी वदस्मत्लखारी एक वमभती तनमुक्त कयाली . मेणाऱ्मा ळैषणणक लऴाात ह्मा 15 ळाऱा
फॊद करुन वलद्मार्थमांना इतय ळाऱाॊभध्मे फवभधन
ू भोपत आऩल्मारा न्मामचॊ आणण थोडेवे काशी तयी
लेगऱा आऩण एक प्रमोग केरा तस मळषक नेभरे. ळाऱाॊचे लगा लाढरे तय चारतीर.........
रुफीना ळेख :-

मश कौनवा वोल्मळ
ु न शुआ वय|
अळयप ळेख :-

उऩभशाऩौय वाशे फ जे तुम्शी वॊख्मा फद्दर फोररे.

भा. उऩभशाऩौय :-

ऐकून घ्मा. रुफीना भॅडभ अऩने इधय भयाठी मभडीमभ शै , दशॊदी मभडीमभ शै , गुजयाथी मभडीमभ

शै , उदा ु मभडीमभ शै | भैंने मश कशाॉ औय इव स्कूर भें ॲडमभळन कौन रेता शै | आऩके शभाये फच्चो को
शभ उनके बवलतव्म की गचॊता कयते शै | शभाये इधय ॲडमभळन के मरए एक वयकाय का उऩक्रभ शै की

कोई बी एज्मुकेळन वे लॊगचत नशी यशना चादशए| एज्मुकेळन मभरना चादशए तो शभाये इधय एैवे शी जो
रोग एज्मक
ु े ळन अपॉडा नशी कय वकते , उनके फच्चो को ऩढाता शै | फच्चे ककतने बी आऐॊगे तो चरेगा

ऐवा नशी शै की फच्चे कभ कयो| जजतने ॲडमभळन आऐॊगे उन फच्चो को इन ळशय भें यशनेलारे लश शय

फच्चे को ऩढाने की जजम्भेदायी भशाऩामरका की शै| उनको ऩढामेंगे रेककन इभायती भें कोई ऩाच इभायत
भें क्राव लशाॉ ऩय एकशी बय यशा शै|
रुफीना ळेख :-

औय दटचवा नशी शै| फच्चे आते नशी शै|

प्रबात ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ भरा रुफीना ळेख माॊनी जो प्रस्ताल भाॊडरा म्शणजे त्माॊनी ज्मा कपगवा ददल्मा

की ऊदा ु वलद्मार्थमांची वॊख्मा वय आऩल्मारा तनदळानाव आणन
ू दे ते की

, त्माॊनी ज्मा कपगवा ददल्मा

की, इतने स्टूडॊट आशे त आणण प्रत्मेक वलद्मार्थमांभागे आऩण ळैषणणक धोयणानुवा

य जयी 40 च्मा

ऩटारा एक मळषक अवा नाशी ददरा म्शटरॊ तयी ऩण त्माॊनी ज्मा कपगवा ददल्मा त्मानुवाय त्माॊच्माकडे
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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मळषक आलश्मक आशे त . भरा त्माॊच्मा गोष्ट्टीचे वभथान कयालेवे लाटते की तुम्शी जय तुम्शारा

भानधनालय त्माॊच्माकडून मळषक ॲडजस्ट कयता आरे तय ते नक्की कयाले . यादशरा प्रश्न इतकाच की,
भागच्मा भशावबेत तो वलऴम आरा शोता आणण भॅडभने वुध्दा आता फोरल्मा की

, आऩल्माकडे तो

प्रस्ताल आरा शोता आणण आऩण त्माॊना नाकायरे . वाशे फ शी गोष्ट्ट नाकायरी शे जजतके आऩल्मारा
लाईट लाटते ऩण आऩण थोडेवे तर
ु नात्भक वलचाय केरा आज फघा म्मतु नमवऩर मळ
रयटामडा झारे , वातला लेतन आमोगाने प्रत्मेक मळषकाचा ऩगाय शा

षक म्शणन
ू

60 शजायऩमंत गेरा आशे . भी

कभीत कभी वाॊगते भी रयटामडा झारे . 5 लऴााऩूली तेव्शा तो तेलढा शोता . आज त्माच्माऩेषा जास्त

लाढरा. भरा लाटते आणखीन एक आमोग आरा आशे . लेतन आमोग भरा एलढे म्शणामचे आशे की जे
मळषक आऩण घेणाय म्शणजे शे मळषक कुठे तयी कामायत शोते त्माॊना आऩण घेणाय

. शा ऩगाय

आऩल्मारा आऩल्मा ततजोयीतन
ू द्माला रागणाय आशे . रयटामडाभेंट नॊतयच्मा त्माॊचे लेतन तनलत्ृ ती लेतन

जे आशे ते वुध्दा आऩल्मारा द्माले रागणाय आशे . अळारा ऩमााम म्शणून आऩण तो प्रस्ताल नाकायरा.
ऩयत तो प्रस्ताल त्माॊना घेण्माचा जो प्रस्ताल शोता आऩल्माकडे तो वलऴम आरा तो वलऴम आधी कधी
आऩल्माकडे चचेरा आरा नव्शता की , आऩल्मा भशावबेच्मा भान्मतेच्मा ऩरीकडे त्माॊनी तो वलऴम

डामये क्टरी तो वलऴम आणरा. त्माच्माभुऱे आऩल्मारा माची कल्ऩना ऩण नव्शती. ऩण आऩण वायावय
वलचाय करुन तो प्रस्ताल नाकायरा भाझे अवे म्शणणे आशे लैती वाशे फ फोररे त्मा गोष्ट्टीरा ऩण भाझा
दज
ु ोया आशे की खयच

12 आणण 13 वलद्मार्थमांवाठी वुध्दा एक मळषक आशे तय त्माॊनी जे

कॅरक्मुरेळन केरे त्मानुवाय आऩण आढाला घेतरा ऩादशजे आणण आऩ

ल्मारा आलश्मकता लाटे र की

आऩण ततथे वध्
ु दा भानधनालय मळषक घ्माले अवे भाझे ऩण
ू ा त्मा गोष्ट्टीरा भान्मता आशे

. ऩण 5

मळषकाॊना घेतरे तय आऩल्मा ततजोयीलय बाय लाढणाय आशे.
भा. आमुक्त :-

भाझा आताऩमंतच्मा अनुबलानुवाय भी एलढे च वाॊगू इजच्छतो याज्मात जजल्शा ऩरयऴदे च्मा

भयाठी भाध्मभाच्मा खऩ
ू भोठ्मा प्रभाणात ळाऱा आशे त

. नगयऩरयऴद आणण भशाऩामरकेच्मा ळाऱा

आशे त. प्राथमभक मळषणाची जफाफदायी स्थातनक स्लयाज्म वॊस्थालय आशे

. रोकाॊभध्मे मळषणाफद्दर

एलढी भोठी जागत
ृ ी झारेरी आशे आणण वभाजाभध्मे इॊग्रजीरा पाय भशत्ल आरेरे आशे

. भी

उल्शावनगयरा कमभळनय अवताना ततथे मवॊधी भाध्मभाॊच्मा ळाऱा शोत्मा . वाभाजजक वॊघटनभध्मे चचाा
व्शामच्मा की दशॊदी भाध्मभाॊच्मा ळाऱाॊना गती ददरी ऩादशजे . ऩण भर
ु े मवॊधी भाध्मभात कोणी टाकत

नव्शते. भयाठी भाध्मभाची ऩरयजस्थती आता ततच आशे . गुजयाथी भाध्मभाची ऩरयजस्थती ततच आशे .
गरयफाॊच्मा गरयफाॊना वुध्दा उत्कऴााचे भशत्ल आरेरे आशे आणण म्शणून ह्मा ज्मा ळावकीम ळाऱा

आशे त त्मा ऩटवॊख्मा अबाली जवे उऩभशाऩौय वाशे फ म्शणारे अवरेल्मा कामायत मळषकाॊच्मा ऩोचलय

वलद्माथी मभऱत नाशी . ग्राभीण बागात तय पाय लेगऱी अलस्था आशे . ळाऱा, वलद्माथी कभी मळषक
वॊख्मा जास्त अळी काशी दठकाणी अलस्था आशे . तय काशी काशी दयु दळानलय लेगलेगळ्मा भाध्मभातन
ू

आऩल्मारा भादशती मभऱारी . काशी मळषक एखाद्मा गालाभध्मे 5-10 मळषक आशे त त्माॊनी गालाभध्मे

रोकप्रतततनधी वभाज भाध्मभाचे रोक एन .जी.ओ. माॊची भदत घेऊन ती ळाऱा अवाभान्म ळाऱा केरी
आशे . त्मा ऩरयजस्थतीत आणण त्माॊनी इॊग्रीळ भाध्मभाॊच्मा ऩध्दतीने ततथे कामाऩारन करुन ड्रेव कोड
करुन ऩरयवय स्लच्छता करुन त्मा ळाऱा त्माॊना नालारुऩारा आणरेत आणण ततथे भोठ्मा प्रभाणात

भामग्रेळन स्टूडॊटचे झारेरे आशे . भी कभीत कभी 3 वबा घेतल्मा. आऩल्मा ह्मा ऩूणा मळषकाचे आणण
त्माॊना भी उदाशयण ददरे . भी फेंगरूय नगयऩरयऴदे भध्मे भुख्मागधकायी शोतो . रक्ष्भीकाॊत ताॊफोडे वयाचॊ

रक्ष्भीकाॊत ताॊफोडे वय आता आशे त . ते भोठे वादशजत्मक आशे त . तय त्माॊची भुख्मख्माती वलळेऴ शोती .
वगळ्मा नगयऩामरकेच्मा ऩदागधकाऱ्माॊना , नगयवेलकाॊना आणण भख्
ु मागधकायारा ऩालवाऱा आरा की
ॲडमभळनचे टे न्ळन मामचे की त्मा ळाऱे त ऩूणा ळशयातरे रोक ॲडमभळनवाठी आग्रश कयामचे

नगयऩरयऴदे ची ळाऱा अवून जवे आता आऩण इथे प्रामव्शे ट ळाऱे वाठी आऩल्माकडे रोक मेतात
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

.

. तय
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भशाऩामरकेची अगधकायी आणण मळषक, आऩण जय एकत्र फवुन काशी चाॊ गरे तनमोजन केरे आणण त्मा
ळाऱे भध्मे आऩण दय भदशन्मारा थोडा लेऱ टाकरा आऩल्माकडे ऩैळाॊची कभी नाशी

. आऩल्माकडे

वाधनाॊची कभी नाशी . भोठ्मा प्रभाणात ळारेम मळषणाच्मा लेगलेगळ्मा स्कीभ भधन
ू वादशत्म आशे

.

भशाऩामरकेतून वादशत्म आशे . आऩण दजेदाय ळाऱा जवे त्मा ताई आता ऊ दा ु भाध्मभाॊफद्दर फोरल्मा
अवे ज्माॊना ज्माॊना छॊ द आशे त्माॊनी जय ऩढ
ु े मेऊन आऩण ह्माच्मात जय काभ केरे तय शे आऩल्मा

भाध्मभाॊच्मा ळाऱा कामाषभतेने ऩुढे चारू ळकतात . पक्त त्मारा आऩण मळषण दे ऊन त्माॊना ऩैवे

दे ऊन पॅमवमरटी दे ऊन शी ऩटवॊख्मा लाढू ळकणाय नाशी . आऩण वगळ्माॊनी माच्माभध्मे वशबाग घेतरा
ऩादशजे अवे भरा लाटते.
तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ , आता जे वलद्माथी आणण मळषक एकभेकाॊना ऩयु क अवा वलऴम आशे त्मालय

चचाा शोते खऩ
ु चाॊगरे आशे

. ऩयॊ तु काशी ळाऱाॊभध्मे आऩल्मा ळाऱाॊभध्मे एकत्रत्रतरयत्मा ऩटवॊख्मा

कदागचत कभी आशे . म्शणून एकाच लगााभध्मे दोन तीन लगांची भुरे फववलरी जातात . त्माभध्मे त्मा
वलद्मार्थमांना काम मळषण मभऱत अवेर माचा वव्शे दे खीर ककॊला वलचाय कयणे गयजेचे आशे

गोष्ट्टीॊभुऱे दे खीर आऩरे ऩारक त्मा वलद्मार्थमांना फाशे य काढून दव
ु ऱ्मा ळाऱाॊभध्मे टाकत आशे त

. अळा
.

म्शणजे ऩटवॊख्मा ऩण का घवयत आशे ककॊला वलचायरे अवा तय त्मा दठकाणी मळषक नाशीत . म्शणजे
ळेलटी दोन्शी एकभेकाॊवाठी ऩुयक आशे त

. जय भयाठी भाध्मभाॊच्मा ककॊला भशाऩामरकेच्मा ळाऱा

दटकलामच्मा अवतीर तय ततथे वलद्मार्थमांना मोग्म मळषण आणण चाॊगल्मा ऩध्दतीने जास्तीत जास्त

ऩटवॊख्मा कळी लाढे र शे एकाच लगाात कोभरे जे जात आशे त 2-3 लगााची भर
ु े ती ऩदशल्माॊदा वलबागन
ु

घ्मा. कायण त्माॊना मोग्म ते मळषण नक्कीच मभऱत नाशी . त्माच्मालय ऩण वलचाय कयणे गयजेचे आशे .
प्रत्मष आऩण इथे चचाा केरी की ते वलद्माथी नाशी आशे त

. वलद्माथी वोडत आशे त की लस्तुजस्थती

आशे की प्रत्मेक जण आऩल्मा भुरारा चाॊगरे मळषण मभऱाले म्शणून खाजगी ळाऱाॊभध्मे ऩरयजस्थती

नवताना दे खीर टाकतात . ऩण त्माच्माभध्मे त्माच्मा भागे दे खीर काशीतयी कायणे आशे त ना तय ते
जय चाॊगल्मा ऩध्दतीचे मळषण त्मा भर
ु ाॊना जय ददरे आणण त्मा भर
ु ाॊना

मोग्म भागादळान मभऱारे

मळषक चाॊगल्मा ऩध्दतीचे मळषण त्मा भुराॊना जय ददरे आणण त्मा भुराॊना मोग्म भागादळान मभऱारे
मळषक अवतीर ककॊला त्मा ऩध्दतीने आऩण काऱजी घेतरी तय नक्कीच आऩल्मा भशाऩामरकेच्मा

ळाऱाॊभध्मे ऩटवॊख्मा लाढे र दे खीर आणण शा जो मळषक आणण वलद्मार्थमांचा दे आशे तो दे खीर आऩरा
लाद ककॊला आऩरे त्मा वॊदबाातीर चचाा फॊद शोईर आणण त्मा लेऱेरा मोग्म ददळा मभऱू ळकेर तय

आऩण नक्की प्रत्मेक भशाऩामरकेच्मा ळाऱे चा आऩण वव्शे कयाला . ततथे काम लस्तुजस्थती आशे वव्शे
तवा नको की रेखी इथन
ु जाणाया दोन आणण मरशून दे णा
इम्ऩरीभें टेळन आऩण वलांनी कयाली.

य तो वव्शे नको आशे

. त्माच्मालय

भा. भशाऩौय :-

वेभ भुद्दा आणू नका.

प्रवलण ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ , मळषण कमभटी गेल्मा एका लऴााऩावन
ू आता दव
ु ऱ्मा वलऴमारा आरा

ज्मोत्स्ना भॅडभ वबाऩती आशे त भी स्लत

: शोतो, धल
ृ ककळोय ऩाटीर आणण भी वलचाय केरेरा की

.

मळषण वमभतीलय जाऊन काशीतयी चाॊगर शोईर . भी स्लत: धल
ृ ककळोय ऩाटीर माॊना पोन केरा आऩण
जाऊ मा . त्माॊनी भरा पोन केरा जेभतेभ

1 ककॊला 2 वबा झाल्मा . आम्शारा त्मा वबेरा फोरलरॊ

नाशी. त्माच्मानॊतय ज्मा वबेभध्मे जे जे तनणाम झारे त्माभध्मे शी जी

चचाा झारी ते वगऱे तनणाम

झारेरे आशे त . उऩभशाऩौय फोररे भा . आमक्
ु त वाशे फाॊनी जे तनलेदन केरॊ पक्त तनलेदनच झारॊ भॅडभ
इम्ऩरीभें ट काशीच नाशी.
भा. भशाऩौय :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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फयोफय आशे तुभचॊ म्शणणे.

प्रवलण ऩाटीर :-

आज त्मा भॅडभ फोरतात की वत्म ऩरयजस्थती आशे

अगधकाऱ्माॊना केरी शोती.

. वव्शे कयण्माची वु चना आम्शी मळषण

भा. भशाऩौय :-

फाफय वाशे फ गेरे आता ऊमभारा भॅडभ आशे त.

प्रवलण ऩाटीर :-

वव्शे झारा , वव्शे नॊतय ककती मळषण ऩादशजे अवे त्माॊचे तनलेदन आरे . जजल्शाऩरयऴदे चे एक

तनलेदन आरेरे शोते . मळषकाॊचा भगाळी वलऴम घेतरा. ऩण आऩण प्रळावनाने त्माचा गाॊबीमााने वलचाय

केरा नाशी. भॅडभ तम्
ु शी भशाऩौय आशे त , तभ
ु ची वत्ता आशे . वगऱॊ आशे . मळषण वमभतीचॊ एलढ फजेट
आशे अव अवताना शी ऩरयजस्थती का मेत?
े भशाऩौय भॅडभ तुम्शी तनणाम घ्मामरा ऩादशजे.
भा. भशाऩौय :-

तम्
ु शी वमभतीभध्मे शोता.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
प्रवलण ऩाटीर :लाटते.

एलढ्मा भोठ्मा भशाऩामरकेभध्मे ऊदा ु ळाऱे रा मळषक नाशी . नगयवेलक म्शणून आम्शारा राज

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ , वलऴम अवा आशे की ज्माप्रभाणे वन्भा

गेल्मालेऱी एज्मुकेळन कमभटीभध्मे भी त्मारा वाॊगगत

. वदस्म प्रवलण ऩाटीर फोररे

रे तू मे आऩण एज्मूकेळन कमभटी चाॊगल्मा

प्रकाये करुमा . भी ज्मोत्स्ना शवनाऱे भॅडभ आऩण स्लत : उत्तन ऩरयवयातीर 5 ळाऱाॊभध्मे जव्शजीट

भायरी. आऩण स्लत: ततथे शोता. ऩरयजस्थती अळी आशे वलद्माथी 5 मळषक 1, वलद्माथी 12 मळषक
2, ऊदा ु ळाऱे भध्मे तय आणखी बमॊकय प्रकाय

आशे . वलद्माथी शोते 25 आणण तो मळषक शोता घयी

त्माने 5000 रुऩमे दे ऊन एका फायालीच्मा वलद्माथीनीरा मळषक म्शणून ठे लरॊ अवा भशाबमॊकय प्रकाय
शोता. भी फाफय वाशे फाॊना जाऊन वाॊगगतर की वाशे फ तुम्शी वॊऩूणा मभया बाईंदय भशाऩामरकेच्मा

वगळ्मा ळाऱाॊना जव्शजीट भाया आ णण तम्
ु शी अऩडेट भादशती घ्मा . तम्
ु शारा ककती मळषक ऩादशजे
तुभच्माकडे ककती मळषक अततरयक्त आशे त . तुम्शारा एकस्रा मळषक ऩादशजे तय आम्शी तुम्शारा
द्मामरा तमाय आशे त.
प्रवलण ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ, मारा अनुवरुन अजून वाॊगतो उऩभशाऩौय वाशे फ तुभचाच लॉडा अवेर ककॊला

वगचनचा काळी ऊदा ु ळाऱा त्मा ळाऱे भध्मे आम्शी गेरो त्मा ळाऱाॊभध्मे ततकडचे मळषक ऩैवे काढतात.
भा. आमुक्त :-

उऩभशाऩौय वाशे फाॊनी तेच वाॊगगतरॊ ज्मा ळाऱे रा गयज आशे ततथे ददरॊ ऩादशजे

आऩण वगऱ काशी करुन ऩटवॊख्मा लाढत नवेर तय त्माच्मालय तनणाम घेतरा ऩादशजे.

. ज्मा ळाऱे त

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ भाझ अवे म्शणणे आशे की तुम्शी एका भदशन्मात वॊऩूणा मभया बाईंदय भशाऩामरका

ळाऱाॊचा अभ्माव कया. आऩण एक व्मलजस्थत रयऩोटा वादय कया.
स्नेशा ऩाॊडे :-

भा. भशाऩौय भॅडभ, कमभळनय वाशफने तनलेदन ककमा की , वभाज भें जागत
ृ ता आ गी शै | रोग

मळषा के प्रतत जागत
ृ शोते शै इवमरए रोग अऩने फच्चो को इॊग्रीळ मभडीमभ भें ऩढाते शै

| मश फात

वशी शै रेककन प्रामव्शे ट स्कूर दशॊदी मभडीमभ , भयाठी मभडीमभ, गुजयाथी मभडीमभ के एक्झाम्ऩर के
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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मरए भें अमबनल ळेतकयी मळषण भॊडऱ का उदाशयण दे ता शूॉ

, लशाॉ ऩे भयाठी , गुजयाथी, दशॊदी वाये

मभडीमभ इतने अच्छी तयश वे चर यशे शै | अऩने भशाऩामरका के स्कूरो की शारत ऐवी शै की दटचवा
शी शै | इवका वोल्मूळन तनकारना ऩडेगा|
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. उऩभशाऩौय :-

भैं आऩको फोरता शूॉ की , शभ वबी की वलद्माथीमों के प्रती अच्छी बालना शै

| वबी वुधाय

चाशते शै लशी फात यखी शै | आनेलारे ददनो भें कॉन्वेप्ट फदरी कयें गे औय दव
ु यी फात जशाॉ ऩय मळषको
की जरुयत शै .............
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. आमक्
ु त :-

ज्मा ज्मा ळाऱे रा ज्मा ज्मा भाध्मभारा ज्मा दठकाणी ऩटवॊख्मा चाॊगरी आशे आणण ततथे

मळषकाॊची गयज आशे अवा आढाला 15 ददलवात घेऊन वला गटनेते आणण ऩदागधकायी, वलयोधी ऩषनेते
वगळ्माॊवभोय शे भाॊडरे जाईर आणण त्माची वॊख्मा तनजश्चत केरी जाईर. ऊदा र
ु ा ककती मळषक ऩादशजे,
भयाठीरा कोणत्मा ळाऱे रा ककती मळषक ऩादशजे , गुजयाथी ळाऱे रा ककती मळषक ऩादशजे आणण त्माचे

भानधनालय मा वबेने जी भान्मता ददरेरी आशे ह्मा जुनच्मा ऩदशल्मा रयक्लीऩभें ट करुन आऩण वॊख्मा
लाढवलण्माचा तनणाम घेऊ.
स्नेशा ऩाॊडे :-

वाशफ आऩ इव भशाऩामरका के भारक शै | आऩको मभटीॊग रेने की जरुयत नशी शै | आऩ इव

भशाऩामरका के भामरक शै , आऩको कोई स्टे ऩ उठा शै याईट कयना शै तो आऩके ऩाव याईट्व शै|
भा. भशाऩौय :-

जो जरुयत शै लो कयें गे|

रुफीना ळेख :-

इन्पॉभेळन शभ वफ नगयवेलको को अगय ददमा जाए कौन कौनवी

स्कुर औय याईट टू

एज्मूकेळन के तशे त फच्चो को ॲडमभळन दे गा उवका ऩुया एक व्मोया एक इन्पॉभेळन शभ रोगो को
तभाभ रोगो को ददमा जाए वाये नगयवेलको को तो लश अऩने अऩने इराके भें काभ कय वकते शै
औय वचभच
ु भझ
ु े फशुत खळ
ु ी शै की आऩ रोगो ने उवको ऩॉणझदटव्श मरमा|
भा. भशाऩौय :-

त्रफरकुर मभटीॊग भें ऑरये डी वफ वव्शे कयके शभ फेठेंगे तबी शभ तनणाम कयें ग|े

नमना म्शात्रे :-

भशाऩौय भॅडभ , आभच्मा लॉडााभध्मे ळाऱा आशे . ळाऱा क्र . 22 आणण 23 ऩण आभच्माकडे

मळषक आशे त ऩण ते लेऱेलय मेत नाशीत . त्मा ददलळी तय एका मळक्षषकेने त्मा भर
ु ारा एलढे भायरे
ऩण ततरा मळषा काशी झारी नाशी

. भी अवे वाॊगगतरे की ततरा मळषा नवेर शोत तय मभरा

कामळमभऱ्मारा टाका, चेण्मारा टाका. शे वुध्दा झारेरे नाशी . एक मळषक आशे तो आभच्माकडे त्माचे

आडनाल मवॊग आशे . तो फयोफय मेतो , ळाऱे भध्मे व्मामाभ कयतो , भर
ु ाॊना मळकलतच नाशी . तो अवे
वाॊगतो भाझा बाऊ नगयवेलक आशे . भॅडभ तो मळषक कुठरा तयी नगयवेलकाचा बाऊ आशे आणण तो

स्ऩष्ट्टऩणे वाॊगतो की भाझा बाऊ नगयवेलक आशे . भाझे कोणी लाकडे कयणाय नाशी . त्मारा ऩदशल्माॊदा
वस्ऩें ड कया. फघु कोण नगयवेलक मेतो . कायण तो ततकडे आऩल्मा भशाऩामरकेचा 60-70 शजाय रुऩमे
ऩगाय घेतात. लेऱेलय मेत नाशी.
भा. आमक्
ु त :-

चौकळी करुन कायलाई केरी जाईर.

भा. भशाऩौय :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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आता वलऴम शोऊ द्मा. खऩ
ू चचाा झारी आशे.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भशाऩौय भॅडभ, एलढे वलऴम वॊऩलामचा आम्शी प्रमत्न करु ऩण भरा वॊधी ऩादशजे.

भा. भशाऩौय :फोरा.

जुफेय इनाभदाय :-

वलऴम अवा आशे लैती वाशे फ, भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त भशोदम ऩूणा वबागश
ृ खयोखय का आम्शी

शा वलऴम गाॊमबमाऩूलक
ा वलचाय कयतो आशे का

? ह्मा ळशयाच्मा भुराॊना मळषण दे ण्मावाठी कुठल्मा

भुराॊना गोयगरयफ भुराॊना जे श्रीभॊत आशे त त्माच्माकडे ऩैवा आशे ते भुर ते ऩारक कधीच त्माॊच्मा
भर
ु ाॊना भशाऩामरकेच्मा ळाऱाॊभध्मे कधीच ऩाठलत नाशी.
भा. भशाऩौय :-

फयोफय आशे.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

आज उत्तय बायतीम त्माॊच्माकडे ऩैवा नवरा तय तो दशॊदी भाध्मभाॊभध्मे ऩाठलतो . भुवरभान

त्माॊच्माकडे ऩैवा नवरा तय तो ऊदा ु ळाऱाॊभध्मे ऩाठलतो . भयाठी भाणूव ऩैवा नवरा गोयगरयफ अवरा,
कभकुलत अवरा तय तो भयाठी ळाऱे भध्मे ऩाठलतो

. गुजयाथी भाणवाॊकडे तळीच ऩरयजस्थती पक्त

आऩल्माकडे म्शणजे त्मा ऩारकाॊना त्माॊच्मा आगथाक अडचणीॊभुऱे ते भशाऩामरकेच्मा ळाऱे भध्मे भुराॊना

ऩाठलतात. माच्मा ऩरीकडे काशीच नाशी . वाशे फ भानधनालय आऩल्मारा कभी ऩडरे ल्मा मळक्षषका ज्मा

आशे त त्मा तुम्शी जी काशी तुम्शारा उऩाममोजना कयामची आशे ती कया . लैती वाशे फ तुम्शी 7 शजाय

800 वलद्माथी फोररात ना ऩुढच्मा लऴी शजायाची अजून गऱती शोणाय आशे . शे लाढणाय नाशी. त्मारा
कायण कुठल्माशी ऩारकाॊना त्माॊची भुरे ह्मा वबागश
ृ ाभध्मे उऩजस्थ त काका खयी ऩरयजस्थती आशे ह्मा
वबागश
ृ ाभध्मे उऩजस्थत 90 टक्के रोकाॊची भुरॊ इॊग्रीळ भाध्मभाॊभध्मेच मळकतात त्मारा कायण काम
ऩढ
ु े शोणायी अडचण.
भा. आमुक्त :-

एखादे उदाशयण शोऊ ळकत नाशी. त्माॊनी जनयराईज फयोफय फोररे आशे .

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

वध्मा आम्शी अवरेल्मा ळाऱाॊना काशी फॊद कयामरा फोरत नाशी. त्माॊना कभी ऩडरेरे मळक्षषका

तुम्शी भानधनालय ऩुयला . आमुक्त भशोदम कोट्मलधी रुऩमे आऩण ह्मा भशाऩामरकेभध्मे खचा कयतो .
तेच गटय फाॊधतो , ऩयत तोडतो तेच फाॊधतो . तेच यस्ते तेच तेच वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागालय

कोट्मलधी रुऩमे खचा शोतात. ततथे आम्शी ह्मा ळाऱाॊलयती काम खचा कयतो ते तुम्शी आणण आऩल्मारा
खयोखय वलश्रेऴण कयामची गयज आशे . वाशे फ आजची तम्
ु शारा भशाऩौय भॅडभ वाशे फ एक वच
ु ना आशे
वत्ता कुणाचीशी अवो ह्मा ळशयारा काशीतयी मभऱारे ऩादशजे . ह्मा लऴााऩावून कभीत कभी एक लगा
तयी प्रत्मेक ळाऱे भध्मे इॊग्रजी भाध्मभाचे वुरु कया. ऩदशरीऩावून भानधनालय मळक्षषका ठे ला.
भा. आमक्
ु त :-

वेभी इॊग्रीळ म्शणा, ऩूणा इॊग्रजी नाशी.

जुफेय इनाभदाय :-

आऩण वेभी इॊग्रजी कयतो ना ऩूणा इॊग्रजी कया.

भा. आमक्
ु त :-

आऩल्माकडे वुरु झारेत.

जुफेय इनाभदाय :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वाशे फ 100

ऩाठवलण्मावाठी.

टक्के इॊग्रीळ कया . फये च काशी ळाऱा तमाय आशे त

भा. उऩभशाऩौय :-

इनाभदाय वाशे फ आऩरे काशी वलद्माथी वरग

खऩ
ु भोठा वध
ु ायणा आशे. आऩरे चारू आशे.

. त्माॊच्मा मळक्षषका

10 ळब्द इॊग्रजीत अस्कमरतऩणे फोरतात शी

जुफेय इनाभदाय :-

भान्म आशे . त्माॊना जागेची गयज आशे . आऩल्मारा भानधनालय मळक्षषका ठे लाव्मा रागतीर .

60 आणण 70 शजाय रुऩमे दे ण्माची गयज नाशी . 10-15 शजायाच्मा ऩगायाभध्मे मळक्षषका तुम्शारा
ECCAT केरेल्मा तुम्शारा प्राप्त शोतीर.
भा. आमक्
ु त :-

जजके आलश्मक मळषक रागतीर तेलढे ह्मा जुनच्मा ऩदशल्मा आऩण रयक्लामयभें

वगळ्मा भाध्मभाॊना मळषक दे ऊन भशाऩामरका कधीशी ऩैळाच्मा अबाली कभी नाशी

ट करु .

. तुम्शारा वाॊगतो

प्रवलण ऩाटीर वाशे फ फोररे ककॊला धल
ृ ककळोय ऩाटीर , शवनाऱे भॅडभ कुठराशी प्रस्ताल आम्शी ऩें डीॊग

ठे लरा नाशी. जे जे वॅक्ळन झारेरे आशे वगऱे वलऴम आम्शी भान्म केरेरे आशे त . वलऴम आऩल्माकडे
ऩैळाचा नाशी . वलऴम वभाजाभध्मे आऩरा भॅवेज जाऊन तुम्शी जे म्शणता ना वभाज भाध्मभाॊभध्मे
आऩरा वलश्लाव तनभााण कयामचा आशे आणण ऩटवॊख्मा लाढलामची आशे.
योदशदाव ऩाटीर :-

ऐकून घ्मा वबागश
ु ऴा फोरते . आज नाशी फोरत आणण डामवलरुन अळीच उत्तये
ृ फोरते लऴाानल

लऴाानुलऴा मभऱतात . प्रश्न अवा आशे वलश्लावाचा . आता वबागश
ृ ात फोरतात की ह्माची भुरॊ ततकडे

जातात भी ह्मा वबागश
ृ ात वाॊगतो भाझी ऩाचशी भुरॊ भयाठी ळाऱे त मळकरे, ऩोस्ट ग्रॅज्मुएट झारी ना.
भा. आमुक्त :-

काका तुभच्मा भताळी आम्शी शी वशभत आशोत. आम्शी त्माच ळाऱे तून आरेरो आशोत. वलऴम

आताचा आशे. आता वाभान्म कुटुॊफाचा भाणव
ू वध्
ु दा प्रामव्शे ट ळाऱे कडे जातो.
योदशदाव ऩाटीर :-

भशाऩामरकेची वलश्लावशताा गेरी का माची गचॊता का कयत नाशी . आमोजन कोणाचे त्रफ घडरे?

भशाऩौयाॊनी त्रफघडलरे वबावदाने त्रफघडलरे प्रळावनाने जे काभ कयामरा ऩादशजे ककॊला काभ करुन
घ्मामरा ऩादशजे.
भा. आमुक्त :-

भुद्दा तयी तुम्शी वभजून घ्मा ना . तुम्शी मळषणाभध्मे काभ कयणाये आशात . लैती वाशे फाॊनी शा

भुद्दा भाॊडरा आऩण प्रती वलद्माथी जय खचा काढरा ना ह्मा ऩूणा खाजगी ळाऱाऩेषा जास्त खचा आऩण
कयतो.

जुफेय इनाभदाय :दे तो.

योदशदाव ऩाटीर :-

भग त्माचा वदउ
ु ऩमोग कयत नाशी.

भा. आमुक्त :-

प्रश्न तो आशे.

योदशदाव ऩाटीर :-

प्रश्न तो आशे ना.

भा. आमुक्त :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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आऩण वालाजतनक रेव्शरलय त्मा लस्तीतल्मा ळाऱे रा आऩण कोण ककती लेऱ दे तो शा प्रश्न

आशे . भी तम्
ु शारा स्ऩष्ट्ट फोरत आशे . प्रळावन एखाद्मा कुटुॊफातरा भर
ु गा आणू ळकत नाशी . प्रळावन
वगळ्मा पॅमवमरटी दे ऊ ळकतो . आऩल्मारा त्मा त्मा लस्तीभध्मे आऩरे लातालयण तमाय कयाले

रागणाय आशे आणण प्रामव्शे ट ळाऱे रा आऩण कॉम्ऩीट कयाले रा गणाय आशे . काका पॅमवमरटी दे ऊन शे
शोत नाशी.

योदशदाव ऩाटीर :-

भी पॅमवमरटीलय फोरत नाशी भी वलश्लावालय फोरतो.

भा. आमुक्त :-

भग तेच लातालयण भाझी वलॊनती तीच आशे.

योदशदाव ऩाटीर :-

वलश्लाव तमाय कयामरा लातालयण तमाय कयणाय नाशी. रोक तुभच्माकडे कवे मेतीर.

योदशदाव ऩाटीर :-

वॊडाव वाप शोत नाशी.

भा. उऩभशाऩौय :-

काका शा वलऴम आलयता घ्मा. वगळ्माॊच्मा बालना वायख्माच आशे त. भुऱात शा वलऴम नव्शता.

ऩयॊ तु त्मा अनुऴॊगाने आरेल्मा गोष्ट्टीलय चचाा केरी ह्माफाफत आऩण मेणाऱ्मा ळैषणणक लऴााभध्मे
तनजश्चतऩणे 2-2, 3-3 फैठका घेऊ.
भा. आमक्
ु त :-

ऩदागधकाऱ्माॊकडून काशी भुद्दे तनजश्चत करुन मळषक लाढलणे शे काभ आऩण करु.

भा. उऩभशाऩौय :-

आजच्मा वलऴमालय चचाा करुन तनणाम शोणाय नाशी

. वुचना वगळ्माॊकडे ऩोशोचल्मा आशे त .

ह्माच्मात तुभच्मा आभच्मा फोरण्माने काशी तनणाम शोणाय नाशी.
प्रवलण ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ एक वलऴम अवा आशे की , ह्मा मभया बाईंदय भधल्मा फारलाड्मा आशे त .

आऩण जुरैरा टें डय केरे . वाधायणत: जूनभध्मे ळाऱा चारू शोतात त्माॊना ददरेरे फूट , दप्तय, गणलेळ
आता जानेलायी चारू आशे त्माॊना मभऱारे आशे का फघा.
भा. आमुक्त :-

तुम्शी वलऴम वभजून घेत ना शी. एका भुद्दमालय चचाा कयता वलऴम अवा आशे ऩूली ळावनाचे

डामये क्ट ऩैवे द्मा अवे धोयण शोते आऩण ऩैवे ददरे.
प्रवलण ऩाटीर :-

गेल्मा दोन लऴााऩावन
ू शा वलऴम चारू शोता.

भा. आमुक्त :-

ळावनाचे धोयण 2-3 लेऱा फदररे . त्माच्माप्रभाणे आऩण ॲक्ट केरा . भध्मे तनवलदा काढू न

वादशत्म द्मा फोररे त्माप्रभाणे तनवलदा काढून वादशत्म ददरे
आरे आम्शी वला ळाऱाॊना ऩैवे दे ऊन टाकरे आशे.

. आता डामये क्ट ऩैवे द्मा अवे आदे ळ

प्रवलण ऩाटीर :-

त्माचे टें डय ददरे शोते.

भा. आमक्
ु त :-

टें डय यद्द केरे. वला ळाऱाॊना आऩण ऩैवे ददरे.

प्रवलण ऩाटीर :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त वाशे फ आभची बालना अळी आशे की जे गणलेळ घारून भूर मेतात त्मा

गणलेळाच्मा दशळोफात............
भा. आमुक्त :-

खये काभ कयामचे अवेर ना तुम्शी म्शटरे ना दोन लेऱेव फैठक झारी का अवे फोरून शोत

नाशी. आऩल्मारा त्मा त्मा लस्तीतनशाम आऩरे गट तमाय कयामरा रागे

र. ततथे कोणीतयी

रोकप्रतततनधी खॊफीयऩणे ऩुढे मामरा रागेर. तुम्शारा वाॊगतो तनजश्चत कामाऩारट शोईर.
प्रवलण ऩाटीर :-

जूनरा ळाऱा चारू शोते आता जानेलायी चारू आशे.

ज्मोत्स्ना शवनाऱे :-

भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरते , मळषण वमभतीभधीर वलऴमालय चचाा झारी . खयोखयच

नगयवेलकाॊच्मा बालना अततळम तीव्र आशे त आणण वबाऩती म्शणून भी मळषण वमभतीभध्मे काभ केरे
आशे . त्मालेऱेरा मळषण वमभतीचे जे वदस्म शोते त्माॊनी चाॊगरे भोराचे वशकामा केरे शोते

. चाॊगरे

चाॊगरे वलऴम आम्शी वबेभध्मे भॊजयू केरे ऩयॊ तू त्माच्मालय कायलाई झारेरी नाशी

. भरा अवे लाटते

त्मानॊतय चाय भदशन्मानॊतय नवलन मळषण अगधकायी ह्मा ऩामरकेत आरे आशे त

. त्माॊनी काभकाज

जेव्शा फाफय वाशे फ शोते त्माॊनी ऩामरकेत
वभजण्मावाठी दीढ भदशना घेतरा

2 भदशनेच काभ केरे त्माच्मानॊतय त्माॊची फदरी झारी

. अळा ऩरयजस्थतीत मळषण वलबागात त्मालेऱी दर
ु ा

.

ष झारे .

प्रळावनाने ह्माभध्मे चाॊगरी बुमभका घेतरी ऩादशजे . रोकप्रतततनधी पक्त आऩल्मा बालना ऩोशोचलू
ळकतात.

भा. आमुक्त :-

जे भभा आशे त्माफद्दर कोणी फोरू ळकत नाशी . भुद्दा अवा आशे तुम्शी ळाऱे चे उदाशयण घ्मा .

त्मा ळाऱे रा काम कभी आशे ते वाॊगा . भुद्दा ततथे ऩाटीमवऩेट रोकाॊचे कभी आशे . ळाऱे त वलद्माथी दे त
नाशी. शा आऩरा ददा आशे.
ज्मोत्स्ना शवनाऱे :-

आम्शी ते शी भान्म कयतो.

भा. आमुक्त :-

तम्
ु शी ज्मा ज्मा गोष्ट्टी फोरार त्मा आम्शी त्मा ळाऱे त दे ऊन ततथे वॊख्मा लाढलण्मावाठी

आऩल्मारा काभ केरे ऩादशजे.
ज्मोत्स्ना शवनाऱे :-

आम्शी ते ऩण भान्म कयतो ऩयॊ तु प्रळावनाने 1 पाईर 3-3 भदशने वशीवाठी यखडून ठे लामची .

अॊडे भॅडभनी ऩाटीर भॅडभचे नाल वाॊगामचे

. ऩाटीर भॅडभनी अॊडे भॅडभचे नाल वाॊगामचे

प्रळावनाचा व्मलशाय आशे . तो कुठे तयी थाॊफरा ऩादशजे तभ
ु चे अॊतगात लाद अवतीर तय तम्
ु शी
मभटला.

. अवा

ततकडे

भा. आमुक्त :-

कोणती पाईर थाॊफरी आशे . भरा काम म्शणामचे आशे . अख्मा याज्मातरा प्रश्न आशे . तम्
ु शी

वभजून घेत नाशी ऩट वॊख्मा मेत नाशी. ळाऱे भध्मे 9 मळषक आणण 10 वलद्माथी आशे त.
ज्मोत्स्ना शवनाऱे :-

वाशे फ फोरू द्मा.

भा. उऩभशाऩौय :-

शवनाऱे भॅड भ आजच्मा वबेवभोयचा शा वलऴम नाशी . एका मळषकालय वलऴम आल्मालय आऩण

चचाा केरी आताऩमंत केरेरी चचाा ऩुयेळी आशे . वगळ्माॊच्मा बालना तीव्र आशे त आणण तनजश्चतऩणे
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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मेणाऱ्मा आगथाक लऴाात आऩण ह्मा वलऴमालय चाॊगरे धोयण अलरॊफ करु . आता कृऩमा आता वलनॊती
आशे कोणीशी आऩरे तनलेदन करु नमे.
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
प्रवलण ऩाटीर :-

एक वच
ु ना दे तो. ळाऱे च्मा मळषकाॊचा वव्शे झारा नाशी. गेल्मा चाय लऴााऩल
ू ी झारेरी मळषकाॊची

ऩटवॊख्मा लाढे र.

लऴाा बानुळारी :-

भा. आमुक्त वाशे फ भेयी एक वुचना शै की कफ वे शभ रोग स्कूर ऩे डडवकव कय यशे शै भु झे

रगता शै फशुत वायी नगयवेलक की स्कूर शै लो ऐवे भॅनेजभें ट कयते शै क्मा जो आज चचाा कयते शै ,
आज मभया बाईंदय भें जजतने स्कूर शै उवभें 7-8 शजाय शी फच्चे शै , फच्चे कैवे आमे उवऩे शभ जादा
वे जादा ध्मान दे ना चादशए | भेये लॉडा भें याई , भुधाा, भोलाा 3 स्कूर शै | इतना फडा स्रक्चय शै उवका

भॅनेजभें ट औय जो खचा शो यशा शै लो ळामद प्रामव्शे ट स्कूर के 1 स्टूडॊट वे जादा खचाा शो यशा शै | तो
शभाया मश प्रमत्न शोना चादशए की मभया बाईंदय के फच्चे मभया बाईंदय भशाऩामरका के स्कूर भें जादा
वे जादा कैवे आमे उवके मरए भेयी एक वुचना

शै की जो शभ टॅ क्व रगाते शै उवके वऩछे बी अगय

शभ एक ॲड कयें गे औय शय एक स्कूर भें इॊग्रीळ मभडीमभ का एक चारू कयें गे तो भुझे रगता शै
शभाये फच्चे फढ वकते शै| तो शभ टॅ क्व का जो फीर शै उवके वऩदे एक ॲड आना चादशए|
भा. भशाऩौय :-

ठीक आशे. ऩढ
ू चा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 65 :-

अस्थामी फारलाडी वेवलकाॊच्मा भानधनात लाढ कयणेफाफत.

ठयाल क्र. 81 :-

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉ¨ÉvªÉä Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ BEÖòhÉ 26 ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò
ºÉÖ¯û +É½äiþ É. ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ +ÉºlÉÉ{ÉxÉä´É®ú ¶ÉÉºÉxÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú ºlÉÉªÉÒ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò Ê¶ÉÊIÉEòÉ ªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú
¶ÉèIÉÊhÉEò +½Çiþ ÉÉ iÉºÉäSÉ ¨ÉÉMÉÉºÉ´ÉMÉÔªÉ +xÉÖ¶Éä¹ÉÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä 27 ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉÆSÉÒ xÉä¨ÉhÉÖEò ZÉÉ±Éä±ÉÒ +É½ä.þ ªÉÉ
´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ 4 +ºlÉÉªÉÒ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¯û. 11,000/- nù®ú¨É½þÉ ªÉÉ `öÉäEò ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòiÉ EòÉ¨É Eò®úÒiÉ +É½äiþ É.
1) ¸ÉÒ¨É. ´ÉÊxÉiÉÉ ËºÉMÉ, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉ³ýÉ Gò.30 ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) ªÉÉ ¶ÉÉ³äýiÉ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ PÉäiÉÉiÉ.2) ¸ÉÒ¨É. VªÉÉäiºÉxÉÉ ¨ÉÉUôÒ, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉ³ýÉ Gò. 26 ®úÉ<Ç MÉÉÆ´É, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) ªÉÉ ¶ÉÉ³äýiÉ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ
PÉäiÉÉiÉ.
3) ¸ÉÒ¨É. EÖòºÉÖ¨É ¤ÉÉÆ®úMÉÖ³äý, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ <ÆÊnù®úÉ xÉMÉ®ú, EòÉä`öÉ®ú, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) ªÉälÉä ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ PÉäiÉÉiÉ.
4) ¸ÉÒ¨É. ¨ÉÆnùÉÊEòxÉÒ ¯û{É´ÉiÉä, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ¶ÉÉ³ýÉ Gò. 20 Ê¨É®úÉMÉÉ´É ªÉälÉä ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ´ÉMÉÇ PÉäiÉÉiÉ.
iÉºÉäSÉ ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒSÉä, BLO, {É±ºÉ{ÉÉäÊ±É+Éä, VÉxÉMÉhÉxÉÉ <. EòÉ¨Éä Eò®úiÉÉiÉ.
ºÉnù®ú ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò ºÉäÊ´ÉEòÉ Ênù. 20/01/2004 {ÉÉºÉÖxÉ ¯û. 1000/- ªÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉÉ´É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ ½þÉäiªÉÉ.
Ênù. 29/11/2008 SªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ `ö®úÉ´É Gò. 76 xÉÖºÉÉ®ú Ênù. 01/01/2008 {ÉÉºÉÖxÉ iªÉÉÆxÉÉ ¯û.3900/- B´Éfäø
¨ÉÉxÉvÉxÉ nähù ªÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉäiÉä. iÉnÂxù ÉÆiÉ®ú Ênù.01/02/2011 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ `ö®úÉ´É Gò. 75 xÉÖºÉÉ®ú ºÉnù®ú ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò
ºÉäÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ¯û. 8,000/- <iÉEäò ¨ÉÉxÉvÉxÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä. Ênù.30/01/2016 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ `ö®úÉ´É Gò.
118 xÉÖºÉÉ®ú ¯û. 11,000/- <iÉEäò ¨ÉÉxÉvÉxÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä.
Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ºÉxÉ 2019-20 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇSªÉÉ +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEòÉiÉÒ±É “+ºlÉÉªÉÒ +ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò” ªÉÉ ±ÉäJÉÉÊ¶É¹ÉÉÇ+ÆiÉMÉÇiÉ ¯û. 15.00 ±ÉÉJÉ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÖnù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½ä.þ iÉ®úÒ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò
ºÉäÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ ¯û. 14000/- ¨ÉÉxÉvÉxÉ ´ÉÉføÒºÉ ½þÒ ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näiù É +É½äþ +ºÉÉ `ö®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷ÒiÉ +É½ä.þ
वुचक :- श्रीभ. ज्मोत्स्ना शवनाऱे

अनुभोदक :- श्रीभ. ळानु गोदशर

ठयाल वलाानुभते भॊजूय

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

नगयवगचल :-

प्रकयण क्र . 66, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर फाॊधकाभ ल तनष्ट्कावन कचऱ्माचे

(Construction & demolition waste
काभाफाफत.

(C & D)) वॊकरन, लाशतुक, ऩुनच
ा क्रीकयण कयणे

भदन उददतनायामण मवॊश :-

उऩयोक्त गोऴलाऱ्मात नभद
ु केल्मानव
ु ाय

तनष्ट्कावन कचऱ्माचे

(Construction

&

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षे त्रातीर फाॊधकाभ ल

demolition waste

ऩुन:ा चक्रीकयण कयणे ल त्मालय प्रकक्रमा कयणे काभाफाफतचा

(C&D))

वॊकरन,

लाशतुक,

प्रकल्ऩ मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

षेत्रात वालाजतनक खाजगी बागीदायी तत्लालय फाॊधा , लाऩया ल शस्तातॊय कया ऩध्द तीने याफवलण्मावाठी
जागा उऩरब्ध करुन प्रकक्रमा कयण्मात माली

.

वदय ऩध्दतीव प्रततवाद न मभऱाल्माव

भशानगयऩामरकेभापात प्रकल्ऩ याफवलण्मावाठी तनवलदा प्रककमा कयाली

.

भा.

आमुक्त माॊनी

भशानगयऩामरकेच्मा दशतानूवाय कामालाशी कयाली . वदय काभाच्मा खचााव दे खीर भान्मता दे ण्मा त मेत
आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
मवभा ळाश :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय. ऩुढचा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 66 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर फाॊधकाभ ल तनष्ट्कावन कचऱ्माचे

(Construction &

demolition waste (C & D)) वॊकरन, लाशतुक, ऩुनच
ा क्रीकयण कयणे काभाफाफत.
ठयाल क्र. 82 :-

उऩयोक्त गोऴलाऱ्मात नभद
ु केल्मानव
ु ाय

तनष्ट्कावन कचऱ्माचे

(Construction

&

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर फाॊधकाभ ल

demolition waste

ऩुन:ा चक्रीकयण कयणे ल त्मालय प्रकक्रमा कयणे काभाफाफतचा

(C&D))

वॊकरन,

लाशतुक,

प्रकल्ऩ मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

षेत्रात वालाजतनक खाजगी बागीदायी तत्लालय फाॊधा , लाऩया ल शस्तातॊय कया ऩध्दतीने याफवलण्मावाठी
जागा उऩरब्ध करुन प्रकक्रमा कयण्मात माली

.

वदय ऩध्दतीव प्रततवाद न मभऱाल्माव

भशानगयऩामरकेभापात प्रकल्ऩ याफवलण्मावाठी तनवलदा प्रककमा

कयाली.

भा.

आमक्
ु त माॊनी

भशानगयऩामरकेच्मा दशतानूवाय कामालाशी कयाली . वदय काभाच्मा खचााव दे खीर भान्मता दे ण्मात मेत
आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.

वच
ु क :- श्री. भदन मवॊश

अनभ
ु ोदक :- श्रीभ. मवभा ळाश

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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प्रकयण क्र . 67, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापात वलकवीत कयण्मात आरेल्मा कम्मुतनटी

शॉरच्मा लाऩयावाठी बाडे दय तनजश्चत कयणेफाफत.
रयटा ळाश :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापात बाईंदय (ऩ.) वलनामक नगय तवेच मभयायोड (ऩुल)ा आयषण

क्र.178 मा जागेत वालाजतनक बलन

फाॊधण्मात आरेल्मा वालाजतनक बलनाच्मा

(कम्मतु नटी शॉर ) फाॊधण्मात आरेरे आशे त . वदय दठकाणी
(शॉरच्मा) षभतेनुवाय नागयीकाॊना लाजली दयात वलवलध

कामाक्रभाॊवाठी लाऩयण्माकयीता बाडे दय खारीरप्रभाणे तनजश्चत कयण्मात मेत आशे त.
1) आयषण क्र. 178 नमा नगय कम्मुतनटी शॉर (400 ते 500 नागयीक षभता)
तऩळीर

दय

वलना लातानुकूमरत शॉर

रू.8,000/- प्रतत ददन

वुयषा अनाभत यक्कभ

रू.15,000/- प्रतत ददन

लातानक
ु ू मरत शॉर

रू.12,500/- प्रतत ददन

AC ककॊला NON AC शॉर लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मुतनट लीज लाऩय चाजा

शॉरच्मा भागीर रॉन भधीर भोकऱी जागा लाऩयणेव भागगतल्माव रु

.5000/- जादा बाडे

आकायण्मात माले ल लीज लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मतु नट लीज लाऩय चाजा आकायण्मात माले.

2) बाईंदय (ऩ.) वलनामक नगय वालाजतनक बलन (कम्मुतनटी शॉर) (100 ते 125 नागयीक षभता)
तऩळीर

दय

दव
ु या भजरा लातानक
ु ू मरत शॉर

रू.2,500/- प्रतत ददन

ततवया भजरा वलना लातानुकूमरत शॉर

रू.1500/- प्रतत ददन

तऱ भजरा

रु.1000/- प्रतत ददन

वुयषा अनाभत यक्कभ

रू.5,000/- प्रतत ददन

AC ककॊला NON AC शॉर लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मतु नट लीज लाऩय चाजा

वदय शॉरच्मा व्मलस्थेकयीता ल दे खये खीकयीता भशाऩामरकेने स्लतॊत्र एजन्वी /प्रततनीधी नेभाला

जेणेकरुन शॉरचा लाऩय केल्मानॊतय शॉर वुजस्थतीत ठे लणे , वापवपाई, दे खबार दरु
ु स्ती कयणे , वुयषा
कयणे वर
ु ब शोईर . वालाजतनक शॉ रच्मा षभतेचा वलचाय करून लयीरप्रभाणे बाडे दय तनजश्चत

कयण्मात मेत आशे त . तवेच वदय कम्मुतनटी शॉर बाडे दयात वलरत दे ण्माचे अगधकाय भा . आमुक्त
माॊना प्रदान कयणेव शी वबा भॊजूयी दे त आशे.

तवेच वदय शॉर वकाऱी 8.00 ते यात्री 10.00 मा लेऱेतच बाड्माने दे ण्मात माला . वलनामक

नगय मादठकाणी अवरेरा वभाज भॊदीय शॉर रशान अवून तेथे लैद्मकीम वलबाग ऩॅथॉरॉजजक औऴधे
दे णे इ . काभकाज चारत अवल्माने स्लमॊऩाक फनवलण्माव ऩयलान

गी दे ण्मात मेलू नमे तवेच

वलनामकनगय मेथीर वालाजतनक बलना ळेजायी रागूनच यदशलाव षेत्र अवल्मा ने डीजे , फॅन्ड, पटाके
लाजवलण्माव भनाई याशीर.

त्माचप्रभाणे बाईंदय (ऩ.) नगयबलन मेथे 300 ते 350 आवन षभता अवरेल्मा वबागश
ृ ाचे

बाडे रु.20,000/- लातानुकुरीत शॉरकयीता ल रु.18,000/- वलना लातानुकूरीत शॉरकयीता ठयवलरे आशे.

वदयचे दय जास्त अवल्माने नागयीकाॊनी दय कभी कयणेफाफत वलनॊती केरी शोती त्माप्रभाणे नगयबलन
मेथीर वबागश
ृ ाचे दय शे खारीप्रभाणे ठयवलण्मात मेत आशे ल शे दय दद .01 भाचा 2020 ऩावून रागु
कयाले अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
तऩळीर
वलना लातानक
ु ू मरत शॉर
लातानुकूमरत शॉर

दय
रू.7,000/- प्रतत ददन
रू.10,000/- प्रतत ददन

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वुयषा अनाभत यक्कभ
ऩॊकज ऩाॊडम
े :-

रू.10,000/- प्रतत ददन

AC ककॊला NON AC शॉर लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मुतनट लीज लाऩय चाजा

भाझे अनुभोदन आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

भा. भशाऩौय भॅडभ भादशती ऩादशजे . नगयबलनभध्मे आता कभी केरे आशे . त्मा धयतीलय 178

भध्मे जो शॉर आशे त्माचे तवेच ठे लरे आशे का की काम पयक केरा आशे

लातानुकूरीतचे 10,000 केरे आशे त. लातानुकूरीत नाशी त्माचे 7000 ठे लरे.

. नगयबलनभध्मे

भा. आमुक्त :-

नगयबलनभध्मे कभी केरे आशे त 178 चे आऩण जे प्रस्तावलत केरे आशे त तेच आशे ना?

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

ठयाल भागलून घ्मा . तेलढे च ठे ला भग नगयबलनभध्मे 7000 ठे लता आणण ततथे लेगऱे ठे लता

2000 बाड्माने ठे लता त्मारा काम अथा आशे.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

नगयबलनची कॅऩेमवटी कभी आशे.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

कॅऩेमवटी वेभ आशे .

भा. आमुक्त :-

178 एकदभ अद्मालत झारा आशे. 178 चे ककती केरे वाॊगा.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

178 वलना लातानुकूरीत 9000 आणण ए.वी. 15000.

जुफेय इनाभदाय :-

नगयबलनचे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

7000 आणण 10000.

जुफेय इनाभदाय :अवे का?

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

नगयबलनी कॅऩेमवटी छोटी आशे नमानगयचा जो शॉर आशे तो भोठा ॲम्फेमळमव भोठा आणण

प्रळस्त आशे त्माची शाईट ऩण जास्त आशे . त्माचे इॊदटरयमय ऩण चाॊगरे आशे . नगयबलनचा शॉर छोटा
आशे त्माची कॅऩेमवटी 250 आशे.
जफ
ु ेय इनाभदाय :-

कोणाच्मा वोमीवाठी फाॊधरा आशे.

भा. आमुक्त :-

शे उत्ऩन्नाचे वाधन नाशी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :आशे.

कॅऩेमवटी डडपयन्व अवल्माभुऱे तवेच नगयबलनचा शॉर छोटा आशे नमानगयचा शॉर भोठा

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भा. भशाऩौय भॅडभ, आऩण वबागश
ृ कोणावाठी फाॊधरे जी रोक प्रामव्शे ट..............

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

इनाभदाय वाशे फ 9 शजाय आणण 15 शजाय म्शणतात.

जुफेय इनाभदाय :-

फयोफय आशे आणण नगयबलनभध्मे 7 शजाय आणण 10 शजाय अवे का?

वयु े ळ खॊडर
े लार :-

नगयबलनी कॅऩेमवटी 200 आशे आणण नमानगयची 400-500 ची आशे . वाशे फ कॅऩेमवटी लगैये

काम अवते की नाशी.
जुफेय इनाभदाय :-

कॅऩेमवटी घेऊन फवरे आऩण बाॊडरो कोणावाठी?

वयु े ळ खॊडर
े लार :-

बाॊडरो ठीक आशे ऩयॊ तु ते भेन्टे न कयामरा रागेर.

जुफेय इनाभदाय :-

भग नगयबलन भोठे फाॊधरे अवते . लास्तू जी तमाय कयण्मात आरी गोयगरयफ रोकाॊचे रग्न

कामाावाठी कभी खचा झारा ऩादशजे. त्मावाठी फाॊधरे वोम दे ण्मावाठी कभालण्मावाठी नाशी.
गगता जैन :-

वाशे फ अजून एक वुचना आऩरे दोन शॉर.

भा. आमुक्त :-

ऩदशरा ह्माचा तनणाम शोऊ द्मा.

गगता जैन :-

एकत्र तनणाम घ्मा . कायण शोते काम आऩण ठे केदायारा ददरे आशे . आभच्माकडे योज तक्राय

मेत.े आभच्माकडून भोनोऩॉरी भागते , आभच्माकडून शे भग ते भी आऩल्मारा पोन वुध्दा केरेरा तो

वुध्दा आताच घेऊन टाका . आम्शी वला शॉर ऑनराईन फुकीॊग करु . फये च प्रामव्शे ट शॉर आऩल्माकडून
ऑनराईन फक
ु ीॊग करुन चारते. भग शे का नाशी? तम्
ु शी याजस्थान शॉरचे उदाशयण द्मा.
भा. आमुक्त :-

चाॊगरी वुचना आशे . भशाऩामरकेकडून वला शॉर ऑनराईन फुकीॊग करुन चारलणे आणण त्माचा

वॉफ्टलेअय घेण.े
तनरभ ढलण :-

भा. भशाऩौय भॅडभ ऑनराईन वलऴम चाॊगरा आशे . ऩयॊ तु वलावाभान्म अमळक्षषत रोक अवतात

त्माच्मावाठी दोन्शी ऩध्दतीने कया.
भा. आमुक्त :-

जे फक
ु आशे ते ऑनराईन वगळ्माॊना फघता मेत.े ऑप राईन वध्
ु दा अजा दे ऊन करु ळकतात.

तनरभ ढलण :-

जुफेयनी जो वलऴम भाॊडरा तो एकदभ फयोफय आशे . आऩण भशाऩामरकेचे जे शॉर फाॊधरे आशे त

ते गरयफ वलावाभान्म रोक त्माचा लाऩय कयतात.
भा. आमुक्त :-

नगयबलनचे 20 शजाय शोते आऩण 10 शजाय कयतो.

तनरभ ढलण :-

10 काम भगाळी 8 भध्मे ठयाल लाचरा गेरा. भॅडभ लेऱ काम ददरी आशे.

भा. भशाऩौय :-

वकाऱी 8 ते 10.

तनरभ ढलण :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वकाऱी 8 ते 10 दोन टभभध्मे ततथे बाड्माने ददरा जातो भशाऩामरकेचे...........

भा. आमक्
ु त :कयतात.

छोट पॊक्ळन अवेर तय वकाऱी करुन घेतात आणण भोठे पॊक्ळन अवेर तय यात्री

10 ऩमंत

तनरभ ढलण :-

वाशे फ तवे नाशी आभच्मा एरयमाभध्मे जे आशे त रोकभान्म दटऱक शॉर अवू दे ककॊला तराल

योडचा शॉर अवू दे त ते तयी आम्शी स्लत : फघतो तो वकाऱी 8 ते 4 भध्मे आणण वॊध्माकाऱी 4 ते
10 दोन लेऱेव बाड्माने ददरा जातो . वभोयच्माची काम इच्छा आशे ते काशी नाशी तो दोन लेऱातच
बाड्माने ददरा

जातो. ह्मा शॉरचा लाऩय गरयफ आणण वलावाभान्म रोकच जास्त लाऩय कयतात

त्मावाठी अलाढव्म बाडे ठे लू नमे शी आग्रशाची वलनॊती आशे

. दव
ु यी गोष्ट्ट त्मा शॉरवाठी आऩण

.

वाडेतीन, चाय शजाय बाडे घेतो . डडऩॉझीट घेतो ऩयॊ तु त्मा शॉरभध्मे जी वापवपाई झारी ऩादशजे त्मा
शॉरकडे कोणाचेशी

रष नवते . शॉरभध्मे वापवपाई शोत नाशी भी स्लत

: त्मा शॉरवाठी वपाई

काभगाय ऩादशजे म्शणन
ू स्लत : जर
ु ै 2018 ऩावन
ू ऩाठऩयु ाला कयते . ऩामरका प्रळावन वाॊगते ठे केदायाचे
काभगाय वापवपाई कयतीर . ठे केदाय म्शणतात ऩामरकेलारे कयतीर . भग आऩण रोकाॊकडून जे ऩैवे
घेतो. त्माचा आऩण भोफदरा काम दे तो त्माॊचे वॊडाव फाथरुभ एलढे गमरच्छ अवतात
इरेक्ळन लेऱा जेव्शा फाशे रुन स्टाप आरा त्मालेऱी भी स्लत

.

भागच्मा

: वपा ऩालयडय , कपनेर लगैये दे ऊन

ततथल्मा कभाचाऱ्माॊकडून वाप करुन घेतरे जय त्मा वबागश
ृ ावाठी आऩण ऩैवे घेता त्माचा रोकाॊकडून

भोफदरा घेतो त्माॊ ना वेला दे णे दे खीर तेलढे च गयजेचे आशे . कधीशी ते शॉर वाप नवतात . वगऱी
तोडपोड झारेरी आशे . दोन लऴा झारे नाशीत तोऩमंत त्माचे वला स्रॅ फ तुटरेरे आशे त

. आतल्मा

टाईल्व उखडरेल्मा आशे त . भग आऩण रोकाॊकडून बाडे कळावाठी घेतो . त्माच्मालय वुध्दा तनमॊत्रण
अवणे गयजेचे आशे . त्मा वबागश
ृ ाभध्मे वापवपाई कयण्मावाठी एक कभाचायी ठे ला कायण ते वबागश
ृ

नेशभी बाड्माने जात अवतात . भा. भशाऩौय भॅडभ आणण भा . आमुक्त वाशे फ आऩण ए .वी. चे ऩैवे

घेतो. ऩयॊ तु ते ए.वी. फॊद अवतात. त्माची दे खीर ते खातयजभा कयत नाशी. भग त्मा रोकाॊकडून ए.वी.
शॉरचे बाडे घे तो आणण ततथरे ए .वी. फॊद अवतात . ह्मा वगळ्मारा जफाफदाय कोण ? रष कोणी

द्मामचे जे फुकीॊग कयतात ते इकडे ततकडे धालऩऱ कयीत अवतात . भग नगयवेलकाॊचा वशाया घेतात .
इथे स्टापरा वाॊगगतरे तय शोईर कयतो अवे उत्तय अवते भग शी जफाफदायी कोणाची आशे ते तयी
वाॊगा.

भा. भशाऩौय :-

ह्माप्रभाणे अवणाय तय आऩण रष द्माले . अळाप्रकाये शोता काभा नमे . आऩण त्माॊच्माकडून

बाडे घेतो जे तनरभ ताईंनी वाॊगगतरे.
तनरभ ढलण :-

भेन्टे नॊव कोण कयणाय आम्शी कोणारा वलचायामचे . वापवपाईवाठी कोण ठे लणाय का त्माचे

ऩण आम्शारा उत्तय द्मा.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भा. आमुक्त वाशे फ मभया बाईंदय भशाऩामरकेभध्मे जेलढे ऩण शॉर अवतीर आणण आऩरे लॉडा

ऑकपवय अवतीर वापवपाईवाठी शाऊव ककऩीॊग स्टाप आशे जी भशाऩामरकेभध्मे कयते त्मा टाईऩची
वापवपाई ठे लरी तय अगदी अप्रततभ शोईर . आऩरे भशाऩामरकेचे कभाचायी वापवपाई कयतात ते
व्मलजस्थत शोत नाशी त्माभुऱे शाऊव ककऩीॊग कॊऩनीने केरे तय एकदभ फेस्ट याशीर.
तनरभ ढलण :-

त्माच्मालय नवलन ठे का लाऩरु नका. कोणारा नवलन ठे का दे ऊ नका. जे आशे त्मातच लाऩया. शी

आभची भागणी आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

काभ ककमा तो बी गारी, नशी ककमा तो बी गारी|

तनरभ ढलण :-

कळारा ह्वाऩूली काभ शोत नव्शती का?

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

उव टाईभ शभने फोरा एक अच्छी एजन्वी अऩॉईंन्ट कयो जो अच्छी वापवपाई कय वकते शै |

रेककन लो उनको ऩवॊत नशी|
तनरभ ढलण :-

चाय रोकाॊवाठी ठे केदाय नेभता ठे केदायाॊनी अधी भशाऩामरका वलकरी आशे.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. आमुक्त :-

प्रत्मेक शॉरव्शाईज वपाई काभगाय आशे. ऩयॊ तु शॉरची वापवपाई शोत नाशी.

तनरभ ढलण :-

आभच्माकडे वपाई काभगाय नाशीत. धल
ृ जी भादशती घेतल्मामळलाम फोरू नका.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩामरकेची जी इभायत शोती................

तनरभ ढलण :-

धल
ु ीची भादशती दे ऊ नका. वगऱी भादशती घेऊन नॊतय फोरा.
ृ जी चक

भा. आमुक्त :-

आऩण वगऱे शॉर जक्रतनॊग कयतो. लेऱोलेऱी प्रत्मेक शॉरभध्मे जाता अळी ऩरयजस्थती एखाद्मा

लेऱेव एखाद्मा दठकाणी झारी अवेर. वगऱे शॉर चाॊगरे आशे त.
तनरभ ढलण :-

नाशी वाशे फ एखाद्मा लेऱी नाशी तम्
ु शी जे घेताना तभ
ु चे स्टाप ऩाठला ना.

भा. आमुक्त :-

भी ऩण लेगलेगळ्मा शॉरभध्मे जातो ना.

तनरभ ढलण :-

वाशे फ तुम्शी जव्शजीट ददरेरा शॉर प्रभोद भशाजन शॉर अवेर

अवेर.......

, भीनाताई ठाकये शॉर

भा. आमुक्त :-

भी तुभच्मा कामाक्रभारा दोनदा आरो. एकदभ नीट क्रीन शोता.

तनरभ ढलण :-

तुम्शी कधी मेता भरा वाॊगा. वाॊगून जामचे नाशी.

भा. आमुक्त :-

न वाॊगता जाऊ.

तनरभ ढलण :-

भी चॅरेन्ज दे ते . ततथरी ऩरयजस्थती फतघतल्मालय तुम्शारा कऱे र . ठे क्माचे कभाचायी नाशीत ,

धल
ु ीची भादशती दे ऊ नका.
ृ जी चक
भा. आमुक्त :-

ताई कभाचायी आऩण दे ऊ. त्माॊची भागणी भान्म आशे, कभाचायी दे ऊ.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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गगता जैन :-

वाशे फ वलनामक नगयचे यदशलावी तभ
ु च्माकडे वलनॊती घेऊन आरेरे तो शॉर ग्राभऩॊचामत

काऱाऩावून त्मा एरयमाच्मा भाणवाकडे शोता

. ते रोक फघामचे आणण रशान भोठे कामा कयामचे

.

नगयऩरयऴदच्मा लेऱी तो शॉर वलदाऊट एनी डॉक्मुभेंट आऩण घेतरा. ऩयॊ तु आता काशी जे त्माच्माॊकडचे
धामभाक कामाक्रभ अवतात . वलनामक नगय भॊडऱ गणऩती कयतात त्माॊना ते फ्री भध्मे द्माले त्माॊनी
भागणी केरी आशे.
भा. आमुक्त :-

ते भाझ्माकडे मेऊन गेरे. त्माॊनी भागणी केल्मालय भी त्माॊना भान्म केरे आशे .

गगता जैन :-

ते भान्म केरे ऩण ती वच
ु ना टाकाली.

भा. आमुक्त :-

भान्म आशे .

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भागच्मा स्टॅ जन्डॊग कमभटीच्मा मभटीॊगभध्मे वलऴम घेऊन वलनामक नगय भॊडऱारा तो शॉर

आऩण फ्री भध्मे ददरेरा आशे.
भा. आमुक्त :-

त्माॊचे वालाजतनक आणण धामभाक पॊक्ळनरा आऩण अराऊड केरे आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

गगता जैन :-

त्माॊची अळी भागणी आशे की ळोकवबेवाठी जेव्शा घेतरे जाते त्मालेऱी द्माले कायण ती त्माॊची

आय.जी. आशे . तुम्शी चौकळी करुन काशी करु ळकता ते कया . तुम्शी त्माॊना भान्मता ददरेरी शोती की
आऩण तवे करु . ते कवे करु ळकतात ते फघा . भी भान्म कयते जनता त्माचा गैरुामदा शी घेऊ
ळकतात.

अळयप ळेख :-

भा. भशाऩौय भॅडभ शै दयी चौकात ऩामरकेचा जो शॉर आशे तो फक
ु ीॊगवाठी ततथे दोन मभतनटाॊच्मा

अॊतयालय प्रबाग क्र . 5 आशे. ऩयॊ तु फुकीॊगवाठी प्रबाग क्र . 4 भध्मे कनककमारा जातो . त्मा ऩरयवयाचे
रोक फुकीॊगवाठी प्रबाग क्र. 4 रा जातात आणण एका फुकीॊग आणण करेक्ळनभध्मे डडऩॉणझट दे तात ते
ऩयत कयण्मावाठी 3 लेऱा ती रोक जातात. म्शणजे जामरा 50 रुऩमे मामरा 50 रुऩमे.
भा. आमुक्त :-

प्रबाग क्र. 4 भध्मे त्माची पॅमवमरटी ददरी ऩादशजे.

अळयप ळेख :-

प्रबाग क्र. 5 भध्मे द्मा अथला त्मा शॉरभध्मे ततथे एक रुभ आशे.

भा. आमक्
ु त :-

प्रत्मेक दठकाणी आऩण भॅनऩालय लाढलतो

कामाारम आशे.

. त्माचा खचा लाढतो . त्माच्मा फाजूरा प्रबाग

अळयप ळेख :-

भी ऑरये डी दव
ु य ऩत्र ददरेरे आशे . त्मा ऩरयवयात जेव्शा रोक जातात तेव्शा ततकडे जागेलय ती

फाई नवते आणण दव
ु ये कोणी रष दे त नाशी.
भा. आमुक्त :-

प्रबाग क्र. 5 भध्मे तुभची वुचना भान्म आशे. आम्शी तवे आदे ळ काढू.
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जुफेय इनाभदाय :-

भा. भशाऩौय भॅडभ, त्माचे दय काम ठयरे.

भा. भशाऩौय :-

आऩण जे ठयालाभध्मे ठयरे आशे तेच शोणाय आशे.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय. ऩुढचा वलऴम घ्मा. खऩ
ू चचाा झारी आशे. भी ऩुढचा वलऴम घेतरेरा आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

ऩुढचा वलऴम घेतरेरा नाशी.

भा. भशाऩौय :-

तुभचा ठयाल आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

नाशी ह्मा वलऴमालय तनणाम झारेरा नाशी.

भा. भशाऩौय :-

झारा भी फोररी जे ठयालाभध्मे भॊजूय झारे आशे .

जुफेय इनाभदाय :-

नगयबलनच्मा धयतीलय ठे लत अवार तुभचा ठयाल कामभ तय आम्शारा काशी शयकत नाशी

.

नगयबलनचे जे दय तनजश्चत आशे त ते आम्शारा भान्म आशे त . अथला आम्शारा ह्माचा ठयाल कयामचा
आशे.

स्नेशा ऩाॊडे :-

कमभळनय वाशे फ गोडदे ल ळाऱा क्र . 8 स्कूर भें शभ रोगो ने शॉर फनामा शै | जो ये न्ट ऩे दे ते

शै , लशाॉ ऩे टॉमरेट फाथरुभ की व्मलस्था नशी शै

| कामाक्रभ ळाभ को यशता शै तो रोग स्कूर का

टॉमरेट गॊदा कय दे ते शै | अगरे वफ
ु शवफच्चे को फशुत ऩये ळानी शोती शै | लशाॉ शॉर भें टॉमरेट फाथरुभ
की व्मलस्था की जाए|
अळयप ळेख :-

शै दयी चौक का जो शॉर शै लशाॉ टॉमरेट का दयलाजा नशी शै | उवका भैंने 2-3 फाय रेटय ददमा

शै , इवके अराला भैं आऩको मश फोरना चाशता शूॉ की शॉर के फाशय एक परक रगाओ त्मा

परकाभध्मे फुकीॊग क्राका त्माचा नॊफय द्मा , त्माचे नाल द्मा. ततथे मरशा शॉर फुकीॊगवाठी ककती ऩैवे
डडऩॉणझट, ककती ऩैवे आणण आऩण जे वपाई काभगाय नेभरे आशे त त्माचे नाल आणण भोफाईर नॊफय
मरशा शी भाझी वुचना आशे.
जफ
ु ेय इनाभदाय :-

भा. आमुक्त भशोदम आभचा प्रस्ताल अवा आशे नगयबलनभध्मे

त्मा दयाच्माच.........

जे दय तनजश्चत केरे आशे त

भा. आमक्
ु त :-

तुम्शी ऐकून घ्मा नगयबलनचा 178 चा जो शॉर आशे तो खऩ
ू भोठा आशे आणण नगयबलन

छोटा आशे . 9000 नॉन ए.वी. आणण ए.वी. 15000 भाकेटभध्मे 20000-25000 जास्त आशे.
जुफेय इनाभदाय :-

ए.वी. शॉर वभाज भॊददय ह्मारा आऩण नाल ददरी आशे त.

भा. आमक्
ु त :-

एकभेकाॊनी पामनर कया.

जुफेय इनाभदाय :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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ते कोणाकडे ऐकामरा तमाय नाशीत . एकभेकाॊचे ऐकत नाशी . त्माॊचे भोठे नुकवान झारे आशे

तयी ते ऐकामरा तमाय नाशीत. प्रभोद भशाजन शॉरची काम ऩरयजस्थती 50000 रु………..
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भा. भशाऩौय भॅडभ, वलऴम अवा आशे की शा काम त्रफझनेव आऩण कयत नाशी . आऩण 10000

जयी बाड ठे लरे तयी भदशना 3,00,000 बाडे मेते आणण लऴाारा 36,00,000 मेतात शा शॉर 100 टक्के
आऩण दे त नाशी .

आऩण 50 टक्के जयी ऩकडरे तयी 10 ते 15,00,000 मेतात आऩण त्माचा खचा

जयी ऩकडरा तय तो खचा अलाढव्म आशे शी पीज त्मा खचाारा भेऱ करु ळकत नाशी

मवम्ऩर मवक्मुयीटी जयी आऩण ददरी तय मवक्मुयीटीचा ऩगाय 20 ते 25 शजाय आशे.

. कायण एक

भा. आमुक्त :-

त्माच्मातन
ू काशी तनघत नाशी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

काशीच तनघत नाशी. नगयबलन आणण नमानगय ह्मा दोन्शी शॉरचे कम्ऩॅरयझन केरे तय.....

भा. आमक्
ु त :-

नगयबलनऩेषा नमा नगयचा शॉर एकदभ वुॊदय आशे. एकदभ चाॊगरी इभातय आशे.........

जुफेय इनाभदाय :-

त्मा ऩरयजस्थतीभध्मे लालयणायी रोक अल्ऩ वॊख्माॊक रोक आशे त

. गोयगरयफ रोक आशे त

आम्शारा त्माॊची आऩुरकी आशे . तुम्शारा त्माची कदागचत आऩुरकी नवेर ती तुभच्मा रोकाॊना नाशीच
ह्मा ऩऱ्ु मा दे ळाने ते फतघतरे आशे. भरा त्मा वलऴमालय मामचे नाशी म्शणन
ू .
गगता जैन :-

वाशे फ भाझे कन्फ्मूजन झारे आशे . आऩण जे जे शॉर फाॊधतो त्मावाठी एक धोयण अवाले

.

आऩण एक शॉर ठे केदायारा दे तो , दव
ु या ठे केदायारा दे तो , ततवऱ्माचे आऩण स्लत : बाडे ठयलतो. चौथा
ऩयत बाडे ठयलतो. एका भशाऩामरकेचे एकच धोयण अवाले.
भा. आमक्
ु त :-

ठे केदायारा ददरे त्माचे बाडे आऩणच ठयलरे आशे आम्शी ठयलरे नाशी. इथेच ठयरे आशे त.

गगता जैन :-

भी वाॊगते धोयण एक ठे ला वगऱीकडे ऑनराईन ऑपराईन ताईचा कदागचत गैयवभ ज झारा

अवेर तुम्शी ततथेशी जाऊन फुकीॊग करु ळकता. ऩण एक रान्वपयन्ट व्मलशाय कया. रान्वपयन्टरी ऩैवे
ततथेच बयामरा ठे ला . आऩण नागरयकाॊवाठी फाॊधरेरे शॉर आशे त . भग शे आऩण कळारा कयता इथे
2000 रुऩमे कभी केरे तयी काशी पयक ऩडत नाशी. काशीतयी एक भधरा यस्ता काढा.
भा. उऩभशाऩौय :-

इनाभदाय वाशे फ ह्मा ळशयाभध्मे जे जे भशाऩामरकेचे शॉर फाॊधरे आशे त . उदाशयण नमानगयच्मा

शॉररा 5 कयोड 27 राख खचा झारा आशे . अळा वलाच शॉररा खचा शोतो आणण फाजायबालात आऩण

ऩादशरे तय वगळ्मा शॉरचे बाडे खऩ
ू जास्त आशे त . आता आऩण बाडे कभी करुन दे तो . जनतेभध्मे शी
ववु लधा उऩरब्ध करुन दे तो . त्माच्माभध्मे शे बाडे अवरे ना आऩण आज बाॊडतो ऩयॊ तु शॉर फक
ु

कयणाया आऩल्मारा यक्कभ मेत नाशी अवे वाॊगत अवरो ज्मा रोकाॊना आऩल्मारा वुवलधा दे ण्माचा
उद्देळ अवतो ऩयॊ तु ततथे आऩण तेव्शा कॉन्रॅ क्टय अऩॉईंट कयतो त्मा शॉरचे बाडे थोडेवे अवते

ऩयॊ तु

ततथरे भॊडऩ डेकोये टय , ततकडचा जेलणलारा त्माॊची एलढी भोठी भोनोऩॉरी अवते की , आऩल्मा शॉरचे
बाडे 10000 अवेर ऩयॊ तु त्माॊचे फीर 2 राख रुऩमे शोते.
शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

3 ते 3.50 राख शोते.

भा. उऩभशाऩौय :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भग आऩण राब काम ददरा. बाड्मावाठी आऩण एलढे बाॊडतो. भी म्शणतो बाड्मावाठी बाॊडतो

त्माऩेषा तो भोनोऩॉरी घेणाया माच्मावलरुध्द बाॊडा . रोकाॊना तम्
ु शारा ततथन
ू पामदा करुन दे ता मेईर .
इथे बाॊडून आऩण बाडे काम कभी कयणाय.
शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

ठे का ऩध्दतीच कॅन्वर कया.

अळयप ळेख :-

ठे का ऩध्दतीच कॅन्वर कया. आभगालकय फयोफय फोरतात.

भा. आमुक्त :-

तुम्शी तनणाम घ्मा . गटनेत्माॊना वलनॊती आशे की , त्माॊचा जो प्रस्ताल आशे त्माच्मालय तनणाम

पामनर कया.

जुफेय इनाभदाय :-

फुकीॊगवाठी एक ठे केदाय नेभरा . त्माने त्माची भोनोऩॉरी चारु केरी

भाझे……………

. भॊडऩ भाझे जेलण

भा. आमुक्त :-

त्माभध्मे पामनर तनणाम झारेरा आशे . वगऱे शॉर ऑनराईन ऑपराईन द्मामचे आणण

भशाऩामरकेच्मालतीने द्मामचे ह्माच्माभध्मे शे न्वपोमा कुठे ठे केदाय नेभरा जाणाय नाशी.
जुफेय इनाभदाय :-

धोयण ठयलरे ऩादशजे.

भा. आमुक्त :-

भशावबा जे दय ठयलेर तेच दय त्माॊच्माकडून घेतरे जातीर आणण भशाऩामरकेच्मालतीने

चारलरे जातीर. एक शॉर छोटा अवतो एक शॉर कामाष्ााण
भ अवतो. त्मा ऩध्दतीने त्माचे बाडे घेतरे
ऩादशजे शा वलचाय आशे .
दौरत गजये :-

आऩण एक शॉररा २० शजाय बाडे घेतो आऩण पक्त शॉर दे णाय का? चेअय रागत नाशी का?

एका चेअयचे १० रु. आणण वपाई कभचाऱ्माॊचा १००० रु. चाजा रालरो जातो . शॉरलाल्माचा कभाचायी
ततथे अवतो. आऩण जेव्शा शॉर दे तो तेव्शाााककती चेअय अवतात त्माचा दे खीर उल्रेख कयामचा.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

नमानगय वलना लातानुकुरीत ९०००/- त्माचे ८०००/-, लातानुकुरीत त्माचे १४०००/-

भा. आमुक्त :-

आता दठक आशे.

अळयप ळेख :-

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर ऩशरे ए.वी. शॉर ककतना था?

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

१४०००/- शोते.

जुफेय इनाभदाय :-

ते फाया शजाय कया. ए.वी. शॉर १२ शजाय.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

१२,५००/- कया.

डॉ. वमु ळर अग्रलार :-

ऩाटीर वाशे फ, बाल क्मों कयते शो , नगयबलन जाके दे खो ना , उवका १२०००/- बाडा रेते शो

उधय गोयगयीफ जनता आती शै| वाये शॉर का बाडा एक जैवा कयो|
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

मश नगयबलन के मरए नशी शै |

अळयप ळेख :-

जो नगयबलन का ये ट शै लशी १७८ का कयो|

भा. आमक्
ु त :-

नगयबलनरा रु. ७००० – १००००/- आणण १७८ वाठी रु. ८००० – १२५०० रु.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

नमानगय ८०००/- नॉन ए .वी. आणण ए .वी. १२५००/- ए.वी. शॉर. वलनामक नगय रु . २५००/-

ए.वी., १५००/- नॉन ए.वी. आणण तऱभजरा १०००/भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. ६७ :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापात वलक

लाऩयावाठी बाडे दय तनजश्चत कयणेफाफत.

वीत कयण्मात आरेल्मा कम्मतु नटी शॉरच्मा

ठयाल क्र. 83 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापात बाईंदय (ऩ.) वलनामक नगय तवेच मभयायोड (ऩुल)ा आयषण

क्र.178 मा जागेत वालाजतनक बलन

(कम्मुतनटी शॉर ) फाॊधण्मात आरेरे आशे त . वदय दठकाणी

फाॊधण्मात आरेल्मा वालाजतनक बलनाच्मा

(शॉरच्मा) षभतेनव
ु ाय नागयीकाॊना लाजली दयात वलवलध

कामाक्रभाॊवाठी लाऩयण्माकयीता बाडे दय खारीरप्रभाणे तनजश्चत कयण्मात मेत आशे त.
1) आयषण क्र. 178 नमा नगय कम्मुतनटी शॉर (400 ते 500 नागयीक षभता)
तऩळीर

दय

वलना लातानुकूमरत शॉर

रू.8,000/- प्रतत ददन

वुयषा अनाभत यक्कभ

रू.15,000/- प्रतत ददन

लातानुकूमरत शॉर

रू.12,500/- प्रतत ददन

AC ककॊला NON AC शॉर लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मतु नट लीज लाऩय चाजा

शॉरच्मा भागीर रॉन भधीर भोकऱी जागा लाऩयणेव भागगतल्माव रु

.5000/- जादा बाडे

आकायण्मात माले ल लीज लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मुतनट लीज लाऩय चाजा आकायण्मात माले.

2) बाईंदय (ऩ.) वलनामक नगय वालाजतनक बलन (कम्मतु नटी शॉर) (100 ते 125 नागयीक षभता)
तऩळीर

दय

दव
ु या भजरा लातानुकूमरत शॉर

रू.2,500/- प्रतत ददन

ततवया भजरा वलना लातानुकूमरत शॉर

रू.1500/- प्रतत ददन

तऱ भजरा

रु.1000/- प्रतत ददन

वुयषा अनाभत यक्कभ

रू.5,000/- प्रतत ददन

AC ककॊला NON AC शॉर लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मुतनट लीज लाऩय चाजा

वदय शॉरच्मा व्मलस्थेकयीता ल दे खये खीकयीता भशाऩामरकेने स्लतॊत्र एजन्वी /प्रततनीधी नेभाला

जेणेकरुन शॉरचा लाऩय केल्मानॊतय शॉर वुजस्थतीत ठे लणे , वापवपाई, दे खबार दरु
ु स्ती कयणे , वुयषा
कयणे वुरब शोईर . वालाजतनक शॉरच्मा षभतेचा वलचाय करून लयीरप्रभाणे बाडे दय तनजश्च

त

कयण्मात मेत आशे त . तवेच वदय कम्मतु नटी शॉर बाडे दयात वलरत दे ण्माचे अगधकाय भा . आमक्
ु त
माॊना प्रदान कयणेव शी वबा भॊजूयी दे त आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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तवेच वदय शॉर वकाऱी 8.00 ते यात्री 10.00 मा लेऱेतच बाड्माने दे ण्मात माला . वलनामक

नगय मादठकाणी अवरेरा वभाज भॊदीय शॉर रशान अवन
ू ते थे लैद्मकीम वलबाग ऩॅथॉरॉजजक औऴधे
दे णे इ . काभकाज चारत अवल्माने स्लमॊऩाक फनवलण्माव ऩयलानगी दे ण्मात मेलू नमे तवेच
वलनामकनगय मेथीर वालाजतनक बलना ळेजायी रागूनच यदशलाव षेत्र अवल्माने डीजे
लाजवलण्माव भनाई याशीर.

, फॅन्ड, पटाके

त्माचप्रभाणे बाईंदय (ऩ.) नगयबलन मे थे 300 ते 350 आवन षभता अवरेल्मा वबागश
ृ ाचे

बाडे रु.20,000/- लातानुकुरीत शॉरकयीता ल रु.18,000/- वलना लातानुकूरीत शॉरकयीता ठयवलरे आशे.
वदयचे दय जास्त अवल्माने नागयीकाॊनी दय कभी कयणेफाफत वलनॊती केरी शोती त्माप्रभाणे नगयबलन
मेथीर वबागश
ृ ाचे दय शे खारीप्रभाणे ठयवलण्मात मेत आशे ल शे दय दद .01 भाचा 2020 ऩावून रागु
कयाले अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
तऩळीर

दय

वलना लातानुकूमरत शॉर

रू.7,000/- प्रतत ददन

वयु षा अनाभत यक्कभ

रू.10,000/- प्रतत ददन

लातानुकूमरत शॉर

रू.10,000/- प्रतत ददन

AC ककॊला NON AC शॉर लाऩयल्माव रु.20/- प्रतत मुतनट लीज लाऩय चाजा
वुचक :- श्रीभ. रयटा ळाश

अनुभोदक :- श्री. ऩॊकज ऩाॊडे

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

नगयवगचल :-

प्रकयण क्र . ६८, बाईंदय (ऩूल)ा मेथीर पाटक जरकॊु ब मेथन
ू मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

शद्दीतीर नागयीकाॊना टॉ कयद्लाये ऩाणी ऩुयलठा कयणे

(खाजगी टॉ कयच्मा प्रतत पेया दय तनजश्चत करुन

ऩाणी ऩयु लठा कयणे) काभाव आगथाक ल प्रळावकीम भान्मता मभऱणेफाफत. (ऩाणी ऩयु लठा वलबाग)
प्रळाॊत दऱली :-

भशानगयऩामरकेव्दाये भनऩा शद्दीतीर नागयीकांना आलश्मकतेनव
ु ाय टँ कयद्लाये ऩाणी ऩयु लठा कयण्माचे

भनऩाचे धोयण आशे . वदय टँ कय ऩाणी ऩयु लठा शा जरलादशनी नवरेल्मा इभायतींना तवेच जरलादशन्मांच्मा
अंनतभ टप्पमातीर कभी दाफाने ऩाणी ऩयु लठा शोणाऱ्मा इभायतींना ल खाजगी कामफक्रभांना भागणी केल्माव
भनऩाभापफत रु. १ ०००/-

प्रनत पेया इतके दय आकारुन टँ कय ऩयु वलण्मात मेतात. मा व्मनतरयक्त

भशानगयऩामरका षेत्रातीर झोऩडऩट्टी ऩरयवयात प्रनत टँ कय रु. ५००/- ळल्
ु क आकारुन टँ कय ऩयु वलण्मात मेतात.
आददलावी ऩाडे, धामभफक स्थऱे , धामभफक कामफक्रभ ल दवु ऴत ऩाणी ऩयु लठा शोणाऱ्मा इभायती, तवेच भनऩाचे
कामाफरमे मांना भोपत ऩाणी ऩयु लठा कयणे भशानगयऩामरकेचे दानमत्ल आशे. वदय मोजना ना नपा ना तोटा मा
तत्लालय याफवलरी जाते. उऩयोक्त टँ कय भनऩा बाडे तत्लालय घेऊन ऩाणी ऩयु लठा केरा जातो.
तयी वदय काभी लावऴफक अंदास्जत खचफ यक्कभ रु.

२,००,००,०००/- इतका खचफ अऩेक्षषत अवन
ू

त्माव आर्थक
फ ल प्रळावककम भान्मता दे त आशे . तवेच टँ कयद्लाये ऩाणी ऩयु लठा कयण्माची ननवलदे ची
भद
ु त वंऩरी अवल्माव त्माव भद
ु तलाढ न दे ता नवलन ननवलदा त्लयीत काढाली
आशे .

अवा भी ठयाल भांडत

भनोज दफ
ु े :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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जुफेय इनाभदाय :-

भा. आमक्
ु त वाशे फ , तयतद
ु ककती आशे त्माचा उल्रेख गोऴलाऱ्माभध्मे नाशी

वॊऩरी त्माचा प्रळावनाने गोऴलाऱ्मात.........

. तवेच भद
ु त

भा. आमुक्त :-

मेणाऱ्मा अथावॊकल्ऩाभध्मे ह्माची अऩेक्षषत २ कोटी तयतद
ु केरी जाईर.

जुफेय इनाभदाय :-

वाशे फ, ह्माची भुदत कधी वॊऩरी?

भा. आमुक्त :-

शे भागच्मा लऴााचे शोते. ह्मा आठलड्मात तात्काऱ माचे टें डय काढरे जाईर.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

स्थामी वमभतीभध्मे प्रत्मेक वलबागाची वातत्माने चचाा झारेरी आशे . प्रत्मेक वलबागारा भादशत

अवते की ह्मा तायखेरा आभची भुदत वॊऩणाय. त्माच्मा आधी तनवलदा प्रकक्रमेरा ककती लेऱ रागेर.
भा. आमक्
ु त :-

शे भुदतीतच ददरे शोते.

जुफेय इनाभदाय :-

५० राखाच्मा लय अवेर तय

४५ ददलव आऩल्मारा ऑनराईन ठे लाले रागते . त्माच्मा नॊतय

कदागचत आऩल्मारा प्रततवाद मभऱत नाशी . कभीत कभी ३ भदशन्मा आधी तयी ह्मा कारालधीत
तनलडणक
ू रागल्मा, भशावबा उळीया झारी, शा वलऴम टे क्नीकर अडचण........
भा. आमुक्त :-

१५ नोव्शें फयचा भाझा वलऴम आशे . काशी काभकाजात तुम्शी म्शटल्माप्रभाणे आऩरी अऩेषा

अवते की इन टाईभभध्मे कयाले ऩयॊ तु काभ कयताना भध्मेच तनवलदे ची अडचण मेते .
शोते, भग काशी रॅ ब्व शोते.

तनवलदा रयकॉर

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

एकदा शी भुदत वॊऩरी.......

भा. आमुक्त :-

त्माच्मा ३ भदशने अगोदय शी प्रोवेव वरु
ु केरी आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

वॊऩल्मानॊतय शा एकच वलऴम नाशी.

भा. आमुक्त :-

वगळ्मा वलऴमाचा.

जफ
ु ेय इनाभदाय :-

त्माॊची भुदत वॊऩल्मालय त्माच्मा ऩगा याची जफाफदायी कोणाची ? त्माच्मा दे मकाची जफाफदायी

कोणाची? तुम्शी आभच्माकडून कामोत्तय भॊजूयी घेता , म्शणजे आम्शारा ताॊत्रत्रक अडचणीभध्मे आणता
का?

भा. आमुक्त :-

आऩल्मारा कुठे शी ताॊत्रत्रक अडचणीभध्मे आणरे जाणाय नाशी.

जुफेय इनाभदाय :-

गोऴलाऱ्मात तवे नभद
ु कया. खयी ऩरयजस्थती ती गोऴलाऱ्मात द्मा.

भा. आमुक्त :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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इनाभदाय वाशे फ , काम शोते आताचे दय जुने आशे त आणण वभोयचा भाणूव आऩल्मारा कयतो .

जय ते न कयता आऩण तभ
ु च्मा भॊजयू ीमळलाम जास्तीच्मा दयाने काम केरे तय ते अडचणीचे शोते.
जुफेय इनाभदाय :-

वाशे फ, ऩामरकेची ऩयॊ ऩया आशे. त्माॊनाशी भादशत आशे . म्शणून ते अगोदयच जास्त दे तात.

भा. आमक्
ु त :-

कोणतीशी तनवलदा प्रकक्रमा तीन भदशने ऩदशरे अॅडव्शान्व वुरु केरे जातीर.

जुफेय इनाभदाय :-

कचऱ्माची तनवलदा काढून आज दोन लऴा झारी त्माचे काम झारे.

भा. आमुक्त :-

लेऱोलेऱी त्माच्माभध्मे इरेक्ळन आरे . तभ
ु चे तनणाम फदररे त्माभध्मे दय भॊजयू कयण्माच्मा

स्टे जरा आऩल्मारा गाड्मा दे ण्माचा तनणाम झारा त्माभुऱे ती तनवलदा आम्शी फॊद केरी.
जुफेय इनाभदाय :-

तो वलऴम शोऊन वशा भदशने उरटरे आशे त.

भा. आमुक्त :-

आता नव्माने तनवलदा काढरी जाईर.

जुफेय इनाभदाय :-

नव्माने तनवलदा प्रकक्रमा कयामरा ऩादशजे. ती केरी नाशी.

भा. आमक्
ु त :-

आता नव्माने तनवलदा प्रकक्रमा केरी आशे.

जुफेय इनाभदाय :-

१० टक्के लाढ दे ऊन आशे. त्मा ठे केदायारा ऩोवतो. नैवगगाक लाढ दे तो शा प्रकाय चारू आशे.

भा. आमुक्त :-

नव्माने तनवलदा काढरी जाईर.

भमरान डडवा :-

भा. आमुक्त वाशे फ , ऩाण्मावॊदबाात तुभच्मा तनदळानाव आणू इजच्छते , वोवामटी जे चाय इॊचाचे

कनेक्ळन घेतात, मळफ्टीॊग कयतात ती पाईर जेव्शा भशाऩामरकेकडे जाते ऩाणी डडऩाटा भेंटभधन
ू टॅ क्व

डडऩाटा भेंटभध्मे जाते ते ठीक आशे ऩयॊ तू नगययचनाकडे ऩण ऩाठलरी जाते . नवलन कनेक्ळनवाठी जाते
ते दठक आशे ऩण प्रत्मेक काभावाठी.............
भा. आमुक्त :-

आऩणाॊव वाॊगू इजच्छतो की ऩाणी कनेक्ळनचे ऩूणा अगधकाय लॉटय वप्राम डडऩाटा भेंटरा ददरे

आशे त. आमक्
ु ताॊकडे त्मा पाईर मेत नाशी . ते अगधकाय ळशय अमबमॊता आणण

कामाकायी अमबमॊताना

ददरे आशे त. त्माॊना तनदे ऴ दे ऊ की त्माच्मात गती दे ऊन रोकाॊचे तनणाम कयण्माचा.............
भमरान डडवा :-

जे काभ रलकय करु ळकता ते रलकय करुन घ्माले.

तनरभ ढलण :-

भा. आमुक्त वाशे फ ऩाणी डडऩाटा भेंटभध्मे खारच्मा रेलररा म्शणजे मरकेज अवे

र ककॊला

एखादी राईन द्मामची अवेर त्मालेऱी कभाचायी कभी अवल्मा कायणाने फऱ्माच लेऱी मरकेज अवतात .
त्माची कम्ऩरेन्ट करुन दे खीर ककॊला दव
ु ऱ्मा दठकाणी राईन तुटरेरी अवेर ककॊला काभ चारू अवतात
ततथे व्मस्त अवल्माभुऱे ततथऩमात कामालाशीवाठी ऩोशचू ळकत नाशी
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

. वलचायल्मानॊतय कभाचायी कभी
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अवल्माचे कायण वाॊगगतरे आशे त्माभुऱे जजथे आलश्मकता अवेर त्मा डडऩाटा भेंटभध्मे कभाचायी लाढला .
जेणेकरुन ऩाण्माचा अऩव्मम टाऱता मेईर आणण मोग्म ऩध्दतीने ते ऩाणी मभऱू ळकेर.
भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. ६८ :-

बाईंदय (ऩूल)ा मेथीर पाटक जरकॊु ब मेथन
ू मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीतीर नागयीकाॊना

टॉ कयद्लाये ऩाणी ऩुयलठा कयणे (खाजगी टॉ कयच्मा प्रतत पेया दय तनजश्चत करुन ऩाणी ऩुयलठा कयणे
काभाव आगथाक ल प्रळावकीम भान्मता मभऱणेफाफत. (ऩाणी ऩुयलठा वलबाग)

)

ठयाल क्र. 84 :-

भशानगयऩामरकेव्दाये भनऩा शद्दीतीर नागयीकांना आलश्मकतेनव
ु ाय टँ कयद्लाये ऩाणी ऩयु लठा कयण्माचे

भनऩाचे धोयण आशे . वदय टँ कय ऩाणी ऩयु लठा शा जरलादशनी नवरेल्मा इभायतींना तवेच जरलादशन्मांच्मा
अंनतभ टप्पमातीर कभी दाफाने ऩाणी ऩयु लठा शोणाऱ्मा इभायतींना ल खाजगी कामफक्रभांना भागणी केल्माव
भनऩाभापफत रु. १ ०००/-

प्रनत पेया इतके दय आकारुन टँ कय ऩयु वलण्मात मेतात. मा व्मनतरयक्त

भशानगयऩामरका षेत्रातीर झोऩडऩट्टी ऩरयवयात प्रनत टँ कय रु. ५००/- ळल्
ु क आकारुन टँ कय ऩयु वलण्मात मेतात.
आददलावी ऩाडे, धामभफक स्थऱे , धामभफक कामफक्रभ ल दवु ऴत ऩाणी ऩयु लठा शोणाऱ्मा इभायती, तवेच भनऩाचे
कामाफरमे मांना भोपत ऩाणी ऩयु लठा कयणे भशानगयऩामरकेचे दानमत्ल आशे. वदय मोजना ना नपा ना तोटा मा
तत्लालय याफवलरी जाते. उऩयोक्त टँ कय भनऩा बाडे तत्लालय घेऊन ऩाणी ऩयु लठा केरा जातो.
तयी वदय काभी लावऴफक अंदास्जत खचफ यक्कभ रु.

२,००,००,०००/- इतका खचफ अऩेक्षषत अवन
ू

त्माव आर्थक
फ ल प्रळावककम भान्मता दे त आशे . तवेच टँ कयद्लाये ऩाणी ऩयु लठा कयण्माची ननवलदे ची
भद
ु त वंऩरी अवल्माव त्माव भद
ु तलाढ न दे ता नवलन ननवलदा त्लयीत काढाली
आशे .

वच
ु क :- श्री. प्रळाॊत दऱली

अवा भी ठयाल भांडत

अनभ
ु ोदक :- श्री. भनोज दफ
ु े

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र . ६९, घोडफॊदय प्रलेळद्लायावभोय मळलाजी भशायाज ऩुतऱा फववलणे ल चौकाचे

वळ
ु ोमबकयण कयणे काभाच्मा वध
ु ायीत खचााव भान्मता दे णेफाफत.
ॊ े :रुऩारी मळद

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातन
ू भेरो-9 अंतगफत काभ वरु
ु अवन
ू याष्ट्रीम भशाभागफ -08

छत्रऩती मळलाजी भशायाज ऩत
ु ऱा ते लीय वालकय चौक (गोल्डन नेस्ट ऩमंत यस्त्माच्मा भध्मबागातन
ू
भेरो जात आशे . वदय काभांतगफत दब
ु ाजक भोकऱे करुन द्मालमाचे आशे . घोडफंदय ते जेवरऩाकफ मा
60 भी. रुं दीच्मा यस्त्मातगफत घोडफंदय वगणादे ली भंदीयाजलऱ श्री छत्रऩती मळलाजी भशायाज चौकाचे

वळ
ु ोमबकयण करुन अश्लारुढ ऩत
ु ऱा फववलणेकाभी भा. वलळेऴ भशावबा दद.02/03/201 9 ठयाल क्र.1 36

अन्लमे प्रळावकीम आर्थक
फ भान्मता प्राप्पत आशे . त्मानव
ु ाय ऩत
ु ऱा फववलणेकाभी ई-ननवलदा प्रककमे अंती
रु.2.95 कोटीचा प्रस्ताल ल प्राप्पत झारा अवन
ू वळ
ु ोमबकयण काभावाठी रु.65.93 रष एलढा खचफ

अऩेक्षषत आशे . वदय काभावाठी ननवलदा प्रकक्रमा कयालमाची आशे . तयी वदय काभावाठी वध
ु ायीत रु.3.61

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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कोटी यक्कभेच्मा अंदाजऩत्रकाव प्रळावकीम ल आर्थक
फ भान्मता दे णेव शी भा. भशावबा भंजुयी दे त
आशे .

अतनता भुखजी :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रबात ऩाटीर :-

आऩण टें डय काढामरा ऩैळाची भॊजूयी घेतो . शा वलऴम अवा आशे ह्माच्मा जोडीरा आणखीन

ऩण वलऴम अवतात ह्माच्माभध्मे ककती ड्रामव्शय आऩल्मारा घ्माम चे आशे त ते ह्माच्मात स्ऩष्ट्ट नाशी
आऩण ठे का दे ताना अळा व्मजक्तरा ददरा वभजा भरा ददरा रयक्लामयभें ट आम्शारा कऱलता ककॊला
डडऩाटा भेंटरा कऱलते भादशत नाशी ऩयॊ तू ककती ड्रामव्शय घेतरे ककती रोक काभालय आशे त.
भा. आमुक्त :-

ऩाटीर भॅडभ वलऴमाॊतय शोते . शा मळलाजी भशायाजाॊचा वलऴम चारू झारा. अवे काशी अवेर तय

आऩण चचाा करु.
प्रवलण ऩाटीर :-

वध्मा कामळमभया नाक्मालय अवरेरा ऩुतऱा आऩण......

भा. उऩभशाऩौय :-

एलढ वभजन
ू घ्मा की कामळमभयाऱ्मारा मळलाजी भशायाजाॊचा अश्लरुढ ऩत
ु ऱा आशे . तो आऩण

शरलत नाशी ऩयॊ तू इथन
ू भेरोची अराइनभेन्ट जाते आ णण वातत्माने यस्ता रुॊ दीकयणाभुऱे यस्ता ऊॊच
झाल्माभुऱे तो बाग वखर झारा आशे आणण काशी दठकाणी ऩूतऱा जजणा झारा आशे तो आऩण

फदरत नाशी. शा ऩूतऱा १८ भीटय शामले आणण ६० भीटय ह्मा यस्त्माच्माभध्मे जो रॉ गर फवतो ९ गुॊठे
जागा आशे त्मा जागेभध्मे वगनाई भॊददय आशे.......................
भा. आमक्
ु त :नाशी.

उऩभशाऩौय वाशे फ त्माॊची वुचना काम आशे अजस्तत्लात अवरेल्मा त्मारा कोण शात रालत

प्रवलण ऩाटीर :-

तोच वलऴम आशे ना.

भा. आमुक्त :-

त्मा ऩुतळ्माफद्दर काशी तनणाम कयामचा अवेर तय ऩदशरे वबागश
ृ ात मेईर.

प्रवलण ऩाटीर :-

ठीक आशे. भेरोचा जो प्रान शोता तो प्रान भधन
ू मेतो.

भा. उऩभशाऩौय :-

तो वलांना वलश्लावात घेऊन तनणाम करु.

भा. आमक्
ु त :-

वबागश
ृ ारा वलश्लावात घेतरे जाईर आणण त्माची जागा तनजश्चत केरी जाईर . त्मा ऩुतळ्माची

त्माच बागाभध्मे.
प्रवलण ऩाटीर :-

ठीक आशे . जो तनणा म घ्मार तो वबागश
ू वलांना वलश्लावात घ्मा . ऩयॊ तू जजथे तो
ृ ारा वाॊगन

ऩूतऱा फवलणाय आशे त तो स्ऩॉट ददल्री दयफायच्मा वभोयचा आरा वगनाई भॊददयाच्मा वभोयचा
वगनाई भॊददयाचा काम वलऴम ठयलरा आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. उऩभशाऩौय :-

त्मा वलऴमावाठी ग्राभवबा झारी आशे. वॊफॊगधत कॉन्रॅ क्टयळी फोरणे केरे आशे.............

भा. आमुक्त :-

भशाऩामरकेचा खचा न शोता भॊददय डेव्शरऩ शोईर

. भॊददय वलकमवत झाल्मानॊतय भूतीची

प्रततस्थाऩना शोईर त्माच्मानॊतय त्मा भॊददयारा शात रालरा जाईर.
प्रवलण ऩाटीर :-

अजून त्मा ग्राभवबेची...............

भा. आमुक्त :-

वलांळी चचाा केरी आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 69 :-

घोडफॊदय प्रलेळद्लायावभोय मळलाजी भशायाज ऩत
ु ऱा फववलणे ल चौकाचे वळ
ु ोमबकयण कयणे

काभाच्मा वुधायीत खचााव भान्मता दे णेफाफत.
ठयाल क्र. 85 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातन
ू भेरो-9 अंतगफत काभ वरु
ु अवन
ू याष्ट्रीम भशाभागफ -08

छत्रऩती मळलाजी भशायाज ऩत
ु ऱा ते लीय वालकय चौक (गोल्डन नेस्ट ऩमंत यस्त्माच्मा भध्मबागातन
ू
भेरो जात आशे . वदय काभांतगफत दब
ु ाजक भोकऱे करुन द्मालमाचे आशे . घोडफंदय ते जेवरऩाकफ मा
60 भी. रुं दीच्मा यस्त्मातगफत घोडफंदय वगणादे ली भंदीयाजलऱ श्री छत्रऩती मळलाजी भशायाज चौकाचे

वळ
ु ोमबकयण करुन अश्लारुढ ऩत
ु ऱा फववलणेकाभी भा. वलळेऴ भशावबा दद.02/03/201 9 ठयाल क्र.1 36

अन्लमे प्रळावकीम आर्थक
फ भान्मता प्राप्पत आशे . त्मानव
ु ाय ऩत
ु ऱा फववलणेकाभी ई-ननवलदा प्रककमे अंती
रु.2.95 कोटीचा प्रस्ताल ल प्राप्पत झारा अवन
ू वळ
ु ोमबकयण काभावाठी रु.65.93 रष एलढा खचफ

अऩेक्षषत आशे . वदय काभावाठी ननवलदा प्रकक्रमा कयालमाची आशे . तयी वदय काभावाठी वध
ु ायीत रु.3.61
कोटी यक्कभेच्मा अंदाजऩत्रकाव प्रळावकीम ल आर्थक
फ भान्मता दे णेव शी भा. भशावबा भंजुयी दे त
आशे .

ॊ े
वच
ु क :- श्रीभ. रुऩारी मळद

अनभ
ु ोदक :- श्रीभ. अतनता भख
ु जी

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. ७०, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वलवलध वलबागातीर लाशनाॊलय ठे का ऩध्दतीने

लाशन चारक ऩयु लठा कयणेकाभी लावऴाक तनवलदा भागवलणेव आगथाक प्रळावकीम भॊजयू ीफाफत.
ददऩारी भोकाळी :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभध्मे वलवलध वलबागात ठे का ऩध्दतीने कभाचायी वलवलध

ठे केदायाभापात ऩुयवलरे जातात. उदा.:- आयोग्म वलबाग, वॊगणक वलबाग, फाॊधकाभ वलबाग, लन वलबाग,

अजग्नळभन वलबाग इ . वलबागात वुभाये 1500 कभाचाऱ्माॊची ठे का ऩध्दतीने नेभणूक केरेरी आशे . मा
वला क भाचाऱ्माॊना PF, ESIC ल इतय ववु लधा काशी ठे केदायाभापात ददल्मा जात नवल्माने कभाचायी
आॊदोरने कयतात त्माभुऱे प्रळावनाव माचा नाशक बुदंड वशन कयाला रागतो

. तवेच शे वला ठे के

वलवलध ठे केदायाॊचे अवल्माने त्माॊचा कारालधी वॊऩल्मानॊतयशी तनवलदा न भागवलता त्माॊना भुदत
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

लाढ
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दे लून काभ वुरु ठे लरे जात अवल्माने तनवलदे च्मा भॊजुयीव ल भुदतलाढीव
काभात वव
ु त्र
ू ता मेत नाशी.

, नवलन तनवलदा भागवलणे

कयीता, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा आस्थाऩनेलय वलवलध वलबागात ठे का ऩध्दतीने

कभाचायी उऩरब्ध कयणेकयीता एकत्रत्रत तनवलदा भागवलणेचा ठयाल भा

. भशावबेभध्मे भॊजुय कयण्मात

आरा शोता त्माप्रभाणे प्रळावनाने तनवलदा भागवलरी शोती . ती तनवलदा भॊजयु ीस्तल प्रळावनाने रलकयात
रलकय वादय कयाली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
वलणा बोईय :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजयू .

प्रकयण क्र. 70 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामर केच्मा वलवलध वलबागातीर लाशनाॊलय ठे का ऩध्दतीने लाशन चारक

ऩयु लठा कयणेकाभी लावऴाक तनवलदा भागवलणेव आगथाक प्रळावकीम भॊजयू ीफाफत.
ठयाल क्र. 86 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभध्मे वलवलध वलबागात ठे का ऩध्दतीने कभाचायी वलवलध

ठे केदायाभापात ऩुयवलरे जातात. उदा.:- आयोग्म वलबाग, वॊगणक वलबाग, फाॊधकाभ वलबाग, लन वलबाग,

अजग्नळभन वलबाग इ . वलबागात वुभाये 1500 कभाचाऱ्माॊची ठे का ऩध्दतीने नेभणूक केरेरी आशे . मा
वला कभाचाऱ्माॊना PF, ESIC ल इतय ववु लधा काशी ठे केदायाभापात ददल्मा जात नवल्माने कभाचायी
आॊदोरने कयतात त्माभुऱे प्रळावना व माचा नाशक बुदंड वशन कयाला रागतो

. तवेच शे वला ठे के

वलवलध ठे केदायाॊचे अवल्माने त्माॊचा कारालधी वॊऩल्मानॊतयशी तनवलदा न भागवलता त्माॊना भुदतलाढ
दे लून काभ वुरु ठे लरे जात अवल्माने तनवलदे च्मा भॊजुयीव ल भुदतलाढीव
काभात वुवूत्रता मेत नाशी.

, नवलन तनवलदा भागवलणे

कयीता, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा आस्थाऩनेलय वलवलध वलबागात ठे का ऩध्दतीने

कभाचायी उऩरब्ध कयणेकयीता एकत्रत्रत तनवलदा भागवलणेचा ठयाल भा

. भशावबेभध्मे भॊजुय कयण्मात

आरा शोता त्माप्रभाणे प्रळावनाने तनवलदा भागवलरी शोती . ती तनवलदा भॊजुयीस्तल प्रळावनाने रलकयात
रलकय वादय कयाली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
वुचक :- श्रीभ. ददऩारी भोकाळी

अनुभोदक :- श्रीभ. वलणा बोईय

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र . ७१, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वालाजतनक ळौचारमे माॊचे दै नॊददन

वॊचरन, दे खबार, दरु
ु स्ती कयणे काभाफाफत.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

ज्माप्रभाणे ये ल्ले स्टे ळन , भॉल्व, शॉटे ल्व भधीर ळौचारमाची वापवपाई ल दे खबार दरु
ु स्ती

मोग्म रयतीने शाऊवककवऩॊग कॊऩनीतपे केरी जाते

. त्माच धतीलय मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेतीर

एकूण 187 वालाजतनक ळौचारमाॊ ची दै नॊददन वापवपाई ल दे खबार दरु
ु स्तीकयीता शाऊवककवऩॊग
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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कॊऩनीची नेभणूक कयणेकयीता भा . भशावबेने दद .07/06/2019 ठयाल क्र . 24 अन्लमे एकच तनवलदा

भागलाली अवा ठयाल ऩारयत केरा शोता . त्माप्रभाणे प्रळावनाने मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर
वालाजतनक ळौचारमे माॊचे

दै नॊददन वॊचरन , दे खबार, दरू
ु स्ती कयणे काभाफाफतची एकच तनवलदा

भागवलरी अवून प्रळावनाने ती तनवलदा भॊजुय कयाली . वदय शाऊव ककवऩॊग एजन्वीने ळावन तनदे ळ ,
वच
ु ना ल ऩरयऩत्रकानव
ू ाय भेशतय, लाजल्भकी ल इतय वभाजातीर वपाई कयणाऱ्मा कभाचाऱ्माॊना प्राधान्म
दे ण्मात माले तवेच व द्मजस्थतीत ळौचारम वापवपाई कयणाये कॊत्राटदाय चाॊगल्माप्रकाये काभ कयीत

नाशीत. भे. मवटीझन अराईड ववलावेव शे कॊत्राटदाय चाॊगरी काभे कयीत अवल्माने त्माॊना प्रबाग क्र .1
भधीर ळौचारमावाठी 30 वपाई काभगाय ल भुख्म कामाारम इभायतीभधीर 22 वपाई काभगाय भॊजुय
दयाने ऩुयलठा

कयण्माव 3 भदशन्माॊऩमंत भुदतलाढ दे ण्मात मेत आशे

. तवेच भशाऩामरका भुख्म

कामाारम, वला प्रबाग कामाारम इभायतीभधीर दै नॊददन वापवपाई कभाचायी नवलन तनवलदे भध्मे
वभावलष्ट्ट करुन घेण्माव शी भा. भशावबा भान्मता दे त आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
मवभा ळाश :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

प्रवलण ऩाटीर :-

ळौचारमाफद्दर काम तनणाम झारा.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय भशाऩामरकेचे जे ळौचारम आशे त त्माॊची वापवपाई व्मलजस्थत शोत नाशी त्माची

दे खबार तनगा शोत नाशी कूठे वॊडाव तट
ु रेरा अवतो कुठे कडी तट
ू रेरी तय कुठे राईट नवते

वापवपाई शोत नाशी तत कडे ऩाणी नवते . त्माभुऱे ज्मा नगयवेलकाच्मा लॉडाात ळौचारम आशे त त्मा
नगयवेलकाची नेशभी कम्ऩरेन्ट अवते . ती कम्ऩरेन्ट दयू कयण्माकरयता भागे

.

७ जूनरा जी भशावबा

झारी शोती त्मा भशावबेत आऩण अवा तनणाम घेतरा शोता की ज्माप्रभाणे ये ल्ले स्टे ळन

, शॉटे ल्व,

भॉर, रे न मेथे ज्माप्रभाणे शाऊवककऩीॊग कॊऩनी काभ कयते त्माप्रभाणे व्मलजस्थत वापवपाई शोते . तीच
कॊऩनी त्माची जी दे खबार दरु
ु स्ती आशे . तीच कयते एकच एजन्वी अवेर तय आऩण त्माॊना ऩकडू
ळकतो. त्माॊना रामफर करु ळकतो की शे तुभचे काभ आशे की तुम्शी दे खये ख ऩण कया

. व्मलजस्थत

भेन्टे न ऩण कया आणण वाप वपाई ऩण शोईर. अळाप्रकाये तो ठयाल केरा शोता. त्माप्रभाणे ती तनवलदा
आरी शोती . त्माप्रभाणे ती तनवलदा भॊजयू कयाली . भध्मॊतयी ळावनाचा एक जी .आय. ऩण आरा शोता

की, जे लाल्भीकी / भेशतय वभाजाचे आशे त , त्मा वभाजातीर रोकाॊना प्राधान्माने काभ द्मा . म्शणून
आऩण त्मा कॊऩनीरा अवे वाॊगामचे.......
भा. आमुक्त :-

भुद्दा अवा आशे की ह्माभध्मे याज्म ळावनाच्मा वभाज कल्माण वलबागाचा १० जुरै २००७ चा

ळावन तनणाम आशे . वऩढीजात वभाज काभ कयतो त्मा वभाजाची उन्नती व्शाली आणण तो वभाज ऩढ
ु े
माला ह्मावाठी ह्माच्मा ज्मा तनवलदा प्रकक्रमा

आशे त त्मा वभाजाच्मा वॊस्था कयाव्मात आणण त्मा

वॊस्थेरा शे काभ द्माले अवा वभाजकल्माण वलबागाचा तनणाम आशे . म्शणून शे पेय आम्शी आऩल्माकडे
आणरे.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ, तो तनणाम आम्शी लाचरा . ह्मा तनणामाभध्मे अवे मरशरे शोते की , लाल्भीकी आणण

भेशतय वभाजातीर कुटूॊफ वॊस्था आशे.
भा. आमुक्त :-

नव
ु ते वापवपाई कयणे तय आशे च ऩण त्माचे कामाऩारन कयणे त्माॊच्माकडे जाले.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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प्राधान्माने द्माले . प्राधान्म म्शणजे प्रेपयन्व द्माले . इट इज नॉट कम्प्रवयी . त्मा जी .आय.

भध्मे अवे म्शॊ टरे आशे की , लाल्भीकी आणण भे शतय वभाजाच्मा रोकाॊना तम्
ु शी प्राधान्माने काभ द्माले
त्माप्रभाणे आऩण ठयालाभध्मे नभुद केरे आशे की

, तुम्शी ज्मालेऱी टें डय घेता , तुम्शी जे कभाचायी

अऩॉईंट कयणाय त्मालेऱेरा लाल्भीकी / भेशतय वभाजाचे रोकच अऩॉईंट कया.
भा. आमक्
ु त :-

ऩाटीमवऩेळन नाशी आरी तय भग दव
ु ऱ्मारा द्मा.

तनरभ ढलण :-

आमुक्त वाशे फ, फयोफय आशे.

भा. आमुक्त :-

ळावन तनणाम अवे आशे त , स्लच्छता दे खबार , दरु
ु स्ती, गटाय फाॊधकाभ दरु
ु स्ती , ळौचारम

फाॊधकाभाव रागणाये वला वादशत्म खये दी ल काभगाय कॊत्राट लाल्भीकी

/ भेशतय वभाजातीर वपाई

कभाचायी कुटूॊत्रफमाॊच्मा ळावन नोंदणीकृत वशकायी वॊस्था वॅनेटयी भाटा ह्माॊना प्रथभ प्राधान्माने दे ण्मात
माले अवे आशे .

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

ठयालाभध्मे तेच म्शॊ टरे आशे की त्माॊना प्रथभ प्राधान्म दे ण्मात माले.

ददऩक खाॊत्रफत :आशे.

वाशे फ, तुम्शी काम म्शणता , जो टें डय काढरे आशे तो ऩात्र नाशी

म्शणून ते रय -कॉर कयामचे

भा. आमुक्त :-

तोच तय भुद्दा आशे . एक वॊधी ह्माॊना द्मामरा रागेर आणण शा ऩाटीमवऩेट नाशी झारा तय

दव
ु ऱ्मारा दे ऊ.

प्रवलण ऩाटीर :-

भागची जी वॊस्था शोती त्माॊचा रयऩोटा चाॊगरा नाशी

. त्माच्माफद्दरच्मा अनेक तक्रायी आशे त .

खयच तक्रायी आशे त, बयऩुय तक्रायी आशे त. काशीच रष दे त नाशी.
स्नेशा ऩाॊडे :-

कमभळनय वाशफ , भेयी एक वच
ु ना शै | जैवे ऩाटीर वाशफने कशॉ की ळौचारम तट
ु े

-पुटे शै ,

रयऩेरयॊग नशी शोते शै तो अऩने ऩाव रयऩेरयॊग के मरए फाॊधकाभ डडऩाटा भेंट शै | रयऩेरयॊग का काभ वॊस्था
को नशी ददमा जाए| अऩने ऩाव शी यखे, क्मों की शभ उवका भोफदरा दे ते शै रयऩेरयॊग कयें गे तो.......
भा. आमुक्त :-

त्माच्मात काम शोते , एका दठकाणी कोंडा जातो एका दठकाणी राईट जाते . भग त्माचा रयऩोटा

शोणे त्माचे वॉग्ळन शोणे त्माभऱ
ु े रोकाॊची गैयवोम शोते इन टाईभ ते ततथे झारे ऩादशजे
वॊस्था याशीरी तय चाॊगरे शोईर.

. त्मावाठी

स्नेशा ऩाॊडे :-

वाभाजजक वॊस्था औय मशाॉ के स्थातनक रोगोंको प्राधान्म दे के टें डय रयकॉर ककमा जाए एैवी

भेयी वुचना शै| स्थातनक रोग जो लाल्भीकी / भेशतय वभाजकी वॊस्था शै.......

भा. आमक्
ु त :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वपाई आमोगावभोय ह्माची चचाा झारी

. वपाई आमोगाचे उऩाध्मष आणण वदस्म त्मा

वभाजाच्मा प्रतततनधीरा वाॊगगतरे , तम्
ु शी त्माच्मावाठी वॊस्था यजजस्टडा कया . आऩल्मा स्लत :चे फॉक
फॅरेन्व लाढलरे ऩादशजे. त्माॊनी ऩुढे आरे ऩादशजे ना.
स्नेशा ऩाॊडे :-

लशी भै फोर यशी शू| लाल्भीकी औय भेशतय वभाज की वॊस्था के स्थातनक रोग.................
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. भशाऩौय :-

स्थातनक रोगो को प्राधान्म ददमा जाए|

तनरभ ढलण :-

ळावन तनणामाप्रभाणे अॊभरफजालणी कयामची अवेर तय त्माभध्मे ज्मा बमॊकय अटीळती

घातल्मा आशे त.........
भा. आमुक्त :-

ळावन तनणामाप्रभाणे.

तनरभ ढलण :-

ळावन तनणामाप्रभाणे आऩण फोरता की ह्माॊना द्मामचे आशे . त्मा वभाजारा नक्की द्मा. ऩण

त्मा वभाजारा दे ताना ज्मा टें डयच्मालेऱी अटीळती घातल्मा जातात . ळावनाच्मा तनणामानुवायच कया .
वोमीनुवाय अटी, एखाद्मारा वला वोमी अवतीर ती व्मक्ती डोळ्मावभोय ठे लून ते टें डय काढू
खयोखय त्माॊना द्मामचे आशे शे ह्मा उद्देळाने टें डय काढा.

नका. ते

गगता जैन :-

वाशे फ, ऩॊतप्रधान वाॊगतात, स्टाटा अऩ, स्टॅ न्डअऩ भग तुम्शी नवलन काभ कयणाऱ्मारा चान्वच

दे णाय नाशी भग त्मा स्टाटा अऩरा अथा काम?
भा. आमुक्त :-

प्रत्मेक काभाच्मा भमाादा अवतात ५-१० राखाचे काभ एकदभ नव्मारा दे ता मेते ऩण कोटीची

काभ तुम्शी नव्मारा द्मामरा रागरे आणण काशी चक
ु झारी तय ऑडीटरा अजून ऑब्जेक्ळन मेते.
गगता जैन :-

भी ळौचारमाच्मा वपाई फाफत फारते. वपाईवाठी काम अनब
ु ल ऩादशजे तम्
ु शी फोरा.

भा. आमुक्त :-

तुम्शी ठयला ना, त्माच अशाता, श्रेणी वाॊगु ळकता.

गगता जैन :-

जय नवलन वॊस्था तुभच्माकडे काभ कयामरा मेत अवेर तय एलढा अनुबल ऩादशजे . वापवपाई

कयामरा अनब
ु लाची गयत नवते . ऩयॊ तु ते जय कयत अवतीर तय त्माॊना ददरेच ऩादशजे आणण
त्मानुवाय त्माची अॊभरफजालणी कया.
स्नेशा ऩाॊडे :-

स्थातनक रोगों को प्रा धान्म ददमा जाए मश भेयी वच
ु ना मरजीए | स्थातनक नशी आए तो फाशय

के मरमे जाए|

भा. भशाऩौय :-

टें डय प्रोवेव भे जो आमेंगे उनको रेंगे उवभे कैव ददखेगा|

गगता जैन :-

वाशे फ, आऩल्माकडे जेव्शा टें डय काढरे जाते तेव्शा काम शोते . आऩरी अटीळती लाचरी आशे

का? आता वाॊगगतरे अनु बल ऩादशजे . वापवपाईभध्मे काम अनुबल ऩादशजे भरा शी भादशत नादश

.

दव
ु ये मभया बाईंदयभध्मे काभ केरेरा अनुबल ऩादशजे . आऩल्मारा चाॊगरे काम्ऩीटे ळन नको आशे का ?
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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कुठरेशी टें डय भी लाचतो त्मात ऩदशरी अट शी का टाकता की , मभया बाईंदयभध्मे केरेरे काभ ऩादशजे .
फाशे रुन भागला ना. चाॊगरी कॉम्ऩीटे ळन घ्मा.
भा. आमुक्त :-

कुठे शी केरेरे चारेर.

गगता जैन :-

वाशे फ, तुम्शी अटीळती लाचा ना . आऩण काम अटीळती ठे लतो ती लाचरी आशे का ? आता शे

जे ळौचारम वपाई वाॊगता , भरा एक भादशत ऩडत नाशी आऩण अनुबल कळारा भागतो . वाशे फ भरा
एक वाॊगा आऩल्मा अटीत अवे का म आशे का त्मात अनुबल ऩादशजे . जे अनुबली आशे त त्माच्मात
आऩण वॊतुष्ट्ठ नादशत . ज्मा अनुबलीॊनी काभ केरे त्माॊचे काभ फयोफय नाशी अवे आता वाॊगगतरे
नव्माॊना चान्व द्मामचा नाशी का?

.

भा. आमुक्त :-

वी.व्शी.एव.वी. गाईडराईन्व प्रभाणे नव्मारा काशीच भादशत नाशी अळाॊना चान्व ददरा तय

आणखी अडचणीत मेऊ. त्माने, नव्माने कुठे शी काभ केरेरे अवाले. बाईंदय भध्मेच ऩादशजे अवे नाशी.
गगता जैन :-

तुभच्माकडे नवलन वॊस्था मेत अवेर.....

भा. आमुक्त :-

स्ऩधाा शोईर अवे कयामरा ऩादशजे.

गगता जैन :-

भरा लाटत नाशी स्लच्छता आणण रयऩेमरयॊगच्मा काभाचा काम अनुबल ऩादशजे.

भा. आमुक्त :-

त्माॊनी शाऊवककऩीॊगचे इतयत्र काभ केरे अवरे ऩादशजे.

गगता जैन :-

शाऊवककऩीॊगच्मा काभावाठी आऩल्मारा भेशतय वभाजारा प्राधान्म द्मामचे आशे

शाऊवककऩीॊगचे काभ कयते का?

. ती वॊस्था

भा. आमुक्त :-

भेशतय वभाजाचे भोठ्मा प्रभाणालय दे ळ ऩातऱीलय काशी ऑगानामझेळन आशे ते काभ कयतात.

गगता जैन :आशे.

वाशे फ त्मा ऑगानामझेळनचे नाल भेशतय वभाजालय नवते . भाझ्माकडे शाऊवककऩीॊग एजन्वी

भा. आमुक्त :-

भेशतय वभाजाचे वध्
ु दा आशे त.

गगता जैन :-

दठक आशे. तुम्शी त्माॊना प्राधान्म दे ता?

भा. आमक्
ु त :-

त्माॊना ददरे ऩादशजे.

गगता जैन :-

नवलन वॊस्था आरी तय दे णाय नाशी का?

भा. आमुक्त :-

ते कोणी नाशी आरे तय आऩण त्माॊना दे ऊ.

गगता जैन :भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वाशे फ, भरा लाटते शी अट त्रफरकुर टाकू नमे.

भा. आमक्
ु त :-

भॅडभ, भेशतय वभाजाची अट टाकालीच रागेर.

गगता जैन :-

भी भेशतयचे नाशी फोरत भी अनब
ु ल वाॊगता ते फोरते.

भा. आमुक्त :-

दठक आशे. नवलन आरे तय त्माॊनाशी दे ऊ.

गगता जैन :-

कुठे तयी नवलन भाणवाॊना चान्व द्मा आणण भेशतय वभाजारा प्राधान्म द्मा.

भा. आमक्
ु त :-

ऩदशरे प्राधान्म ददरे जाईर.

गगता जैन :-

रयऩेमयचे ककयकोऱ काभ भेशतय वभाज करु ळकत नाशी . त्मातरा बाग नादशच आशे . ते शी

कायऩेन्टयरा ऩकडून आणणाय आणण कडी दयलाजा दठक कयणाय . आऩल्मारा काम अट ऩादशजे तुम्शी
त्माशी काभाचा अनुबल ऩादशजे.
वुयेळ खॊडर
े लार :-

दोन्शी एक वाथ शोऊ ळकत नाशी. आऩण कवे कयणाय वाशे फ वलऴम अवा आशे की वापवपाई

आणण भेन्टे नन्व ऩदशरा दोन्शी डडऩाटा भेंट लेगऱे शोते

. आता आऩण एकारा द्मामचा ठयाल कयतो

कायण ह्माच्माने भेन्टे न चाॊगरे शोईर . ऩयॊ तु वपाईलाल्मारा भेन्टे नन्वचा अनुबल अवणाय नाशी आणण

भेन्टे नन्वलाल्मारा वपाईचा अनुबल अवणाय नाशी . त्माभुऱे अनुबलाचा वलऴम आशे . त्मावाठी चाॊगरे
डडवीजन घ्माले रागेर.
भा. आमुक्त :-

शा गोऴलाया जय फायकाईने लाचरा तय तभ
ु च्मा रषात आरे अवते

. खॊडर
े लार फोररे

त्माप्रभाणे फाॊधकाभाची आणण भेन्टे नन्वची लेगऱी वॊस्था कया आणण वपाईची लेगऱी कया
भाझ्मा प्रस्तालातच आशे.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

ठयालाभध्मे अजूनऩमंत तवेच शोते की फाॊधकाभ वलबाग भेन्टे नन्व

. अवे

, दे खबार दरु
ु स्ती . वाशे फ

वलऴम अवा आशे , एखाद्मा वॊडावचा दयलाजा तुटरा तय आऩण त्मा इॊजजतनअयकडे जातो

. तो

इॊजजतनमय फोरतो, फजेट नाशी, तयतुद नाशी. फजेट वॊऩरेरे आशे . भग तो दयलाजा तुटेऩमंत रयऩेमरयॊग
शोत नाशी.

भा. आमक्
ु त :-

वाधा वलऴम आशे . भेन्टे नन्व आणण वापवपाई शे एकत्र केरे तय इथरे जे गयीफ वॊस्थाधायक

आशे त ते ऩात्र शोत नाशी. त्माॊच्माकडे ती कॅऩेमवटी नाशी. तेलढे त्माॊचे फॉक फॅरन्व नाशी.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

ज्मालेऱी दोन एजन्वी काभ कयतात तेव्शा त्माॊचे ऩटत नाशी.

गगता जैन :-

वाशे फ, त्मात लाद व्शामचे काशीच कायण नाशी . आऩरे भेन रयजन आशे की आऩल्माकडे पॊड

नाशी. पॊड याखील ठे ला . आरे की तुम्शी ऑडाय द्मा की , दोन ददलवाच्मा आत ककॊला दोन तावाच्मा
आत कयामचे आशे .

का शोत नाशी ? दयलेऱी आऩण शात उचर तो. आऩल्माकडे शोत नाशी . म्शणजे

आऩण एलढे अकामाषभ आशोत का ? का शोत नाशी , शे टें डय दे ण्माऩेषा तुम्शी पक्त दोन भाणव योज
वगऱीकडे कपयणाय की काम भेन्टे नन्व ऩादशजे ती वॊस्था कयणाय. वपाई भेशतय वभाजारा द्मा.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

ऩल
ू ी आऩरी त्माच ऩध्दतीची शोती. ते कामाषभतेने कयत नाशी.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

शा टे म्ऩययी फजेट करु मा . त्माच्मात तुम्शी फघा वॅटीवपॅक्ळन काम आशे . एक्झाम्ऩर नमना

भॅडभच्मा ततकडे वापवपाई वरु
ु आशे

. म्शणन
ू एक चाॊगरे प्रऩोजर भॉडर आऩण आणरे आशे

भशाऩामरकेतीर ळौचारमाची जी वापवपाई शोत शोती आणण आज जी वा
पयक आशे. पयक जाणलतो म्शणून आऩण ऩामरट प्रोजेक्ट करु मा.

.

पवपाई शोते त्माच्माभध्मे

रयटा ळाश :-

भॅडभ, वलऴम जो ठे के का चर यशा शै भैने कमभळनय वाशफ औय वदस्मोंकी फात बय वबा भे

कशना चाशती शू की , प्रबाग क्र .१ भे जादा वे जादा झोऩडऩट्टी ळौचारम दयु स्ती का वापवपाई का
फशोत प्रोब्रभ शै | औय शभने फशोत फाय आऩके ऩाव कम्प्रेन्ट ककमा शै | अबी वाशफ ने फोरा कयोडो

का कॉन्रॅ क्ट शोता शै तो नए आदभी को दे ने वे डय रगता शै अगय लो नशी कय ऩाएगा तो वा भै मश

जानना चाशूॊगी की कयोडो का कॉन्रॅ क्ट रेने के मरए गदा था ना वभझ तो आता नशी शै
| उवको
वभझ शोगी तो लो टें डय रेने को आएगा , दव
ु यी फात वापवपाई शभ अऩने घय भे कये भशाऩामरका के
ळौचारम भे कये मा यस्ते भें कये वापवपाई तो वापवपाई शोती शै | इवभे मभया बाईंदयभे जजवने बी
ककमा उवको दे ने का मश कौनवी फात शै | मश लाक्म ठयाल भे वे तनकार दो | कशी बी जजनके ऩाव
अनुबल शै लो कय वकता शै टें डय बय वकता शै|
भा. आमक्
ु त :-

ओऩन टू ऑर.

रयटा ळाश :-

ओऩन टू ऑर यखीए औय दव
ु यी फात जो वभाज को प्राधान्म दे ने का शै तो उनको प्राधान्म

दो अगय उनके रोग आते शै तो उनको दे दो औय नशी कयते तो प्रामव्शे ट आते शै तो उनके ऩाव वे
उन्शोने जशॉ काभ ककमा शै लशॉ का अनब
ु ल रेटय भाॉगो मा एक्ववऩरयमन्व का रेटय भाॉगो|
गगता जैन :-

वाशे फ, वला टें डय अवे टाका की तुम्शी कुठे शी काभ केरे अवेर चारेर.

भा. भशाऩौय :-

वुचनेवश ठयाल भॊजूय.

भा. आमुक्त :-

टें डय बयताना ते फघत नाशी आऩण चचाा कयतो.

गगता जैन :-

खाॊत्रफत वाशे फ, तम्
ु शी फोरा.

ददऩक खाॊत्रफत :-

टें डय केरेरे अवतात त्माप्रभाणे कयामरा रागेर.

गगता जैन :-

मभया बाईंदयभध्मे काभ करुन झारेरा ककॊला अनुबल अवरेरा.

ददऩक खाॊत्रफत :-

१० राखाच्मा लय काभ अवतीर तय कन्डीळन टाकालीच रागते.

शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. भशाऩौय भॅडभ , वापवपाईचे टें डय आणण रयऩेमरयॊग ह्माचे दोघाॊचे टें डय अरग कया

एकाच वॊस्थेरा दे णाय तय ते शोणाय नाशी. शा लाद शोणाय आणण वापवपाई शोणाय नाशी.

. ते

गगता जैन :-

वाशे फ, टें डय वापवपाईचे काढा दोन भाणवे रयक्रुट कयणाय तय टें डयऩेषा स्लस्त ऩडणाय. त्माॊची

एक ड्मट
ु ी ठे ला की तम्
ु शारा योज जामचे , योज फघामचे आणण रयऩेमरयॊग अवेर ते कयामचे . मवम्ऩर
काभ आशे . कळारा कॉम्प्रीकेळन कयतो . भरा भादशत नाशी त्माॊना ळौचारम लगा करुन द्मामचे . १०
त्माॊनी फघामचे ततथे काम प्रॉब्रभ अवेर तय तो जफाफदाय अवणाय , वलऴम वॊऩरा. भेशतय वभाजारा
वापवपाईरा प्राधान्म द्मा. त्माॊची वॊस्था जॉईंट टें डयभुऱे शोत नाशी ना , भग त्मा वभाजालय अन्माम
नाशी का?

प्रबात ऩाटीर :-

ह्माच्माभध्मे आऩल्मारा वाॊगता मेईर ना , ज्माॊना टें डय दे ऊ त्माॊनी जास्तीत जास्त भेशतय

वभाजाचे रोकाॊचा वभालेळ कयाला.
भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 71 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वालाजतनक ळौचारमे माॊचे दै नॊददन वॊचरन , दे खबार,

दरु
ु स्ती कयणे काभाफाफत.
ठयाल क्र. 87 :-

ज्माप्रभाणे ये ल्ले स्टे ळन , भॉल्व, शॉटे ल्व भधीर ळौचारमाची वापवपाई ल दे खबार दरु
ु स्ती

मोग्म रयतीने शाऊवककवऩॊग कॊऩनीतपे केरी जाते

. त्माच धतीलय मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेतीर

एकूण 187 वालाजतनक ळौचारमाॊची दै नॊददन वापवपाई ल दे खबार दरु
ु स्तीकयीता शाऊवककवऩॊग

कॊऩनीची नेभणूक कयणेकयीता भा . भशावबेने दद .07/06/2019 ठयाल क्र . 24 अन्लमे एकच तनवलदा

भागलाली अवा ठयाल ऩारयत केरा शोता . त्माप्रभाणे प्रळावनाने मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर
वालाजतनक ळौचारमे माॊचे दै नॊददन वॊचरन

, दे खबार, दरू
ु स्ती कयणे काभाफाफतची एकच तनवलदा

भागवलरी अवून प्रळावनाने ती तनवलदा भॊजुय कयाली . वदय शाऊव ककवऩॊग एजन्वीने ळावन तनदे ळ ,
वच
ु ना ल ऩरयऩत्रकानव
ू ाय भेशतय, लाजल्भकी ल इतय वभाजातीर वपाई कयणाऱ्मा कभाचाऱ्माॊना प्राधान्म
दे ण्मात माले तवेच वद्मजस्थतीत ळौचारम वापवपाई कयणाये कॊत्राटदाय चाॊगल्माप्रकाये

काभ कयीत

नाशीत. भे. मवटीझन अराईड ववलावेव शे कॊत्राटदाय चाॊगरी काभे कयीत अवल्माने त्माॊना प्रबाग क्र .1
भधीर ळौचारमावाठी 30 वपाई काभगाय ल भुख्म कामाारम इभायतीभधीर 22 वपाई काभगाय भॊजुय
दयाने ऩुयलठा कयण्माव

3 भदशन्माॊऩमंत भुदतलाढ दे ण्मात मेत आशे

. तवेच भशाऩा मरका भुख्म

कामाारम, वला प्रबाग कामाारम इभायतीभधीर दै नॊददन वापवपाई कभाचायी नवलन तनवलदे भध्मे
वभावलष्ट्ट करुन घेण्माव शी भा. भशावबा भान्मता दे त आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
वुचक :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

अनुभोदक :- श्रीभ. मवभा ळाश

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

नगयवगचल :भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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प्रकयण क्र . ७२, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ष्ाोाुत्रातीर स्भ ळानबूमभतीर जऱाऊ राकडे

ऩयु लठा काभाव भॊजयू ी मभऱणेफाफत.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातून उत्तन

, भोलाागाल, याईगाल, भुधाागाल, बाईंदय (ऩ.)

बोरानगय, बाईंदय (ऩल
ू )ा फॊदयलाडी, गोडदे ल, नलघय, मभयायोड, ऩेणकयऩाडा, कामळगाल, घोडफॊदय गाल ,
ये तीफॊदय, चेनागाल माप्रभाणे भशानगयऩामरकेच्मा भारकीच्मा एकुण 14 स्भळानबुभी आशे त.

वदयच्मा स्भळानबुभीभध्मे प्रेत दशनाकयीता जऱाऊ राकडे ऩुयलठा कयणे काभाचा लावऴाक ठे का

भे.एभ.डी. दालडा माॊना दे ण्मात आरेरा आशे . वदय लावऴाक ठे क्माची भुदत भाशे पेब्रुलायी 2019 भध्मे
ऩुण ्ा शोत आशे . त्माभुऱे स्भळानबुभी कयीता जऱाऊ राकडे खये दी कयणेकाभी नव्माने तनवलदा भागवलणे
आलश्मक आशे.

वदय काभी वन

2019-20 मा आगथाक लऴाातीर अथावॊ कल्ऩीम अॊदाजऩत्रकात फेलायव प्रेत

वलल्शे लाट/राकडे खये दी कयणे मा रेखामळऴााखारी रु.75,00,000/- इतकी तयतुद कयण्मात आरी आशे.
स्भळानबभ
ु ी कयीता जऱाऊ राकडे खये दी कयणे शी तनयॊ तय चारणायी प्रकक्रमा आशे

. त्माभऱ
ु े

वदय काभी प्रती लऴी तनवलदा प्रकक्रमा कयणे , तनवलदे व भान्मता घेणे, माकाभी फयाच कारालधी रागतो.
त्माभुऱे माकाभी 03 लऴााकयीता नव्माने तनवलदा भागलून दय तनजश्चत कयणे तवेच तनवलदे व अॊततभ
भॊजुयी प्राप्त शोईऩमंत वद्मजस्थतीत कामायत अवरेल्मा तनवलदाकायाव काभाची भुदतलाढ दे णे ल
त्माकाभी मेणाऱ्मा खचााव भा . भशावबेची आगथा क ल प्रळावकीम भॊजुयी मभऱणेव शी भा
भॊजयु ी दे त आशे.

. भशावबा

शवभुख गेशरोत :-

भाझे अनुभोदन आशे.

स्नेशा ऩाॊडे :-

भेयी इव वलऴम भे वुचना शै | कुछ स्भळान बूभी भें शभने वॊस्थाओ को रकडा दे ने का ठे का

ददमा शै | उवभे भेये एैवे तनदळान भे आमा शै की , लश वॊस्था डफर रेती शै | लशॉ के कोई कोई ऩैवे बी

दे ते शै औय मशॉ ऩे ऩामरका वे रयशफावभेन्ट बी रेते शै | तो भेयी एैवी वुचना शै की, शभने १२-१४ जगश
ऩे खद
ु दे ते शै तो जो वॊस्था को ददमा शै लशॉ बी ऩामरका खद
ु ऩुयलठा कये तो फेशतय यशे गा|
भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 72 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ष्ात्रातीर
ो
स्भर
ळानबूमभतीर जऱाऊ राकडे ऩुयलठा काभाव भॊजूयी

मभऱणेफाफत.

ठयाल क्र. 88 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातून उत्तन

, भोलाागाल, याईगाल, भुधाागाल, बाईंदय (ऩ.)

बोरानगय, बाईंदय (ऩूल)ा फॊदयलाडी, गोडदे ल, नलघय, मभयायोड, ऩेणकयऩाडा, कामळगाल, घोडफॊदय गाल ,
ये तीफॊदय, चेनागाल माप्रभाणे भशानगयऩामरकेच्मा भारकीच्मा एकुण 14 स्भळानबभ
ु ी आशे त.

वदयच्मा स्भळानबुभीभध्मे प्रेत दशनाकयीता जऱाऊ राकडे ऩुयलठा कयणे काभाचा लावऴाक ठे का

भे.एभ.डी. दालडा माॊना दे ण्मात आरेरा आशे . वदय लावऴाक ठे क्मा ची भुदत भाशे पेब्रुलायी 2019 भध्मे
ऩुण ्ा शोत आशे . त्माभुऱे स्भळानबुभी कयीता जऱाऊ राकडे खये दी कयणेकाभी नव्माने तनवलदा भागवलणे
आलश्मक आशे.

वदय काभी वन

2019-20 मा आगथाक लऴाातीर अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रकात फेलायव प्रेत

वलल्शे लाट/राकडे खये दी कयणे मा रेखामळऴााखारी रु.75,00,000/- इतकी तयतुद कयण्मात आरी आशे.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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स्भळानबुभी कयीता जऱाऊ राकडे खये दी कयणे शी तनयॊ तय चारणायी प्रकक्रमा आशे

. त्माभुऱे

वदय काभी प्रती लऴी तनवलदा प्रकक्रमा कयणे , तनवलदे व भान्मता घेणे , माकाभी फयाच कारालधी रागतो.
त्माभुऱे माकाभी 03 लऴााकयीता नव्माने तनवलदा भागलून दय तनजश्चत कयणे तवेच तनवलदे व अॊततभ
भॊजुयी प्राप्त शोईऩमंत वद्मजस्थतीत कामायत अवरेल्मा तनवलदाकायाव काभाची भुदतलाढ दे णे ल
त्माकाभी मेणाऱ्मा खचााव भा . भशावबेची आगथाक ल प्रळावकीम भॊजयु ी मभऱणेव शी भा
भॊजुयी दे त आशे.

वुचक :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

. भशावबा

अनुभोदक :- श्री. शवभुख गेशरोत

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
नगयवगचल :-

प्रकयण क्र . ७३, भौजे घोडफॊदय वव्शे क्र . ७२(२), ७३(१)(२)(३)(४), ७४(१)(२), ७९(१)(३)(४),

७५(१) मा जागेच्मा लाऩयाचे फदर कयणेवाठी भशा याष्ट्र प्रादे मळक ल नगययचना अगधतनमभ

१९६६ चे

करभ ३७ अन्लमे भॊजूय वलकाव मोजनेत पेयफदर कयणे. (पेयवादय)
वॊजम थेयाडे :-

मभया बाईंदय ळशयावाठी वलकाव मोजना भॊजुय शोणेऩूली वलऴमाॊककत जागेकयीता

दद.02/01/1995 योजी रेखाॊकन नकाळे भॊजुयीवश आकृवऴक ऩयलानगी प्राप्त कयणेवा
दाखरा दे ण्मात आरेरा आशे

. त्मानॊतय वदय जागेवाठीचे भा

ठी नाशयकत

. जजल्शागधकायी ठाणे माॊचक
े डीर

दद.15/04/1995 च्मा आकृवऴक ऩयलानगीच्मा आदे ळावश फाॊधकाभ ऩयलानगी मभऱणेव वलनॊती
केल्माप्रभाणे भशानगयऩामरकेने दद .25/09/1995 फाॊधकाभ ऩयलानगी ल दद
वुधायीत फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ण्मात आरेरी आशे.

.24/05/1996 अन्लमे

वदय ऩयलानगीप्रभाणे वलकावकाने जागेलय फाॊधकाभ वुरु करुन वदय जागेच्मा भॊजुय

ये खाॊकनाभधीर वदतनका/गाऱे /ऑपीवेव माॊची वलकक्र केरी.

त्मानॊतय मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना दद

.14/05/1997 अन्लमे भॊजुय करुन

दद.15/07/1997 योजी अॊ भरात आरी ल काशी बागाची वलकाव मोजना दद .25/08/2000 अन्लमे भॊजुय
शोलून दद.15/10/2000 ऩावून अॊभरात आरेरी आशे.

वदय भॊजुय वलकाव मोजनेभध्मे वलऴमाॊककत जागेच्मा भॊजुय ये खाॊकनातीर “गौयल एन्क्रेव्श” मा

गश
ृ प्रकल्ऩाच्मा वव्शे क्र .75/1 मा जागेभधीर (तऱ+1) स्लरुऩाचे ळॉ वऩॊग वेंटय शे आयषण क्र .305
(फगीचा) मा आयषणाभधीर काशी बागात फाधीत शोत आशे . आयषणाचे एकुण षेत्रपऱ 6400 चौ.भी.
अवून ळॉवऩॊग वेंटयचे फाॊधकाभ 228 चौ.भी. जागेत आशे.

वदय ळॉवऩॊग वेंटयच्मा जागा भारकाने वदय ळॉवऩॊग वेंटयरा ककयकोऱ दरु
ु स्तीवश प्रास्टय

करुन त्मा भध्मे शॉटे र वुरु कयणेवश इभायतीव बोगलटा दाखरा मभऱणेव वलनॊती केरेरी आशे
त्माप्रभाणे वदय फाॊधकाभ आयषण क्र

.305 (फगीचा) मा आयषणाभधीर काशी बाग फाधीत शोत

अवल्माने वदय इभायतीव बोगलटा दाखल्मावश ककयकोऱ दरु
ु स्ती ल त्मा इभायतीभध्मे शॉटे र व्मलवाम
वुरु कयणेव ऩयलानगी

द्माली ककॊला कवे माफाफत ळावनाकडून भागादळान मभऱणेकयीता प्रस्ताल

ऩाठवलरा अवता ळावनाने वदय ऩयलानगी तनमभानव
ू ाय नवन
ू भॊजयु वलकाव मोजनेनव
ु ाय फाॊधकाभा
खारीर जागा आयषण क्र

.305 (फगीचा) ने फाधीत शोत अवल्माने वदय आयषणात पेयफदर

झाल्मामळलाम प्रस्तावलत लाऩय अनुसे म शोणाय नाशी . त्माभुऱे ळावनाच्मा अमबप्रामानूवाय ल भशायाष्ट्र
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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.

प्रादे मळक ल नगययचना अगधतनमभ

1966 चे करभ 37(1) अन्लमे भौजे घोडफॊदय वव्शे क्र .72(2),

73(1),(2),(3),(4), 74(1),(2), 79(1)(3)(4), 75(1) मा जागेभधीर आयषण क्र .305 (फगीचा) ने
फाधीत वलद्मभान लाऩया च्मा फाॊधकाभाव पेयफदर कयणेव शी भा . भशावबा भॊजुयी दे त आशे अवा भी
ठयाल भाॊडत आशे.
अतनता भख
ु जी :-

भाझे अनुभोदन आशे.

अळयप ळेख :-

मभया बाईंदय ळशयावाठी वलकाव मोजना भॊजुयोण्माऩूली वलऴमाॊककत जागेवाठी

जा.क्र.नऩा/नय/2805/7885/94-95

दद.

20/01/95

अन्लमे ये खाॊकन नकाळे भॊजुयीवश अकृवऴक

ऩयलानगी प्राप्त कयण्मावाठी नाशयकत दाखरा दे ण्मात आरेरा अवन
ू तवेच

जा.क्र.भनऩा/नय/349/6217/95-96 अन्लमे फाॊधकाभ ऩयलानगी ल जा.क्र.नऩा/नय/124/1143/96-97 दद.
24/05/96 अन्लमे वुधायीत फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ण्मात आरी आशे

. वदयची ऩयलानगी प्राप्त

केल्मानॊतय वलकावकाने भॊजयू ये खाॊकनाभधीर वदतनका / गाऱे / ऑकपवेव फाॊधन
ू वलक्री केरेरी आशे.

वलऴमाॊककत जागेच्मा भॊजूय ये खाॊकनातीर “गौयल एन्क्रेव्श” मा गश
ृ प्रकल्ऩाच्मा व .क्र.75/1 मा

जागेभध्मे तऱ + 1 स्लरुऩाचे ळॉऩीॊग वेंटय आयषण क्र . 305 फगीचा मा आयषणाने फाधीत शोत

आशे त. वदय ळॉऩीॊग वेंटयरा जागा भारकाने ककयकोऱ दरु
ु स्ती करुन त्माभध्मे शॉटे र वुरु कयणेवश मा
इभायतीव बोगलटा दाखरा मभऱणेव वलनॊती केरी आशे.

वदय जागा आयषण क्र . 305 (फगीचा) आयषणाने फाधीत शोत अवल्माभऱ
ु े वदय

इाभयतीवाठी बोगलटा दाखरा वश ककयकोऱ दरु
ु स्ती त्मा इभायतीभध्मे शॉटे रचा व्मलवाम वुरु कयणेव

भनऩाने ऩयलानगी द्माली ककॊला कवे माफाफत ळावनाकडून भागादळान मभऱणे कयीता ऩत्र व्मलशाय केरे

अवता ळावनाने आऩरे उत्तय ऩत्रान्लमे अमबप्राम ददरेरे आशे . मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना

दद. 14/05/97 योजी लगऱरे बागाची वलकाव मोजना 25/08/2000 योजी भॊजूय झारेरी आशे . तवेच
वदय वलकाव मोजना वन 1992 भध्मे प्रमवध्द झारेरी आशे . मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना
वन 1992 भध्मे प्रमवध्द झारेरी आशे . मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना वन
प्रमवध्द झारेरी आशे . मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना वन

1992 भध्मे

1992 भध्मे प्रमवध्द झाल्मानॊतय

त्माभध्मे प्रस्तावलत आयषण क्र . 305 ने फाधीत जागेलय मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने वलकावकाव

ऩयलानगी ददल्माची ददवून मेत.े वफफ वदय ऩयलानगी तनमभानुवाय नवून भॊजूय वलकाव मोजने अनुवाय
नवून भॊजूय वलकाव मोजनेनुवाय फाॊधकाभ खारीर जागा आ

.क्र.305 (फगीचा) ने फाधीत शोत

अवल्माने वदय आयषणात पेयफदर झाल्मामळलाम प्रस्तावलत जागेत लाऩय अनुसेम शोणाय नाशी.

मभ.बा.भनऩा प्र ळावनाने प्रस्तावलत गोऴलायाभध्मे आयषणाॊचा वॊऩूणा षेत्राचे अथला फाधीत

षेत्राचे उल्रेख केरेरे नाशी

. प्रळावनाने एकालेऱी अतनममभत ऩध्दतीने आयषणाभध्मे फाॊधकाभ

ऩयलानगी वलकावकाव प्रधान केरे आशे . मा धतीलय ददरेरी ऩयलानगी यद्द कयणे अमबवप्रत अवताना

प्रळावन आऩरी चक
ु ी रऩलण्माचा प्रमत्न कयत आशे . आयषणाभध्मे झारेरे फाॊधकाभ बोगलटा दाखरा
नवल्माच्मा स्लरुऩात ते स्लमभ अनअगधकृत घोवऴत आशे . अनअगधकृत फाॊधकाभारा वॊयषण दे ण्माची
कृती ऩामरका कयत आशे . माजागी फाॊधकाभ ऩयलानगी दे णाऱ्मा जफाफदाय अगधकाऱ्माॊलय कायलाई कयणे
अऩेक्षषत आशे . एका वलकावकाच्मा घऴात ऩूणा आयषण घारण्माची तनॊदमणीम कृती ऩामरका प्रळावन
कयत आशे . तयी वदयच्मा वलऴमारा ततव्र वलयोध आशे

. मभ.बा.भनऩा प्रळावनाने प्रस्तावलत भ .प्र.न.

अगधतनमभ 1966 चे करभ 37/1 अन्लमे पेय फदराचा प्रस्ताल यद्द कयण्मात मेत आशे.
मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना

14/05/1997 योजी ल लगऱरेल्मा बागाची वलकाव

मोजना दद . 25/08/2000 योजी भॊजूय झारेरा आशे . तवेच वदय वलकाव मोजना वन

1992 भध्मे

प्रमवध्द झाल्मानॊतय त्माभध्मे प्रस्तावलत आयषण क्र . 305 फगीचा ने फाधीत जागेलय मभया बाईंदय
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भशानगयऩामरकेने वलकावकाव ऩयलानगी ददल्माचे ददवून मेते

. ऩयलानगी तनमभानुवाय नवल्माचे

अमबप्राम गोऴलायानव
ु ाय भनऩा आमक्
ु ताॊचे आशे . 1992 भध्मे प्रमवध्द वलकाव मोजना अनव
ु ाय आयषण
क्र. 305 (फगीचा) मा जागी अतनममभत फाॊधकाभ ऩयलानगी दे णाये वॊफॊगधत कभाचायी

1 वलेअय 2

कतनष्ट्ठ अमबमॊता 3 अमबमॊता 4 वशाय्मक नगययचनाकाय 5 यचनाकाय तवेच तत्कारीन आमुक्ताॊलय
कामालाशी कयण्मात माली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
भमरान डडवा :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. उऩभशाऩौय :-

भा. भशाऩौय भॅडभ, ह्मा वलऴमालय आऩल्मा तस अगधकाऱ्माॊना फोरालून नेभके ककती षेत्र आशे,

ऩरयजस्थती काम आशे ? त्माचा खर
ु ावा झारा तय फये शोईर.
भा. आमुक्त :-

एकूण षेत्र १०४०० आशे आणण फाधीत षेत्र २२८ आशे.

भा. उऩभशाऩौय :-

त्माची भादशती वादय कया . भरा भोठा प्रश्न आशे की , १९९२ वारी झारा आशे , १९९६ वारी

झारा आशे , १९९६ रा प्रान ऩाव झारा आशे . प्रस्ताल फ दरी कयामरा २४ लऴााचा कारालधी का
रागतो?

रयटा ळाश :-

भा आमक्
ु त वाशे फ , भाझा एक प्रश्न आशे . आऩण फाधीत षेत्र वाॊगगतरे आशे . त्मा फाधीत

षेत्राभध्मे वदय व्मक्तीचे ककती फाॊधकाभ आशे?
भा. आमुक्त :-

१९९५ भध्मे त्मा प्रॉटची अकृवऴक ऩयलानगी आशे

. १९९५ भध्मे तत्कारी न लेऱी फाॊधकाभ

ऩयलानगी ददरी आणण १९९६ रा वुधायीत फाॊधकाभ ऩयलानगी ददरी . तद्नॊतय ह्मा ळशयाचा वलकाव
मोजना कयण्माचा कामाक्रभ शोता त्माभध्मे ह्माचा वभालेळ न शोता इथरी जी बौगोरीक ऩरयजस्थती
आणण त्मा ऩरयवयरा वलचायात घेता तत्कारीन अगधकाऱ्माने इथे जय फाॊधकाभ ऩयलानगी

अवरी तयी

ते आयषणाभध्मे वभालेळ केरा आणण त्माप्रभाणे ळावन स्तयालय भशाऩामरका स्तयालय त्मादठकाणी

२००० रा गाडान म्शणन
ू अॊभर झारा आशे . त्माभध्मे इतके ददलव त्माचा अवाच लाऩय चारु आशे
भध्मॊतयी त्माॊनी वुधायणा कयामरा शातात घेतरे शोते

. आऩण ते काभ थाॊफलून टाकरे आ

आयषणाभध्मे अवल्माभुऱे त्मा वलकावकाने जास्त आग्रश केल्माभुऱे आम्शी तो ठयाल ळावनाकडे

.

शे .

ऩाठलरा. ळावनाने तुम्शारा द्मामचे अवेर तय भशावबेवभोय जा . भशावबा ह्माच्माभध्मे ३७ कयत

अवेर तय ऩुढच्मा गोष्ट्टी ळावन कये र . नाशीतय त्मा भशावबेचा तो तनणाम शोईर , त्माचे अनुऩा रन
शोईर. आऩल्मारा ततथे गाडान ऩादशजे ततथे षेत्र लगऱरे ऩादशजे शे वाभदु शकरयत्मा ह्मा ळशयाने ठयलरे
ऩादशजे.

रयटा ळाश :-

आऩण त्माॊना ऩयलानगी ददरी . आऩण त्माॊना वी .वी. ददरी. वी.वी. ददल्मालय आयषण नक्की

कयामरा जे अगधकायी फवरे त्माॊना ते सान नव्शते का?
भा. आमक्
ु त :-

त्माॊना सान अवरे नवरे तयी ती एलढी भोठी कामाप्रणारी आशे

. ऩदशरा तो डेव्शरऩभें ट

प्रानचा लाऩय त्मारा आऩण इ .एर.म.ु म्शणतो. वध्मा ळशयाचा लाऩयमुज काम आशे तो प्रान ऩदशरा
ऩब्रीळ शोतो ती जी लाऩयधायक उठतो त्माॊनी त्मालेऱेव ऑब्जेक्ळन घ्मामरा ऩादशजे शोते की

, इथे

भाझा शा लाऩय चारु आशे . इथे गाडान करु नका. त्मालेऱेव कदागचत त्माचे ऑब्जेक्ळन आरे नवेर. ती
प्रोवेव शोऊन गेरी . भग तो डेव्शरऩभें ट प्रान भशावबेरा मेतो
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

. भशावबा त्मारा भान्मता दे ते .
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डेव्शरऩभें ट प्रान एका ददलवात शोणायी फाफ नाशी . त्माची जी कामाप्रणारी आशे ती तुम्शारा वाॊगतो.
भशावबेने भान्म केरे की ततथे गाडान ठे लाले . त्मालेऱी त्मा वलकावकानी ऑब्जेक्ळन घेतरे ऩादशजे शोते
ते ऑब्जेक्ळन आरे अवते तय ह्मारा तस वमभती अवते . स्टॅ न्डीॊग कमभटीचे दोन वदस्म अवतात

प्रातनॊगचे एक्वऩटा अवतात . ६ वदस्माॊची कमभटी अवते . एन्लामयभें टचे एक्वऩटा अवतात . त्माचा
तनणाम शोऊन दफ
ू ाय भशावबेत मेतो. मा वला वकारभध्मे इथे गाडान यादशरे आशे .
रयटा ळाश :शोते?

भाझा प्रश्न काम आशे , ज्मालेऱेव त्मारा वी .वी. ददरी त्मालेऱी त्मा स्ऩॉटचे आयषण काम

भा. आमुक्त :-

त्मालेऱी आयषण नव्शते.

रयटा ळाश :-

आयषण नव्शते म्शणून आऩण वी.वी. ददरी.

भा. आमक्
ु त :-

वुधायीत फाॊधकाभ ऩयलानगी ददरी. एन.ए. केरा तेव्शा आयषण नव्शते.

रयटा ळाश :-

भाझा एक छोटावा प्रश्न आशे . भी ज्मा त्रफल्डीॊगभध्मे याशते ते आयषणाभध्मे फागधत नाशी ते

ये मवडेन्ळीमर प्रॉट आशे उद्मा आऩल्मा कुठ ल्मा अगधकाऱ्माॊनी कुठरेशी काशी न फघता त्मारा आऩण
गाडान झोनभध्मे टाकून ददरे भग यदशलाळी कुठे जाणाय
कयाले रागेर.

. भग गाईड झोनभध्मे आम्शारा वध्
ु दा
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भा. आमुक्त :-

नाशी टाकरे ऩादशजे एखादी शॅफीटॉव लाऩय शोत अवेर तय ततथे आयषण न टाकता त्मा

रोकाॊचा ऩदशरा वलचाय कयामरा ऩादशजे.
रयटा ळाश :-

गाडान शोऊ ळकते . ळशयारा गाडानची गयज आशे . ळशयारा वला लास्तुची गयज आशे . ऩयॊ तु

त्माच्मालय अन्माम शोतो . प्रळावनाची चक
ु झारेरी आशे . वी.वी. ददरी तय ततथे आयषण कयामरा
नाशी ऩादशजे.

तनरा वोंव :-

भा. भशाऩौय भशोदम , भेया कमभळनय भशोदम वे वलार शै | रास्ट टाईभ शभायी फात शुई थी
तफ ठयाल बी शुआ था औय आऩ रोगोने आश्लावन ददमा था की इव की ऩुयी डडटे र तनकारें गे मश
गोऴलाया रास्ट टाईभ बी आमा था

| उवभे कोई पयक नशी शै | उवऩे जाॉच ऩडताऱ कयके डडटे र

तनकारें गे ऩय एैवी कोई बमु भका नशी तनबा यशे शै|
भा. आमुक्त :-

भै रास्ट वबा भे फोरा|

तनरा वोंव :-

वबा का मवस्टभ डी .ऩी. प्रान का मवस्टीभ क्मा शोता शै | वजेळन ऑब्जेक्ळन आते शै , जजन

रोगों को वजेळन ऑब्जेक्ळन का सान नशी था , नशी ऩता था, डेपीनेटरी दे शॅल द कोटा लो कोटा जा

वकते शै | वबागश
ृ भे एक व्मक्ती वलळेऴ के मरए औय व्मलवातमक काभ को ऩायीत कयाने के मरए ३७
का प्रस्ताल मशा राना औय वबागश
ृ के जनप्रतततनधीमोको जनता के शक का आयषण रेना मश भुझे

नशी रगता की वबागश
ु यी फात भै आऩवे कशना चाशूॉगी आयषण जजतने
ृ की वन्भानजनक फात शै | दव
बी शोते शै २० वार भे चाशे गाडान शै मा योड शै | शभाये प्रबाग भे आऩने कई डेव्शरऩ ककए शै आऩ
रोगो के कायण रेककन भैं एक्झाम्ऩर दे ना चाशती शूॉ | शभाये प्रबाग का 305 फगीचे का आयषण शै
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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औय इवी प्रबाग भें आई झोन इॊडस्रीमर झोन शै जशाॉ ऩे इॊडस्री शभाये शी प्रबाग भें इॊडस्री झोन ऩे

कायलाई शुई थी आऩ खद
ु लशाॉ ऩय थे शभ बी थे जजवभें 23 वारो वे इॊडस्री फनी शै औय डी .ऩी. योड
आता शै | शभ बी चाशते शै लश योड फने औय जनता को उनकी शभ की जगश मभरे रेककन डेव्शरऩभें ट
के नाभ ऩय शभ यातोयात कायलाई कयते शै | उनके वाथ फाद भें मभटीॊग शुई उनको शभ कॉम्ऩवेळन के
रुऩ भें टी.डी.आय दे यशे शै | अगय एक व्मजक्तवलळेऴ उव लक्त बर
ू गमा था अगय एक व्मक्ती वलळेऴ
को कोटा यस्ता बी नशी ऩता शै

| अगय एक व्मक्ती वलळेऴ इतना इम्ऩोटॊ ट शै की कमभळनय नये ळ

गगतेजी ने उवके इरमरगर फोरा शुआ शै कोटा भें भॅटय चरा शै औय उवके फाद बी मशाॉ आना शै | तो
उवको बी आऩ ऑऩळन ददजीए टी.डी.आय ददजीए| बोगलटा ददजीए रेककन उव जगश ऩे क्मोंकी प्राईभ
रोकेळन शै उव प्राईभ रोकेळन को गाडान ना फनाके ये स्टॉयॊ ट फाय फनाना शय जनप्रतततनधी का

वबागश
ृ का औय आऩ रोगो का अऩभान शै औय मश वलयोधाबाव शै औय मश वलयोधाबाव क्मों जो 23
वार वे इॊडस्रीज शै लशाॉ ऩय योज गाय शै | लशाॉ ऩय रोगो के घय चरते शै , काभ चर यशे शै | मश तो

फवा बी नशी शै | शभ ककवी फवे शुए को नशी उजाड यशे शै | मश एक इमरगर स्रक्चय शै , प्रळावकीम
रुऩ भें इरमरगर स्रक्चय शै औय इवका वी .वी. जो बी ददमा शोगा 96 मा वध
ु ारयत बी ददमा लश
डी.ऩी. प्रान अप्रुव्शर वे ऩश रे ददमा शै | रेककन इवका कोई जप्रॊन्व वटीकपकेट नशी शै वय अगय
मरगर शोता शै औय वन्भा

. कमभळनयने शी इवे इरमरगर फोरा था मश कोटा भें शै औय मश

वलयोधाबाव क्मों शै औय वन्भा . कमभळनयने शी इवे इरमरगर फोरा था मश कोटा भें शै औय मश
वलयोधाबाव क्मों शै मश बी जानना चाशती

शूॉ| जशाॉ डेव्शरऩभें ट के नाभ ऩय यातोयात तोडक कायलाई

शोती उनको कॅम्ऩॅनवेळन ददमा जा वकता शै तो मश फवा शी नशी शै ददजीए ना कॉम्ऩनवेळन
टी.डी.आय ददजीए|
भा. आमुक्त :-

तो ऩाव कयो भैंने बी मश शी भाॊगा शै|

तनरा वोंव :-

मश वलऴम क्मों धीव इव याॉग.

भा. आमुक्त :-

प्रळावन कोई दऴ
ु ाग्रश भें नशी शै , प्रळावन ळशय के दशत भें शै, जो वाभने लारो के वलऴम मशाॉ

रामा तो शभने उवका वलऴम भाना नशी औय आऩ जो फोरते इरमरगर नये ळ गगते वाशफ ठयामा शै|

एैवा कोई डॉक्मुभेंट नशी शै मा रयझव्शे ळन ऩयलानगी दे नेलारी जगश ऩे था इवमरए उवको डेव्शरऩभें ट

शभ आगे नशी कयने दे यशे शै औय लश आदभी शभाये फाद ळावन को अप्रोच शुआ तो ळावन ने अगय
उवको कयना शी शै तो रेट भशावबा डडवाईड पस्टा , लॉट दे लाॉट तो इवमरए मश प्रस्ताल यखा था| जो
डेट आऩ फोरते लो टाईभ भें उव टाईभ भें फशुत चचाा शुई एक भत नशी शुआ मश प्रस्ताल इन्क्लामयी
के कायण शभने वलड्रॉर ककमा था| दफ
ु ाया प्रळावन ने मश प्रस्ताल ददमा नशी शै लो शी दफ
ु ाया गोऴलाया
भशाऩौय औय वगचल कामाारम वे ददमा शै| शभाये तयप वे गोऴलाया नशी ददमा शै| शभाये इन्क्लामयी
चारू शै|

तनरा वोंव :-

थॉक्मू लेयी भच पॉय द इन्पॉभेळन क्मोंकी भैं मशी चाशती

थी की मश जक्रअय शो , जफ

भशायाष्ट्र ळावन वे रेटय आमा तो मू शाप द पुर याईट ॲन ऑथोयीटी टू मश फाधीत शै , आयषण भें
मश गाडान शै | लीर वलर नॉट अराऊ दॅ ट इज मुअय याईट ली कॅन डू दॅ ट फट इवके आगे कशानी

भशावबागश
ृ तक आती शै | जनप्रतततनधीमो के उऩय जजम्भेदायी डारी जाती शै | तो मश भुझे फताईए मश
कशाॉ उचीत शै | भा. भशाऩौय भशोदमा आऩवे शी वलार शै की जनता के शक का गाडान ये स्टॉयन्ट फाय

के मरए ददमा जाए आऩ उनको कॉम्ऩरवेळन ददजीए आऩका अगधकाय षेत्र शै नगययचना को फुराईए
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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टी.डी.आय ददजीए अगय लश मरगर शै तो ददजीए | टी.डी.आय रेककन जनता की श क्क की जगश रेना
मश ना मशी ऩाव ककमा जा यशा शै |
भा. भशाऩौय :-

भशावबा डडवाईड कये गी की आगे क्मा कयना शै|

तनरा वोंव :-

शभ जनप्रतततनधी शै , जनता ने शभें मशाॉ चन
ु के बेजा शै | जनता का शक्क को तछनने का नशी

इवमरए भें जनता की फात कय यशी शूॉ
रेककन वबागश
ृ भें आऩ............

| तो मशाॉ ऩय आऩ इवमरए भैं

जनता की फात कय यशी शूॉ

भा. भशाऩौय :-

तनणाम वबागश
ृ का शोगा, तनणाम वबागश
ृ भें शोगा|

तनरा वोंव :-

मश वलऴम भशाऩौय भशोदम आऩ राए शै कमभळनय वयने जक्रअय ककमा शै | भशायाष्ट्र ळावन ने

ददळा दी शै| डडवीजन मशाॉ रेना शै औय डडवीजन जनप्रतततनधीमों की वॊख्मा ऩय रेना शै|
भा. भशाऩौय :-

जो तनणाम शोगा वबागश
ृ का शोगा औय फाद भें जो कमभळनय वाशफ चाशें गे अगय लश कय

वकते शै | ऩारयत तो ककजीए औय वलखॊडन को बेजना शै तो वलखॊडन को बेजेंगे लश उनकी फाद का
वलऴम शै| अबी वलऴम मश शै की शभने वलऴम मरमा शै तो भशावबा उवका डडवीजन कये गी|
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आदयणीम भशाऩौय भॅडभ , जैवे तनराजीने कशाॉ की मश वलऴम भशाऩौय ने रामा आऩ की

जानकायी के मरए फता यशा शूॉ भॅडभ की मश वलऴम प्रळावनने गोऴलाया फना कय भशाऩौय भॅडभ को
ददमा जैवे की शय भशावबा भें कोई बी अगय टॉऩीक आता शै तो लश
भशाऩौय भॅडभ को जाता शै |

वलऴम प्रळावन की औय वे

भा. आमक्
ु त :-

भी एकच खर
ु ावा कयतो आऩल्मारा इन्टे व्शे न करुन जी लस्तुजस्थती त्माॊनी भाॊडताना जी

अधालट शोती ते नाशी झारी ऩादशजे. त्मा लेऱेव ळावनाने आम्शारा डामये क्ळन ददरे त्मालेऱेव शा वलऴम
20/12 भध्मे प्रळावनाने व बेवभोय ठे लरा शी लस्तजु स्थती आशे . ऩण तत्कारीन वबेत ज्मा लेऱेव इथे
शॊ गाभा शोऊन ज्मा चचाा ठयल्मा आणण ळावनाने दफ
ु ाया माच्मात इन्क्लामयी ऩत्र ददरॊ त्मालेऱेव शा
वलऴम प्रळावनाने लाऩव घेतरा शोता आणण त्माच्मानॊतय प्रळावनाने शा वलऴम ददरेरा नाशी.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

दठक आशे वय फयोफय आशे

. तुभचे म्शणणे कव अवतॊ एकदा तुम्शी प्रऩोजर भशावबेरा

वफमभटी कयतात आणण ऩन्
ु शा शॊ गाभा शोतो आणण तम्
ु शी तो प्रऩोतर वलड्रॉर कयता.
भा. आमुक्त :-

वबा म्शणून नाशी मेत ळावनाने त्माच्माधीन इन्क्लामयीचे वुध्दा जास्तीचे अगधकाय ददरे . दोन

ऩत्र आरे ळावनाचे ऩदशरे प्रस्ताल वबेवभोय ठे ला आणण दव
ु या त्माच्मात इनक्लामयी कया म्शणन
ू
त्माभुऱे तो वलड्रॉर केरा.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

तुभचे म्शणणे फयोफय आशे आभचे शी म्शणणे फयोफय आशे की प्रळावनारा नगयवलकाव

वलबागाने ऩत्र ददरॊ की जय वभजा तुम्शारा 37/1 कयामचा अवेर तय तुम्शारा ऩदशल्माॊदा भशावबेभध्मे
आरा ऩादशजे. शे ऩत्र तम्
ु शी आम्शारा ददरॊ . ह्माच ऩत्राच्मा अनऴ
ु ॊगाने आऩण शा प्रस्ताल फनलरा आणण

शा भशावबेऩुढे वादय केरा आणण दयम्मानच्मा काऱाभध्मे भशावबेभध्मे थोडव एक वलऴमाभध्मे थोडीळी
गडफड झारी . थोडावा शॊ गाभा झारा आणण इन त्रफटलीन ऩत्र
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

तुम्शारा आरॊ . वय आऩर ऩण दातमत्ल
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शोतॊ आऩर ऩण कतत्ुा ल शोतॊ की ते ऩत्र वगळ्मा नगयवेलकाॊना तुम्शी ददरॊ ऩादशजे शोतॊ की आमुक्त
वाशे फाॊच की प्रळावनाजलऱ अवॊ भत व्शामरा ऩादशजे शोतॊ की जी बमू भका आशे प्रळावनाची ककॊला
ळावनाची ती नगयवेलकाॊवभोय आरी ऩादशजे

. त्माॊनी प क्त आऩल्मारा एकच ऩत्र ददरॊ की जे

नगयवलकाव वलबागाने ददरेरॊ आऩल्मारा की जय तुम्शारा पेयफदर कयामचॊ अवेर तय तुम्शी भशावबेत
तो प्रस्ताल आणा आणण त्माच्मानॊतय शे लाऩयात फदर करु ळकतो. जय वभजा कुठरे इनक्लामयीचे ऩत्र
आरे अवेर तय आमुक्त वाशे फाॊनी ककॊल प्रळावनाने ते ऩ त्र वुध्दा नगयवेलकाॊना ददर ऩादशजे शोतॊ तय
नगयवेलकाॊनी लाचरॊ अवते त्मा अनुऴॊगाने नगयवेलकाॊनी वलळेऴ जनतेरा ह्माची वुध्दा कल्ऩना नवते

ज्मालेऱी 1997 रा डी.ऩी प्रान झारा . त्मालेऱी तो ऩजब्रळ शोतो त्मालेऱी काशी वॊफॊगधत रोक ककॊला
काशी वॊफॊगधत जभीन भारक , व्माऩायी ते अजा कयतात की भाझी जभीन ह्मा आयषणाखारी आरेरी
आशे आणण ती चक
ु ीची आशे आणण त्माच्मानॊतय वजेळन ऑब्जेक्ळन शोते आणण ते तनघते
ज्मालेऱी ह्मा वॊदमबात भाणवाने

. ऩयॊ तु

2001, 1995 रा अजा केरा आणण ह्माॊनी ऑडायवाठी भागगतरा

आणण नगयऩरयऴदे ने इमभजजएटरी त्माॊनी ददरे. त्माच्मानॊतय त्माॊनी करेक्टयकडून 1995 रा एवप्ररभध्मे
एन.ए ऑडाय आणरी आणण ऩन्
ु शा ऩामरकेरा वफमभट केरी . ऩन्
ु शा ऩामरकेने त्माॊना फाॊधकाभ नकाळा
भॊजूय करुन ददरा . ऩुन्शा वप्टें फय

1995 भध्मे आणण

24/5/1996 भध्मे ऩुन्शा ऩामरकेने त्मारा

वुधारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी ददरी . म्शणजे तो व्मक्ती तीन लेऱा नगयऩरयऴदे भध्मे आरा जय तीन

लेऱा नगयऩरयऴदे भध्मे आरा तय त्माचलेऱी जय नगयऩरयऴदे ने त्माॊची ऩयलानगी थाॊफवलरी अवती तय शा

व्मक्ती ऩुढे गेरा अवता आणण त्माचा नॅळनर प्रॉऩटीचा रॉस्ट झारा नवता ऩयॊ तु तवे न कयता त्माॊना
वध
ु ारयत ऩयलानगी ददरी आणण दव
ु यी गोष्ट्ट भॅडभ की, टोटर आयषण आशे 6 शजाय चौ.भी., 6 शजाय
400 चौ.भी. आयषण आशे म्शणजे एलढा रोकाॊना ते मभवगाईड केरे जाते की वॊऩूणा गाडानच्मा

गाडानभध्मे तो त्रफल्डीॊग फाॊधतो की वॊऩूणा गाडानच्मा गाउनाभध्मे तो शे फाॊधत आशे तवे नाशी पक्त

228 चौ.भी. अजूनशी गाडान मळल्रक आशे . गाडानलयती कोणतेशी म्शणजे गाडान नेस्तेनाफुत केरे नाशी .
गाडान बयऩूय आशे . पक्त शाडारी 5 टक्केभध्मे काशीतयी त्माॊनी शे केरे आशे . म्शणजे ह्माचा अथा शे
फयोफय आशे अवे भी म्शणत नाशी . शे ऩण चक
ु ीचे अवेर ऩण भॅडभ जय तम्
ु शी फतघतरे अवेर वॊऩण
ू ा

डी.ऩी. प्रान काढा . डी.ऩी. प्रानभध्मे अळा ककती आयषणाभध्मे त्रफल्डीॊग फनल्मा आशे त . गाडानभध्मे
फनल्मा आशे त . प्रे ग्राऊॊडभध्मे फनल्मा आशे त , यस्त्माॊभध्मे फनल्मा आशे त . आज काम कायलाई केरी .
ऩण शा जय भाणव
ू इभानदाय म्शणन
ू शा तभ
ु च्माकडे मेतो त्माॊनी जय लाऩय केरा अ

वता तय

तुभच्माकडे आराच नवता आणण भॅडभ भागच्मा टभाभध्मे वुध्दा जेवर ऩाका इथे त्रफल्डीॊग शोती ती

त्रफल्डीॊग एखाद्मा आयषणाभध्मे फाॊधरी शोती . आऩण एक भाणूवकीच्मा नात्माचे 37/1 केरे शोते का
कायण की त्मा रोकाॊनी वुध्दा जय त्माॊनी ऩुनता नभााण कयामचा अवेर त्मा त्रफल्डीॊ

गचा तय ततथे ऩण

त्मा त्रफल्डीॊगच्मा रोकाॊना न्माम दे तो तय भग आऩण त्माॊना का न्माम दे लू ळकत नाशी

. जय

वगळ्माॊचा वगळ्मा आयषणाभध्मे जय त्माॊनी त्रफल्डीॊग फाॊधरी अवेर तय ती गोष्ट्ट लेगऱी शोती ऩण
माच्माभध्मे पक्त थोडवच शाडारी

5 टक्के जागेभध्मे त्माॊनी फाॊधरेरा आशे . म्शणून भाणूवकीच्मा

दृष्ट्टीकोनातून शा वलऴम भशावबेत आरेरा आशे आणण आऩल्मारा पक्त भॊजूयी द्मामची आशे

. माचा

अथा अवा नाशी की आऩण भॊजयू ी ददरी म्शणजे काभ ओके शोईर शा प्रस्ताल जाईर नगयवलकाव
वलबागाभध्मे, ततकडचे अगधकायी ऩुन्शा त्माच्मालयती वलचाय कयतीर

, अभ्माव कयती र आणण त्मा

भॊत्रमाॊना अगधकाऱ्माॊना लाटरॊ शे चक
ु ीचॊ आशे तय ती शी ऩयमभळन रयजेक्ट शोऊ ळकते
प्रस्ताल वलखॊडीत करु ळकतात की तो आऩरा प्रस्ताल नाभॊजूय करु ळकतात
तेलढीच जागा पक्त लगऱण्माकरयता आऩण त्माॊना भॊजूयी दे तो
वॊऩण
ू ा गाडान रयझव्शे ळन कॅन्वर कयतो.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

. तो आऩरा

. आऩण पक्त त्माॊना

. माचा अथा अवा नाशी की

आऩण
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भा. उऩभशाऩौय :-

24 ते 1996 योजी जेव्शा ह्मा वलऴमात ऩयलानगी त्माॊनी भागगतरी शोती ती रयजेक्ट केरी

त्मानॊतय दोन तऩ झारी . फाया लऴााचा एक तऩ दोन तऩ झारी भग ऩदशरी ऩयलानगी भागणाया
इभानदाय की दव
ु ऱ्माॊदा वलकत घेऊन

भागणाया इभानदाय शे आऩल्मारा ऩदशरे ठयलालॊ रागेर आणण

भऱ
ु ात 24 भे 1996 रा ज्माॊनी प्रान ऩाव केरा शोता चक
ु ू न केरॊ शोतॊ काम त्माॊनी भध्मे दादच
भागगतरी नाशी . भग त्मारा अचानक

2019 वारी अवे रषात आरे त्मालेऱी आऩण तय चक
ु रो

काशीतयी आऩण भागामरा ऩादशजे भग त्माॊनी भागग

तरी ती भागताना भागगतरी काम की वदय

आयषणाने फाधीत फाॊधकाभाची ककयकोऱ दरु
ु स्ती कयणे ल त्माभध्मे शॉटे र व्मलवाम वुरु कयणेफाफत

भशाऩामरकेने ऩयलानगी भागगतरी भाझे भत आशे त्माॊनी भागगतरेल्मा वला ऩयलानग्मा , वला अजा , वला
वलनॊत्मा द्मा . वगळ्मा ह्मा वबा ऩटरावभोय आ ल्मा ऩादशजे . ऩन्
ु शा अवॊ लाटरॊ की आऩण त्माॊना
अवेशी म्शटरे की भरा बोगलटा दाखरा ऩादशजे म्शणून भग आऩण त्माॊनी दरु
ु स्तीची ऩयलानगी

भागगतरी. दरु
ु स्तीची ऩयलानगी एखादा एखादा भाणूव भागतो ककॊला शॉटे र व्मलवाम कयण्माची
ऩयलानगी भागतो भग त्मावाठी आयषणात पेयफदर कयामची

गयजच काम भग फाॊधरेर काभ ककती

आशे नगयवलकाव खात्माच्मा वॊफॊगधत कोणारा तयी एखाद्मा व्मक्तीरा फोरला नेभक फाॊधकाभ ककती

आशे . तेलढ्माची दरु
ु स्ती द्मा एलढा वायखा प्रॉटच तुम्शी रयझव्शे ळन फदरामचॊ काशी कायण नाशी. फाग
फगगचाॊना वॊयषण दे ण्माचॊ वला नगयवेलकाॊचे काभ आशे .
भा. आमुक्त :-

उऩभशाऩौय वाशे फ प्रॉट फदरण्माचा शा वलऴम नाशी.

भा. उऩभशाऩौय :-

नाशी नाशी भग वशा शजायऩमंत फाॊधकाभच नाशी.

भा. आमुक्त :-

तेच वाॊगतो भी भॅडभ आऩ दोनोने झाड रगामा ना लशाॉ ऩुया गाडान शभाया शै|

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

पक्त 228 चौ. भीटय आशे. वाशफ गाडान शै ना लशाॉ ऩय|

भा. उऩभशाऩौय :-

वाशे फ एक गोष्ट्ट स्ऩष्ट्ट वाॊगतो भाझा ह्मा वलऴमारा ळेलटऩमंत ठाभ वलयोध याशणाय आशे.

भा. आमुक्त :-

भुद्दा एकच आशे की इथे गाडान ठे लामचॊ की मारा अराल कयामचॊ एलढच आशे . तत्कारीन 97

च्मा फॉडीने ततथे गाडान केरेरे आशे .
तनरा वोंव :-

भशाऩौय भशोदमा , कमभळनय वाशफ भैं कशना चाशूॉगी वफवे ऩशरे तो कमभळनय वाशफ
100
टक्के भें वे 80 टक्के अभत
ृ लन फगगचा शै| एक्झाम्ऩर के मरए 20 टक्के शभ इव फात कय यशे शै तो
वफवे ऩशरे फात तो मशाॉ ऩय भानलता आधाय ऩय फात शो यशी शै

| फशुत शी शवी शास्मस्ऩद फात शो
यशी शै की भानलता के आधाय ऩय जनता का अगधकाय रेके एक व्मलवाम को दे दो
, भानलता का
आधाय तफ कशाॉ जाता शै , वलकाव के नाभ ऩय फने शुए व्मलवाम तोडे जाते शै | भानलता का अगधकाय
तफ कशाॉ जाता शै , जफ फव फवामे घय को उजाडा जाता शै तो मश भानलता का आधाय फात कयना
शास्मस्ऩद शै | दव
ु यी फात कमभळनय वय भशोदम मश ऩय जो फोर यशा शै पक्त

228 चौ.भीटय क्मा

शोता शै , अऩने घय का 50 स्क्लेअय पुट दे के फनाओ , जनता का शै तो फ्कत फोर यशी शूॉ मश क्मा
भतरफ शै | लो जनता की जगश रे औय 100 टक्के जनता की यशे गी | औय शभ आऩवे वबागश
ृ वे
उम्भीद कयते शै की लश न्माम कयें गे औय मश कशना की लशाॉ जशाॉ यशे शै मश कोई फात शै की एक
टे फर वे ककवका दो गरत काभ दव
ु या टे फर दे खेंग|े
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

वॊफॊगधतारा आऩण टी.डी.आय दे ऊन टाकू अगय गाडान कामभ कयते तो|

तनरा वोंव :-

शभायी जजम्भेदायी फनती शै तो प्रीज औय इव वलऴम ऩय लोटीॊग शोनी चादशए| मश भेया आऩवे

अनयु ोध शै|

भा. भशाऩौय :-

लोदटॊग शोगी|

गगता जैन :-

भशाऩौय भॅडभ , भा. आमुक्त वाशे फ आऩण वबागश
ृ ककॊला टाऊन प्रातनॊग डी .वी. रुर प्रभाणे

चारलतो की भानलतेप्रभाणे चारलतो . भग आऩरा फी .एव.म.ु ऩी यखडरा आशे भानलता नाशी का करुन

टाका. त्रफना एलढी झोऩडप्टी आशे त्रफना रुर आऩण करुन टाकू ना . जे यस्त्मालय झोऩतात ते भानलता
ततथे दाखला का नाशी 4-5 त्रफल्डीॊग फाॊधा ठे ला ततथे . वी.वी. घ्मामची गयज काम आशे भानलता आशे
ना त्माॊच्मावाठी ठे लरॊ झोऩडे का तोडामरा जातो तेव्शा भानलता कुठे गेरी आशे.
तनरा वोंव :-

एक वलऴम की जानका यी ऩदशरे चादशए वबागश
ृ भें जो बी वलऴम रेके आए प्रळावन राए तो

प्रळावन औय भशाऩौय भॅडभ राई तो भशाऩौय मश वऩडीत शै कौन

? ऩता तो चरे कौनवा वऩडीत शै ,

जजवके मरए वलऴम फात शो यशी शै | वऩडीत लश शोता शै जजवके वाथ अन्माम शुआ शै वय मश आज की
तायीख भें जजवके नाभ ऩय शै औय फी व वार ऩशरे जजवके नाभ ऩय थी उवने जभीन आवभान का

अॊतय शै | मश वबागश
ृ को ददळाबूर की जा यशी शै | जनप्रतततनधी की ददळाबूर शो यशी शै | मश यली ग्रुऩ
का मश वॅम्ऩर ऑकपव था लो बी कौनवा ऑकपव जो प्रोजेक्ट फेचने के मरए जो वेल्व ऑकपव था

वेल्व ऑकपव था औय आज लो वेल्व ऑकपव यली ग्रुऩ का नशी शै | आज जजवके मरए रड यशे शै जो
बी व्मलवामीक शै शभाया ककवी वे व्मक्तीगत नशी शै

| उनको भोफदरा दे ना ऩडता शै आऩ उनको

कम्ऩरवेळन ददजीए अगय लश जगश का नशी मरमा शै तो रेककन द ऩॉईंट इज उवको वऩडीत फना के

वॉयी मश ऩे कोई गगल्टी नशी | वऩडीत नशी शै औय ककवको व्म लवाम का राब ऩोशचाने के मरए मश
वलऴम रामा गमा शै, इवका खर
ु ावा ददजीए, जनप्रतततनधी लश कोट दे ने वे ऩदशरे|
गगता जैन :-

वाशे फ भरा एक वलचायामचॊ आशे आताच ऩाटीर वाशे फाॊनी वाॊगगतरॊ की काम आऩण तो

वलचाया उदाय भनाने आऩल्मारा मेऊन वलचायतो की भी चोयी करु का शे त्माच उदाशयण आशे.
भा. आमुक्त :-

चोयी शोणे शा वलऴम नाशी . शा वलऴम वुध्दा आशे . वलऴम चोयीचा काम आशे वलऴम धोयणात्भक

तनणाम घेण्माचा आशे . ततथे 100 टक्के गाडान ठे लामचॊ की त्माची भाॊग भान्म कयामचा एलढाच वलऴम
आशे.

गगता जैन :-

वाशे फ भी तभ
ु च्मालय फोरत नाशी आणण माॊनी जे उदा

शयण ददरे की ळशयात वगऱ अवे

आय.जी. वगऱे आऩरे दव
ु यी जागा ती वगऱी आऩण इन्क्रोच झारेरी आशे खऩ
ू खयॊ आशे त्माॊनी

स्लत:शून वाॊगगतरे आशे ते ऩाच टभानी नगयवेलक आशे त ते स्लत
:शून वाॊगते की आभच्माकडून शे
फाॊधकाभ झारेरे आशे . अनगधकृत आणण अजून आऩरी वबा दव
भॊजूयी भागते
ु ऱ्मा अनगधकृतवाठी
आणण काम वाॊगून की आऩण दे ऊन टाका त्माॊना नाशी भानामचॊ तय नाशी भानणाय भग आऩण काभ
केरॊ एलढी लऴे जेव्शा वगऱी आय .जी. गेरी जे उदाशयण शोते ते आम्शी ददॊ आशे की ते तय चोयीने

करुन गेरे . चोयी आता शा वलचायतो का भी चोयी करु की नाशी शे उदाशयण आशे . तेच वलऴम आशे जे
फाॊधन
ू गेरे ते वालकाय आणण शा वलचायतो म्शणून आऩण दे त नाशी.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

वाधा वलऴम आशे इथे गाडान ठे लामचॊ. वबागश
ृ ाने एक भताने पामनर कयाल काम आशे ते.

दौरत गजये :-

आभचा लॉडा आशे त्मा लॉडाभध्मे गाडान आशे . ये मवडन्व एरयमा आशे . आजूफाजूरा शामपाम रोक

आशे त आणण त्मा जागी त्मा गाडानभध्मे आऩण खर
ु ी शला घ्मामरा जातो त्मा जागी फाय अवणे मोग्म
नाशी.

स्नेशा ऩाॊडे :-

भशाऩौय भॅडभ, अगय एक व्मक्ती के पामदे के मरए आऩ आयषण भें पेयफदर कय वकते शै

तो एैवा शी वलऴम भेया लॉडा का बी शै | आयषण क्र. 122 लशाॉ बी रोग 86 वे यशते शै| आज बी उनके
ऩाव फशुत वाये रोगो के ऩाव वेकडो रोगो के ऩाव प्रप
ु शै 86 वे रेके 95 के फीच का औय अऩना
डी.ऩी प्रान आमा शै 97 भें उवके ऩशरे के जो बी रोग यशते शै लशाॉ उनके मरए बी कपय एैवा जजव
ऩाटा भें यशते लश ऩाटा डडरीट कयके आगे कपय काभ ककमा जाए

| उवके मरए बी मश काभ

37 का

प्रस्ताल राने भशावबा भें तो अच्छा यशे गा जजतने बी जनप्रतततनधी शै शभ जनता के बराई के मरए
शोते शै | तो उवभें वेकडो रोगो की बराई शो जाएगी अगय ऐवा प्रस्ताल राते शै तो|
गगता जैन :-

आणखी वाशे फ अवे ककती त्रफल्डीॊग आशे त जे त्रफल्डीॊग शोऊन ओ

.वी. मभऱून त्मालय गाडान

रयझव्शे ळन टाकरॊ आशे ककती त्रफल्डीॊग आशे त ते आऩण अभ्माव केरा का? का त्मावाठी का मेत नाशी.
कायण ततथे रोक याशतात त्माॊच्मालय आऩण अन्माम कयतो . तम्
ु शारा तीन भी वाॊगगतरॊ की आऩण

इथे गाडान रयझव्शे ळन नॊतय टाकरा आशे . त्रफल्डीॊग ऩदशरे फनरी आशे , ते जेवर ऩाकाचा वलऴम अजून
ज्लरॊत आशे . आऩल्माकडे त्मावाठी आऩण काशीच कयत नाशी . त्माॊना आऩण नोदटवा ऩाठलतो की

तुभची त्रफल्डीॊग रयझव्शे ळनभध्मे आशे , डडभॉरीळ कयामरा मेतो , गीता नगयरा आणण जेवर ऩाकारा
वाशे फ भी तुम्शारा नोदटव दाखलते. भी आऩल्माळी फोररी आऩण कॅन्वर केरॊ आऩण वलवयता.
भा. आमक्
ु त :-

ऐकून घ्मा . उगाच वलऴमाॊतय आभदाय भशोदम नाशी वलऴम एलढाच आशे वबागश
ृ ाने आभ

वॊभतीच गाडान ऩादशजे म्शटरॊ वलऴम वॊऩरा ककॊला त्माचे दोन बाग कयण्माचे ककॊला लेगलेगऱे
फोरण्माचा काशी वलऴम नाशी.
गगता जैन :-

वाशे फ शे जे उदाशयण ददरे गेरे त्मारा जलाफ ददरे भी.

भा. आमुक्त :-

भाझे म्शणणे काम आशे की आऩण तवॊ जाऊ नमे कोणी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, भेयी फात को इन्शोंने वलऩमााव ककमा|

भा. आमुक्त :-

भाझी वलनॊती याशीर भरा आऩण वगऱ वस
ु आशात.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भी जे फोररो भाझॊ जे भत भाॊडामचॊ आशे वलऩमााव केरा भी पक्त मभया बाईंदय ळशयातरी जी

शकीकत आशे जी पॅक्ट आशे ती वाॊगगतरी की ह्माच भशाऩौय अवताना माॊनीच जेवर ऩाका मेथे
गाउनाभध्मे त्रफल्डीॊग झारी शोती त्माच्मावाठी

37/1 चा प्रस्ताल आणरा शोता ततथे ऩण कभमळामर

गाऱे आशे त ततथे ऩण रोक याशतात . त्रफझनेव कयतात भग जय त्माॊना जो प्रस्ताल आणरा तो मोग्म

आशे आणण शा प्रस्ताल आणरा शा मोग्म नाशी का ? शा प्रस्ताल भी नाशी आणरेरा आशे . शा प्रस्ताल
प्रळावनाने आणरा आशे त्माॊनी जे केरे ते मोग्म आम्शी केरॊ ते चक
ु ीचॊ भॅडभ शा प्रस्ताल आभचा
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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नाशी. जेव्शा तुम्शी भशाऩौय शोत्मा , आम्शी तय पक्त नगयवेलक आशोत आणण आम्शी ऩाच टभाचे

नगयवेलक फयोफय आशे ऩण भॅडभ आऩल्मारा वध्
ु दा एलढी जय जानकायी आशे तय तम्
ु शी वध्
ु दा आलाज
उचरामरा ऩादशजे की ह्मा ळशयाभध्मे अवे अनेक रयझव्शे ळनभध्मे त्रफल्डीॊग झाल्मा आशे त अळा अनेक

योडलयती त्रफल्डीॊग झाल्मा आशे त आणण आऩण वुध्दा प्रान ऩाव केरा आशे . आऩल्मा गोल्डन नेस्टच्मा
त्माच्माभध्मे ॲमभतनटी ओऩन स्ऩेवभध्मे भदशरा फारकल्माणचॊ बलन फाॊधामचे आऩण ॲग्री केरॊ शोतॊ .
ते कुठे ददर अजून......
गगता जैन :-

आम्शी ॲग्री केरॊ नव्शतॊ.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

त्माच्मानॊतय तम्
ु शी स्टाप कॉटा यची भागणी केरी आम्शी ते ऩण ॲक्वेप्ट केरॊ की तम्
ु शी स्टाप

कॉटा य द्मा.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आम्शारा भत भाॊडण्माचा अगधकाय आशे आम्शी भत भाॊडतो . माचा अथा अवा नाशी आशे की

आभच्मा माचा वलऩमााव केरा ऩादशजे.
भा. आमुक्त :-

तुम्शी जे भदशरा फारकल्माणच म्शटरॊ ना.........

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

पक्त 37 टक्के आशे वय.

गगता जैन :-

भदशरा फारकल्माण शे चक
ु ीचे तनणाम.......

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

दव
ु यी गोष्ट्ट शा भशाऩौयाॊनी आणरा वाशे फ शी रुटीॊग आशे

. गेल्मालेऱी ज्मालेऱी बाॊडण झारॊ

त्मालेऱी दोन वलऴम शोते . एक घोडफॊदयचा वलऴम शोत . ऩुन्शा भशावबेभध्मे वादय कया अवा त्मालेऱी

वलऴम झारा शोता आणण म्शणून त्माॊनी वलऴम आणरेरा आशे . भशाऩौयाॊनी वलऴम नाशी आणरेरा आशे
त्मालेऱी ते ठयरॊ शोतॊ की दोन्शी वलऴम ह्मा ऩढ
ु च्मा भशावबेभध्मे घ्मा म्शणन
ू शे दोन्शी वलऴम वेभ

क्रभाने ह्मा भशावबेत आणरेरे आशे त . फाकी दव
ु यॊ काशी नाशी आणण जो भेजोरयटी वलऴम अवेर तोच
शोणाय आशे . भाझ्मा भताप्रभाणे शोणाय नाशी की लैती वाशे फाॊच्मा भताप्रभाणे शोणाय नाशी

की

भशाऩौयाॊच्मा भनाप्रभाणे शोणाय नाशी जे वगऱ ठयलतीर जे भेजोयीटी डडवीजन घेतीर तेच शोणाय आशे
आणण कयण्माने कोणाचा पामदा शोणाय नाशी ककॊला नुकवान शोणाय नाशी.
भा. आमक्
ु त :-

माॊचा जो गैयलाक्म आरा शोता ना की भदशरा फारकल्माण ककॊला ॲमभतनटी स्ऩेवभध्मे

भशावबेने जो तनणाम केरा शोता त्माच्मात भदशरा फारकल्माण बलन त्माऩेषाशी तत्कारीन आमुक्ताॊनी
ततथे स्टाप कॉटय भान्मता ददरी शोती ते प्रान शोते बयत बाईने आम्शी आभदाय भॅडभची भाझी

फैठक झारी आणण तो प्रान आम्शी भान्म केरेरा आशे आणण ते काभ आता चारू आशे त्मारा भुदत
वुध्दा ददरेरी आशे.
गगता जैन :-

आषेऩ आशे भाझी जप्रन्थ झारेरी नव्शती.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
गगता जैन :-

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वाशे फ तो चक
ु ीचा ठयाल ऩाव केरा गेरा का तेव्शा आऩल्मा अगधकायीने वाॊगगतरे नाशी का

ततथे वव्शा न्ट कॉटा यचे ऩाव झारेरा आशे का तेव्शा वाॊगगतरॊ नाशी.
भा. आमुक्त :-

ऩण आता तुम्शी ततथे स्टाप कॉटा य फाॊधता शे का.

गगता जैन :-

शे वला चक
ु ीचॊ आशे . आऩरॊ जे झारॊ ते झारॊ ऩण त्मा ददलळी जेव्शा ठयाल ऩाव झारा आऩरा

एक शी अगधकायी उठून का वाॊगगतरॊ नाशी का ततथे आऩरा वव्शा न्ट कॉटा य ऩाव झारेरा आशे का
वाॊगगतर नाशी वाशे फ आऩरे अगधकायी काम झोऩ काढतात.
भा. भशाऩौय :-

दोन्शी ठयाल आरेरे आशे त भतदान कयाले.

रयटा ळाश :-

भशाऩौय भॅडभ , कमभळनय वाशे फ वुरुलातीरा ऩण भी वाॊगगतर की प्रळावनाने त्मारा वी

ददरेरी आशे आणण भद्द
ु ा अवा आशे की तो वशा शजाय काशी तयी एरयमा आशे
काशीतयी की दोन

शजाय काशीतयी त्माॊनी फाॊधरेरा आशे

.वी.

. त्माच्माभधन
ू दोनळे

. माच्माभध्मे तीन भारीक झारे ऩदशरे

ओरयजनर जागा भारीक शोते . त्मानॊतय ऩुढरा त्रफल्डयने घेतरी ती घेतरी आणण त्माची वेर ऑकपव
टाकरी आणण आता कोणीतयी ततवया आशे आणण त्माच्माभध्मे काम झारेरॊ आशे की प्रळावन आणण
आम्शी नगयवेलक आऩण अडचणीभध्मे म्शणून आशे त.
भा. आमक्
ु त :-

भुद्दा रषात मेत नाशी फायफाय प्रळावन म्शटरे जाते . काभकाजाची ऩध्दत अवते. ळशयारा काम

अऩेक्षषत आशे ते वबागश
ृ ठयलामचे आशे . एक वोडरे आऩण वलऴमाॊतय फोरतो वगऱे लेगलेगऱे वलऴम
भाॊडतो.

रयटा ळाश :-

वलऴम लेगऱा नाशी कयत वाशे फ वलऴमाॊतय

कयत नाशी . तीन भामरक आशे त , तीन भामरक

झारे. आता नगयवेलकाॊची पवलणूक कळी झारेरी आशे की

200 स्क्लेअय कपट काशीतयी जे

एरयमाभध्मे फाॊधकाभ आशे ते त्माच्मावाठी त्माॊनी आयषण फदरामरा की आयषण

37 चा ठयाल

आणरेरा आशे की ऩण
ू ा प्रॉटचा त्माने ठयाल आणरा आशे.
भा. आमुक्त :-

त्माच्मा जागेऩुयता शा वलऴम आशे.

रयटा ळाश :-

पक्त ज्माॊनी जे फाॊधरेरे आशे तेलढ्मा जागेऩुयते........

गगता जैन :-

वाशे फ ते फाॊधरे आशे ना भग शे कुठरे न्माम आशे की फाॊधन
ू नॊतय तुम्शी

37 कयत आशे त .

त्मारा कयामचे शोते एलढे प्राभाणणक शोते तय ऩदशरा 37 शे करुन भग फाॊधामचे शोते ना.
रयटा ळाश :-

वाशे फ भाझा प्रश्न तोच आशे की त्माॊनी जे फाॊधकाभ केरे ते आयषण कयामच्मा अगोदय केरे

आशे की आयषण कयामचे नॊतय केरे आशे शे आयषण रालामच्मा अगोदय फाॊधकाभ झारेरे आशे की.....
भा. भशाऩौय :-

दोन ठयाल आरेरे आशे त भतदान कयाले.

नगयवगचल :-

प्रकयण क्र . 73 करयता दोन ठयाल आरेरे आशे त . ऩदशरा ठयाल वुचक श्री . वॊजम थेयाडे ,

अनुभोदन श्रीभ. अतनता भुखजी. दव
ु या ठयाल वुचक श्री . अळयप ळेख , अनुभोदन श्रीभ. भमरान डडवा.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वुचक श्री. अळयप ळेख माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा फाजूने जे अवतीर त्माॊनी शात ल य कयामचे आशे त.
ह्मा ठयालाच्मा वलयोधात अवतीर त्माॊनी शात लय कयामचे आशे त . तटस्थ कोणी अवेर त्माॊनी शात लय
कयामचे आशे त. वूचक श्री. वॊजम थेयाडे माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा फाजूने जे अवतीर त्माॊनी शात लय

कयामचे आशे त. ह्मा ठयालाच्मा वलयोधात अवतीर त्माॊनी शात लय कया मचे आशे त. तटस्थ कोणी अवेर
त्माॊनी शात लय कयामचे आशे त.
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. भशाऩौय :-

वुचक श्री . वॊजम थेयाडे माॊनी

भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा फाजूने

55, वलयोधात 09, तटस्थ 08

इतकी भते ऩडरेरी आशे त. माॊचा ठयाल फशुभताने भॊजूय कयण्माॊत मेत आशे.
भा. आमक्
ु त :मळलवेना ऩषानी ऩदशरा वलयोध केरा शोता आता भान्म आशे.

तनरभ ढलण :-

वाशे फ तम्
ु शी मळलवेना ऩषाचा उल्रेख केरा भाझे म्शणणे अवे आशे ह्मा वगळ्मा गोष्ट्टी वभोय

अवताना अवे वलऴम आरे नव्शते ऩादशजे.
भा. आमुक्त :-

तुम्शी अजून वलऴमाॊतय कयता.

तनरभ ढलण :-

जय भशाऩौय भॅडभनी तो वलऴम आणरा आशे तय आमक्
ु त म्शणन
ू तम्
ु शी ह्माच्मालय तनणाम

घ्मार का? वबागश
ृ ाने भेजोयीटीने ऩाव केरा तय तुम्शी तो तनणाम घेणाय का?
भा. आमुक्त :-

काम कयणाय ते कामदा ठयलतो.

तनरभ ढलण :-

तम्
ु शी इथे भख्
ु म आशे त म्शणन
ू तम्
ु शारा वलचायते. भेजोयीटीप्रभाणे तनणाम शोणाय आशे.

भा. आमुक्त :शोतीर.

रोकळाशीभध्मे भतदानाची प्रकक्रमा स्ऩष्ट्ट केरी ऩादशजे. तनमभात जे आलश्मक आशे तेच तनणाम

प्रकयण क्र. 73 :-

भौजे घोडफॊदय वव्शे क्र . ७२(२), ७३(१)(२)(३)(४), ७४(१)(२), ७९(१)(३)(४), ७५(१) मा जागेच्मा

लाऩयाचे फदर कयणेवाठी भशायाष्ट्र

प्रादे मळक ल नगययचना अगधतनमभ

भॊजूय वलकाव मोजनेत पेयफदर कयणे. (पेयवादय)

१९६६ चे करभ ३७ अन्लमे

ठयाल क्र. 89 :-

मभया बाईंदय ळशयावाठी वलकाव मोजना भॊजुय शोणेऩूली वलऴमाॊककत जागेकयीता

दद.02/01/1995 योजी रेखाॊकन नकाळे भॊजुयीवश आकृवऴक ऩयलानगी प्राप्त कयणेवाठी नाश
दाखरा दे ण्मात आरेरा आशे

. त्मानॊतय वदय जागेवाठीचे भा

यकत

. जजल्शागधकायी ठाणे माॊचक
े डीर

दद.15/04/1995 च्मा आकृवऴक ऩयलानगीच्मा आदे ळावश फाॊधकाभ ऩयलानगी मभऱणेव वलनॊती
केल्माप्रभाणे भशानगयऩामरकेने दद .25/09/1995 फाॊधकाभ ऩयलानगी ल दद
वुधायीत फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ण्मात आरेरी आशे.

.24/05/1996 अन्लमे

वदय ऩयलानगीप्रभाणे वलकावकाने जागेलय फाॊधकाभ वुरु करुन वदय जागेच्मा भॊजुय

ये खाॊकनाभधीर वदतनका/गाऱे /ऑपीवेव माॊची वलकक्र केरी.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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त्मानॊतय मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना दद

.14/05/1997 अन्लमे भॊजुय करुन

दद.15/07/1997 योजी अॊभरात आरी ल काशी बागाची वलकाव मोजना दद .25/08/2000 अन्लमे भॊजयु
शोलून दद.15/10/2000 ऩावून अॊभरात आरेरी आशे.

वदय भॊजुय वलकाव मोजनेभध्मे वलऴमाॊककत जागेच्मा भॊजुय ये खाॊकनातीर “गौयल एन्क्रेव्श” मा

गश
ृ प्रकल्ऩाच्मा वव्शे क्र .75/1 मा जागेभधीर (तऱ+1) स्लरुऩाचे ळॉवऩॊग वेंटय शे आयषण क्र .305
(फगीचा) मा आयषणाभधीर काशी बागात फाधीत शोत आशे . आयषणाचे एकुण षेत्रपऱ 6400 चौ.भी.
अवून ळॉवऩॊग वेंटयचे फाॊधकाभ 228 चौ.भी. जागेत आशे.

वदय ळॉवऩॊग वेंटयच्मा जागा भारकाने वदय ळॉवऩॊग वेंटयरा ककयकोऱ दरु
ु स्तीवश प्रास्टय

करुन त्माभध्मे

शॉटे र वुरु कयणेवश इभायतीव बोगलटा दाखरा मभऱणेव वलनॊती केरेरी आशे

त्माप्रभाणे वदय फाॊधकाभ आयषण क्र

.

.305 (फगीचा) मा आयषणाभधीर काशी बाग फाधीत शोत

अवल्माने वदय इभायतीव बोगलटा दाखल्मावश ककयकोऱ दरु
ु स्ती ल त्मा इभायतीभध्मे शॉटे र व्मलवाम
वुरु कयणेव ऩयलानगी द्मा

ली ककॊला कवे माफाफत ळावनाकडून भागादळान मभऱणेकयीता प्रस्ताल

खारीर जागा आयषण क्र

.305 (फगीचा) ने फाधीत शोत अवल्माने वदय आयषणात पेयफदर

ऩाठवलरा अवता ळावनाने वदय ऩयलानगी तनमभानव
ू ाय नवन
ू भॊजयु वलकाव मोजनेनव
ु ाय फाॊधकाभा
झाल्मामळलाम प्रस्तावलत लाऩय अनुसेम शोणाय नाशी . त्माभुऱे ळावनाच्मा अमबप्रामानूवाय ल भशायाष्ट्र
प्रादे मळक ल नगययचना अगधतनमभ

1966 चे करभ 37(1) अन्लमे भौजे घोडफॊदय वव्शे क्र .72(2),

73(1),(2),(3),(4), 74(1),(2), 79(1)(3)(4), 75(1) मा जागेभधीर आयषण क्र .305 (फगीचा) ने
फाधीत वलद्मभान लाऩयाच्मा फाॊधकाभाव पेयफदर कयणेव शी भा . भशावबा भॊजयु ी दे त आशे अवा भी
ठयाल भाॊडत आशे.
अ.क्र.
१

वुचक :- श्री. वॊजम थेयाडे

ठयालाच्मा फाजन
ू े

अ.क्र.

अनुभोदक :- श्रीभ. अतनता भुखजी

ठयालाच्मा वलयोधात

तटस्थ

भेशता डडॊऩर वलनोद

१

जैन गीता बयत

१) लैती चॊद्रकाॊत मवतायाभ

ऩाटीर धल
ृ ककळोय भन्वायाभ

२

ळेख अळयप भोशम्भद इब्राशीभ

२) वोंव तनरा फनााड

गेशरोत शवभुख भोशनरार

३

भेशया याजील ओभप्रकाळ

३) नाईक वलवलता वललेक

ऩाटीर प्रबात प्रकाळ

४

ळेख रुत्रफना कपयोझ

५

मवॊश भदन उददतनायामण

५

डडवा भमरान भवलान

४) गजये दौरत तक
ु ायाभ

६

मादल मभयादे ली याभरार

६

वऩाय उभा वलश्लनाथ

६) घयत ताया वलनामक

७

ळाश रयटा वुबाऴ

७

ऩयदे ळी गगता शयीळ

७) ऩाॊडे स्नेशा ळैरेळ

शवनाऱे ज्मोत्स्ना जारीॊदय

८

गोदशर ळानु जोयालयमवॊश

९

ऩाटीर नये ळ तुकायाभ

८) गुप्ता कुवुभ वॊतोऴ

२
३
४

८
९
१०
११
१२

ळाभजीबाई

अजश्लन

बोईय वुतनता ळमळकाॊत
ऩाटीर लॊदना भॊगेळ
यालर भेघना ददऩक

१४

बालवाय लॊदना वॊजम

१५

फेरानी शे भा याजेळ

१६

वोनाय वुयेखा प्रकाळ

१८

कावोदारयमा

डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ

१३

१७

अशभद वायाश अकयभ

५)

भुखजी अतनता फफरू

ॊ े रुऩारी लवॊत (भोदी)
मळद

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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१९

म्शात्रे वगचन केवयीनाथ

२०

म्शात्रे ऩयळुयाभ ऩद्माकय

२१

म्शात्रे भोशन गोऩाऱ

२२

मवॊग श्रीप्रकाळ जजरेदाय

२३

ततलायी अळोक वुमद
ा ेल

२४
२५
२६

अग्रलार वुळीर गोऩीककळन
बप्ु तानी यषा वतीळ

ळाश वीभाफेन कभरेळ

२७

यकली लैळारी गजेंद्र

२८

काॊगणे भीना मळलॊत

२९

ऩयभाय शे तर यततरार

३०

दऱली प्रळाॊत सानदे ल

३१

म्शात्रे वलनोद कामळनाथ

३२

म्शात्रे नमना गजानन

३३

ळेट्टी गणेळ गोऩाऱ

३४

थेयाडे वॊजम अनॊत

३५

याम वलजमकुभाय मवस्थन

३६

वलयाणी अतनर यालजीबाई

३७

जैन ददनेळ तेजयाज

३८

भाॊजये कय आनॊद दत्तायाभ

३९

दफ
ु े भनोज याभनायामण

४०
४१
४२
४३
४४
४५

नायामण

व्माव यवल लावुदेल

खॊडर
े लार वुयेळ जगददळ
ऩाॊडम
े ऩॊकज वूमभ
ा णण

ऩायधी वज
ु ाता मळलॊत
बोईय याजू मळलॊत

आभगालकय शरयश्चॊद्र याभचॊद्र

४६

ऩाटीर प्रवलण भोये श्लय

४७

ढलण तनरभ शरयश्चॊद्र

४८

मळके अनॊत गेणू

४९

कदभ अचाना अरुण

५०

ऩाटीर अतनता जमलॊत

५१

गोवलॊद शे रन जॉजी

५२

बोईय बालना याजू

५३

ऩाटीर लॊदना वलकाव

५४

फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट

५५

फाॊड्मा एरामव दमु भॊग

ठयाल फशुभताने भॊजूय

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र . 74, चेना मेथीर ठाणेकडे जाणाऱ्मा

३०.०० भी. रुॊ द यस्त्माऩावन
ू ऩाटीरऩाडा ,

फेरकयीऩाडा तवेच नदी ओराॊडून व .क्र. ९८ ऩमंतचा १८.०० भी. रुॊ दीचा यस्ता भॊजूय वलकाव मोजनेत
दळावलणेवाठी भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ
कयणेफाफत.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना

१९६६ च्मा करभ

३७(१) अन्लमे पेयफदर

(लगऱरेरा बाग वोडून ) ळावन अर्धवच
ु ना दटऩीएव-

1 296/847/वीआय-162/मुडी-12 दद.14/05/97 अन्लमे भॊजूय कयण्मात आरेरी अवून दद .15/07/1997
ऩावून अॊभरात आरेरी आशे . लगऱरेल्मा बागाची वलकाव मोजना ळावन अगधवुचना क्र

.टीऩीएव-

ऩावुन अॊभरात आरेरी आशे

.दटऩीएव-

1298/941/वीआय-89/98/मड
ु ी-12 दद.25/08/2000 अन्लमे भॊजयू झारेरी अवन
ू दद

. भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीत ळावन तनणाम क्र

.15/10/2000

1208/1346/प्रक्र.267/08/नवल-12 दद.21/08/2009 अन्लमे पेयफदर भॊजूय झारेरे आशे त.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर चेना मेथीर ऩाटीरऩाडा ल फेरकयीऩाडा शी दोन

आददलाॊवी ऩाडे अजस्तत्लात अवून वदयीर ऩाडमाॊव जाण्माकयीता ऩक्के यस्ते अजुनशी उऩरब्ध नाशी

त्माभऱ
ु े तेगथर स्थातनक यदशलाश्माॊना दै नॊददन काभकाजावाठी कच्चा यस्त्मालरुन चारत जाले रागते.

.

वद्मजस्थतीत वदयीर ऩाडमाॊकडे जाण्मावाठी व .क्र.147 भधीर शॅयीटे ज शॉटे रऩावून व .क्र.119

ऩमंत नदीरगत 6.00 भी. रुॊ दीचा डाॊफयी यस्ता वालाजतनक वलबागाभापात वलकवीत कयण्मात आरेरा
अवूनवदयीर यस्ता वल काव मोजनेत दळावलरेरा नाशी . वदय यस्ता शा दोन्शी ऩाड्माॊऩमंत जात नवून

अध्माालयती वॊऩुष्ट्टात मेत आशे . वफफ शॉटे र दशर व्ह्मु ऩावून चेना नदीलयीर जुन्मा ऩुराऩमंत 12.00

भी. रुॊ दीचा वलकाव मोजना यस्ता वलकाव मोजनेत दळावलरेरा आशे . तथावऩ वदय बागातीर ऩाटीरऩाडा,
फेरकयीऩाडा ल इतय यस्त्माकडे जाण्मावाठी तनमोजनाच्मा दृष्ट्टीने वदय बागातीर यदशलाश्माॊना यस्त्माचा
लाऩय कयता माला मावाठी खारीरप्रभाणे मावोफतच्मा नकाळाभध्मे दळावलल्माप्रभाणे यस्ता प्रस्तावलत
कयालमाचा आशे.

घोडफॊदय कडून ठाणे कडे जाण्मावाठी

30.00 भी. रुॊ द यस्त्माऩा वून बाग नकाळाभध्मे

दळावलल्माप्रभाणे “अे” ते “फी” ऩमंतचा भॊजूय वलकाव मोजनेप्रभाणे
केरेल्मा यस्त्माव 18.00 भी. रुॊ दीचा प्रस्तावलत कयालमाचा आशे.
आशे.

फी” ते “ई” ऩमंतचा यस्ता नदी ओराॊडून नव्माने

12.00 भी. रुॊ दीच्मा प्रस्तावलत

18.00 भी. रुॊ दीचा प्रस्तावलत

कया लमाचा

तवेच “ई” ते “जी” भॊजूय वलकाव मोजनेप्रभाणे 12.00 भी. रूॊदीचा प्रस्तावलत केरेरा यस्ता

18.00 भी. रूॊदीचा प्रस्तालीत कयालमाचा आशे

लयीर प्रभाणे वोफत जोडरेल्मा बाग नकाळाभध्मे दळावलल्मानव
ु ाय

“अे” ते “फी” ल “ई” ते

“जी” ऩमंत 12.00 भी. ऐलजी 18.00 भी. रुॊ दीचा ल “फी” ते “एप” ऩमंत 18.00 भी. रुॊ दीचा यस्ता
नदी ओराॊडून नव्माने प्रस्तावलत कयणेवाठी भॊजूय वलकाव मोजनेभध्मे

भशायाष्ट्र प्रादे मळक

ल

नगययचना अगधतनमभ 1966 चे करभ 37(1) नुवाय कामालाशी कयणेव भान्मता दे त आशे अवा भी
ठयाल भाॊडत आशे.

शवभख
ु गेशरोत :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

{ÉÉxÉ Gò. 85

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजयू . ऩढ
ु चा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 74 :-

चेना मेथीर ठाणेकडे जाणाऱ्मा

३०.०० भी. रुॊ द यस्त्माऩावून ऩाटीरऩाडा, फेरकयीऩाडा तवेच

नदी ओराॊडून व .क्र. ९८ ऩमंतचा १८.०० भी. रुॊ दीचा यस्ता भॊजयू वलकाव मोजनेत दळावलणेवाठी
भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ १९६६ च्मा करभ ३७(१) अन्लमे पेयफदर कयणेफाफत.
ठयाल क्र. 90 :-

मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना

(लगऱरेरा बाग वोडून ) ळावन अर्धवच
ु ना दटऩीएव-

1 296/847/वीआय-162/मुडी-12 दद.14/05/97 अन्लमे भॊजूय कयण्मात आरेरी अवून दद .15/07/1997
ऩावन
ू अॊभरात आरेरी आशे . लगऱरेल्मा बागाची वलकाव मोजना ळावन अगधवच
ु ना क्र

.टीऩीएव-

ऩावुन अॊभरात आरेरी आशे

.दटऩीएव-

1298/941/वीआय-89/98/मुडी-12 दद.25/08/2000 अन्लमे भॊजूय झारेरी अवून दद

. भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीत ळावन तनणाम क्र

.15/10/2000

1208/1346/प्रक्र.267/08/नवल-12 दद.21/08/2009 अन्लमे पेयफदर भॊजयू झारेरे आशे त.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर चेना मेथीर ऩाटीरऩाडा ल फेरकयीऩाडा शी दोन

आददलाॊवी ऩाडे अजस्तत्लात अवून वदयीर ऩाडमाॊव जाण्माकयीता ऩक्के यस्ते अजुनशी उऩरब्ध नाशी .
त्माभुऱे तेगथर स्थातनक यदशलाश्माॊना दै नॊददन काभकाजावाठी कच्चा यस्त्मालरुन चारत जाले रागते.

वद्मजस्थतीत वदयीर ऩाडमाॊकडे जाण्मावाठी व .क्र.147 भधीर शॅयीटे ज शॉटे रऩावून व .क्र.119

ऩमंत नदीरगत 6.00 भी. रुॊ दीचा डाॊफयी यस्ता वालाजतनक वलबागाभापात वलकवीत कयण्मात आरेरा
अवूनवदयीर यस्ता वलकाव मोजनेत दळावलरेरा नाशी . वदय यस्ता शा दोन्शी ऩाड्माॊऩमंत जात नवून

अध्माालयती वॊऩुष्ट्टात मेत आशे . वफफ शॉटे र दशर व्ह्मु ऩावून चेना नदीलयीर जुन्मा ऩुराऩमं त 12.00

भी. रुॊ दीचा वलकाव मोजना यस्ता वलकाव मोजनेत दळावलरेरा आशे . तथावऩ वदय बागातीर ऩाटीरऩाडा,
फेरकयीऩाडा ल इतय यस्त्माकडे जाण्मावाठी तनमोजनाच्मा दृष्ट्टीने वदय बागातीर यदशलाश्माॊना यस्त्माचा
लाऩय कयता माला मावाठी खारीरप्रभाणे मावोफतच्मा नकाळाभध्मे दळावलल्मा
कयालमाचा आशे.

घोडफॊदय कडून ठाणे कडे जाण्मावाठी

30.00 भी. रुॊ द यस्त्माऩावून बाग नकाळाभध्मे

दळावलल्माप्रभाणे “अे” ते “फी” ऩमंतचा भॊजयू वलकाव मोजनेप्रभाणे
केरेल्मा यस्त्माव 18.00 भी. रुॊ दीचा प्रस्तावलत कयालमाचा आशे.
आशे.

प्रभाणे यस्ता प्रस्तावलत

फी” ते “ई” ऩमंतचा यस्ता नदी ओराॊडून नव्माने

12.00 भी. रुॊ दीच्मा प्रस्तावलत

18.00 भी. रुॊ दीचा प्रस्तावलत

कयालमाचा

तवेच “ई” ते “जी” भॊजूय वलकाव मोजनेप्रभाणे 12.00 भी. रूॊदीचा प्रस्तावलत केरेरा यस्ता

18.00 भी. रूॊदीचा प्रस्तालीत कयालमाचा आशे

लयीर प्रभाणे वोफत जोडरेल्मा बाग नकाळाभध्मे दळावलल्मानुवाय

“अे” ते “फी” ल “ई” ते

“जी” ऩमंत 12.00 भी. ऐलजी 18.00 भी. रुॊ दीचा ल “फी” ते “एप” ऩमंत 18.00 भी. रुॊ दीचा यस्ता
नदी ओराॊडून नव्माने प्रस्तावलत कयणेवाठी भॊजयू वलकाव मोजनेभध्मे

भशायाष्ट्र प्रादे मळक

ल

नगययचना अगधतनमभ 1966 चे करभ 37(1) नुवाय कामालाशी कयणेव भान्मता दे त आशे अवा भी
ठयाल भाॊडत आशे.

वुचक :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

अनुभोदक :- श्री. शवभुख गेशरोत

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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नगयवगचल :-

प्रकयण क्र. 75, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्राकयीता स्थाऩन कयण्मात आरेल्मा जैवलक

वलवलधता व्मलस्थाऩन वमभतीफाफत. वबागश
ृ ाच्मा भादशतीवाठी अलरोकनावाठी शा वलऴम आशे.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभध्मे जैल वलवलधता अगधतनमभ

2008 भधीर करभ 23 नव
ु ाय

मभया बाईंदय भशा नगयऩामरका षेत्राकयीता जैवलक वलवलधता व्मलस्थाऩन वमभती स्थाऩन कयण्मात
आरेरी आशे.

मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्राकयीता स्थाऩन कयण्मात आरेल्मा जैवलक वलवलधता व्मलस्थाऩन

वमभतीव भा. भशावबा वलाानुभते भान्मता दे त आशे.
भदन मवॊश :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू .

प्रकयण क्र. 75 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्राकयीता स्थाऩन कयण्मात आरेल्मा जैवलक वलवलधता

व्मलस्थाऩन वमभतीफाफत. वबागश
ृ ाच्मा भादशतीवाठी अलरोकनावाठी शा वलऴम आशे
ठयाल क्र. 91 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभध्मे जैल वलवलधता अगधतनमभ

2008 भधीर करभ 23 नव
ु ाय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्राकयीता जैवलक वलवलधता व्मलस्थाऩन वमभती स्थाऩन कयण्मात
आरेरी आशे.

मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्राकयीता स्थाऩन कयण्मात आरेल्मा जैवलक वलवलधता व्मलस्थाऩन
वमभतीव भा. भशावबा वलाानुभते भान्मता दे त आशे.
वच
ु क :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

अनभ
ु ोदक :- श्री. भदन मवॊश

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 76, आयषण क्र. २१७ मेथे ऩदशल्मा भजल्मालय डाममर मवव केंद्र चारू कयणेवाठी

धभादाम वॊस्थेव जागा उऩरब्ध करुन दे णेफाफत.
गगता जैन :-

वाशे फ खऩ
ू आनॊदाची गोष्ट्ट आशे अळा धभादाम वॊस्था ऩुढे मेत आशे त आणण कयत आशे त . भी

त्मात एक वच
ु ना कयते अळी काशी काशी वॊस्था आशे त ती स्लत

:च्मा पामद्मावाठी कयते भी ह्मा

वॊस्थेलय आयोऩ कयत नाशी . भग त्मावॊस्थाॊनी कुठे कुठे ते चारलत आशे त वक्वेवपुरी ककती चारलत
आशे त कायण अळी फयीच जी वॊस्था आशे त भी वाॊगणाय भाझी वॊस्था का घेत नाशी . शे वाॊगणाय माॊची
वॊस्था का घेत नाशी भग आताच आऩण ते मेऊन त्माॊना द्मामचे त्माऩेषा

4-5 वॊस्था वगळ्माॊचे

आऩण स्टडी करुन जी वॊस्था चाॊगरे काभ कयत अवेर फऱ्माचदा अवे घडरेरे आशे की अळी

वॊस्था

काभ चारू जय नक्की कयते आणण 200 रुऩमेची शभी काशी कभी नाशी . तम्
ु शी जय दशळोफ रालरा तय
एक भमळनलय 4 जयी डामरेमवव झाल्मा तय तुम्शी तो दशळोफ रालून फघा ककती उत्ऩन्न आशे आणण

तेलढा खचा आशे का कायण आऩण आऩरी जागा दे तो . आऩरे ऩाणी लगैये वगऱे काशी आऩणच दे तो .
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वगऱी वुवलधा आऩण दे तो पक्त भळीन डॉक्टय आणण कभाचायी आऩल्मारा दे त आशे त . भग त्मावभोय

ते 200 च्मा दशळोफाने काम मभऱते का त्माऩेषा कभी कयणायी वॊस्था आऩल्माकडे आशे का? खयोखयच
म्शणजे ती वेला कयणाये वॊस्था आशे का शी चौकळी करुन आऩरे जेलढे आशे तेलढे वगऱ द्मा उरट

चाॊगरे चारेर आणण आऩरा खचा लाचेर . भी ह्मारा वभथानभध्मे आशे . पक्त ऩूणा त्माॊची स्टडी करुन
द्मा एलढी भाझी एक वच
ु ना आशे.
मवभा ळाश :-

मभया बाईंदय भशाऩामरकेच्मा आयषण क्र

.217

मेथीर इभायतीतीर भशानगयऩामरकेकडे

शस्ताॊतयीत झारेल्मा जागेत लयीर भजल्माॊलय डाममरवीव केंद्र वुरु कयणेकाभी श्री लधाभान जैन श्रालक
वॊघ भेलाड , भुॊफई मा धभादाम वॊस्थेव

5 डाममरवीव भमळनच्मा वशाय्माने ककभान

10 लऴाावाठी

डाममरवीव केंद्र चारवलणेकयीता भशाऩामरकेने वदय जागा वलनाभल्
ु म उऩरब्ध करुन द्माली

. वदय

केंद्रात कोणत्माशी बेदबालामळलाम वला जाती धभाा च्मा रुग्णाॊवाठी ळुल्क रु .200/- (शे ळुल्क वॊस्थेकडे
जभा शोईर) प्रती डाममरवीव दयाने वेला उऩरब्ध करुन द्माली.

डाममरवीव केंद्र स्थाऩन कयणेकयीता इभायतीत कयालमाची फाॊधकाभ वलऴमी काभे जवे -अॊतगात

फदर, R.O. Plant उबायणी, डाममरवीव भमळन्व , रुग्ण खाटा , कॊझ्मुभेफर लातानुकुरीत मॊत्र , वला
मॊत्राची दे खबार ल दरु
ु स्ती तवेच केंद्रावाठी आलश्मक लैद्मकीम तस ल इतय कभाचायी वॊस्थेभापात
नेभाले. आलश्मकतेनूवाय बवलष्ट्मात डाममरवीव भमळनची वॊख्मा वॊस्थेने लाढलाली
वदय डाममरवीव केंद्रावाठी ऩाणी ल वलज वलनाभुल्म उऩरब्ध
वभाधानकायक लाटल्माव ऩढ
ु ीर

करुन द्माले

. भशाऩामरकेभापात
.

वॊस्थेचे काभ

10 लऴाावाठी भद
ु तलाढ दे णेफाफतचा तनणाम घेण्माचा अगधकाय भा

आमुक्त माॊना दे ण्माव शी भा. भशावबा भॊजुयी दे त आशे.

.

वदय वॊस्थेव रुग्णाॊवाठी आकायण्मात मेणाऱ्मा ळुल्काभध्मे लाढ कयालमाची अवल्माव वदय

प्रस्ताल भॊजुयीस्तल भा . भशावबेत वादय कयाला तवेच आयषण क्र .217 मेथे तऱभजल्मालय अवरेरी

O.P.D. मा वॊस्थेने भशाऩामरकेच्मा तनमभाप्रभाणे ल दयाप्रभाणे चारवलण्माची तमायी दळावलल्माव भा .

आमक्
ु त माॊनी त्मा वॊस्थेव औऴधाॊचा ऩयु लठा करुन त्माॊना चारवलण्माव द्माली अवा भी ठयाल भाॊ डत
आशे.

ददनेळ जैन :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय. ऩुढचा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 76 :-

आयषण क्र. २१७ मेथे ऩदशल्मा भजल्मालय डाममर मवव केंद्र चारू कयणेवाठी धभादाम वॊस्थेव

जागा उऩरब्ध करुन दे णेफाफत.
ठयाल क्र. 92 :-

मभया बाईंदय भशाऩामरके

च्मा आयषण क्र

.217

मेथीर इभायतीतीर भशानगयऩामरकेकडे

शस्ताॊतयीत झारेल्मा जागेत लयीर भजल्माॊलय डाममरवीव केंद्र वरु
ु कयणेकाभी श्री लधाभान जैन श्रालक
वॊघ भेलाड , भुॊफई मा धभादाम वॊस्थेव

5 डाममरवीव भमळनच्मा वशाय्माने ककभान

10 लऴाावाठी

डाममरवीव केंद्र चारवलणे कयीता भशाऩामरकेने वदय जागा वलनाभुल्म उऩरब्ध करुन द्माली

. वदय

केंद्रात कोणत्माशी बेदबालामळलाम वला जाती धभााच्मा रुग्णाॊवाठी ळुल्क रु .200/- (शे ळुल्क वॊस्थेकडे
जभा शोईर) प्रती डाममरवीव दयाने वेला उऩरब्ध करुन द्माली.

डाममरवीव केंद्र स्थाऩन कयणेकयीता इभायती त कयालमाची फाॊधकाभ वलऴमी काभे जवे -अॊतगात

फदर, R.O. Plant उबायणी, डाममरवीव भमळन्व , रुग्ण खाटा , कॊझ्मुभेफर लातानुकुरीत मॊत्र , वला
मॊत्राची दे खबार ल दरु
ु स्ती तवेच केंद्रावाठी आलश्मक लैद्मकीम तस ल इतय कभाचायी वॊस्थेभापात
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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नेभाले. आलश्मकतेनूवाय बवलष्ट्मात डा ममरवीव भमळनची वॊख्मा वॊस्थेने लाढलाली . भशाऩामरकेभापात
वदय डाममरवीव केंद्रावाठी ऩाणी ल वलज वलनाभल्
ु म उऩरब्ध करुन द्माले
वभाधानकायक लाटल्माव ऩुढीर

.

वॊस्थेचे काभ

10 लऴाावाठी भुदतलाढ दे णेफाफतचा तनणाम घेण्माचा अगधकाय भा

आमुक्त माॊना दे ण्माव शी भा. भशावबा भॊजुयी दे त आशे.

.

वदय वॊस्थेव रुग्णाॊवाठी आकायण्मात मेणाऱ्मा ळल्
ु काभध्मे लाढ कयालमाची अवल्माव वदय

प्रस्ताल भॊजुयीस्तल भा . भशावबेत वादय कयाला तवेच आयषण क्र .217 मेथे तऱभजल्मालय अवरेरी

O.P.D. मा वॊस्थेने भशाऩामरकेच्मा तनमभाप्रभाणे ल दयाप्रभाणे चारवलण्माची त मायी दळावलल्माव भा .
आमुक्त माॊनी त्मा वॊस्थेव औऴधाॊचा ऩुयलठा करुन त्माॊना चारवलण्माव द्माली अवा भी ठयाल भाॊडत
आशे.

वच
ु क :- श्रीभ. मवभा ळाश

अनभ
ु ोदक :- श्री. ददनेळ जैन

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 77, भा. भशावबा ठयाल क्र. ६०, दद. २०/०२/२०१८ ल भा. भशावबा ठयाल क्र. २१,

दद. ०७/०६/२०१९ च्मा अनऴ
ु ॊगाने भशानगयऩामरका शद्दीतीर ळैषणणक वॊथाॊच्मा कय आकायणी फाफत

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभातीर अनुवूची प्रकयण २ भधीर तनमभ १(य) नुवाय पेय तनणाम
घेणेफाफत.

ळानु गोशीर :-

मभया बाइंदय भशानगयऩामरका शद्दीत वध्मा ळाऱा, कॉरेज मा ळैषणणक वॊस्थाच्मा इभायती आशे त.

त्माऩैकी काशी ळैषणणक वॊस्था ग्राभऩॊचामत, नगयऩामरका काऱाऩावन
ू कामायत आशे त. अळा ळैषणणक

वॊस्थाच्मा इभायतीलय भशायाष्ट्र नगयऩामरका एकत्रत्रत भारभत्ता कय अगधतनमभ १९६९ तनमभ १०(२) च्मा
तयतुदीप्रभाणे तात्कामरन नगयऩामरकेने भारभत्ता कयाच्मा ५० टक्के दयाने कय आकायणी कयण्मात
आरेरी शोती. ल ती आजऩमंत काशी ळैषणणक वॊस्थाना रागू ठे लण्मात आरेरी आशे.

मभया बाइंदय भशाऩामरका दद. २८/०२/२००२ ऩावून अजस्तत्लात आरेरी आशे. माभुऱे भशाऩामरकेव

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ १९४९ रागू आशे. ळैषणणक वॊस्थाचे दशत ऩाशता भा.भशावबा

दद.२०/०२/२००८ योजी ठयाल क्र. २६ अन्लमे ळैषणणक वॊस्थाच्मा भारभत्ताॊना (इभायती) लावऴाक बाडेभुल्म
तनलावी दयाने गदृ शत धरुन भारभत्ता कयाच्मा

५० टक्के दयाने कय

आकायणीव भॊजुयी स्लतॊत्र

इभायतीकयीता ददरेरी शोती. वदय ठयालाच्मा अनऴ
ु ॊगाने भनऩाने जन्
ु मा ळैषणणक वॊस्थाॊना
दयाने कय आकयणी कयणे अतनलामा शोते.

५० टक्के

दद. २०/०२/२००८ योजी ठयाल क्र.२६ अन्लमे झारेल्मा ठयालालय आजऩमंत प्रळावनाने पेयफदर ल

ठयाल वलखॊडीत केरेरा नाशी . भशानगयऩामरकेतीर एकूण ळैषणणक वॊस्थाॊना केरेल्मा दय आकयणीची
भादशती कय वलबागाकडून घेतरी अवता त्माभध्मे काशी ळैषणणक वॊस्थाॊना भारभत्ता कयाच्मा

५०

टक्माप्रभाणे कय आकायणी केरेरी आशे . काशी ळैषणणक वॊस्थाॊच्मा इभा यतीॊना तनलावी दयाने कय
आकायणी झारेरी आशे . काशी ळैषणणक वॊस्थाॊच्मा भारभत्ताॊलय त्रफगय तनलावी दयाने कय आकायणी
झाल्माचे ददवून मेत आशे . अळा लेगलेगळ्मा बाडेभुल्म दयाने कयाची
वॊस्थाभध्मे वभ्रभ तनभााण झारेरा आशे ल ळैषणणक वॊस्थाॊकडून कय

आकायणी झाल्माने ळैषणणक

आकायणीच्मा अतनममभततेफाफत

भोठ्मा प्रभाणात तक्रायी प्राप्त झाल्मा आशे त . भशानगयऩामरका षेत्राभध्मे ळैषणणक वॊस्था वलद्मा दानाचे
काभ चाॊगरे कयीत अवल्माने ळैषणणक वॊस्थाना कय आकायणी भध्मे वभानता अवणे आलश्मक आशे
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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एका ळशयाभध्मे भशानगयऩामरकेने एकाच आगथाक लऴाा

भध्मे तीन प्रकायची कय आकायणी

ळैषणणक वॊस्थाॊना केल्माचे ददवन
ू मेते शी कय आकायणी तनमभफाह्म आशे

. ळैषणणक लाऩयाकयीता

एकाच लऴााभध्मे लेगलेगऱे कय आकायणीचे दय शोऊ ळकत नाशी . ळैषणणक वॊस्थाॊच्मा भारभत्ताॊना कय
आकायणी फाफत वभानता अवरी ऩादशजे.

भॊफ
ु ई प्राॊततक भशानगयऩामरका अगधतनमभ १९४९ चे करभ ९९ नव
ु ाय कय ल दय ठयवलणेचे अगधकाय

भशावबेव आशे त. भा.भशावबा दद. २०/०२/२००८ चा ठयाल क्र.२६ अन्लमे भॊजुय झारेल्मा ठयालाप्रभाणे
ळैषणणक वॊस्थाच्मा इभायतीॊचा लाऩय ळैषणणक काभाकरयता शोत अवल्माने अळा इभायतीचे लावऴाक बाडे

कयऩात्र भुल्म तनलावी दयाने काढाले ल प्रचमरत भारभत्ता कयाची घयऩट्टी /वाभान्मकय) ५० टक्के दयाने
कयाची आकायणी कयाली.

त्मा ठयालाच्मा अनऴ
ु ॊगाने भशानगयऩामरकेने वन २००८ ऩावन
ु ज्मा ळैषणणक वॊस्थाना स्लतॊत्र

इभायती आशे त त्मा ळैषणणक वॊस्थाॊना त्मा -त्मा लऴााच्मा तनलावी दयाच्मा वाभान्म कयात ५० टक्के दय
आकारुन कय आकायणी करुन भशानगयऩामरकेने माप्रभाणे कामालाशी कयाली.

ज्मा ळैषणणक वॊस्थाॊना त्रफगय तनलावी / तनलावी दयाने कयाची आकायणी झारेरी आशे , अळा

ळैषणणक वॊस्थाॊना भा. भशावबा दद. २०/०२/२००८ ठयाल क्र. २६ नुवाय वुधायीत कय आकायणी कयाली ल
जादा कय बायणा झारेल्मा अवल्माव त्मा यक्कभेचे ऩुढीर आगथाक लऴाात वभामोजन कयण्माव शी

वबा भॊजूयी दे त आशे . तवेच कय आकायणी वुधायणेकाभी कय वलबागाने ज्मा ळैषणणक वॊस्थाॊना भा .
भशावबा दद.२०/०२/२००८ ,ठयाल क्र.२६ च्मा वलरुध्द कय आकायणी झारेरी आशे
वॊस्थाॊकडून दद . ३१/०३/२०२० ऩमंत अजा भागलन
ू कय आकायणीभध्मे वध
ु ायणा
भी ठयाल भाॊडत आशे.

. अळा ळैषणणक

/ दरु
ु स्ती कयाली अवा

शे तर ऩयभाय :-

भाझे अनुभोदन आशे.

रयटा ळाश :-

माच्माभध्मे पक्त एकच भरा वलचायामचे आशे की, माच्माभध्मे स्लतॊत्रऩणे त्रफल्डीॊग वाॊगगतरेरी

आशे . ऩयॊ तु त्माच्माकडे भारकीची जागा आशे . त्मा ळैषणणक वॊस्थेरा तुम्शी दे णाय नाशी
उल्रेख कया अळी भाझी वुचना आशे.

. भग ते

भा. आमक्
ु त :-

ह्मा दठकाणी ळाऱा चारू आशे त. ळाऱा, कॉरेज, ळैषणणक ती इभायत त्माॊचा टॅ क्व.

रयटा ळाश :-

भारकी शक्काची जागा आशे ना.

भा. आमक्
ु त :-

बाड्माने नाशी म्शणता का?

भा. भशाऩौय :-

ये मवडेन्टभध्मे ऩण आशे .

गगता जैन :-

एक त्रफल्डीॊग आशे त्मा खारच्मा तऱ भजल्मालय चाय ऩाच रुभभध्मे ळाऱा चारते भग

त्माॊनाशी द्मामची का शी वलरत.
रयटा ळाश :-

आभची भारकीची जागा आशे. वॊस्थेची त्माॊना मभऱणाय का?

भा. भशाऩौय :-

ठयालाभध्मे काम म्शटरेरे आशे ते स्ऩष्ट्टऩणे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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गगता जैन :आशे?

द्मामरा ऩादशजे की नाशी ऑडीटय काम वाॊगतो शे फाकीच्मा भशानगयऩामरकेभध्मे काम धोयण

भा. आमुक्त :-

प्रत्मेक दठकाणी लेगलेगऱे आशे.

गगता जैन :-

तयी आऩरा ऑडीट ऩॉईंट काम वाॊगतो वाशे फ.

रयटा ळाश :-

धल
ृ ककळोयजी भेया जक्रमय ककजीए ना.

गगता जैन :-

ऑडीट ऩॉईंट ऩण जक्रअय कया ना वाशे फ. ऑडडटय काम वाॊगतो तवे दे ऊ ळकता का?

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

ज्मा स्लतॊत्र इभायती आशे त ना ळाऱाॊचा त्माच रोकाॊना शे ॲप्रीकेफर आशे.

भा. आमुक्त :-

भरा काम म्शणामचे आशे भाझी प्रा थमभक ळाऱा आशे . अधी त्रफल्डीॊग ये मवडेन्ळीमर आशे आणण

अधी त्रफल्डीॊगभध्मे भाझी आशे. इतय स्कुर अवेर त्मारा ते ददरे ऩादशजे.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ फघा एका त्रफल्डीॊगभध्मे एका फ्रॅ टभध्मे जय ळाऱा चारत अवेर तय भरा यदशलाळी दय

रागरेरा आशे आणण एका फ्रॅ टभध्मे जय कयत अवेर.
भा. आमुक्त :-

फ्रॅ टभध्मे ळाऱा कळी याशीर.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ आशे ना बयऩयू आशे त आणण ज्मा दक
ु ानाभध्मे ळाऱा चारू आशे त ज्मा कभमळामर

दक
ु ानाभध्मे ळाऱा चारू आशे त त्माॊना कभमळामर ये ट रागरेरा आशे

. शा जो वलऴम आशे शा

कम्ऩरीटरी स्लतॊत्र जय इभायत अवेर तय स्लतॊत्र त्रफल्डीॊग अवेर तय त्मा रोकाॊनाशी.
रयटा ळाश :-

वाशे फ भाझे ऩूणऩ
ा णे ह्मारा ऑब्जेक्ळन आशे.

भा. आमुक्त :-

भाझी वबागश
ृ ारा वलनॊती याशीर मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीतीर वला ळैषणणक वॊस्थाॊना

जजथे शा व्मलवाम म्शणणाय नाशी जजथे शे ळैषणणक कामा चारू आशे अळा लास्तुॊना वभान कायलाई

अवाली अवे भाझे भत लाटते अव ती इभायत कुठे आशे , अधी आशे की छोटी आशे त्माच्मा ॲक्च्मअ
ु र
ळैषणणकवाठी लाऩय शोतो. पक्त तेलढीच जागा भग इभायत जागा वगऱे .
रयटा ळाश :-

वाशे फ भी कळारा उठरी आशे भरा काशी पयक ऩडत नाशी तम्
ु शी रयफेट ददरा की नाशी ददरा .

भी भाझे 50 टक्के वुट शोती. भी कॅन्वर ऩण केरेरी आशे आणण भी बयते . ऩयॊ तु भाझे फोरणे अवे
आशे की............
भा. आमुक्त :-

भी काम म्शणतो ळशयातल्मा वगळ्मा वॊस्था माच्मात भान्म केल्मा ऩादशजेत.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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रयटा ळाश :-

तभ
ु चे भरा भान्म आशे तम्
ु शी कामद्माने फोरतात . ऩयॊ तु वाशे फ जे स्लतॊत्र त्रफल्डीॊगचे फोरतात

ज्माॊची स्लतॊत्र त्रफल्डीॊग आशे अळा ळाऱाॊन 50 टक्के रयफेट द्मामचे वाशे फ शे स्लतॊत्र त्रफल्डीॊगलारे कायण
भी ऩण ळाऱा वॊस्था चारलते. भाझ्मा ळाऱे भध्मे 800 वलद्माथी झोऩडऩट्टीचे पक्त मळकतात.
गगता जैन :-

वाशे फ आऩरे ऑडडट ऩॉईंट काम वाॊगतो तेलढा एक खर
ु ावा करुन द्मा . दे ऊ ळकतो की नाशी

दे ऊ ळकत.

रयटा ळाश :-

फाकी ज्मा भोठ्मा ळाऱा आशे त ज्माॊचे स्लतॊत्र त्रफल्डीॊग आशे त ते ककती डोनेळन घेतात ऩदशरा

फघा जाऊन वाशे फ.
भा. आमुक्त :-

भाझी वबागश
ृ ारा वलनॊती आशे शा वलऴम अवा आशे ग्राभऩॊचामत अवताना एक दय रागरा

,

भशाऩामरका भाझ्मानॊतय एक दय रागरा. भशाऩामरका झाल्मानॊतय काशी ळाऱे रा कभमळामर दय रागरा
काशी ळाऱे रा तनलावी दय रागरा . काशी ळाऱे रा वुट ददरी नाशी . आम्शी दोन लऴाात एकशी ळाऱे चे

अवेवभें ट केरे नाशी. गैयवभज नको. वलऴम अवा आशे की ज्मालेऱेव शे रेखा ऩरयषणाभध्मे ह्मा फाफी
मेतात तय एक वुवॊगीत धोयण अवाले आणण वगळ्मा ळाऱाॊना वभान शे अवाले अवा शा एक प्रस्ताल
शोता आणण त्मा ऩध्दतीने शा प्रस्ताल ह्मा ऩूलीच्मा भशावबेत वादय केरा शोता

. ऩयॊ तु त्माभध्मे

तत्कारीन भशावबेने 2019 भध्मे गोऴलाऱ्माच्मा मळलाम काशी स्लत :चे तनणाम त्माच्मात टाकरे आणण
त्माची अॊभरफजालणी काशी शोऊ ळकरी

नाशी. तय आज ह्मा दठकाणी दफ
ु ाय शा वलऴम आणण्माचे

कायण अवे शोते की वगळ्मारा एकच रुर रालाला . भग ती ळाऱा ऩामळामर अवेर छोटी अवेर बव्म
इभायत अवेर तय तवा काशी बेदबाल ठे ऊ नमे . ते चौथीचे अवो की कॉरेज अवो म्शणजे ज्मुतनमय
कॉरेज अवो ककॊला भाध्ममभक ळाऱा अवो. वगळ्माॊना वभान अवाले.
रयटा ळाश :-

वय भाझी वुचना ठयालाभध्मे इन्क्रुड करुन घ्माली.

भमरान डडवा :-

वय वभानता केरी तय त्माॊची पीज वभान नाशी आशे त . काशी ळाऱा जास्त पी घेतात काशी

पी शजायाने आशे. आता त्मा भॅडभ फोरतात 500 रुऩमे.
भा. आमुक्त :-

जी वुट ददरी जाते ना आऩल्मा कडून वुट दे ण्माचा वलऴम आशे . भारभत्ता कयाभध्मे त्माॊनी

काम दय लाऩयतात तो आऩरा वलऴम नाशी.
भमरान डडवा :-

वय जळी पी चाजा कयतात तळी तुम्शी वुट त्मा ऩयवेंटेजलय द्मा.

तनरभ ढलण :-

वाशे फ अलाढव्म डोनेळन अलाढव्म पीज शी रोकाॊना ऩयलडणायी नाशी

. वलावाभान्म रोकाॊच्मा

भुराॊना कधी त्माॊना ॲडमभळन वलावाभान्म रोक जय 12-12 ताव त्माॊच्माकडे राईनभध्मे उबे याशतात
त्माॊनी ॲडमभळन ऩण दे त नाशी.
भा. आमुक्त :-

भारभत्ताॊना ददरी जाणायी वुट ऑब्रीक वलरत य द्द करुन ळशयातीर वयवकट ळाऱाॊना त्रफगय

तनलावी दयाने भारभत्ता कयाची आकायणी कयण्मात माली अवे भाझे भत आशे . भी भाझे भत वध्
ु दा
ददरे आशे ऩण कोणी शे लाचतच नाशी.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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गगता जैन :-

तयी ऩण वाशे फ गोऴलाऱ्माचे कवे फोरणाय जेव्शा ठयाल झारा आशे आणण त्मात वलरत द्मा

अवे मरशीरे आशे तय आम्शी कवे गोऴलाऱ्मालय फोरणाय आम्शारा ठयालालय फोराले रागणाय की नाशी.
भा. आमुक्त :-

वलरत ददरी तय वगळ्माॊना ददरी ऩादशजे.

गगता जैन :-

भी तेच वलचायते आऩरे ऑडडटय वलरत द्मामच्मा भताचे आशे त की नाशी ते तयी आम्शारा

कऱू द्मा. आऩण दे ऊ ळकतो की नाशी त्माॊना फोरू न वलचाया की आऩण एखादा शा ळेलटी कभमळामर
आशे वाशे फ वेला नाशी. त्मातुन कभलामचे आशे.
तनरभ ढलण :-

एखादा वलद्माथी तय ऩैवे बरु ळकत नवेर तय त्माच्मात वलरत दे ऊ ळकत नाशी

दव
ु ऱ्मा वलद्मार्थमांना अलाढव्म पी अवते डोनेळन भग त्माॊना ळैषणणक..........

. एखाद

गगता जैन :-

ताई त्मा-त्मा ळाऱे चे ते वलऴम आशे त ते आऩल्मारा फोरामची गयज नाशी. पक्त आऩरे........

तनरभ ढलण :-

शी वलरत दे णाय आशे त ते प्रत्मेक जण घेणाय काशी ना काशी ऩेऩय करुन प्रत्मेक घेणाय ना

ळैषणणक वॊस्था.
गगता जैन :-

भी तोच वलयोध कयत आशे. त्मा ळाऱा कभमळामर त्रफझनेव कयत आशे.

भा. आमुक्त :-

आता तुम्शी शा जो ठयाल केरा आशे ना माच्मात फॅकडेटेड वलरत दे ता मेत नाशी जे काशी

शोईर ते ह्मा आगथाक लऴााऩावून ऩुढे वलांना रागु याशीर . नाशीतय ऩूली ऩैवे बयरे त्माचे ऩैवे लाऩव
द्मा अवरा काशी प्रकाय शोणाय नाशी.
गगता जैन :-

वाशे फ भरा पक्त अवे वलचायामचे आशे की इज इट ऩॉमवफर एखादी ळाऱा कभमळामरी चारते

वाशे फ. दे आय चाजजंग आणण त्माॊना ततथन
ु उत्ऩन्न प्राप्त शोत आशे तय त्माॊना आऩण ऩयत वलरत

का म्शणून द्माली . एखाद्मा त्रफझनेव भॅनरा आऩण दे त नाशी एखाद्मा केमभस्टरा आऩण दे त नाशी .

भग ते शी वे लाच कयत आशे त . एखाद्मा शॉस्ऩीटररा दे त नाशी आऩण कभमळामर रालत आशोत . भग
ळाऱा ऩण कभमळामर आशे.
भमरान डडवा :मव.

तनरभ ढलण :-

फयोफय आशे.

गगता जैन :-

त्माॊना आऩण कळारा कयतो.

भमरान डडवा :-

टोटरी कभमळामर आशे वलरत द्मामची गयज नाशी.

तनरभ ढलण :-

फयोफय आशे . ळाऱाॊना आऩण भशाऩामरकेतपे ऩण वलरतीचे ठयाल ककॊला वलऴम आऩण आणतो.

जे काशी तुभच्मा भते जे काशी रागतीर . ऩण त्मा ळाऱाॊना अवे का नाशी फॊधनकायक केरे आशे की
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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आऩल्मा एखाद्मा वलावाभान्म ककॊल गरयफ वलद्माथी आरे तय त्माॊच्मावाठी काशी कोटा ठे ला

. त्माॊना

तम्
ु शी ॲडमभळन दे त जा म्शणन
ू ते शी कम्ऩनळन कया ना वाशे फ अवे वलऴम भशावबेवभोय आणा.
भा. आमुक्त :-

ह्मा वबेचा तनणाम घ्मा ना त्माच्मालय. शा वलऴम त्माच्मात आशे ना.

तनरभ ढलण :-

अळा ऩध्दतीचे आणाले ठयाल आता त्माॊनी केरा . त्मा ठयालात आभची वुचना घेणाय नाशीत .

वय अळा वुचना आभच्माकडून दे खीर ददल्मा जातीर वुचना घेणाय का ? वाशे फ घेतल्मा ऩादशजे . तुम्शी
म्शणणाय भशाऩौय भॅडभने रुमरॊग ददरे ऩादशजे त्माच्मालय.
गगता जैन :-

कमभळनय वाशे फ ऑडडटयरा फोरला त्माॊना वलचाया की ऑडडट ऩॉईंट इथे उत्ऩन्न शोणाय की

नाशी. गोष्ट्ट वॊऩरी भग नॅचयरी फशु भताने जो ठयाल शोणाय तो शोणाय ऩण ऑडडटय काम वाॊगतो ते
तयी भत घ्मा. भग नको तेव्शा ऑडीट ऩॉईंट तनघतो.
वॊजम दोंदे :-

भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो पक्त वाभान्म कयात जो आऩण भारभत्ता कयामचे आशे

त्मातच पक्त 50 टक्के वुट दे तो फाकी वला टॅ क्व वेभ आशे.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आमुक्त वाशे फ आता आभचे दोंदे वाशे फ फोररे की , तनलावी दयाभध्मे आऩण 50 टक्के वुट

दे तो. वट
ु द्मामरा भशाऩामरका अगधकायच नाशी . वट
ु दे णे ह्मा भशाऩामरकेच्मा ॲक्टभध्मे प्रोजव्शजन
नाशी. नगयऩरयऴद अवताना त्मालेऱी प्रोव्शीजन शोती आणण त्माभुऱे आऩण त्मा मळषण वॊ

स्थाॊना

टॅ क्वभध्मे 50 टक्के वूट दे तो . गोऴलाऱ्माभध्मे जक्रअय कट मरशीरेरे आशे . 2002 रा भशाऩामरका
अजस्तत्लात आरी आणण अजस्तत्लात आल्मानॊतय आऩल्मारा वुट दे ता मेत नवल्माभुऱे

प्रळावनाने आऩल्मारा गोऴलाया ददरा की आऩण कळाप्रकाये ये ट आकायालेत ते द्मा आणण

ठयालाभध्मे आऩण ह्माच्माभध्मे जक्रअयकट म्शटरे आशे की भशाऩामरकेने तनलवी दयाभध्मे
दय आकायाला. इट इज नॉट वुट. दय आणण कय ठयलामचा अगधकाय भशावबेव आशे.

2008 रा

2008 च्मा

50 टक्के

गगता जैन :-

वाशे फ अवे ऩकडरे काम आणण अवे ऩकडरे काम.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भाझी आऩणाॊव वलनॊती आशे थो डेवे भी फोरत अवताना कृऩमा कोणी फोरू नमे अळी भाझी

वलनॊती आशे वलऴम अवा आशे प्रत्मेक लऴीचा दय शा लेगलेगऱा अवतो. आज एक रुऩमा वाठ ऩैवे आशे .
तो एक रुऩमे ऐॊळी ऩैवे आशे नॊतय दोन रुऩमे वाठ ऩैवे आशे . प्रत्मेक लऴी दय शा लेगऱा अवतो. आम्शी
काम म्शटरेरे आशे की ज्मा -ज्मा लेऱी ती मळषण वॊस्था तनघेर आणण ती अजा कये र त्मा -त्मा लेऱेरा

जो दय अवेर त्मा तनलावी दयाभध्मे आऩण 50 टक्के दय आकायाला. ह्मारा वूट म्शणत नाशी. शा एक

आऩल्मारा जो अगधकाय ददरेरा आशे . भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ 1949 त्माप्रभाणेच वाशे फ
आऩण 99 प्रभाणे आऩण शे केरे आशे.
भा. आमुक्त :-

धल
ृ ककळोय ऩाटीर वाशे फ तुम्शी जे वाॊगतात शी कल्ऩना आशे . ऩण आऩल्मा इथे जी ऩरयजस्थती

आशे तुम्शारा वाॊगतो . एकूण आऩल्माकडे 95 ळाऱा आशे त . त्माची कय आकायणी झारेरी आशे

.

त्माऩैकी 73 ळाऱे ची ऩरयजस्थती अळी आशे तनलावी दयाने आशे . आणण त्मा 73 भध्मे 64 ळाऱाॊना
कोणतीशी वट
ु ददरेरी नाशी.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

फयोफय आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

{ÉÉxÉ Gò. 94

भा. आमुक्त :-

9 ळाऱाॊना 50 टक्के वाभान्म कयात वट
ु ददरेरी आशे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

फयोफय आशे.

भा. आमक्
ु त :-

दव
ु या भुद्दा त्रफगय तनलावीच्मा भाध्मभातून 22 ळाऱाॊना कय आकायणी केरेरी आशे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

फयोफय आशे.

भा. आमुक्त :-

त्माभध्मे 20 ळाऱे रा कोणतीशी वट
ु ददरेरी नाशी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

फयोफय आशे.

भा. आमक्
ु त :-

दोन ळाऱे रा म्शणजे वाभान्म कयात 50 टक्के वूट ददरेरी आशे म्शणजे वाभान्म कयात 50

टक्के वूट ददरेल्मा ह्मा ळशयाभध्मे

11 ळाऱा आशे त आणण तनलावी दयाने

73 आशे त. त्रफगयतनलावी

22 आशे त. तय भाझे काम म्शणणे आशे काशी तयी नगयऩरयऴदे च्मा काऱातीर एक वलऴम ठयला आणण
भशाऩामरका झाल्माऩावून भग लेगऱे ठयला ककॊला एक जनयराईज काशीतयी धोयण झारे ऩादशजे.
गगता जैन :-

ळाऱा ळेलटी ळाऱा अवते . तेव्शा झारेरी काभ आणण आता झारेरी काम ळेलटी दे य आय डुईंग

दे य त्रफझनेव भग तुम्शी त्मात वेला भोजामरा जाणाय तय भग शॉस्ऩीटर ऩण वेला कयते.
भा. आमुक्त :-

आभचा प्रस्ताल अवा आशे त्रफगय तनलवी दयाने वयवकट आकायणी क

अवाली अवा आभचा प्रस्ताल आशे.

याली ह्मारा भान्मता

प्रवलण ऩाटीर :-

आमुक्त वाशे फ एक वलऴम अवा आशे आऩण एका ळशयाभध्मे एखादे अनगधकृत फाॊधकाभ केरे

की, त्मारा आऩण ळास्तीचा कय रालतो . फऱ्माच ळाऱा अळा आशे त की त्मा अनगधकृत आशे त . भग
त्माॊना तुम्शी ळास्ती रालणाय की वुट दे णाय? फाॊधकाभ अनगधकृत आशे ळाऱे चे फाॊधकाभ अवेर ककॊला
कुठरेशी अवेर . ततथे आऩण तनलावी केरे ककॊला एखादे झोऩडॊ फाॊधरे अनगधकृत तय ततथे ळास्तीचा

कय मेतो. आता ककती ळाऱा अळा अनगधकृत आशे त त्माॊना तुम्शी ळास्ती रालणाय का वुट दे णाय ते
तयी वाॊगा.

भा. आमक्
ु त :-

ह्माभध्मे त्रफगय तनलावी दयाने भारभत्ता कयाची आकायणी कयाली अवा भाझा प्रस्ताल आशे.

प्रवलण ऩाटीर :-

भाझा वलऴम लेगऱा आशे. ळास्तीचा वलऴम आशे.

भा. आमुक्त :-

ते तऩावून घ्माले रागेर. भरा ळाऱे च्मा फाफतीत.........

प्रवलण ऩाटीर :-

वाशे फ तुम्शी आता धोयण ठयलता.

भा. आमक
ु ् त :नाशी.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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प्रवलण ऩाटीर :-

वट
ु दे ण्माचे.

भा. आमुक्त :-

वुट दे ण्माचे आम्शी धोयण नाशी ठयलत . जी वुट ददरेरी आशे भाझा गोऴलाया काम आशे जी

वट
ु ददरेरी आशे त्माच्माऩेषा वयवकट त्रफगयतनलावी दयाने रालाले . वगळ्माॊना अवा आभचा प्रस्ताल
आशे.

प्रवलण ऩाटीर :-

वभजा ळाऱे चे अनगधकृत फाॊधकाभ आशे त्माच्मावाठी काम?

भा. आमुक्त :-

अनगधकृतरा डफरच रागणाय.

प्रवलण ऩाटीर :-

ळास्तीवकट?

भा. आमक्
ु त :-

ळास्तीवश रागणाय.

प्रवलण ऩाटीर :-

भग त्माॊना वुट दे णाय की नाशी?

गगता जैन :-

वट
ु कोणाराच द्मामची नाशी.

भा. आमुक्त :-

वुट नाशी.

भमरान डडवा :-

वुट कोणारा ऩण द्मामची नाशी.

गगता जैन :-

ऩण ठयाल वुटलाल्माचाच केरा आशे.

भा. आमुक्त :-

शा प्रस्ताल जो आशे तो वट
ु दे ण्माचा नाशी. कोणाचे गैयवभज नको.

प्रवलण ऩाटीर :-

गोऴलाया आमुक्ताॊचा आशे. आमुक्त वाशे फाॊचा गोऴलाया लेगऱा ठयाल लेगऱा.

गगता जैन :-

म्शणून आम्शी ठयालालय फोरतो.

भा. आमक्
ु त :-

आम्शी आऩल्मा ळशयातरी वगऱी भादशती वादय केरी

. भशाऩामरकेने ह्माऩूली जो तनणाम

घेतरा तो वादय केरा. काशीतयी एक वभान धोयण वगळ्माॊना त्रफगय तनलवी दयाने रालण्माचे अगधकाय
द्मालेत शे वाॊगगतरे.
गगता जैन :-

त्मावोफत एकाच त्रफल्डीॊगचे लेगलेगळ्मा फ्रॅ टरा आऩण लेगलेगळ्मा दयाने कय रालरे आशे त

तेशी वभान कयभध्मे आणा.
प्रवलण ऩाटीर :-

तनलावी दय वभान कय भागे आणरेरा.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भॅडभ आऩवे अनुयोध शै की शय एक आदभी को टाईभ ददजीए लश उव टाईभ ऩे फोरें ग|े

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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.

अळयप ळेख :-

आमक्
ु त भशोदम, भाझा एक प्रश्न आशे याईट टू एज्मक
ु े ळन भध्मे प्रत्मेक ळाऱे रा ककती टक्के

म्शणजे ककती ऩयवेंटेज आऩण ॲडमभळन दे तो, तनमभ काम आशे?
भा. आमुक्त :-

शे ऩशा वट
ु ळब्द तम्
ु शी लाऩरुच नका.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आमुक्त भशोदम , आऩण गोऴलाऱ्मात जे नभुद केरेरे आशे ह्मा

गोऴलाऱ्माभध्मे ककती

वलवॊगतऩणा आशे भी तुम्शारा दाखलतो . आऩण माच्माभध्मे अवे म्शटरेरे आशे की भशाऩामरकेच्मा

अगोदय नगयऩरयऴदच्मा काऱाभध्मे वुध्दा आऩल्मा भशाऩामरकेभापात ळाऱाॊना लेगऱे दय रालरे आशे त .
काशीॊना तनलावी रालरे तय काशीॊना तनलावीॊभध्मे वट
ु ददरी आशे अवे

नगयऩरयऴदच्मा काऱाभध्मे ऩण

रालरेत. त्माच्मानॊतय वुध्दा भशाऩामरका झारी आणण भशाऩामरकेभध्मे वुध्दा आऩल्मा प्रळावनाने

ळाऱाॊना लेगऱे दय रालरे . काशीॊना कभमळामर रालरे काशीॊना तनलावी रालरे तय काशीॊना कभमळामर

रालन
ू 50 टक्के वट
ू ददरी तय काशीॊना तनलावी दय 50 टक्के वट
ू ददरी. टोटर 96 ळाऱा आशे त . जो
आऩण म्शटरे ना वगऱा तक्ता भाझ्माकडे आशे . दव
ु यी गोष्ट्ट 2008 रा ठयाल झारा त्मा ठयालाभध्मे
आऩण अवे म्टरेरे आशे की तनलावी दयाभध्मे

50 टक्के दय आकायाला . तो ठयाल झाल्मानॊतय वुध्दा

आऩरे काभ शोते जय त्मा ठयालाभध्मे तो ठयाल जय तुम्शारा

अॊभरात आणामचा नव्शता तय

प्रळावनाने तो ठयालाभध्मे चें ज केरे ऩादशजे शोते ककॊला प्रळावनाने तो ठयाल वलखॊडीत कयामरा ऩाठलरा

अवता. तयी वध्
ु दा तो ठयाल वलखॊडीत कयामरा ऩाठलरा नाशी . काशी चें ज शी केरे नाशी . त्माच्मानॊतय
वुध्दा आऩल्मा भशाऩामरकेभध्मे काशी ळाऱाॊना काशी कॉरेजरा तनलावी रालरे त्माच्माभध्मे 50 टक्के
वूट ददरेरी आशे आणण काशी ळाऱाॊना काशी कॉरेजरा तनलावी रालरे त्माच्माभध्मे

50 टक्के वूट

ददरेरी आशे आणण काशी ळाऱाॊना वाशे फ कभमळामर रालरे आशे . त्माच्माभध्मे वुट ददरेरी नाशी आणण

काशी ळाऱाॊना कभमळामर रालरे आशे आणण त्मा च्माभध्मे 50 टक्के वूट ददरेरी आशे . शा वलवॊगतऩणा
कोणी केरा आऩल्मा प्रळावनाने केरा

2008 चा जो तम्
ु शी ठयाल फतघतरा की त्माच्माभध्मे आम्शी

अवे म्शटरे आशे की तनलवी दयाभध्मे 50 टक्के दय आकायाला आणण दय आकायणे आणण कय रालणे

शा भशाऩामरकेच्मा भशावबेचा अगधकाय आशे . त्माप्रभाणे आऩण तो दय आकायरेरा आशे . ऩयॊ तु त्माची
इम्ऩरीभें टेळन न कयता ऩन्
ु शा 2011 रा तो ठयाल ऩाव झारा . त्माच्माभध्मे ऩण वेभ म्शटरे आशे की
2008 च्मा ठयालाची अॊभरफजालणी कयाली ऩयॊ तु त्माच्मानॊतय वुध्दा केरी नाशी . वलवॊगत केरेरे आशे
त्माच्मानॊतय 2015 रा आऩरी ऑडडट

क्लेयी झारी ह्मा ऑडडट क्लेयीभध्मे काम म्शटरे आशे की

आऩण काशी ळाऱाॊना ये मवडेन्ळीमर रालरे आशे आणण काशी ळाऱाॊना कभमळामर रालरे आशे
त्माच्माभध्मे आगथाक नुकवान झारेरे आशे . ह्माच ऑडडटभध्मे दव
ु ये आशे की

.

2012-13 रा काशी

प्रॉऩटीना टॅ क्व रालरेरा आशे . ऩण त्माची फीरे अजन
ू ऩमंत गेरी नाशी आणण त्माच्माभऱ
ु े ह्मज
ु रॉव
झारेरा आशे . आणण अळा अनेक प्रकायची फीर जय तुम्शी ऩाठलरे नवतीर तय भशाऩामरकेचा रॉव

आशे . वाशे फ जय तुम्शी एकाच दठकाणी ळाऱे वाठी प्रस्ताल आणता आणण दव
ु ऱ्मा दठकाणी जय तुम्शी
ऑडडटभध्मे दव
ु यी जय पेयी मेते भग त्माचा प्रस्ताल भशावबेत का वादय कयत नाशी.
भा. आमुक्त :-

भाझा प्रस्तालाचा ळेलटचा ऩॅयेग्राप भी लाचू का . भी आऩरा एकच मभतनट घेतो . भशारेखाऩार

माॊनी रेखा आषेऩ नोंदलताना ळैषणणक वॊस्थाॊना तनलावी स्लरुऩाची कय आकायणी ल दे ण्मात आरेल्मा

वलरती फाफत घेतरेल्मा आषेऩानुवा य भशायाष्ट्र भशाऩामरका अगधतनमभचे करभ (99) 127,132,133
(अ) अन्लमे वट
ु दे ण्माफाफतची मा कामद्मात तयतद
ु नाशी . भात्र करभ 99 नव
ु ाय स्थामी वमभतीचे
प्रस्ताल वलचायात घेऊन

99 नुवाय स्थामी वमभतीचे दय वलचायात घेऊन दय ठयवलण्माचे अगधकाय

भशावबेत आशे त. अगधतनमभात तयतूद नवताना दे ण्मात आरेरी वलरत वुवॊगत नव्शती. आता आम्शी
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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काभ कयणाये आशे त . खयतय भी ह्माच्मात जास्त खोरात गेरो नवतो . तुभच्माळी चचाा केरी नवती शे
अवेच चारत याशीरे अवते ऩण ते कुठे तयी वध
ु ायणा व्शाली अळी आभची अऩेषा आशे.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वय आभची ऩण अऩेषा तीच आशे.

भा. आमक्
ु त :-

भग ते वभजून घेत नाशी कोणी काशीतयी फोरते भग आम्शारा लाईट लाटते

काभ कयामचे त्माचे तय श्रेम घ्मामचे नाशी लेगऱच नाशी तयी ब्रेभ कयामचे.

. शे काम शोते

तनरभ ढलण :-

वाशे फ काशीतयी नाशी रोक ळॊका वलचायत आशे त.

भा. आमक्
ु त :-

भरा काम म्शणामचे आशे वदस्म भशोदमा शे लाचरे ऩादशजे . लाचन
ू फोररे ऩादशजे शोते काम

काशीतयी फोररे जाते आणण त्माची चचाा शोते

. आता भी ह्माच्माभध्मे काम म्शटरे ह्माच्मा

अगधतनमभात तयतद
ू नवताना दे ण्मात आरेरी वलरत वव
ु ॊगत नव्शती त्माभऱ
ु े ह्माऩल
ू ी ज्मा ळैषणणक
वॊस्थाॊना भारभत्ता दे ण्मात आ रेरी वुट वलरत यद्द करुन वयवकट त्रफगय तनलवी दयाने भारभत्ता
कयाची आकायणी कयण्मात माली अवे भाझे ह्मा वलबागाचे भत आशे ल त्मानुवाय ठयाल कयाला शी

वलनॊती. शे वगऱे आम्शी वादय केरेरे आशे . आता शे म्शणतात की तुम्शी ददरे नाशी तनदळानाव आणरे
नाशी अवे काशी ना.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वय 2008 चा ठयाल भाझ्माकडे आशे . त्माच्माभध्मे कुठे म्शटरे आशे की आम्शी वुट भागगतरी

आशे म्शणून. त्माच्मात अवे म्शटरेच नाशी वुट द्मा म्शणून.
भा. आमुक्त :-

ऩाटीर वाशे फ शे ऩूली शोऊन गेरेरे त्मा त्मा काऱातरे तनणाम आशे त

दरु
ु स्त कयामचे आशे त.

. आता आऩल्मारा ते

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आम्शी दरु
ु स्त केल्मा.

भा. आमक्
ु त :-

आता ते का केरे नाशी. काम केरे शोते आज आऩण कवे त्मारा जस्टीकपकेळन कयामचे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आमुक्त वाशे फ , आज आम्शी भशाऩामरकेच्मा 99 तनमभाप्रभाणे आम्शी तनलावी दयाभध्मे

50

टक्के दय आकायाले म्शणून आम्शी ठयाल ऩाव केरा आशे . त्माच्माभध्मे आम्शी अजजफात म्शटरे नाशी
की वट
ु द्माली म्शणन
ू . त्माच्मानॊतय वाशे फ दव
ु यी गोष्ट्ट वाशे फ एखाद्मा भाणवारा तम्
ु शी त्रफर ददरे

आणण त्माने तुम्शारा ऩैवे ददल्मानॊतय जय वभजा त्माॊनी ऩैवे जास्त ददरे अवेर ककॊला तुम्ऱी त्मारा

डफर फीर ददरे अवेर तुम्शी भरा वाॊगा एका ळाऱे रा जास्त ऩैळाचे फीर आकायरे एका ळाऱे रा तुम्शी
कभी ऩैळाचे फीर आकायरे आणण आता जय वभजा आम्शी त्मा दयाने ठयवलरे आणण ज्मा ळाऱे ने

जास्त ऩैवे ददरे आशे त ते तुम्शारा वभामोजन कयामरा नको आणण ज्मा ळाऱे ने कभी ऩैवे बयरेरे

आशे त. तम्
ु शी त्माॊना डडभाॊड कयामरा नको ऩादशजे . तुम्ऱी भरा वाॊगा ना एखाद्माने त्रफल्डीॊग फाॊधरी
आणण एखाद्माचा फ्रॅ ट वभजा 200 स्कलेअय जय अवेर आणण तुभच्मा ये कॉडाभध्मे ददडळे स्क्लेअय
कपटचे जय अवेर आणण तुभच्मा तनदळानाव आल्मानॊतय तुम्शी त्माची लाढील भागणी कयणाय की
नाशी?

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

काम अवते , कुठराशी तनणाम प्रोग्रेमवव्श अवतो

. ह्मा तनणामाच्मा ऩल
ु ी ज्मा

-ज्मा यकभा

आभच्माकडे वभामाजजत झारेल्मा आशे त त्मा लाऩव दे ता मेत नाशी . तुम्शारा वाॊगतो जे काशी शोईर

ते इथन
ु माची अॊभरफजालणी केरी जाईर. एखाद्मारा वुट ददरी म्शणता त्मारा काम लाढून भागामचे
का.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वुट ददरी आशे वाशे फ.

भा. आमुक्त :-

एखाद्मारा कभमळामर लवुर केरी.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

आमुक्त वाशे फ , तुम्शी भरा वाॊगा भाझे जय घय वभजा 500 पुटाचे अवेर आणण तुम्शी जय

टॅ क्व रालरा.........
रयटा ळशा :-

वाशे फ, वलऴम काम आणरा आशे आणण वलऴम काम चाररा आशे.

गगता जैन :-

तुम्शी त्मारा नॉन कभमळामर टॅ क्व राला वगऱे वभान राला

. तेलढे झारे आणण तेच वेभ

थीॊक फ्रॅ टराशी कया. एक त्रफल्डीॊगचे फ्रॅ ट लेगलेगळ्मा दयाने शोत आशे त्माराशी वभान दय राला.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वय आम्शी वाॊगगतरे आशे की, 2008 च्मा ठयालाची अॊभरफजालणी कया . तनलावी दयाच्मा 50

टक्के दय आकायालेत . ज्मा ळाऱे चे ऩैवे जास्त घेतरे अवतीर ते वभामोजन कयाले
अवतीर त्माॊच्माकडून लाढील कया. शी दरु
ु स्ती कया अवा आम्शी ठयाल केरेरा आशे.

. कभी घेतरे

रयटा ळशा :-

वाशे फ, त्माॊनी ठयाल भाॊडरा आशे . त्माच्माभध्मे भाझी वच
ु ना आशे तम्
ु शी वाॊगगतल्मा प्रभाणे

वला ळाऱाॊना त्माच्माभध्मे वभावलष्ट्ठ कया आणण स्लतॊत्र त्रफल्डीॊगचे ते ळब्द खोऱाले . त्मा जागेलय वला
ळाऱा मरशा. आणण वाशे फ , दव
ु ये 2008 चा जो ठयाल झारेरा शोता त्माच्मालय भी मरगारीटी वलचायते

त्माच्मालय काशी शाईकोटााची केव झारी शोती का त्मा ठयालालय? आणण त्माचे तनणाम काम झारे शोते?
कोटााचे जजभें ट काम आशे?
भा. आमुक्त :-

आऩल्माकडे आशे . भरा तवे काशी लाचनात आरे नाशी.

रयटा ळशा :-

भरा जोऩमंत भादशत आशे तेव्शा तनरभ म्शात्रे म्शणन
ू आऩरे नगयवेलक शोते त्माॊनी का शी तयी

केव केरी शोती त्माच्मालय.
भा. आमुक्त ् :-

टॅ क्व लयका ?

रयटा ळशा :-

शो त्मा तुम्शी तऩावुन घ्मा.

भा. आमुक्त :-

भी तऩावुन घेतो.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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गगता जैन :-

वाशे फ, ते तम्
ु शी करु ळकत नाशी म्शणन
ू भी लायॊ लाय वाशे फ त्मा ऑडडटयरा फोरला ऑडडट

ऩॉईंट मेणाय. आता तुम्शी ऩादशजे तय शे जे चक
ु ीचा ठयाल चाररा आशे वाशे फ . ऩादशजे तय ऑडडटयरा
फोरलून ते क्रेरयकपकेळन घ्मा की, तुम्शारा तवॊ कयता मेणाय का.
गगता जैन :-

भग फयोफय आशे . उई ऑर ॲग्री वलथ दॅ ट आणण वगळ्माॊना वयवकट तवेच कया वाशे फ

आऩण एखाद्मा जे -जे कभमळामर आशे इव्शन शॉस्ऩीटर आऩरी

.

वेला कयत नाशीना वाशे फ . तेशी

कभमळामर आशे . स्कुर वेला कयत नाशी तेशी कभमळामर आशे . त्माॊना कभमळामर टॅ क्व का राऊ नमे .
आणण कामद्मा प्रभाणे रालरेच ऩादशजे . आणण वाशे फ, ते वभान कय वगऱे फ्रॅ टराशी ते करुन टाका .
एकाच त्रफल्डीॊगभध्मे चाय लेगलेगऱे फ्रॅ टरा चाय लेगलेगऱे कय मेतात.
भा. भशाऩौय :-

ठयाल झारेरा आशे.

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ, ह्माच्माभध्मे वुचना घ्मा ळैषणणक वॊस्थाना आऩण एलढ्मा वोमी वलरती जय

दे त अवार तय त्माभध्मे वलावाभान्म जी रोक आशे त त्माॊची भुरे आशे त माच्माभध्मे त्माॊना दे खीर पी

भध्मे वलरत दे ऊ दे त ना . पी आ णण प्रलेळ माच्माभध्मे दे खीर त्माॊना वलरत ददरी ऩादशजे . प्रलेळ
मभऱारा ऩादशजे.
डडवा भमरान :-

कॊडीळन ठे लामची.

गगता जैन :-

वाशे फ, ऩयत दोन वलवॊगत वलऴम आशे त जे कयचे आशे ताई ते कयचेच याशणाय . त्मात वलरती

काम द्मामची ते इॊक्ल्मुड शोऊ ळकत नाशी . कायण आऩण कयभध्मे वल रत दे ऊच ळकत नाशी . कय
कभमळामर दयानेच रालाले रागेर . आणण त्मारा तम्
ू शी आऩण वलरत दे तो म्शणन
ू भर
ु ाॊना वलरत
द्मा.

तनरभ ढलण :-

त्माॊच्मा भर
ु ाॊना वाॊगत नाशी

. तयी ऩण ळैषणणक त्माच्माभध्मे ददरा ऩादशजे

. भर
ु ाॊना

माच्माभध्मे द्मा अवे आम्शी म्शणतच नाशी . बयभवाठ पी अव ल्माभुऱे त्माॊना वलरत ळैषणणक
वॊस्थाॊना दे ऊच नाशी.
गगता जैन :-

आय.टी.ई. कळारा आशे ? आय.टी.ई. आशे.

तनरभ ढलण :-

ऩण आता ठयाल तय झारा आशे ना. ती तुभच्मा फशूभताने ऩाव शोणाय आशे.
गगता जैन :मळयलऱकय वाशे फ भाझा त्मात वलयोध नोंदलन
ू घ्मा.

तनरभ ढलण :-

तुभचा ठयाल झारा की अॊफरफजालणी शोते.

भा. भशाऩौय :-

तुभचा ठयाल अवेर तय भाॊडाले. तुभचे काम आशे ते भाॊडाले. ठयाल भॊजुय ऩुढचा वलऴम घ्मा.

श्रीप्रकाळ जजरेदाय मवॊग :-

भशाऩौय भॅडभ , कमभश्नय वाशफ, भुझको जानकायी चादशमे जो टें बा शॉस्ऩीटर मबभवेन जोळी

रुग्नारम शै ......

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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डडवा भमरान :-

एक मभतनट स्कुर का भद्द
ु ा खतभ शोनेदो I

श्रीप्रकाळ जजरेदाय मवॊग (भुन्नामवॊग) :-

दठक शै आऩ चारु यखो दो मभतनट का वभम खारी ददजजमे तो लश ककव के दे खये ख भै

शॉस्ऩीटर चारू यशता शै आजके डेट भै?
डडवा भमरान :-

अबी स्कुरका भुद्दा वुनीमे भशाऩौय भॅडभ भरा एक वाॊगा...................

श्रीप्रकाळ जजरेदाय मवॊग (भुन्नामवॊग) :-

दठक शै स्कुरका भुद्दा शोने के फाद भशाऩौय भॅडभ भुझे दो मभनटका वभम फाद भै ददजजमे I

डडवा भमरान :-

वय भाझे एक वझेळन आशे . शे वगऱे वी .फी.एव.वी., आई.वी.एव.वी., जी.आई.फी. जे फोडा

आशे त त्माॊना कभमळामर टॅ क्व राला. स्टे ट फोडारा आऩण तनलावी आणण ................
भा. भशाऩौय :-

तुभचा ठयाल आशे का? ठयाल भाॊडाले.

डडवा भमरान :-

मरशीरेरे नाशी. ऩण भॅभ गीजव्शॊ ग अ वजेळन.

भा. भशाऩौय :-

नाशी तम्
ु शी ठयाल द्मा तय.

प्रकयण क्र. 77 :-

भा. भशावबा ठयाल क्र. ६०, दद. २०/०२/२०१८ ल भा. भशावबा ठयाल क्र. २१, दद. ०७/०६/२०१९

च्मा अनुऴॊगाने भशानगयऩामरका शद्दीतीर ळैषणणक वॊथाॊच्मा कय आकायणी फाफत भशायाष्ट्र

भशानगयऩामरका अगधतनमभातीर अनुवूची प्रकयण २ भधीर तनमभ १(य) नुवाय पेय तनणाम घेणेफाफत.
ठयाल क्र. 93 :-

मभया बाइंदय भशानगयऩामरका शद्दीत वध्मा ळाऱा, कॉरेज मा ळैषणणक वॊस्थाच्मा इभायती आशे त.

त्माऩैकी काशी ळैषणणक वॊस्था ग्राभऩॊचामत, नगयऩामरका काऱाऩावून कामायत आशे त. अळा ळैषणणक

वॊस्थाच्मा इभायतीलय भशायाष्ट्र नगयऩामरका एकत्रत्रत भारभत्ता कय अगधतनमभ १९६९ तनमभ १०(२) च्मा
तयतुदीप्रभाणे तात्कामरन नगयऩामरकेने भारभत्ता कयाच्मा ५० टक्के दयाने कय आकायणी कयण्मात
आरेरी शोती. ल ती आजऩमंत काशी ळैषणणक वॊस्थाना रागू ठे लण्मात आरेरी आशे.

मभया बाइंदय भशाऩामरका दद. २८/०२/२००२ ऩावून अजस्तत्लात आरेरी आशे. माभुऱे भशाऩामरकेव

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ १९४९ रागू आशे. ळैषणणक वॊस्थाचे दशत ऩाशता भा.भशावबा

दद.२०/०२/२००८ योजी ठयाल क्र. २६ अन्लमे ळैषणणक वॊस्थाच्मा भारभत्ताॊना (इभायती) लावऴाक बाडेभल्
ु म
तनलावी दयाने गदृ शत धरुन भारभत्ता कयाच्मा

५० टक्के दयाने कय

आकायणीव भॊजुयी स्लतॊत्र

इभायतीकयीता ददरेरी शोती. वदय ठयालाच्मा अनुऴॊगाने भनऩाने जुन्मा ळैषणणक वॊस्थाॊना
दयाने कय आकयणी कयणे अतनलामा शोते.

५० टक्के

दद. २०/०२/२००८ योजी ठयाल क्र.२६ अन्लमे झारेल्मा ठयालालय आजऩमंत प्रळावनाने पेयफदर ल

ठयाल वलखॊडीत केरेरा नाशी . भशानगयऩामरकेतीर एकूण ळैषणणक वॊस्थाॊना केरेल्मा दय आकयणीची
भादशती कय वलबागाकडून घेतरी अवता त्माभध्मे काशी ळैषणणक वॊस्थाॊना भारभत्ता कयाच्मा

टक्माप्रभाणे कय आकायणी केरेरी आशे . काशी ळैषणणक वॊस्थाॊच्मा इभायतीॊना तनलावी दयाने कय

५०

आकायणी झारेरी आशे . काशी ळैषणणक वॊस्थाॊच्मा भारभत्ताॊलय त्रफगय तनलावी दयाने कय आकायणी
झाल्माचे ददवून मेत आशे . अळा लेगलेगळ्मा बाडेभुल्म दयाने कयाची

आकायणी झाल्माने ळैषणणक

वॊस्थाभध्मे वभ्रभ तनभााण झारेरा आशे ल ळैषणणक वॊस्थाॊकडून कय आकायणीच्मा अतनममभततेफाफत
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भोठ्मा प्रभाणात तक्रायी प्राप्त झाल्मा आशे त . भशानगयऩामरका षेत्राभध्मे ळैषणणक वॊस्था वलद्मा दानाचे
काभ चाॊगरे कयीत अवल्माने ळैषणणक वॊस्थाना कय आकायणी भध्मे वभानता अवणे आलश्मक आशे

एका ळशयाभध्मे भशानगयऩामरकेने एकाच आगथाक लऴााभध्मे तीन प्रकायची कय आकायणी

ळैषणणक वॊस्थाॊना केल्माचे ददवून मेते शी कय आकायणी तनमभफाह्म आशे

. ळैषणणक लाऩयाकयीता

एकाच लऴााभध्मे लेगलेगऱे कय आकायणीचे दय शोऊ ळकत नाशी . ळैषणणक वॊस्थाॊच्मा भारभत्ताॊना कय
आकायणी फाफत वभानता अवरी ऩादशजे.

भुॊफई प्राॊततक भशानगयऩामरका अगधतनमभ १९४९ चे करभ ९९ नुवाय कय ल दय ठयवलणेचे अगधकाय

भशावबेव आशे त. भा.भशावबा दद. २०/०२/२००८ चा ठयाल क्र.२६ अन्लमे भॊजुय झारेल्मा ठयालाप्रभाणे
ळैषणणक वॊस्थाच्मा इभायतीॊचा लाऩय ळैषणणक काभाकरयता शोत अवल्माने अळा इभायतीचे लावऴाक बाडे

कयऩात्र भल्
ु म तनलावी दयाने काढाले ल प्रचमरत भारभत्ता कयाची घयऩट्टी /वाभान्मकय) ५० टक्के दयाने
कयाची आकायणी कयाली.

त्मा ठयालाच्मा अनुऴॊगाने भशानगयऩामरकेने वन २००८ ऩावुन ज्मा ळैषणणक वॊस्थाना स्लतॊत्र

इभायती आशे त त्मा ळैषणणक वॊस्थाॊना त्मा -त्मा लऴााच्मा तनलावी दयाच्मा वाभान्म कयात ५० टक्के दय
आकारुन कय आकायणी करुन भशानगयऩामरकेने माप्रभाणे कामालाशी कयाली.

ज्मा ळैषणणक वॊस्थाॊना त्रफगय तनलावी / तनलावी दयाने कयाची आकायणी झारेरी आशे , अळा

ळैषणणक वॊस्थाॊना भा. भशावबा दद. २०/०२/२००८ ठयाल क्र. २६ नुवाय वुधायीत कय आकायणी कयाली ल
जादा कय बायणा झारेल्मा

अवल्माव त्मा यक्कभेचे ऩुढीर आगथाक लऴाात वभामोजन कयण्माव शी

वबा भॊजयू ी दे त आशे . तवेच कय आकायणी वध
ु ायणेकाभी कय वलबागाने ज्मा ळैषणणक वॊस्थाॊना भा .
भशावबा दद.२०/०२/२००८ ,ठयाल क्र.२६ च्मा वलरुध्द कय आकायणी झारेरी आशे
वॊस्थाॊकडून दद . ३१/०३/२०२० ऩमंत अजा भागलून कय आकायणीभध्मे वुधायणा
भी ठयाल भाॊडत आशे.

वुचक :- श्रीभ. ळानु गोदशर

. अळा ळैषणणक

/ दरु
ु स्ती कयाली अवा

अनुभोदक :- श्रीभ. शे तर ऩयभाय

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

नगयवगचल :-

प्रकयण क्र .78, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा

दे णेव भान्मता मभऱणेफाफत.

भारभत्ता दै नॊददन वॊचारन दे खबारीवाठी

वलनोद म्शात्रे :अ.क्र.
1
2

भारभत्तेचे नाल
भनऩा इभायती भधीर व्मामाभ ळाऱा भोलाा
उत्तन योड, बाईंदय (ऩ.)

उत्तन व्मामाभ ळाऱा, उत्तन, बाईंदय (ऩ.)

अजादायाचे नाल / वॊस्थेचे नाल
, श्री याधाकृष्ट्णा भॊददय भोलाा
भे. मभळन रेाकदशत वाभाजजक वॊस्था, उत्तन

लयीर वॊस्थाना तीन लऴा भुदतीवाठी कयायनाभा करुन भारभत्ता चारवलण्मावाठी दे ण्माव

भान्मता दे ण्मात मेत आशे.
नमना म्शात्रे :-

भाझे अनुभोदन आशे .

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भशाऩौय :-

ठयाल भॊजयु ऩढ
ु चा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 78 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा भारभत्ता दै नॊददन वॊचारन दे खबारीवाठी दे णेव भान्मता

मभऱणेफाफत.

ठयाल क्र. 94 :अ.क्र.

भारभत्तेचे नाल

अजादायाचे नाल / वॊस्थेचे नाल

भनऩा इभायती भधीर व्मामाभ ळाऱा भोलाा , श्री याधाकृष्ट्णा भॊददय भोलाा

1

उत्तन योड, बाईंदय (ऩ.)

2

उत्तन व्मामाभ ळाऱा, उत्तन, बाईंदय (ऩ.) भे. मभळन रेाकदशत वाभाजजक वॊस्था, उत्तन
लयीर वॊस्थाना तीन लऴा भुदतीवाठी कयायनाभा करुन भारभत्ता चारवलण्मावाठी दे ण्माव

भान्मता दे ण्मात मेत आशे.

वच
ु क :- श्री. वलनोद म्शात्रे

अनभ
ु ोदक :- श्रीभ. नमना म्शात्रे

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

नगयवगचल :-

प्रकयण क्र.79, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रावाठी भॊजूय वलकाव मोजनेत दळावलरेरे भॊजूय

वलकाव मोजना यस्ते वीभें ट काॉक्रीट करुन वलकमवत कयणेच्मा भोफदल्मात वलकावकाव भोफदरा
मभऱणेवाठी तनणाम शोणेफाफत.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना (लगऱरेरा बाग वोडून) ळावन अगधवूचना क्र. टीऩीएव-

1296/847/वीआय-162/96/मुडी-12, दद.14/05/97 अन्लमे भॊजूय कयण्मात आरेरी अवून दद.15/07/97
ऩावन
ू अॊभरात आरेरी आशे . लगऱरेल्मा बागाची वलकाव मोजना ळावन अगधवू

1298/941/वीआय-89/98/मुडी-12, दद.25/08/2000 अन्लमे भॊजूय झारेरी अवून दद
ऩावून अॊभरात आरेरी आशे

चना क्र .टीऩीएव-

. भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीत ळावन तनणाम क्र

1208/1346/प्र.क्र.267/08/नवल-12 दद.29/08/2009 अन्लमे पेयफदर भॊजयू झारे आशे त.

.15/10/2000
. दटऩीएव-

मभया बाईंदय ळशयावाठीच्मा भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीतीर करभ 9(IV)A नुवाय यस्ता

वलकवीत कयण्माचे वभुगचत प्रागधकयण मभया बाईंदय भशानगयऩामरका अवून

“भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण

तनमभालरीतीर वलतनमभ क्र . 33 ऩरयमळष्ट्ठ (IV)6 नुवाय जागाभारकाने वुवलधा षेत्र वलकवीत करून

भशानगयऩामरकेकडे वलनाभुल्म शस्ताॊतयण केल्माव वलकवीत केरेल्मा वॊऩूणा षेत्राचा वलकावकाव वलकाव
शक्क प्रभाणऩत्र दे ण्माची तयतद
ु आशे . तवेच भॊजयू वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीभधीर तयतद
ु ीप्रभाणे

नागयी वुवलधा षेत्राभध्मे यस्त्माचा वभालेळ अवल्माभुऱे तवेच भे . यली डेव्शरऩभें ट्व माॊनी माप्रभाणे
वलकाव मोजना यस्त्माच्मा फाजूच्मा गटायावशीत मवभें ट काॉक्रीटचे यस्ते वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राच्मा
भोफदल्मात करून दे ण्माव तमायी दळावलल्माप्रभाणे वलकावक भे
भशानगयऩामरकेने दद .31/01/2011

ल दद .22/02/2011

.

यली डेव्शरऩभें ट्व माॊना

अन्लमे अटीळतीं वश भशानगयऩामरकेच्मा

वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाभापात 2,26,177.89 चौ.भी. वाठी कामाादेळ दे ण्मात आरेरे आशे त.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

{ÉÉxÉ Gò. 103

वदय कामाादेळाप्रभाणे भे . यली डेव्शरऩभें ट्व माॊनी वलकाव मोजना यस्ते वलकवीत करून वलकाव

शक्क प्रभाणऩत्र मभऱणेव प्रस्ताल वादय केरा अवता वदय प्रकऱणी भशान गयऩामरकेने त्माॊना वलकाव

शक्क प्रभाणऩत्र ददरे नवल्माभुऱे भे . यली डेव्शरऩभें ट माॊनी भशानगयऩामरकेच्मा वलयोधात भा . उच्च
न्मामारमात रयट मागचका क्र .5509/2013 दाखर करून प्रकयण न्मामप्रवलष्ट्ठ केरे अवता
मागचकेभध्मे भा .

उच्च न्मामारमाच्मा खॊडऩीठाने दद

आठलड्मात तनणाम घेणेफाफत आदे ळ ऩारयत केरेरे आशे त.

.15/04/2015

, वदय

योजी भशानगयऩामरकेने

4

वदय प्रकयणी भा . स्थामी वमभती वबा , प्रकयण क्र . 50, ठयाल क्र . 49 दद.27/07/2015

अन्लमे भशानगयऩामरकाभापात तडजोड कयण्माव ल वभझोता ऩत्र दाखर कयण्माव भशायाष्ट्र

भशानगयऩामरका अगधतनमभ चे करभ 48(1)(श) अन्लमे भा. उच्च न्मामारमात दाखर कयणेत मेऊन

त्माप्रभाणे भशानगयऩामरकेभापात भा. उच्च न्मामारमात दद.29/07/2015 योजी वॊभतीऩत्र दाखर केरेरे
अवून भा. उच्च न्मामारमाने दद.29/07/2015 योजी भशानगयऩामरकेने ददरेल्मा वॊभतीप्रभाणे कामालाशी
कयणेव आदे ळीत केरेरे आशे.

वलकाव मोजनेभधीर यस्ते वलकवीत करुन त्माभोफदल्मात ककती ल कवे वलकाव शक्क

प्रभाणऩत्र द्माले माफाफत भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीभध्मे तयतूद नवल्माभुऱे ल ळावनाचे वन
2011 कारालधीत कोणतेशी ऩरयऩत्रक

/ वूचना / भागादळान मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेव प्राप्त

झारेरे नवल्माभुऱे अश्मा प्रकयणाॊत वलकवीत कयणेवाठी आरेरा खचााचा भोफदरा शस्ताॊतयीत वलकाव

शक्काच्मा (TDR) स्लरुऩात दे णेकरयता TDR चा दय जमभन दयाच्मा तुरनेत ककती वलचायात घ्माला .
माकरयता वशा . वॊचारक, नगययचना (भल्
ु माॊकन), कोकण वलबाग माॊना भशानगयऩामरकेचे ऩत्र क्र
भनऩा/नय/136/2011-12, दद.15/04/2011 अन्लमे भागदळान अऩेक्षषरेरे शोते

. माफाफत वशाय्मक

.

वॊचारक, नगययचना (भुल्माॊकन) वलबाग माॊनी ऩत्र क्र . ववॊनय(भ.ु )/कोवल/ठाणे/मभया बाईंदय भनऩा
वॊदबा/272, दद.23/05/2011 अन्लमे TDR चा दय शा वॊफॊधीत जमभन दयाऩेषा कभी अवल्माचे ल

भफ
ुॊ ई भशानगयऩामरकेफाफत TDR लाऩय कयण्माव 40% इतकी लाऩय षभता वलचायात घेतरी जात
अवल्माचे (ऩमाामाने TDR चा दय शा वलावाधायण जमभन दयाच्मा
अवल्माचे) कऱवलरेरे आशे.

60% इतका ऩरयगणणत शोत

त्मानुवाय वलकावक भे . यली डेव्शरऩभें ट्व माॊनी वलकवीत केरेल्मा यस्त्माच्मा काभाचा

दजाा

तऩावणीवाठी बायतीम प्रौद्मोगगक वॊस्थान (IIT) भॊफ
े डे प्रस्ताल वादय केरेरा अवन
ु ई माॊचक
ू त्माप्रभाणे
बायतीम प्रामोगगक वॊस्था (IIT) भुॊफई माॊनी वदय यस्ते 25 लऴााऩेषा जास्त काऱ दटकण्माची ळक्मता
अवल्माचे दद .05/03/2015

योजी अशलार ददल्माप्रभाणे वलकवीत के

रेल्म यस्त्माच्मा झारेल्मा

भुल्माॊकनाप्रभाणे आणण वशा . वॊचारक नगययचना (भुल्माॊकन) कोकण वलबाग ठाणे माॊच्माकडीर ऩत्र

क्र.ववॊनय(भ.ु )कोवल/ठाणे/मभया बाईंदय भ .न.ऩा. वॊदबा/277 दद.23/05/2011 प्रभाणे वलकावकाव वलकाव
शक्क प्रभाणऩत्र क्र.517 दद.28/08/2015 अन्लमे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र तनगामभत केरेरे आशे.

त्मानॊतय भॊजूय वलकाव मोजनेने फाधीत षेत्रावश आयषणाच्मा वलकाव कयण्माफाफत ल नागयी

वुवलधा षेत्राच्मा वलकावकाफाफत वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र दे णेफाफत ळावनाने दद .29/01/2016 अन्लमे

अगधवच
ू ना ऩारयत केरी . भॊजयू वलकाव तनमॊत्रण तन मभालरीभधीर तयतद
ु ीप्रभाणे ल दद .29/01/2016
योजीच्मा ळावन अगधवूचनेभधीर तयतूदीप्रभाणे जागाभारक त्माॊच्मा भारकीच्मा अवरेल्मा जागेभधीर
नागयी वुवलधा षेत्र वलकवीत कयणेची तयतूद आशे

. त्माप्रभाणे वलकावकाच्मा भारकीच्मा भॊजूय

ये खाॊकनाभधीर यस्त्माचा वलकाव करू ळकतात . तथावऩ वलकावकाच्मा भारकीच्मा जागेरगत अवरेरे
इतय वलकावकाच्मा भॊजूय ये खाॊकनाभधीर यस्त्माचा वलकाव कयण्माची तयतूद नवल्माभुऱे मवभें ट
काॉक्रीटच्मा यस्त्माचा अधालट वलकाव शोण्माची ळक्मता घेऊन तवेच पक्त भारकीच्मा जागेतीर

यस्त्माचा वलकाव वलचायात घेतल्माव तुकड्मा -तुकड्माभध्मे यस्त्माॊचा वलकाव शोलून यस्त्माची भजफूती

ल एकवरगता उऩरब्ध शोणाय नाशी . तवेच त्माभुऱे वदय मवभें ट काॉक्रीट यस्त्माचा नागयीकाॊना ऩूणत
ा :
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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पामदा मभऱू ळकणाय नवल्माभुऱे मा वला फाफीॊचा वलचाय कयता वलकावकाकडून वलकाव मोजना

यस्त्माचा वलकाव तक
ु ड्मा तक
ु ड्माभध्मे करून न घेता एक वरग यस्त्माचा वलकाव करून घेणेफाफत ल

यस्त्माचा वलकाव ऩूणा झारेनॊतय वलकावकाव वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र दे ण्मात माले . माप्रभाणे तत्कारीन
आमुक्त माॊन जा.क्र.भनऩा/आमुक्त/381/2015-16 दद.28/03/2016 अन्लमे आदे मळत केरेरे आशे.
ळावन अगधवच
ू नेभधीर तयतद
ु ीप्र

भाणे वदय वलकावकाने वलकवीत केरेल्मा यस्त्माच्मा

भोफदल्माभध्मे लेऱोलेऱी वलकावकाव बायतीम प्रामोगगक वॊस्था

(IIT) भुॊफई माॊचक
े डीर अशलार घेऊन

वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र तनगामभत केरेरे अवून वलकाव मोजना यस्त्माचा लाऩय वुरू आशे.

तद्नॊतय भा. ळावनाने भशायाष्ट्र प्रादे मळ क तनमोजन ल नगययचना अगधतनमभ 1966 चे करभ

154 अन्लमे दद .23/04/2018 योजी वलकाव मोजना यस्ता वलकवीत केल्मानॊतय वलकावकाव वलकाव
शक्क प्रभाणऩत्र वलतयीत कयणेफाफतचे नव्माने तनदे ळ ददरेरे अवन
ू त्माभध्मे त्मानी वलकाव मोजना

यस्ते वलकावकाव वलकावशक्क प्रभाणऩत्र दे तेलेऱी वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाकडीर जजल्शा दय वुची
प्रभाणे (DSR) नुवाय दयाचा आधाय घेलून यस्त्माचे फाॊधकाभ लैमळष्ट्टमानुवाय यस्ता वलकवनाचा खचा
तनजश्चत करून एकूण फाॊधकाभाची ककॊभत वॊफॊधीत तनमोजन प्रागधकयणाचे आमक्
ु त माॊनी तनजश्चत
करून ऩुढीर कामालाशी कयाली अवे तनदे ळ ददरेरे आशे त.

माफाफत वलकावकाने वलकवीत केरेल्मा वलकाव मोजना यस्त्माचे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र भा .

ळावनाने दद.29/01/2016 योजीच्मा ऩरयऩत्रकाप्रभाणे वलकावकाव वलकावशक्क प्रभाणऩत्र वलतयीत केरेरे
आशे . उलायीत षेत्राचे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र वलकावकाव मभऱणेफाफत प्र

स्ताल वादय केरा अवता

वलकावकाव दद .23/04/2018 अन्लेच्मा भा . ळावनाच्मा तनदे ळानव
ु ाय जजल्शादय वच
ु ीप्रभाणे
आकडेभोड करून वलकावकाव वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र ददरेरे आशे.

(DSR)

तथावऩ वलकावकाने दद .09/08/2018 अन्लमे भा . ळावनाने ददरेरे दद .23/04/2018 अन्लमेचे

धोयण त्माॊना रागु शोत नवून भशानगयऩामरकेने 2011 योजी कामाादेळ ददरेरे अवून त्माप्रभाणे यस्ता
वलकवीत कयत अवून त्माप्रभाणे भी यस्ता वलकवीत कयण्माचे काभ कयत आशे

. भा. ळावनाने

दद.29/01/2016 च्मा ऩरयऩत्रानव
ु ाय वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र दे णेफाफत वलकावकाने वलनॊती केरेरी आशे.

तवेच भौजे घोडफॊदय , व.क्र.21/1, 24/1ऩै., मा जागेभधीर 18.00 भी. रुॊ दीचा वलकाव मोजना

यस्ता वलकमवत कयणेफाफत भे . जे.के.डेव्शरऩवा माॊनी दद .21/03/2016 अन्लमेच्मा ऩत्रान्लमे भा गणी
केरेरी अवन
ू त्माॊना वलकाव मोजना यस्ता

, गटाये ल नाल्मावदशत वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राच्मा

भोफदल्मात वलकमवत कयणेकयीता भशानगयऩामरकेने भे

.

जे.के.

डेव्शरऩवा माॊना ऩत्र

क्र.भनऩा/वाफाॊ/2204/2016-17 दद.04/06/2016 अन्लमे कामाादेळ दे ण्मात आरेरे आशे त . भे. जे. के.
डेव्शरऩवा माॊनी दद .12/09/2018 ऩत्रान्लमे भा . ळावन तनणाम दद .29/01/2016 च्मा ऩरयऩत्राकानुवाय
वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र मभऱणे फाफत वलनॊती केरेरी आशे.

मभया बाईंदय ळशय ठाणे ल फश
ु ई ळशयारगत अवल्माभऱ
ु े भागगर
ृ न्भॊफ

भोठमा प्रभाणात वलकाव झारेरा अवू

15 लऴााऩावन
ू ळशयाचा

न ळशयातीर जमभनीचे दय शे जमभनीच्मा फाजाय भुल्माच्मा

तुरनेभध्मे जास्त प्रभाणात मळध्दमळघ्र गणकाभध्मे गदृ शत धयरेरे आशे त . जमभनीच्मा लाढरेल्मा दयाचा

वलचाय कयता दद.23/04/2018 योजीच्मा ळावन तनणामाप्रभाणे वलकावकाव वलकमवत केरेल्मा यस्त्माच्मा
फाॊधकाभाऩोटी झारेल्मा

खचााऩेषा टीडीआय स्लरुऩात पायच कभी प्रभाणात भोफदरा मभऱत आशे

मास्तल वलकावकाॊनी वलकवीत केरेल्मा काभावाठी योख स्लरुऩाभध्मे भोफदल्माची भागणी केल्माव

.

त्माप्रभाणेची यक्कभ वलकावकाव दे णे भशानगयऩामरकेव ळक्म शोणाय नाशी.
वफफ भशानगयऩामरका षेत्रातीर नागयीकाॊना भुर

बूत वोईवुवलधा उऩरब्ध शोणेच्मा

दृष्ट्टीकोनातन
ू यस्ते वलकवीत केरेनॊतय भा . वशा. वॊचारक, नगययचना (भल्
ु माॊकन), कोकण बलन माॊचे
अमबप्रामाप्रभाणे जमभनीच्मा दयाच्मा

60% प्रभाणेचे दय गदृ शत धरुन वलकावकाव वलकाव शक्क

प्रभाणऩत्रान्लमे भोफदरा दे णे फाफत भा . ळावनाव ऩत्र क्र .भनऩा/नय/4638/2018-19 दद.30/10/2018
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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अन्लमे ळावन स्तयालयती धोयणात्भक तनणाम घेणेफाफत ऩत्रव्मलशाय केरेरा आशे

. माफाफत भा .याज्म

भॊत्री, (नगयवलकाव) माॊचे दारनात दद .01/3/2019 योजी वकाऱी 11.00 लाजता फैठक ऩाय ऩडरेरी

आशे . प्रकयणात ळावनाने जा .क्र. दटऩीएव-1219/714/प्र.क्र.45/19/नवल-12, दद.30/07/2019 अन्लमे
ऩुढीरप्रभाणे कऱवलरे आशे.

“मभया बाईंदय ळशयाच्मा भॊजयू वलकाव मोजनेभधीर वलवलध वलकावकाॊच्मा भारकीच्मा

भशानगयऩामरका शस्ताॊतयीत झारेल्मा

/ शोणा-मा षेत्रालय जाशीय तनवलदा भागलून दट

,

.डी.आय. च्मा

स्लरुऩात यस्ते वलकवीत कयण्मावॊदबाात आऩणाव माऩुलीच वॊदमबात दद.23/03/2018 योजीच्मा ऩत्रान्लमे
कऱवलण्मात आरे आशे . त्मानॊतय वलकावक भे . यली डेव्शरऩभें ट्व माॊनी दद .28/02/2019 योजी वदय

फाफतीत भा . याज्मभॊत्री, नगयवलकाव माॊचक
े डे वादय केरेल्मा तनलेदनालय दद .01/03/2019 योजी भा .
याज्मभॊत्री भशोदमाॊनी वला वॊफॊगधताॊची फैठक आमोजजत केरी शोती

. वदय फैठकीत वलकावकाने ल

भशानगयऩामरकेने वादय केरेल्मा कागदऩत्राॊलय ववलस्तय चचाा कयण्मात आरी
खारीरप्रभाणे आऩणाव कऱवलण्माचे भरा आदे ळ आशे त.

.

त्माअनुऴॊगाने

प्रस्तत
ु प्रकयणी भा . उच्च न्मामारम, भॊफ
ु ई मेथे दाखर रयट मागचका क्र. 5509/2013 भधीर

भा. उच्च न्मामारमाचे आदे ळ वलचायात घेऊन ऩुढीर कामालाशी कयणे क्रभप्राप्त शोते . माफाफत आऩणाव

माऩुलीशी दद.23/03/2018 योजीच्मा ऩत्रान्लमे ळावन स्तयालरुन कऱवलण्मात आरे आशे . वफफ, प्रस्तुत
प्रकयणी वलकावकाव दट .डी.आय. दे ण्मावॊदबाात मभ या बाईंदय ळशयातीर यस्ते वलकवीत कयण्माची
आलश्मकता ल त्माअनुऴॊगाने मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने केरेरी कामालाशी

, वलकाव तनमॊत्रण

तनमभालरीतीर तयतद
ू ी , दट.डी.आय. वॊदबाातीर ळावन नगय वलकाव वलबागाचा तनणाम ल भा
न्मामारमाचे आदे ळ इत्मादी वलचायात घेऊन प्रकयणी भशा
माला”.

. उच्च

नगयऩामरकेने गुणलत्तेलय तनणाम घेण्मात

उऩयोक्त फाफ वलचायात घेता भा .ळावनाने ददरेल्मा तनदे ळानुवाय मभया बाईदय भशानगयऩामरका

ॊ
षेत्रावाठी भॊजूय वलकावमोजनेत दळावलरेरे वलकाव मोजना यस्ते मवभें ट कॉक्रीट
करून वलकमवत

कयण्माच्मा भोफदल्मात वलकावकाव भोफदरा मभ ऱण्मावाठी वलचाय वलतनभम करून तनणाम शोण्मावाठी

प्रळावनाने लयीरप्रभाणे प्रस्ताल भा.भशावबेऩुढे वादय केरेरा आशे . वदय प्रस्तालाव खारीरप्रभाणे भॊजूयी
दे ण्मात मेत आशे.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा षेत्रावाठी भॊजयू वलकाव मोजनेतीर दळावलरेरे वलकाव मोजना यस्ते

भशानगयऩामरकेने ददरेल्मा कामाादेळाप्रभाणे वलकावकाकडून वलकमवत केल्माने ळशयातीर ल अऩुणा काभे
ऩुणा शोणेवाठी यस्ते / गटाये भशानगयऩामरकेचे एकशी ऩैवा खचा न शोता वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राद्लाये

वलकमवत झारेरी आशे त . त्माभुऱे वलकावक भे. यवल डेव्शरऩभें ट माॊना ऩत्र क्र.भनऩा/वाफाॊ/8830/201011 दद.22/02/2011 अन्लमे ल भे . जे.के. डेव्शरऩवा माॊना ऩत्र क्र

.भनऩा/वाफाॊ/2204/2016-17

दद.04/06/2016 अन्लमे ददरेल्मा कामाादेळाभधीर अटी ल ळतींच्मा अगधन याशुन भशानगयऩामरकेच्मा
दशताच्मा दृष्ट्टीने वलकावकाॊनी भागणी केल्माप्रभाणे वुधायीत TDR फाफतची ळावन अगधवूचना रागु न
कयता वलकावकाॊना माऩूली ददरेल्मा कामाादेळानूवाय वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र दे णेफाफतची आलश्मक ती
कामालाशी कयणेफाफत भा.आमक्
ु त वो., माॊना अगधकाय दे णेव शी भशावबा भॊजयु ी दे त आशे.
ददनेळ जैन :-

भाझे अनुभोदन आशे .

स्नेशा ऩाॊडे :-

कमभश्नय वाशफ , इव वलऴम ऩय भैने ऩशरेबी ऩत्र ददमा शै

लशाऩय अनगधकृत काभ शै जजवके मरमे उनको ऑरये डी डी

I यली डेव्शरऩवा द्लाया फशूतवायी
.आय.वी. ददजा चक
ु ी शै I मश आऩके

गोऴलाया भै शै की , डी.आय.वी. नॊफय 517 दद. 28/08/2015 को उनको 9 शजाय 500 53.32 चौ.भी.
इतना डी.आय.वी. ऑरये डी उनको ददमा जा चक
ु ाथा I कोटा के तनणाम के अनुवाय इव डी .आय.वी. वे
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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उनको 8 शप्ते के अॊदय जो लशाऩे अनगधकृत फाॊधकाभ उन्शोने अऩने त्रफल्डीॊगो भै प्रोजेक्टव भै ककमाथा
उवऩय ये ग्मर
ु याईज कयने के मरमे लो डी .आय.वी. उनको इश्मु ककमा गमा था

I रेकीन भेवेव यली

डेव्शरऩवा ने उव डी .आय.वी. का उऩमोग ये ग्मुरयाईज ना कयते शूमे फशूत वाये त्रफल्डयोको जेवे
आय.एन.ए. त्रफल्डय, स्टाय त्रफल्डवा , मुतनक त्रफल्डवा ,ऐवे त्रफल्डयो को उन्शोने उनको लो डी .आय.वी. फेच
ददमा जोकी उव वभमके तत्कामरन आमक्
ु त मभस्टय अच्छुत शाॊगेजीनेबी उवऩय दस्तकत ककमा शूला
था रास्पयके मरमे तो ऐवे त्रफल्डय जो इव तयशके इरमरगर काभ कयते शै लशाकी शजायो जनता जो
आज उन त्रफल्डीॊगो भे यशती शै लश इरमरगर त्रफल्डीॊगो भै यशने के मरमे भजफुय शै क्मोकी आजबी
उन्शे नगयऩामरका ओ.वी. नशी दे यशी शै I एैवे त्रफल्डय को कपय वे उव 9653.32

चौ.भी. डी.आय.वी.

के ॲव्शये ज भै उन्शोने उव काभ को ये ग्मुरयाईज नशी ककमा कपय दव
ु यी फाय उन्शोने लाऩव डी .आय.वी.
के मरमे अऩराम ककमा शै I तो भेयी ऐवी वलनॊती शै की , एैवे त्रफल्डयों को डी .आय.वी. इश्मु नशी ककमा
जामे मश मभया बाईंदय भशानगयऩामरका काबी आगथाक नुकवान शै औय इवके मरमे भै चाशती शॅु ॊ की,
इन गचजो के मरमे जोबी त्रफल्डय जोबी अऩने ऩदागधकायी जोबी इवभे इन्व्शॉर शै जजवकी बी गरती

वे इव तयश के शजायो रोग इरमरगर त्रफल्डीॊगो भै यशने के मरमे भजफयु शै उनके उऩय उगचत कायलाई
ककमा जामे उगय मशावे नशी शोता शै तो भै इव वलऴमको रेके शाईकोटा तक जाऊॊगी इतना
वाभने कश यशी शॅु औय आऩ इव भे ऩुयी इन्क्लामयी कये मश भेयी भागणी शै I
गगता जैन :-

भै आऩके

कमभश्नय वाशे फ , ह्मा वगळ्मात आऩरे ककॊला आऩल्माकडून प्रळावनाकडून आऩरी बुमभका

काम आशे . ह्मा प्रकयणी म्शणजे इथे जोयाने जे लाचरे गेरे ते भरा खयच काशी कऱारे नाशी
मवरयमवरी. तुभचा गोऴलाया लाचरा ऩण ठयाल काम आशे तो कऱारा नाशी.
भा. आमुक्त :वाॊगा.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर वाशे फ , तुभचा तनणाम ळेलटी काम झारा ? काम तनणाम झारा ते ळेलटचे

रयटा ळशा :-

वाशे फ, ठयाल करुन झारेरा आशे . अनुभोदन झारेरे आशे.

भा.आमुक्त :-

जे कम्क्मझ
ु न तम्
ु शी ळेलटचे लाचरे तेलढे लाचा. तम्
ु शी एलढे पास्ट लाचता ना.

रयटा ळशा :-

काशीच कऱत नाशी.

भा. आमुक्त :-

ळेलटचे कम्क्मुझन लाचा.

रयटा ळशा :-

वाशे फ, ठयालाची कॉऩी वला नगयवेलकाॊना द्मा.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

भॅडभ, गोऴलाया आणण शे वेभ आशे.

भा. आमुक्त :-

ठयाल झारेरा वगळ्माॊनाच कऱणाय ना.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा षेत्रावाठी भॊजुय वलकाव मोजनेतीर दळावलरेरे वलकाव मोजना

यस्ते भशानगयऩामरकेने ददरेल्मा कामाादेळाप्रभाणे वलकावकाकडून वलकमवत केल्माने ळशयातीर ल अऩण
ु ा
काभे ऩुणा शोण्मावाठी यस्ते

/गटाये भ शानगयऩामरकेचा एकशी ऩैवा खचा नकयता वलकावशक्क

प्रभाणऩत्राद्लाये वलकमवत झारेरी आशे त

. त्माभुऱे वलकावक भेववा यली डेव्शरऩवा माॊनी ऩत्र

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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क्र.भनऩा/वालाजतनक फाॊधकाभ

08-08-2020/2010-11

दद.

04/07/2016

कामाादेळातीर अटीळतीचे अगधन याशून भशानगयऩामरकेच्मा लेगळ्मा दृष्ट्टीने…..
स्नेशा ऩाॊडे :-

अन्लमे ददरेल्मा

वाशे फ, अटीळतीच्मा अधीन याशून काभ केरेरे नाशी, म्शणून आऩण कळारा द्मामचे.
रयटा ळशा :आशे.

वाशे फ, भाझा प्रश्न अवा आशे की , त्माने टी .डी.आय. आऩण ऑरये डी दे ऊन त्माॊना टाकरेरा

स्नेशा ऩाॊडे :-

भॅडभ, ददरा आशे ऩयत द्मामचा आशे.

भा. आमक्
ु त :-

एकूण 2011 भध्मे मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने यली वलकावक माॊना दद . 31/01/2011 ल

दद.22/02/2011 शे दोन आदे ळन्लमे ळशयातीर एकुन

2 राख 26 शजाय 177.89 स्क्लेअय मभटय

मवभें ट योड भशानगयऩामरकेचा ऩैवा न टाकता त्माचा स्ल खचााने टी .डी.आय. च्मा भाध्मभातन
ु वलकाव
कयण्मावाठी त्मारा कामाादेळ ददरेरे आशे त . 2 राख 26 शजाय 177 एलढ्मा षेत्रावाठी आता ऩमंत

त्माऩैकी 62 शजाय 123 चौ.भी. काभ ऩुणा झारेरे आशे . आणण शे काभ कयत अवताॊना ऩदशरा त्मारा
ऩदशरा डी .आय.वी. ददरी. 517 नॊफयची दद . 28-08-2015 ह्मा लऴी तय त्मा

लेऱेव डी .एव.आय. चे

धोयण नव्शते . भुॊफई भशानगयऩामरकेभध्मे टी .डी.आय. चे जे धोयण शोते त्मा ऩध्दतीने त्मालऴी
भध्मे ददरे शोते तय आय . आय. व्शॅल्मच्
ु मा 60 टक्के जमभनीचा जो व्शॅ ल्मु अवतो त्माचा
त्मारा ती जभीन डेव्शरऩ केल्माभुऱे त्मालेऱी त्मारा ददरे

2015

60 टक्के

शोते. आणण ती डी .आय.वी. शोती 9 शजाय

663 एरयमाची. त्मा नॊतय एक ळावनाने धोयण तनजश्चत केरा

2016 भध्मे आणण ई .एव.आय. च्मा

फाॊधकाभ ये ट बागीरे त्मा जमभनीचे आय .आय. व्शॅल्मु म्शणजे मळघ्र गतीने ये डी ये कनय व्शॅल्मु आणण

गुणीरे 1.25 पॅक्टय मा ऩध्दतीने त्माॊना 3 डी.आय.वी. ददरे म्शणजे त्मालेऱेव 2016 रा धोयण आरे
आणण त्माच्माभध्मे ऩदशल्मा डी .आय.वी. भध्मे त्मारा काभाचा

75 टक्के भोफदरा म्शणजे टोटर

आय.आय.व्शॅल्मुच्मा बेटत शोता . दव
ु ऱ्मा भध्मे त्मारा 100 टक्के भोफदरा बेटत शोता . अजुन ऩयत
2018 रा ळावन तनणाम माच्माभध्मे रयव्शाईज झा रा आणण जजथे ई .एव.आय. च्मा फाॊधकाभ ये ट घेत

शोतो त्माभध्मे ळावनाने तनणाम केरा की त्मा-त्मा जजल्शा दय वगु चच्मा फाॊधकाभाचे दय घ्मालेत म्शणजे

जे कॊस्रक्ळन कॉस्टरा जे दय मेतो . आता वभजा नाॊदेऱ रा दय मेतो भुॊफईत लेगऱा मेतो , चॊद्रऩुयरा

लेगऱा मेतो. त्मात दयवुची अवते. एक स्क्लामय मभटय काभारा काम खचा मेतो तो पॅक्टय बागीरे त्मा
एरयमाची आय.आय. व्शॅल्मु आणण गुणीरे 1.25 आऩल्मा इथरे आय .आय. व्शॅल्मु लाढतच गेरेरी आशे .
म्शणजे त्मा खारच्मा पॅक्टयच्मा म्शणजे डडव्शाईडच्मा खारी आशे आणण फाॊधकाभ शे ई

.एव.आय.

फाॊधकाभये टच्मा 50 टक्के च्मा खारी आरेरे आशे . 40 टक्के म्शणजे वभजा ई .एव.आय. फाॊधकाभ ये ट

25 शजाय शोते त्मालेऱेव त्मारा 100 टक्के भोफदरा बेटरा शोता. ऩण 18 रा तनणाम अवे झारे की ,
डी.एव.आय. ये टच्मा धोयण धया डी .एव.आय. चा ये ट एक स्क्लामय मभटय काॉक्रीट कयामचा अवेर तय

वाधायण 9 शजायच्मा जलऱऩाव मेतो. फाॊधकाभ 5-6 शजाय ऩमंत जातो . म्शणजे लीट फाॊधकाभाचा तय

त्माभुऱे त्मारा ते 48 टक्के फेतनपीट बेटामरा रागरा . भग त्माने वगऱे काभ थाॊफलुन टाकरे . भी
आल्मा नॊतय दोन यस्ते अधालट शोते त्मारा दाद दे ऊन आऩण ते दोन यस्ते ऩुणा करुन घेतरे . त्मारा
जे खचा कायतो त्मारा 48 टक्के फेतनपीट तो भाईनवभध्मे शोता भग ह्माच्मालय ळावनाकडे त्माने
अऩीर केरे दोन लेऱेव तनणाम झारे

. भग ळावनाने त्माचा अवऩराच्मा तनणाम दे ऊन भशावबेने

ह्माच्माभध्मे तनणाम घ्मालेत . आता 2018 च्मा दयाप्रभाणे जय आऩण काभ कयामचे म्शणरे तय तो
काभ करु ळकणाय नाशी . आणण ददरेल्मा काभाचा पक्त त्माॊनी

62 शजाय एलढे काभ झारेरे आशे .

अजुन आऩल्माकडे वाधायण ददड राख काभ तमाच्माकडून करुन घेणे अऩेक्षषत आशे . ददड राख ते 1
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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राख 70 शजाय ह्मा फदरचा शा तनणाम आशे . आणण त्मा ताई म्शणल्मा प्रभाणे शा जो टी

.डी.आय.

त्मारा बेटतो त्मा चे जे स्रक्चय आशे त त्माच्मात त्माॊनी लाऩरुन ते ये ग्मर
ु याईज कयामरा ऩादशजे
एक भुद्दा आशे.

. शा

रयटा ळशा :-

नाशी वाशे फ , त्मारा आऩण टी .डी.आय. की डी.आय.वी. जे काशी आऩण ददरेरे आशे . ज्मा-ज्मा

लेऱी 2011 रा ददरे 2016 रा ददरे 2018 रा ददरे 2019 रा ददरे त्मा लेऱेचा ये ट त्मारा भॊजुय
शोता म्शणून त्माने डी .आय.वी. घेतरी आणण आऩण त्माच्माभध्मे अटीळती टाकतो आणण त्माप्रभाणे
त्माने काभ नाशी केरे तय आऩण त्मारा ॲज ऩय द रॉ त्माॊना ब्रॅ कमरस्टे ड कयामरा ऩादशजे शोते.
भा. आमुक्त :-

त्माचे म्शणणेशी तेच आशे . भाझे जे दय भॊजयु शोते ते दय भरा द्मा . काराॊतयाने ते दय कभी

शोत गेरे आऩल्माकडे.
रयटा ळशा :-

आऩल्माकडे म्शणजे फायायाभध्मे कभी झारे की मभया बाईंदयभध्मे कभी झारे?

भा. आमुक्त :-

त्माभध्मे वुधायीत ळावन तनणाम आल्माभुऱे त्मारा जे ऩुली लका ऑडाय ददरी शोती त्माच्मा

भधीर त्माचा जो डडफ्रन्व बेटत शोता त्माच्मा ऩेषा 48 टक्के त्माॊना डडफ्रॊट बेटतो.
रयटा ळशा :-

भग तेव्शा जेव्शा त्मारा डी.आय.वी. ददरी तेव्शा त्मारा ते भान्म शोते म्शणन
ू त्मारा ददवरे.

भा. आमुक्त :-

डी.आय.वी. काभ केल्मा नॊतय ददरे जाते.

रयटा ळशा :-

ऩण त्मारा आऩण ऑरये डी डी.आय.वी. ददरी आशे ना. त्माचा अथा झारा काभ ऩुणा झारे.

भा. आमक्
ु त :-

नाशीना.

रयटा ळशा :-

त्मारा आऩण डी.आय.वी. ददरीच नाशी?

भा. आमुक्त :-

एकुन 2 राख 26 शजाय 13-14 यस्ते कयामचे आशे त त्माऩैकी त्माने............

रयटा ळशा :-

आता बवलष्ट्माचे जे यस्ते फनणाय आशेत तुम्शी त्माचे फोरत आशात ना वाशे फ.

भा. आमक्
ु त :-

शो बवलष्ट्मातरे.

रयटा ळशा :-

भागचे डडपयन्वेव भागत आशे की , त्मारा त्माचे काम नक
ु वान झारेरे आशे ते आऩल्माकडे

भागत आशे.

भा. आमुक्त :-

त्माच्माभध्मे दोन प्रकाय आशे त. 2018 रा ज्मा लेऱेव ळावनाचे रयव्शाईज तनणाम आरे जे ऩुली

इतय ऩध्दतीने दे त शोते ते भी एकदभ कभी करुन टाकरे.
रयटा ळशा :-

ळावनने केरेरे आशे ना?

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

ळावनाने तनणाम केल्माभऱ
ु े भी त्माचे कभी केरे . त्माॊनी काभ थाॊफलन
ू टाकरे . आणण त्माॊनी जे

केरेरे आशे ते आताचा ळावन तनणाम आशे त्मा ऩध्दतीने आ
त्माच्माभध्मे वाधायण 52 टक्के त्माचे नुकवान शोत आशे.

म्शी त्मारा ददरेरे आशे . आणण त्माचा

रयटा ळशा :-

नाशी वाशे फ , त्माने काशी तयी भान्म अवेर तेव्शा त्माने आऩरे भशानगयऩामरकेळी वॊलाद

वाधन
ु ऩत्रव्मलशाय करुन त्माने भागणी केरी आणण आऩण त्मा दशळेफाने त्मारा ददरे
कुठल्मा फाजायातुन जाऊन वोणे आणरे आणण आता भध्मे वाॊगत शोते

. आता आऩण

29 शजाय झारे शोते आणण

रगेच 44 शजाय झारे म्शणजे काम वोणाय ते ऩयत घेणाय आशे त की आऩल्मारा ब्रॅ क त्रफर कयणाय
आशे त का. भग अवे कोण त्रफल्डय आशे त त्माॊना ब्रॅ कमरस्टे ड कयाना वाशे फ.
भा. आमुक्त :-

त्मारा जे 100 रुऩमे मभऱत शोते त्मारा 48 रुऩमे आता बेटामरा रागरे.

रयटा ळशा :दे ऊ.

नाशी त्मारा तुम्शी ब्रॅ कमरस्टे ड कया. त्माची कळारा भेशयफानी घेतात. त्मारा टी.डी.आय. नका

गगता जैन :-

वाशे फ, पक्त एक वाॊगा आऩण जेव्शा तेव्शा वाॊगतो की

, ळावनाचा खचा लाचलणाय म्शणून

आऩण खोट खयॊ वगऱ काशी कयामचे आशे. भग आऩल्मारा जजथे जजथे आऩण त्माॊनी न केरेरे मवभें ट
योड केरे ते ळावनारा ऩयलडरे की नाशी ऩयलडरे

? आऩल्माकडे ऩैवे शोते म्शणून आऩण फाकीच्मा

दठकाणी जजथे यली डेव्शरऩवाने नाशी केरे फाककच्मा दठकाणी मवभें ट योड झारे की नाशी?
भा. आमुक्त :-

आऩण आऩल्मा ऩैळाॊनी केरे.

गगता जैन :-

झारे की नाशी?

भा. आमुक्त :-

जे कयामचे अवेर तय आऩल्मारा अडीचळे तीनळे कोटी रुऩमे खचा मेणाय.

गगता जैन :-

आऩण जेव्शान तेव्शा शाऩ दाखलतो की जय आऩण खचााने केरा तय आऩल्मारा ऩयलडणाय ऩण

आऩण फये च यस्ते केरे आऩल्मा खचाा ने स्लखचााने दव
ु या भाझा वलयोध नाशी आशे . त्माॊना तुम्शी द्मा

ऩण त्माॊनी जी ऩदशरी अट ऩाऱरी नाशी की तुम्शारा जे डी .आय.वी. बेटरी त्मात तुम्शारा ये ग्मुरयाईज
कयामचे शोते . आता जय त्माॊना डी .आय.वी. तम्
ु शी नलीन ये टने दे त जयी अवार तय वाशे फ इथे

आऩल्माकडे काम अवे श भी ककॊला डडऩॉमवट ऩदशरा ठे ला त्मा त्मा त्रफल्डीॊगरा तुम्शी ये ग्मुरयाईज कया .
त्मानॊतय त्माॊना काम कयामचे ते कया म्शणजे ज्मा भाणवारा न्माम द्मामरा आऩण शे वगऱॊ खोट
करुन चारतोम . खोटच आशे वाशे फ फघा कुठराशी तनणाम भागे शोऊ ळकत नाशी

. भागे जाऊ ळकत

नाशी फयोफय आशे ते तु म्शी भान्म कयता. एखादा त्रफल्डय आता भी वभजा भी काशी ये टने तुभच्माकडून
डी.आय.वी. घेतरी आशे लाढरे ककॊला कभी झारॊ वाशे फ तुभची जफाफदायी नाशी आशे वाशे फ त्मालेऱी
भरा भॊजुय शोता तो वौदा भी केरा

. आता दठक आशे शे अवे गुॊचलरे आशे की

, ततथे याशणायी

भाणवाचा प्रश्न आशे फयोफय आशे . नागयीकाॊचा प्रश्न आशे आऩल्मारा वोडलामचा आशे म्शणून आऩण शे
वगऱ करुन ऩण घ्माले रागेर . शी एक भजफयु ी ऩण आशे ऩण त्माची काशी मवक्मयु ीटी ऩण अवाली
वाशे फ. त्माची जी डी .आय.वी. आऩरी ददरी जाते ऩदशरा आऩण आऩल्मा कडूनच त्मारा रान्स्पय
करुन जे इये ग्मुरय लास्तु

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद.

आशे त्माॊना ये ग्मुरय कया . काशी तयी कुठे तयी जेव्शा आऩण एलढे खोटे
२०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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कयामरा चाररोच आशे वाशे फ खोट आशे एकदा डी

.आय.वी. ज्मा कायणास्तल ददरी त्माॊनी ते केरे

नाशी आऩण त्माॊना ये ग्मर
ु याईज कयामरा ददरे फयोफय आशे त्माॊनी ते केरे नाशी

. म्शणजे एकदातय

त्माॊनी ते गचटीॊग केरी आशे . आऩल्मा फयोफय त्माच त्रफल्डयाची फाजु घेऊन आऩल्मारा ऩयत डी.आय.वी.
दे णे म्शणजे नाक दाफणे की नाशी तय भी शे योड कयणाय नाशी अधे ठे लणाय आणण अधे त्माने

वगऱीकडे योड केरे अधे वोडरे शभी घ्मामची नाशी वाशे फ . मवक्मोयीटी काम आता शी ददरी वाशे फ एक
वयऱ यस्ता तेशी आशे वाशे फ . जी आऩण डी.आय.वी. त्माॊना ददरी आशे त्माॊनी ती वलकरी आशे फयोफय

आशे . त्मा त्मा लेऱचा आय.आय. चा ये ट त्माच्माकडुन इथे जभा करुन घ्मा . काभ केरे भग ते भोजाना
भग ते ये ग्मुरयाईज कयामरा त्माॊना द्मा ळी दे अय आय शन्ड्रेड लेज तुम्शारा जय ते मरगर कयामचे

आशे तय शन्ड्रेड लेज आशे . ऩण एखाद्मारा जय पेलय कयामचे आशे तय तवे फोरा की आम्शारा पेलय
कयामची आशे . आऩल्मारा आऩल्माकडे इथे त्रफल्डीॊगे झारी ततथे भाणवे यशामरा आरी
न्माम कयामचे शे आऩरे कताव्म आशे.

. त्माच्माळी

भा. आमुक्त :-

त्मारा जे टी.डी.आय., डी.आय.वी. बेटेर त्माॊनी ते त्रफल्डीॊगचे जेव्शा ते लाऩयरे ऩादशजे.

गगता जैन :-

ये ग्मुरयाईज कयाले . ऩदशरेच लाऩयामरा ऩादशजे शोते . आता आऩण ऩयत ददरे आणण ते तवे

कयणाय माची गॅयॊटी तुम्शी काम घेणाय. वाशे फ आऩण कॊटे भ केरे आशे.
स्नेशा ऩाॊडे :-

कमभश्नय वाशफ, इवके फाद 22 जानेलायी 2020 को नगययचना के ऩाव एक अऩय तशमवरदाय

का ऩत्र आमा शै I भेववा यली डेव्शरऩवा के वलऴम भै 2 कयोड 38 राख 75 शजाय इतना उनवे लवुरी
कयणा फाकी शै तफतक उनको कोई ऩयमभळन नशी ददमा जामे मा ओ .वी. त्रफल्डीॊगो को नशी ददमा जामे
I तो अऩन कपय डी .आय.वी. दे के भेशयफानी कय के क्मो इतनी भेशय फान शै ? इतने ददनो तक शभाये
जनता..............
भा. आमक्
ु त :-

शोतम काम वलऴम काम आऩरे यस्ते वलकवीत करुन घ्मामचे की नाशी शा वलऴम आशे . ऩदशरा

त्माचा नॊतय मभऱारेरी डी.आय.वी. ................
स्नेशा ऩाॊडे :-

मभरी शूई डी .आय.वी. को उन्शोने फेच ददमा औय काभ नशी ककमा
गचटीॊग ककमा अबीबी
तशमवरदाय के ऩाव 2 कयोड 38 राख उनका फकामा शै I लश बयना नशी कय यशे शै I तो क्मा गॅयॊटी
शै की डी .आय.वी. रेके लश ये ग्मुरयाईज कय दें गे ? उनका शमभऩत्र कुछ तो व्शॅल्मु आऩके ऩाव यशना
ऩडेगा I

गगता जैन :-

वाशे फ आऩण यस्ते डेव्शरऩ कयामरा एखादा त्रफल्ड

यकडे ककॊला एखादा डेव्शरऩवाकडे एलढे

भजफुय आशात का ? भग जजथे जजथे यली त्रफल्डयने केरे तवे त्रफल्डय नाशीत का ? त्माॊचे यस्ते ते कयत
नाशीत का?

भा. आमुक्त :-

काम शोते आभदाय भॅडभ दोन प्रकाय आशे त . लेगलेगळ्मा भाध्मभातुन वलकावकाभे केरे जातात.

भजफुय लगैये काम माच्मात वॊ फॊध आशे . आऩल्मारा भाझी वलनॊती याशीर आऩल्माकडे अवे एलढे ऩैवे

बयरेरे आशे त का की आऩण वगऱे यस्ते मवभें ट यस्ते करु ळकतो . भशानगयऩामरकेने का केरे नाशी

इतक्मा ददलवात? आऩरी ऩरयजस्थतीनव
ु ाय वलकाव शोतो. आणण वलकाव कयण्मावाठी लेगलेगऱे उऩ अॊग
आशे त. केंद्रळावनाचा तनधी आशे , याज्म ळावनाचा तनधी आशे , आऩरा तनधी आशे , खावदायाॊचा तनधी
आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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गगता जैन :-

वी.वी. योड जे केरे आशे त वाशे फ कधी जाऊन ततथे ततथे जजथे जजथे झारे आशे त वाशे फ त्माॊचे

ऩाशणी केरी आशे का?
भा. आमुक्त :-

शे टी.डी.आय. चा एक त्माच्मात भाध्मभ आशे.

गगता जैन :-

त्माॊची शारत फतघतरी आशे का वाशे फ त्मा ऩेषा डाॊफय योड चाॊगरे शोते

. आता अधाा बाईंदय

फुडणाय वाशे फ . यस्ते एलढे लय आरे आशे त त्रफल्डीॊगा एलढ्मा खारी गेल्मा आशे त फघुन तय मा वाशे फ .
त्माॊच्मा गाड्मा फाशे य तनघत नाशी. जया प्रत्मष ऩाशणी करुन मा.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वलऴम अवा आशे की

, आमुक्ताॊनी भशावबेऩुढे वादय केरे आशे

. प्रळावनाचे काभ आशे

माच्माभध्मे टे क्नीकर जे काशी स्ऩेमवकपकेळन त्माॊच्माकडे ते इॊजजतनमय आशे त भशानगयऩामरकेभध्मे

टाऊन प्रॅ तनॊग डडऩाटा भेंट आशे त्माचे काभ आशे . आऩरे काम पक्त ऩॉमरवी डडमवझन घेणे . त्माॊनी
म्शटरेर की भशानगयऩामरकेने माच्मा लयती वलचाय वलतनभम करुन तनणाम घ्मा वाशे फ . आम्शी तनणाम
घेतरा आशे.

भा. आमुक्त :-

त्माॊचे दोन भुद्दे आशे त त्माॊचे एक मवक्मुयीटी ठे ला.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ, भरा एक वाॊगा त्मालेऱी आभदाय भॅडभ भशाऩौय शोत्मा…………………

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ, भशानगयऩामरकेने तनणाम घेतरा त्माचे इम्प्रीभें ट कयामचे काभ तुभचे आशे . टे क्नीकर

फघामचे काभ तभ
ु चे आशे . मु आय टे जक्नकर वाऊॊड ऩयवन आम्शी नाशीत . आम्शी कॉभवा ग्रॅज्मऐ
ु ट
आशोत. शे इॊजजतनमयचे काभ आशे . टॉऊन प्रॅ नय डडऩाटा भेंटचे का भ आशे . आणण आम्शारा तुम्शारा
वाॊगामची गयज नाशी ऩडरी ऩादशजे वाशे फ की तशमवरदायचे एलढे ऩैवे फाकी आशे त तुम्शी त्माचे
ये ग्मर
ु याईज करुन घ्मा.
भा. आमुक्त :-

तो वलऴम लेगऱा आशे.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ, वलऴम अवा आशे तय तुम्शी वाॊगामरा तय ऩादशजे . शा वलऴम ह्मा वलऴमाळी वुवॊगत

नाशी आशे . तम्
ु शी पक्त ऩॉमरवी डडमवझन घ्मा की आम्शी टी

.डी.आय. द्मामचा की नाशी द्मामचा

पक्त शो मा नो. फाकीचे तुभचे जे काशी अवेर ते तुम्शी नॊतय आम्शारा मेऊन बेटा . ऩयॊ तु तुभचे काभ
आशे तुम्शी तनणाम घ्मा वाशे फ आम्शी तनणाम घेतरेरा आशे

. आणण अनालश्म क चचाा भॅडभ भाझी

तम्
ु शारा वलनॊती आशे ठयाल भॊजयु कया आणण ऩढ
ु चा वलऴम घ्मा.
प्रळाॊत दऱली :-

भशाऩौय भॅडभ , वलऴम अवा आशे यली डेव्शरऩवाच्मा फाफतीत आता वन्भा . वला वदस्म ह्मा

वलऴमालय फोररे. आता इथे आमुक्त वाशे फ आऩण काशी खोटॊ कयत नाशी म्शणजे प्रळावन काशी खोटॊ
कयत नाशी आणण शे वबागश
ृ ऩण काशी खोट कयणाय नाशी.
भा. आमक्
ु त :-

आऩण एकभेकाॊळी फोरून घेतो.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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प्रळाॊत दऱली :-

फोरन
ू घेतो एकभेकाॊळी.

भा. आमुक्त :-

नाशी फोररे ऩादशजे.

प्रळाॊत दऱली :-

नाशी फोररे ऩादशजे फाशे य मभडीमा आशे इथे जनता फवरी आशे

. आऩण कयतोम काम इथे

ऩॉमरवी डडमवझन घ्मामरा इकडे आरेरो आशोत . आणण शे डडमवझन शोत अवताॊना एकभेकाॊलयती

आयोऩ कयणे ककॊला खोट कयतोम की भी खोट कयतोम त्माऩेषा आभचॊ ऩॉमरवी डडमवझन वाशे फ आम्शी
ददरेरे आशे आभचा तनणाम झारेरा आशे

. भशाऩौय भॅडभ , आज आऩण वबा चारु कयताॊना एक

रषलेधरे अवेर की , ह्मा दठ काणी आऩण प्रश्नोत्तय तावाचे ताव घेतरे नाशीत . प्रश्नोत्तय घेतरेरे
नाशीत आणण रषलेधी जस्लकायरी आशे

. माचे कायण आमुक्त भशोदम ह्मा दठकाणी वला वन्भा

वदस्माॊना बयऩुय दठकाणी रग्न आशे त त्माभुऱे वला वदस्माॊनी वुचवलरेरे शोते की रलकय आऩण

.

आटोऩन
ू घ्माले . भशाऩौय भॅडभ , भाझी तम्
ु शारा एलढीच वलनॊती आशे आऩरे डडमवझन आऩण तनणाम

आऩरा ददरेरा आशे त्माच्मा व्मततरयक्त ज्माॊना कोणारा जय फोरामचे अवेरना भॅडभ तय त्माॊनी तवा
तो ठयाल कयाला अन्मथा आऩण ऩुढचे आऩल्मारा आणखीन “क” खारी दव
ु ये दोन प्रश्न आशे त भाझी
तुम्शारा वलनॊती आशे.
तनरा वोंव :-

ॊ
भशाऩौय भशोदम , भेया तनलेदन शै की , इव भे वच
ु ना मरजामे की जैवा की भै कशना चाशॅूगी
मश फात वशी शै की , फशूभुखी वलकाव कयना शै मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ळशय का तो मश
लास्तवलकता शै की , शभायी भशानगयऩामरका कशीना कशी उतनी भतरफ भाईनव भेशी शै की शभ शय

जगश वी.वी. योड नशी फना वकते तो आई ॲप्रीमवऐड द फाटा य जो शभने की रेकीन जैवा की उव भे
लश ळते इतना जक्रमयीटी शोनी चादशमे की भशानगयऩामरका का कॊरोर यशना चादशमे
दव
ु या कॊरोर कये औय शभाया प्रबाग ककतना त्रस्त यशा शै

I ना की कोई

I मश आधे अधयु े योड भतरफ ढाई वार

शभाये वाये कामा ळुन्म शूमे I क्मोकी वाये अधयु े योड शभाये प्रबाग भै शै I औय कमभश्नयजी अच्छीतऱ्शा
जानते शै I तो भुझे रगता शै इव वलऴम को रेकय प्रळावनने बी अऩनी ऩयु ी बुमभका तनबाई
I
इवमरमे वलऴम कोटा तक बी गमा औय फाद भै ळावन तकबी गमा औय कपय घभ
ु के मशा आमा शै

I

तो इवका वभाधान तन कारे रेकीन वभाधान तनकारते लक्त जरुय ध्मान यखे की , मश वुचना आऩ

मरजजमे की यली गऩ
ृ की जजतनी बी त्रफल्डीॊग शै आज बी उनके ऩाव ओ .वी. नशी शै औय उवका भेन
रयझन मशबी शै की ओऩन रॉ ड टॅ क्व ऩें डडॊग इव आज वायी त्रफल्डीॊग का ओऩन रॉ ड टॅ क्व ऩें डडॊग शै
जोकी त्रफल्डय की जफाफदायी शो ती शै इन त्रफग ये व्शे न्मु इट अ त्रफग ये व्शे न्मु रॉस्ट औय ओ क्मो

नगययचनाने करेक्ट नशी शूला I तो ओऩन रॉ ड टॅ क्व उनका मरमा जामे जजव वे ओ .वी. बी उनको
मभर वके क्मोकी ओ .वी. बी उव कायण नशी मभर ऩायशी शै टॅ क्व नशी इम्प्रीभें ट नशी शो यशा तो
मश वायी अटीळती औय जजन त्रफल्डीॊ गो ऩे टी .डी.आय. रोड कयने की ळता वे उन्शोने मरमा था ताकी
ओ मरगर शो जामे तो लश शभाया उवके उऩय तनरयषण शोना चादशमे मा एक ऐवी वमभती फनामे की

आज जफ डी .आय.वी. डडस्रीब्मुट कयते गमे क्मोकी भुझे रगता शै की अबी जो आऩ डी .आय.वी. दे ने
लारे शो लश वाये काभ जो शो चक
ु े

शै उवके मरमे प्रव जो फॅरेन्व का उनके ऩशरे आऩने ददमे शूमे
शोंगे तो आई त्रफरीव्श की अबी अबी आगे की मरमे आऩ ओ डडस्रीब्मुळन ऑप द डी .आय.वी. ळुल्ड
फी डन अॊडय वभ कमभटी की लश उव ळतो का ऩारन कय यशे शै मा नशी औय उव आधाय ऩय ददमा

जामे I तो जनता का जो वलऴम शै जो रोग उनके कायण त्रस्त शै राखो शजायो रोगोने फ्रॅ ट मरमे शूमे
शै औय अगधकतय 13 औय 18 प्रबाग भै आते शै जजवके ऩाव ओ .वी. नशी शै लश ओऩन रॉ ड टॅ क्व
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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त्रफग ये व्शे न्मु कयोडा का शोगा| भुझे रगता शै लो प्रान्ट ऩेन्डीॊग तो उवे करेक्ट ककमा जामे त्रफल्डयो वे
थॉक्मु I

प्रवलण ऩाटीर :-

आमुक्त वाशे फ , ह्मा याज्म ळावनाभध्मे भशावलकाव आघाडीचे वयकाय आरे आशे

. ठाकये

वयकाय आता नवलन फजेट नवलन चारु शोत आशे . ह्मा ळशयाचे कामावॊम्राट आभदाय प्रताऩजी वयनाईक
ज्मा अनुऴॊगाने ग्राभ वडक मोजना ज्मा दे ळाभध्मे याज्माभध्मे चारते त्माच धतीलय ह्मा फजेटभध्मे
आभदाय वाशे फाॊनी वलळेऴ भागणी केरी आशे की ह्मा ळशयाभधीर वला यस्ते शे वी

.वी. यस्ते व्शालेत

म्शणून ह्मा फजेटभध्मे ती तयतुद शोणाय आशे आणण आता जो वलऴम आशे तो नक्कीच वुटेर अळी
अऩेषा कयतो आणण आमुक्त वाशे फ भी तुम्शारा ते ऩत्र मरशीरेच आशे तळी कायलाई व्शाली अळी
वलनॊती.

ताया घयत :-

भा. भशाऩौय भॅडभ, 06/09/2019 योजी स्थामी वमभतीची वबा झारी शोती . त्मा ददलळी गौयी

ऩज
ू न शाते. भी वबेरा वशी केरी नव्शती. तय भाझी खोटी वशी केरी आशे.
भा. आमुक्त :-

तुम्शी भरा तनलेदन ददरे त्माच्मा आधाये ऑरये डी भी चौकळी आदे ळ ददरेरे आशे त.

शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :-

आमुक्त वाशे फ , वशीचा उल्रेख जो त्मालेऱेरा नव्शता म्शणजे त्माॊनी वशीच केरेरी नाशी तय

तम्
ु शी ते ऩाशणी कयण्मा ऩेषा ज्माने खोटी वशी भायरी त्माच्मालय कायलाई तय कया गन्
ु शा दाखर
कयामरा ऩादशजे.
भा. आमुक्त :-

दोन गोष्ट्टी आशे त त्मा ताई वबागश
ृ ात आल्मा

शोत्मा त्माॊनी त्मा वबागश
ृ ात फोरल्मा शे

मभतनटरा भी फतघतरे आशे . त्माॊचा अषेऩ काम आशे की भी वशी केरी नाशी तय ती वशी त्माॊनी
केरेरी आशे की दव
ु ऱ्माने केरी आशे ते जे पॉरयन्व चेक अवते ना मवग्नीचयची ततथे तो प्रस्ताल
जाईर ना.

शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :-

त्मा वबे भध्मे कोट्मालधी रुऩमाची काभे ऩाव झारेरी आशे त . टें डय तनघारे आशे त म्शणन
ू शा

वलऴम एलढा भोठा आशे. आणण त्माच्मा लयती तुम्शी कायलाई नाशी केरी तय....................
भा. आमुक्त :-

चौकळी करुन कायलाई शोईर.

शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :-

चौकळी कधी कयणाय आज ददलव ककती झारे. ऩत्रव्मलशाय कधी केरेरा.

भा. आमुक्त :-

भागच्मा एक आठलड्माखारी त्माॊनी भरा ऩत्र ददरेरे आशे

. आणण त्मा काभकाजात त्माॊनी

बाग घेतरेरा आशे . ते म्शणतात की त्मारा वशी केरी नाशी . शा एक भद्द
ु ा आशे आणण ततथे कोयभ
शोता काभकाज शोता.

शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

कोयभ कवा अवेर ततथे कभी वदस्म शोते.

ताया घयत :-

भरा तेच त्माॊनी वाॊगण्मात आरे कोयभ ऩण
ु ा झारेरा भी वशी कळारा करु.

भा. आमुक्त :-

ककती वदस्म अऩेक्षषत शोते ततथे वगचल आणण ककती वदस्म उऩजस्थत शोते?

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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नगयवगचल :-

ताया भॅडभ ऩकडून 8 शोते.

भा. आमुक्त :-

8 शोते.

शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :-

8 कवे 7 च आशे त शो.

भा. आमुक्त :-

आता कवे आशे जी लस्तुजस्थती आशे ती भान्म केरी ऩादशजे.

प्रवलण ऩाटीर :-

वगचल वाशे फ, त्माॊच्मा वशीने वबेरा काशी पयक ऩडणाय आशे का ? पक्त आता वलऴम याशीरा

आशे तो वशीचा.
भा. आमुक्त :-

वशी खयी आशे की खोटी आशे एलढे आऩण तऩावन
ु घेऊ.

प्रवलण ऩाटीर :-

वबा शी तुभची अगधकृत शोईर . आमुक्त वाशे फ आभची अळी भागणी आशे की जेनेकरुन शा

वलऴम पाय गॊबीय आशे. एखाद्मा वदस्माची वशी कयणे.

भाझी बुमभका वुध्दा तीच आशे एखाद्माने वशी केरी नाशी तय ततथे वशी कयामरा नकाय

ददरा म्शणन
ू प्रळावनाने मरशीरे

ऩादशजे.

जजथे वशी दव
ु ऱ्माने कयण्माचा प्रश्नच मेत नाशी

काभकाजाभध्मे त्माच्मावाठी ते आऩल्मारा चेक कयाले रागेर.

.

ताया घयत :-

एक भदशनाबय यजजस्टयलय वशी नव्शती एक भदशन्मा नॊतय वशी केरेरी आशे.

भा. आमुक्त :-

अवे शोऊ ळकत नाशी काम वगचल तवे आशे?

ताया घयत :-

त्माॊना वलचाया.

भा. आमक्
ु त ् :-

शे अवे म्शणतात एक भदशना वशी नव्शती.

शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :-

आता स्ल:त वदस्म वाॊगत आशे म्शणजे त्माॊना भादशत आशे त्माॊनी वशी केरी की नाशी आणण

वशीभध्मे पयक ऩण आशे .
भा. आमक्
ु त ् :-

आऩण ते तसाकडे तऩावुन घेऊन कायलाई करु.

प्रवलण ऩाटीर :-

कायलाई काम कयणाय वाशे फ?

भा. आमुक्त :-

जी प्रोमवजय अवते ती प्रामवजय ऩुणा शोऊन कायलाई शोईर. भी त्माचा अशलार वबेरा दे ईन.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजुय झारेरा आशे.

प्रवलण ऩाटीर :-

भशाऩौय भॅडभ, एखाद्मा वदस्माची चक
ु ीची वशी शोते पाय गॊबीय वलऴम आशे . त्माच्मालय काम

कायलाई शोणाय त्माचे इम्ऩरीभें ट शोऊ द्माना.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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(वबागश
ृ ात गोंधऱ)

उद्मा तभ
ु ची ऩण चक
ु ीची वशी गेरी तय चारेर का?

शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :-

कोट्मालधी रुऩमाचा कायबाय.

भा. भशाऩौय :-

भी लायॊ लाय तेच वाॊगत आशे की त्माॊची रलकयात रलकय चौकळी कयाली.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
प्रवलण ऩाटीर :-

त्माच्मालय काम कायलाई शोऊ ळकते?

तनरभ ढलण :-

भॅडभ, तुम्शी अजा कधी ददरेरा आशे . भग तो अजा ददल्मा नॊतय अद्माऩ काशी झारे नाशी

म्शणून शा वलऴम आता घेतरा गेरा . भग ते इतके ददलव का गेरे त्माॊना ऩण वभाधानकायक उत्तय
मभऱामरा ऩादशजे शोते. तम्
ु शी ऩण वभाधानकायक द्माला काम अवेर ते.
प्रवलण ऩाटीर :-

तीन भदशने झारे वाशे फ ह्मा गोष्ट्टीरा.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

आमुक्त वाशे फाॊनी वाॊगगतरे की मोग्म ती चौकळी करुन तनणाम घेतरा जाईर.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
प्रवलण ऩाटीर :-

अजा ददरा आमुक्ताॊना बेटरो तीन भदशने झारी

तीच भागणी आभची आशे.

कळी चौकळी कयणाय काम चौकळी कयणाय

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

ते मवजग्नचय व्शे रयकपकेळनरा ऩाठलतीर

प्रवलण ऩाटीर :-

तवे कयाना.

तनरभ ढलण :-

कधी ऩाठलतीर तीन भदशने झारे.

प्रवलण ऩाटीर :-

5 भदशने झारी आमुक्त वाशे फ. माच्मालय तुम्शी काम तनणाम घेणाय ते वाॊगा.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

आमक्
ु त वाशे फाॊनी तनणाम ददरेरा आशे. त्माव्मततरयक्त चौकळी कयणाय.

(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
स्नेशा ऩाॊडे :-

ऩाटीर वाशे फ , शभ रोग कमभश्नय वाशफ वे कामालाशीके मरमे उम्भीद कय यशे शै तो उनका

अगरा स्टे ऩ क्मा शै I शभ उनवे जानना चाशें गे I
भा. भशाऩौय :-

आऩ वबी फैठ जाईमे I

प्रवलण ऩाटीर :-

आमक्
ु त भशोदम, 5 भदशने झारी आता वाॊगा.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

भागच्मा लेऱी वयनाईक वाशे फ ज्मा लेऱेव आरे शोते . आऩण कॉभन फैठक घेतरी त्मालेऱेव शा

भुद्दा भाझा वभोय आरा आणण आऩणशी ऩत्र भरा ददरेरे आशे . वलयोधी ऩषनेते आणण गटनेते भाझाळी
चचाा झारी इन्क्लामयीवाठी भी वगचलाॊना नोंटीव काढरेरी आशे . त्माॊचा अशलार त्माॊनी वफमभट केरा
म्शणन
ू आताच भरा फोररे . ते तऩावन
ु घेतरे जाईर . आणण जे उगचत प्रळावनाकडून शे काशी इथे

घडरे अवे नाशी फऱ्माच लेऱेव अवे वलऴम मेतात जी वशी त्माॊची जेन्मुमन आशे की नाशी ते तसाकडेच
ऩाठलाले रागेर आणण त्माॊचे अमबप्राम आल्मा नॊतय जी कायलाई तनमभाणुवाय कयणे अऩेक्षषत आशे.
प्रवलण ऩाटीर :-

तुम्शी ऩाठवलरेरे आशे आमुक्त वाशे फ?

भा. आमक्
ु त :-

आता त्माॊनी भरा वाॊगगतरे की अशलार वफमभट केरा आशे

ऩुढीर कायलाई केरी जाईर.

. तो अशलार वलचायात घेऊन

प्रवलण ऩाटीर :-

आम्शारा तेच अऩेक्षषत आशे.

भा. आमुक्त :-

मात दोन वलऴम शोते एक तशमवर कामाारमाचा आणण एक आमुक्त कामाारमाचा

तुम्शी लाईंडऩ कयतात.

. नाशी तय

भमरान डडवा :-

भरा काॉक्रीट योड वलऴमी फोरामचे आशे . आऩण काॉक्रीटामजेळन कयत आशोत . ळशयात चाॊगरी

गोष्ट्ट आशे . ऩण वय आता भी तुम्शारा बेटून वाॊगगतरे शोते जजथे डाॊफयीकयण ततथे काॉक्रीटामजेळन
शोत आशे . तय भाझी एक रयक्लेस्ट आशे आभच्मा लॉडाभध्मे मळतरनगय एरयमा आशे

. वलाात खोर

एरयमा आशे आता एक ऩॉकेट फनरेरी आशे . ऩालवाळ्मात ततथे ऩाणी तुॊफून याशणाय . जय शाम टाईट
अवेर आणण जय जोयदाय ऩाऊव अवेर तय ततथन
ू ऩाणी जाण्माची ळक्मता नाशी . तय चायशी फाजॊन
ू ी

यस्ता ऊॊच शोत आशे . एव.के. स्टोनचा यस्ता, ळाॊती नगय, मळतर नगय, एभ.टी.एन.एर योडचा यस्ता ,
ळाॊती ऩाका शा एरयमा आशे तय ह्मा एरयमावाठी काशीतयी आऩण आता.
भा. आमक्
ु त :-

टे क्नीकरी आऩण ततथे चेक करुन घेऊन.

भमरान डडवा :-

जप्रज चेक कया.

गगता जैन :-

कमभळनय वाशे फ एक वलनॊती याशणाय आऩण तो कया वी .वी. योड कया त्मात काशी नाशी ऩण

स्टडी करुन कया.
भमरान डडवा :-

त्माचा अभ्माव तयी कयामचा.

भा. आमुक्त :-

माच्माभध्मे काम शोते जय तुम्शी ऩादशरे जो ओल्ड गालठण अवतो ककॊला वुरुलातीरा डेव्शरऩ

झारेरा बाग अवतो कुठल्माशी ळशयाभध्मे आणण थोडा पाय जय रो राईन अवेर प्रोटोग्रापकरी.
भमरान डडवा :-

वाशे फ गेल्मालऴी ग्राऊॊड फ्रोअय लयती ऩाणी बयरे शोते.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

काराॊतयाने आऩरे जजने आशे त खारी शोतात जन्
ु मा गालातरे तम्
ु शी कुठे शी ऩशा आणण म्शणन
ू

जुने रोक त्मारा जप्रन्थ द्मामचे घडी लय घय फाॊधामचे आऩण काम आता नव्माने ते योड रेव्शररा
घय फाॊधतो बवलष्ट्मातरा वलचाय कयत नाशी भग नॊतय प्रॉब्रेभ तमाय शोतात.
भमरान डडवा :-

वाशे फ काॉक्रीट योडच्मा फाजूरा कुठे ऩण अळी

भातीची एरयमा वोडरी ना तय ते ऩाणी लॉटय

टे फर खारी भें टेन शोणाय आणण ऩूणा ऩाणी गटायात नाशी जाणाय.
भा. आमुक्त :-

जॉईंटरी तो एरयमा आऩण फघून घेऊ टे क्नीकरी.

भमरान डडवा :-

दठक आशे वय.

याजील भेशया :-

कमभळनय वाशे फ मश इश्मु भैंने काॉक्रीट योड फनने के ऩशरे बी आऩवे उठामा था|

भा. भशाऩौय :-

ऩुढचा वलऴम घ्मा . शा वलऴम लेगऱा झारेरा आशे . आता फवून घ्मा . मश वलऴम शो चक
ू ा शै

औय इन्शोंने इॊरोडक्ळन बी दे ददमा शै की मश वलऴम दव
ु या आ गमा शै|
याजील भेशया :-

भॅडभ मवयीमव भॅटय शै मश भैंने ऩशरे बी कमभळनय वाशफ वे दो , तीन फाय फात बी की शै

औय आऩका मश कशना था की लश रो राईन शै

| लश रो राईन एरयमा शै औय आऩ फाजू भें

काॉक्रीटामजेळन कय यशे शै तो काॉक्रीटामजेळन कयते शुए मश बी ध्मान यख वकते थे की जो योड फन
यशा शै अबी उवका रेव्शर भें टेन ककमा जाए , उवकी शाईट नशी फढे | अऩने चायो वाईट वे उवी शाईट

दे ढ-दे ढ, दो-दो पुट फढा दी शै जो मळतर नगय भें ऩशरे वे शी इश्मू चर यशा शै | कयीफ दो पुट ऩानी
का बया शोता शै | रास्ट टाईभ कभ वे कभ तीन वे वाडे ती घॊटे वे ऩानी नशी तनकरा | एक घॊटे भें
तनकर जाता शै औय वफका नुकवान शोता शै कयीफ कयीफ औय आऩ जफ मश इॊजजतनअय एक बी नशी

यशता शै जफ आऩका काभ कय यशे शै आऩ जफ डडझाईन कयते शो तो तफ डडझाईन भें आऩ ध्मान नशी
दे ते शो की मशाॉ ऩे रो राईन एरयमा शै तो उवको भें टेन कयना चादशए

| योड का रेव्शर तनचे कयना

चादशए, मळतर नगय शी नशी इव्शन ळाॊती नगय भें बी जो योड फनामा शै उवके फाजू की त्रफल्डीॊग रो

राईन शो गई शै तो लशाॉ ऩे बी ऩानी बयने लारा शै | तो इॊजजतनअय कबी बी आऩके वाईट ऩे नशी यशते
शै जफ आऩ डडझाइन इतना फडा प्राजेक्ट आऩ काॉक्रीटामजेळन का कयीफ कयीफ एक घॊटा आऩने फनाके
फवने काॉक्रीटामजेळन तो उव गचज का ध्मान कशी ऩय बी नशी यखा गमा शै | आऩ दे खेंगे तो योड का
रेव्शर गटय के उऩय स्रॅ फ डार ददए आऩने गटय के उऩय स्रॅ फ डार ददए उवकी कॅऩेमवटी नशी फढने
लारी शै लॉटय रेव्शर के दशवाफ वे औय रॉगगॊग फढे गी|
भा. आमुक्त :-

आऩण जाग्मालय प्रत्मष ऩाशून.
याजील भेशया :-

आऩ कबी दे खेंगे ? मळतर नगय का इश्मू दो तीन वार वे भें आऩको फता यशा शूॉ भैंने आऩको

कयीफ कयीफ छे रेटय ददए शै|
भा. आमुक्त :-

अठया भदशने शो यशे शै भझ
| मश जो योड भॊजयू शुए शै
ु े मशाॉ आके भें तीन वार वे नशी शूॉ
उवको तीन वार के उऩय शो गए शै| इवका जो प्रान शुआ भेये आने के ऩशरे शुआ|
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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याजील भेशया :-

वाशफ भैं आऩकी फात कय यशा शूॉ| भतरफ भैं कमभळनय वाशफ की फात ककतने कमभळनय चें ज
शोते यशें गे रेककन उनके ऩाव नॉरेज ऩदशरे कोई गचज था वो मश लश गरत शुई शै आऩके टाईभ ऩे
लश ळुरु शो यशी शै तो आऩको ध्मान दे ना चादशए उव गचज का|
भा. आमक्
ु त :-

इश्मू ऐवा शै आऩ तात्लीक भुद्दे के उऩय फात कयते कबी बी कयते टाईभ भें कशी बी कुछ बी

डेव्शरऩभें ट शोती तो ऩशरे वे डडकेड वे कशी बी अऩडेट शोता शै | तुभ कशी का बी यस्ता रे रो फोरने
वे लश रुकता नशी| इश्मू एकशी यशता शै की उवको जैवा मभतनभाईज ककमा जाए औय लशाॉ का प्रॉब्रेभ
शै रॉगगॊग ऑप लॉटय जो रॉग शोता शै तो जॉईंटरी दे ख
तनकार वकता......

रेंगे जशाॉ प्रॉब्रेभ कयके लश ऩानी कैवा

याजील भेशया :-

भैं आऩको फोर यशा शूॉ मश काॉक्रीटामजेळन के ऩशरे भें आऩवे मभरा शूॉ
ऩशरे इवका कोई वोल्मळ
ू न नशी शै |

| वऩछरे फायीळ के

भा. आमुक्त :-

एभ.एभ.आय.डी.ए के जो इनके तस शै उवको भैं फुराता शूॉ आऩ दोनो आइए|
याजील भेशया :-

वय भैं इॊजजतनअय नशी शूॉ | भें उवभें इॊटयपेअय नशी करुॉ गा | भुझे वोल्मुळन कैवे दोगे मळतर

नगय लारो को वोल्मळ
ू न चादशए|
भा. आमुक्त :-

भैं लशी फात कय यशा शूॉ|

याजील भेशया :-

भुझे फुराने के जरुयत नशी शै , भें आऩवे अऩेषा कयता शूॉ की मळतर

नगय लारो का जो

प्रॉब्रेभ शै इतने टाईभ वे चर यशा शै औय मश प्रॉब्रेभ फढने लारा शै उवका वोल्मळ
ू न कफ दोगे इव
फायीळ के ऩशरे दोगे मा दो फायीळ के फाद दोगे?
भा. आमुक्त :-

उवके मरए एक जॉईंट मभटीॊग कयें गे टे क्नीकर एस्ऩटीळन द्लाया|

याजील भेशया :-

भैं आऩको दव
ु यो के जैवे नशी फोरा शूॉ की आऩ भुझे मभटीॊग भें फुराओ भैं फोरता शूॉ भेया मश
प्रॉब्रेभ शै मळतर नगय भें मश प्रॉब्रेभ शै ळाॊती नगय भें मश प्रॉब्रेभ शोगा उवको आऩ कैवे वॉल्व्श

कयके दोगे | इॊजजतनअय वाशफ आऩके ऩाव शै आम .टी.टी. आऩके ऩाव आते शै भैं आऩको मवपा प्रॉब्रेभ

फता वकता शूॉ उवका वोल्मळ
ू न आऩको दे ा शै | भझ
ु े एक गचज का जलाफ ददजीए की कोई बी आय .जी.
प्रामव्शे ट शै एभ.फी.एभ.वी. की आय.जी. शै उवऩे आऩ योड का रामर योड डार वकते शै क्मा?
भा. आमुक्त :-

लश उठाने का आदे ळ उवको ददमा शै|

याजील भेशया :गमा शै|

नशी उठामा शै उवको स्प्रेड कया ददमा शै | योड का रेव्शर वे लश ग्राऊॊड दो कपट औय उऩय शो

भा. आमुक्त :-

उवको ऩयु ा खारी कयने का आदे ळ ददमा शै|

याजील भेशया :-

इॊटेळन क्मा शै ? आऩके लॉडा ऑकपवय का इॊटेळन उव गचज भें क्मा शै?

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भा. आमुक्त :-

मश लॉडा ऑकपवय का वलऴम नशी शै तम्
ु शाया रोकर इश्मू शै |

याजील भेशया :-

नशी गरत गचज शो यशी शै | अगय भैं बी गरत कय यशा शूॉ भेये ऩय बी कायलाई शोगी की नशी |

भैंने आऩको मश गचज नोव्शें फय भें राके आऩके नजय भें रेके आमा था आज रास्ट डेट जानेलायी का|
भा. आमुक्त :-

लश ऩुया उठाने का आदे ळ ददमा शै|

याजील भेशया :-

कुछ नशी उठामा शै उवको स्प्रेड कय ददमा गमा शै| उवको छुऩाने की कोमळळ कय दी गई शै|

भा. आमक्
ु त :-

लशाॉ रार मभट्टी डार के उवको प्रेन ककमा जाएगा|

याजील भेशया :-

शभको रेव्शर नशी चादशए शभको लश लशाॉ वे तनकरना चादशए | जजवने डारा शै भैं आऩको इव

शाऊव भें फोरता शूॉ की अगय आऩके लॉडा ऑकपवयने ककमा तो लश बी इन्व्शॉर शै|
भा. आमुक्त :-

उवके उऩय कायलाई कयें गे ऩुया उठाके डडस्ऩॉझ कय दें गे लशाॉ अच्छी रेव्शर का रार मभट्टी

डारके....

याजील भेशया :-

दो ग्राऊॊड शै एक जगश ऩे आऩ कौस्तुब याणे के नाभ ऩे लष
ृ प्रागधकयण की तयप वे काभ

कयते शो औय उधय जाके यॅ फीट बी डारते शो|
भा. आमुक्त :-

लश गरत शै |

भमरान डडवा :-

वय भाझी एलढीच रयक्लेस्ट आशे की जजथे भाती अवु द्मा कायण ऩालवाळ्मात कुठे तयी

जभीन.....

भा. आमक्
ु त :-

ततथे भातीच याशीर आणण दोन ददलवात त्माच्मालय ॲक्ळन घेऊ.

भा. भशाऩौय :-

ऩुढचा वलऴम घ्मा आता.

प्रकयण क्र. 79 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रावाठी भॊजयू वलकाव मोजनेत दळावलरेरे भॊजयू वलकाव

मोजना यस्ते वीभें ट काॉक्रीट करुन वलकमवत कयणेच्मा भोफदल्मात वलकावकाव भोफदरा मभऱणेवाठी
तनणाम शोणेफाफत.
ठयाल क्र. 95 :-

मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना (लगऱरेरा बाग वोडून) ळावन अगधवूचना क्र. टीऩीएव-

1296/847/वीआय-162/96/मुडी-12, दद.14/05/97 अन्लमे भॊजूय कयण्मात आरेरी अवून दद.15/07/97
ऩावून अॊभरात आरेरी आशे . लगऱरेल्मा बागाची वलकाव मोजना ळावन अगधवूचना क्र
1298/941/वीआय-89/98/मुडी-12, दद.25/08/2000 अन्लमे भॊजूय झारेरी अवून दद
ऩावन
ू अॊभरात आरेरी आशे

. भॊजयू वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीत ळावन तनणाम क्र

1208/1346/प्र.क्र.267/08/नवल-12 दद.29/08/2009 अन्लमे पेयफदर भॊजूय झारे आशे त.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

.टीऩीएव-

.15/10/2000
. दटऩीएव-
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मभया बाईंदय ळशयावाठीच्मा भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीतीर करभ 9(IV)A नुवाय यस्ता

वलकवीत कयण्माचे वभगु चत प्रागधकयण मभया बाईंदय भशानगयऩामरका अवन
ू

“भॊजयू वलकाव तनमॊत्रण

तनमभालरीतीर वलतनमभ क्र . 33 ऩरयमळष्ट्ठ (IV)6 नुवाय जागाभारकाने वुवलधा षेत्र वलकवीत करून

भशानगयऩामरकेकडे वलनाभुल्म शस्ताॊतयण केल्माव वलकवीत केरे ल्मा वॊऩूणा षेत्राचा वलकावकाव वलकाव
शक्क प्रभाणऩत्र दे ण्माची तयतद
ु आशे . तवेच भॊजयू वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीभधीर तयतद
ु ीप्रभाणे

नागयी वुवलधा षेत्राभध्मे यस्त्माचा वभालेळ अवल्माभुऱे तवेच भे . यली डेव्शरऩभें ट् व माॊनी माप्रभाणे
वलकाव मोजना यस्त्माच्मा फाजूच्मा

गटायावशीत मवभें ट काॉक्रीटचे यस्ते वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राच्मा

भशानगयऩामरकेने दद .31/01/2011

ल दद .22/02/2011

भोफदल्मात करून दे ण्माव तमायी दळावलल्माप्रभाणे वलकावक भे

.

यली डेव्शरऩभें ट्व माॊना

अन्लमे अटीळतींवश भशानगयऩामरकेच्मा

वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाभापात 2,26,177.89 चौ.भी. वाठी कामाादेळ दे ण्मात आरेरे आशे त.

वदय कामाादेळाप्रभाणे भे . यली डेव्शरऩभें ट्व माॊनी वलकाव मोजना यस्ते वलकवीत करून वलकाव

शक्क प्रभाणऩत्र मभऱणेव प्रस्ताल वादय केरा अवता वदय प्रकऱणी भशानगयऩामरकेने त्माॊना वलकाव

शक्क प्रभाणऩत्र ददरे नवल्मा भऱ
ु े भे . यली डेव्शरऩभें ट माॊनी भशानगयऩामरकेच्मा वलयोधात भा . उच्च
न्मामारमात रयट मागचका क्र .5509/2013 दाखर करून प्रकयण न्मामप्रवलष्ट्ठ केरे अवता
मागचकेभध्मे भा .

उच्च न्मामारमाच्मा खॊडऩीठाने दद

आठलड्मात तनणाम घेणेफाफत आदे ळ ऩारयत केरेरे आशे त.

.15/04/2015

, वदय

योजी भशानगयऩामरकेने

4

वदय प्रकयणी भा . स्थामी वमभती वबा , प्रकयण क्र . 50, ठयाल क्र . 49 दद.27/07/2015

अन्लमे भशानगयऩामरकाभापात तडजोड कयण्माव ल वभझोता ऩत्र दाखर कयण्माव भशायाष्ट्र

भशानगयऩामरका अगधतनमभ चे करभ 48(1)(श) अन्लमे भा. उच्च न्मामारमात दाखर कयणेत मेऊ न
त्माप्रभाणे भशानगयऩामरकेभापात भा. उच्च न्मामारमात दद.29/07/2015 योजी वॊभतीऩत्र दाखर केरेरे
अवून भा. उच्च न्मामारमाने दद.29/07/2015 योजी भशानगयऩामरकेने ददरेल्मा वॊभतीप्रभाणे कामालाशी
कयणेव आदे ळीत केरेरे आशे.

वलकाव मोजनेभधीर यस्ते वलकवीत करुन त्माभोफदल्मा

त ककती ल कवे वलकाव शक्क

प्रभाणऩत्र द्माले माफाफत भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीभध्मे तयतूद नवल्माभुऱे ल ळावनाचे वन
2011 कारालधीत कोणतेशी ऩरयऩत्रक

/ वूचना / भागादळान मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेव प्राप्त

झारेरे नवल्माभऱ
ु े अश्मा प्रकयणाॊत वलकवीत कयणेवाठी आरेरा खचााचा भोफदरा शस्ताॊतयीत वलकाव

शक्काच्मा (TDR) स्लरुऩात दे णेकरयता TDR चा दय जमभन दयाच्मा तुरनेत ककती वलचायात घ्माला .
माकरयता वशा . वॊचारक, नगययचना (भुल्माॊकन), कोकण वलबाग माॊना भशानगयऩामरकेचे ऩत्र क्र

भनऩा/नय/136/2011-12, दद.15/04/2011 अन्लमे भागदळान अऩे क्षषरेरे शोते . माफाफत वशाय्मक

.

वॊचारक, नगययचना (भुल्माॊकन) वलबाग माॊनी ऩत्र क्र . ववॊनय(भ.ु )/कोवल/ठाणे/मभया बाईंदय भनऩा
वॊदबा/272, दद.23/05/2011 अन्लमे TDR चा दय शा वॊफॊधीत जमभन दयाऩेषा कभी अवल्माचे ल

भुॊफई भशानगयऩामरकेफाफत TDR लाऩय कयण्माव 40% इतकी लाऩय षभता वलचायात घेतरी जात
अवल्माचे (ऩमाामाने TDR चा दय शा वलावाधायण जमभन दयाच्मा
अवल्माचे) कऱवलरेरे आशे.

60% इतका ऩरयगणणत शोत

त्मानुवाय वलकावक भे . यली डेव्शरऩभें ट्व माॊनी वलकवीत केरेल्मा यस्त्माच्मा काभाचा दजाा

तऩावणीवाठी बायतीम प्रौद्मोगगक वॊस्थान (IIT) भुॊफई माॊचक
े डे प्रस्ताल वादय केरेरा अवून त्माप्रभाणे
बायतीम प्रामोगगक वॊस्था (IIT) भुॊफई माॊनी वदय यस्ते 25 लऴााऩेषा जास्त काऱ दटकण्माची ळक्मता
अवल्माचे दद .05/03/2015

योजी अशलार ददल्माप्रभाणे वलकवीत केरेल्म यस्त्माच्मा झारेल्मा

भल्
ु माॊकनाप्रभाणे आणण व शा. वॊचारक नगययचना (भल्
ु माॊकन) कोकण वलबाग ठाणे माॊच्माकडीर ऩत्र

क्र.ववॊनय(भ.ु )कोवल/ठाणे/मभया बाईंदय भ .न.ऩा. वॊदबा/277 दद.23/05/2011 प्रभाणे वलकावकाव वलकाव
शक्क प्रभाणऩत्र क्र.517 दद.28/08/2015 अन्लमे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र तनगामभत केरेरे आशे.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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त्मानॊतय भॊजू य वलकाव मोजनेने फाधीत षेत्रावश आयषणाच्मा वलकाव कयण्माफाफत ल नागयी

ववु लधा षेत्राच्मा वलकावकाफाफत वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र दे णेफाफत ळावनाने दद .29/01/2016 अन्लमे
अगधवूचना ऩारयत केरी . भॊजूय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीभधीर तयतुदीप्रभाणे ल दद

.29/01/2016

योजीच्मा ळावन अगधवूचनेभधीर तयतूदीप्रभाणे जागाभारक त्माॊच्मा भारकीच्मा अवरेल्मा जागेभधीर
नागयी ववु लधा षेत्र वलकवीत कयणेची तयतद
ू आशे

. त्माप्रभाणे वलकावकाच्मा भारकीच्मा भॊजयू

ये खाॊकनाभधीर यस्त्माचा वलकाव करू ळकतात . तथावऩ वलकावकाच्मा भारकीच्मा जागेरगत अवरेरे
इतय वलका वकाच्मा भॊजूय ये खाॊकनाभधीर यस्त्माचा वलकाव कयण्माची तयतूद नवल्माभुऱे मवभें ट
काॉक्रीटच्मा यस्त्माचा अधालट वलकाव शोण्माची ळक्मता घेऊन तवेच पक्त भारकीच्मा जागेतीर

यस्त्माचा वलकाव वलचायात घेतल्माव तुकड्मा -तुकड्माभध्मे यस्त्माॊचा वलकाव शोलून यस्त्माची भजफूती

ल एकवरगता उऩरब्ध शोणाय नाशी . तवेच त्माभऱ
ा :
ु े वदय मवभें ट काॉक्रीट यस्त्माचा नागयीकाॊना ऩण
ू त
पामदा मभऱू ळकणाय नवल्माभुऱे मा वला फाफीॊचा वलचाय कयता वलकावकाकडून वलकाव मोजना

यस्त्माचा वलकाव तुकड्मा तुकड्माभध्मे करून न घेता एक वरग यस्त्माचा वलकाव करून घेणेफाफत ल

यस्त्माचा वलकाव ऩण
ू ा झारेनॊतय वलकावकाव वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र दे ण्मात माले . माप्रभाणे तत्कारीन
आमुक्त माॊन जा.क्र.भनऩा/आमुक्त/381/2015-16 दद.28/03/2016 अन्लमे आदे मळत केरेरे आशे.
ळावन अगधवूचनेभधीर तयतुदीप्रभाणे वदय वलकावकाने वलकवीत केरेल्मा यस्त्माच्मा

भोफदल्माभध्मे लेऱोलेऱी वलकावकाव बायतीम प्रामोगगक वॊस्था

(IIT) भुॊफई माॊचक
े डीर अशलार घेऊन

वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र तनगामभत केरेरे अवून वलकाव मोजना यस्त्माचा लाऩय वुरू आशे.

तद्नॊतय भा. ळावनाने भशायाष्ट्र प्रादे मळक तनमोजन ल नगययचना अगधतनमभ 1966 चे करभ

154 अन्लमे दद.23/04/2018 योजी वलकाव मोजना यस्ता वलकवीत केल्मानॊतय वलकावकाव वलकाव
शक्क प्रभाणऩत्र वलतयीत कयणेफाफतचे नव्माने तनदे ळ ददरेरे अवून त्माभध्मे त्मानी वलकाव मोजना

यस्ते वलकावकाव वलकावशक्क प्रभाणऩत्र दे तेलेऱी वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाकडीर जजल्शा दय वुची
प्रभाणे (DSR) नुवाय दयाचा आधाय घेलून यस्त्माचे फाॊधकाभ लैमळष्ट्टमानुवाय यस्ता वलकवनाचा खचा
तनजश्चत करून एकूण फाॊधकाभाची ककॊभत वॊफॊधीत तनमोजन प्रागधकयणाचे आमक्
ु त माॊनी तनजश्चत
करून ऩुढीर कामालाशी कयाली अवे तनदे ळ ददरेरे आशे त.

माफाफत वलकावकाने वलकवीत केरेल्मा वल काव मोजना यस्त्माचे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र भा .

ळावनाने दद.29/01/2016 योजीच्मा ऩरयऩत्रकाप्रभाणे वलकावकाव वलकावशक्क प्रभाणऩत्र वलतयीत केरेरे
आशे . उलायीत षेत्राचे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र वलकावकाव मभऱणेफाफत प्रस्ताल वादय केरा अवता
वलकावकाव दद .23/04/2018 अन्लेच्मा भा . ळावनाच्मा तनदे ळानुवाय जजल्शादय वुचीप्रभाणे
आकडेभोड करून वलकावकाव वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र ददरेरे आशे.

(DSR)

तथावऩ वलकावकाने दद .09/08/2018 अन्लमे भा . ळावनाने ददरेरे दद .23/04/2018 अन्लमेचे

धोयण त्माॊना रागु शोत नवन
ू भशानगयऩामरकेने 2011 योजी कामाादेळ ददरेरे अवन
ू त्माप्रभाणे यस्ता
वलकवीत कयत अवून त्माप्रभाणे भी यस्ता वलकवीत कयण्माचे काभ कयत आशे

. भा. ळावनाने

दद.29/01/2016 च्मा ऩरयऩत्रानुवाय वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र दे णेफाफत वलकावकाने वलनॊती केरेरी आशे.

तवेच भौजे घोडफॊदय , व.क्र.21/1, 24/1ऩै., मा जागेभधीर 18.00 भी. रुॊ दीचा वलकाव मोजना

यस्ता वलकमवत कयणेफाफत भे . जे.के.डेव्शरऩवा माॊनी दद .21/03/2016 अन्लमेच्मा ऩत्रान्लमे भागणी
केरेरी अवून त्माॊना वलकाव मोजना यस्ता

, गटाये ल नाल्मावदशत वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राच्मा

भोफदल्मात वलकमवत कयणेकयीता भशानगयऩामरकेने भे

.

जे.के.

डेव्शरऩवा माॊना ऩत्र

क्र.भनऩा/वाफाॊ/2204/2016-17 दद.04/06/2016 अन्लमे कामाादेळ दे ण्मात आरेरे आशे त . भे. जे. के.
डेव्शरऩवा माॊनी दद .12/09/2018 ऩत्रान्लमे भा . ळावन तनणाम दद .29/01/2016 च्मा ऩरयऩत्राकानव
ु ाय
वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र मभऱणे फाफत वलनॊती केरेरी आशे.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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मभया बाईंदय ळशय ठाणे ल फश
ृ न्भुॊफई ळशयारगत अवल्माभुऱे भागगर

15 लऴााऩावून ळशयाचा

भोठमा प्रभाणात वलकाव झारेरा अवन
ू ळशयातीर जमभनीचे दय शे जमभनीच्मा फाजाय भल्
ु माच्मा

तुरनेभध्मे जास्त प्रभाणात मळध्दमळघ्र गणकाभध्मे गदृ शत धयरेरे आशे त . जमभनीच्मा लाढरेल्मा दयाचा

वलचाय कयता दद.23/04/2018 योजीच्मा ळावन तनणामाप्रभाणे वलकावकाव वलकमवत केरेल्मा यस्त्माच्मा
फाॊधकाभाऩोटी झारेल्मा खचााऩेषा टीडीआय स्लरुऩात पायच कभी प्रभाणात भोफदरा मभऱत आशे

.

मास्तल वलकावकाॊनी वलकवीत केरेल्मा काभावाठी योख स्लरुऩाभध्मे भोफदल्माची भागणी के

ल्माव

त्माप्रभाणेची यक्कभ वलकावकाव दे णे भशानगयऩामरकेव ळक्म शोणाय नाशी.

वफफ भशानगयऩामरका षेत्रातीर नागयीकाॊना भुरबूत वोईवुवलधा उऩरब्ध शोणेच्मा

दृष्ट्टीकोनातून यस्ते वलकवीत केरेनॊतय भा . वशा. वॊचारक, नगययचना (भुल्माॊकन), कोकण बलन माॊचे
अमबप्रामाप्रभाणे जमभनी च्मा दयाच्मा

60% प्रभाणेचे दय गदृ शत धरुन वलकावकाव वलकाव शक्क

प्रभाणऩत्रान्लमे भोफदरा दे णे फाफत भा . ळावनाव ऩत्र क्र .भनऩा/नय/4638/2018-19 दद.30/10/2018
अन्लमे ळावन स्तयालयती धोयणात्भक तनणाम घेणेफाफत ऩत्रव्मलशाय केरेरा आशे

. माफाफत भा .याज्म

भॊत्री, (नगयवलकाव) माॊचे दारनात दद .01/3/2019 योजी वकाऱी 11.00 लाजता फैठक ऩाय ऩडरेरी

आशे . प्रकयणात ळावनाने जा .क्र. दटऩीएव-1219/714/प्र.क्र.45/19/नवल-12, दद.30/07/2019 अन्लमे
ऩुढीरप्रभाणे कऱवलरे आशे.

“मभया बाईंदय ळशयाच्मा भॊजूय वलकाव मोजनेभधीर वलवलध वलकावकाॊच्मा भारकीच्मा

भशानगयऩामरका शस्ताॊतयीत झारेल्मा

/ शोणा-मा षेत्रालय जाशीय तनवलदा भागलून दट

,

.डी.आय. च्मा

स्लरुऩात यस्ते वलकवीत कयण्मावॊदबाात आऩणाव माऩल
ु ीच वॊदमबात दद .23/03/2018 योजीच्मा ऩत्रान्लमे
कऱवलण्मात आरे आशे . त्मानॊतय वलकावक भे . यली डेव्शरऩभें ट्व माॊनी दद .28/02/2019 योजी वदय

फाफतीत भा . याज्मभॊत्री, नगयवलकाव माॊचक
े डे वादय केरेल्मा तनलेदनालय दद .01/03/2019 योजी भा .
याज्मभॊत्री भशोदमाॊनी वला वॊफॊगधताॊची फैठक आमोजजत केरी शोती

. वदय फैठकीत वलकावकाने ल

भशानगयऩामरकेने वादय केरेल्मा कागदऩत्राॊलय ववलस्तय चचाा कयण्मात आरी
खारीरप्रभाणे आऩणाव कऱवलण्माचे भरा आदे ळ आशे त.

.

त्माअनुऴॊगाने

प्रस्तुत प्रकयणी भा . उच्च न्मामारम, भुॊफई मेथे दाखर रयट मागचका क्र . 5509/2013 भधीर

भा. उच्च न्मामारमाचे आदे ळ वलचायात घेऊन ऩुढीर कामालाशी कयणे क्रभप्राप्त शोते . माफाफत आऩणाव

माऩल
ु ीशी दद.23/03/2018 योजीच्मा ऩत्रान्लमे ळावन स्तयालरुन कऱवलण्मात आरे आशे . वफफ, प्रस्तत
ु
प्रकयणी वलकावकाव दट .डी.आय. दे ण्मावॊदबाात मभया बाईंदय ळशयातीर यस्ते वलकवीत कयण्माची
आलश्मकता ल त्माअनुऴॊगाने मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने केरेरी कामालाशी

, वलकाव तनमॊत्रण

तनमभालरीतीर तयतू दी, दट.डी.आय. वॊदबाातीर ळावन नगय वलकाव वलबागाचा तनणाम ल भा

. उच्च

न्मामारमाचे आदे ळ इत्मादी वलचायात घेऊन प्रकयणी भशानगयऩामरकेने गुणलत्तेलय तनणाम घेण्मात
माला”.

उऩयोक्त फाफ वलचायात घेता भा .ळावनाने ददरेल्मा तनदे ळानुवाय मभया बाईदय भशानगयऩामरका

ॊ
षेत्रावाठी भॊजूय वलकावमोजनेत दळावलरेरे वलकाव मोजना यस्ते मवभें ट कॉक्रीट
करून वलकमवत

कयण्माच्मा भोफदल्मात वलकावकाव भोफदरा मभऱण्मावाठी वलचाय वलतनभम करून तनणाम शोण्मावाठी

प्रळावनाने लयीरप्रभाणे प्रस्ताल भा.भशावबेऩुढे वादय केरेरा आशे . वदय प्रस्तालाव खारीरप्रभाणे भॊजू यी
दे ण्मात मेत आशे.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा षेत्रावाठी भॊजूय वलकाव मोजनेतीर दळावलरेरे वलकाव मोजना

यस्ते भशानगयऩामरकेने ददरेल्मा कामाादेळाप्रभाणे वलकावकाकडून वलकमवत केल्माने ळशयातीर ल अऩुणा
काभे ऩण
ु ा शोणेवाठी यस्ते

/ गटाये भशानगयऩामरकेचे एकशी ऩै

प्रभाणऩत्राद्लाये वलकमवत झारेरी आशे त
क्र.भनऩा/वाफाॊ/8830/2010-11

.

त्माभुऱे वलकावक भे

दद.22/02/2011

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)

अन्लमे ल भे

वा खचा न शोता वलकाव शक्क
.

.

यवल डेव्शरऩभें ट माॊना ऩत्र

जे.के.

डेव्शरऩवा माॊना ऩत्र
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क्र.भनऩा/वाफाॊ/2204/2016-17 दद.04/06/2016 अन्लमे ददरेल्मा कामाा दे ळाभधीर अटी ल ळतींच्मा

अगधन याशुन भशानगयऩामरकेच्मा दशताच्मा दृष्ट्टीने वलकावकाॊनी भागणी केल्माप्रभाणे वध
TDR
ु ायीत
फाफतची ळावन अगधवूचना रागु न कयता वलकावकाॊना माऩूली ददरेल्मा कामाादेळानूवाय वलकाव शक्क
प्रभाणऩत्र दे णेफाफतची आलश्मक ती कामालाशी कयणेफाफ त भा .आमुक्त वो ., माॊना अगधकाय दे णेव शी
भशावबा भॊजयु ी दे त आशे.

वुचक :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

अनुभोदक :- श्री. ददनेळ जैन

ठयाल फशूभताने भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र. 80, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका आयषण क्र . 178 भैदान मेथीर वभाज भॊददय

इभायतीव भा . वयऩॊच तथा बाईंदय ळेतकयी मळषण भॊडऱाचे भाजी अध्मष श्री
म्शात्रे माॊचे नाल दे णेफाफत.

. कृष्ट्णयाल गोवलॊदयाल

भा. उऩभशाऩौय :-

वॊफॊगधत वदस्म उऩजस्थत नाशीत त्माच्माभुऱे त्मा प्रस्तालाल यती चचाा शोणे गयजेचे नाशी . ऩयॊ तु

त्माॊना रेखी उत्तय ददरेरे आशे. त्माच्माभऱ
ु े ऩढ
ु ची ऩयु क घोऴणा घ्मा.
भा. भशाऩौय :-

त्माॊचे उत्तय ऩत्राभध्मे ददरेरे आशे ऩयत त्माॊचे वलऴम घेणाय नाशी

शोणाय नाशी.

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशाऩामरकेची

. लायॊ लाय त्माच्मालय चचाा

जागा ळावकीम कभाचाऱ्माॊवाठी बाड्माने दे णेफाफत . बाईंदय (ऩ.)

आयषण क्र. 97 अप्ऩय तशमवरदाय कामाारमावाठी.
प्रळाॊत दऱली :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीत बाईंदय ऩजश्चभ मेथीर भॊजयु वलकाव मोजनेतीर ऩॊ

.ऩ.ु

डॉ.केळल फऱीयाभ शे डगेलाय बलन इभायत आयषण क्र .97 (भाकेट) भौजे बाईंदय वव्शे क्र .278 (676)
5,6,1 ल 277 (677) 7अ, 7फ, 7क, वभालेळक आयषणाच्मा तयतुदीतुन भशानगयऩामरकेव फाॊधन
ु
शस्ताॊतयीत झारेरी आशे . वदय जागेचे षेत्रपऱ

भजल्मालय भाकेट वुरु कयण्मात आरेरे अवुन भा

819.21 चौ.भीटय आशे . वदय इभायतीत तऱ

. वलळेऴ भशावबा दद.26/07/2018 ठयाल क्र .43

अन्लमे वदय इभायती भधीर ऩदशल्मा भजल्मालयीर जागा तशमवरदाय कामाारमाव दे ण्मावाठी तनणाम
घेतरेरा आशे . त्माप्रभाणे ऩदशल्मा भजल्मालयीर जागा प्रळावनाने ळावकीम दयाने बाडे ठयलून ल
लऴााच्मा कारालधीकयीता अप्ऩय तशमवरदाय कामाारमाव तात्ऩुयते

5

बाडमाने दे ण्मात माले ल नगयबलन

मेथे तशमवरदायाॊच्मा ताब्मात अवरेरी तराठी ल वेतू कामाारमाची जागा रयकाभी करुन भशाऩामरकेच्मा
ताब्मात घेतल्मानॊतयच कयायनाभा करुन तशमवरदाय कामाारमाव उऩयोक्त जागा बाड्माने दे ण्मात
माली.

वदय कामाारमाव आलश्मकता लाटल्माव त्माॊना

स्लतॊत्र जीना ककॊला प्रलेळद्लाय भशाऩामरकेने

फनलून द्माले . तवेच भशाऩामरकेने तऱ भजल्मालय भाकेट वलकवीत केरेरे अवून त्मा तनवलदा

धायकावोफत भशाऩामरकेने कयायनाभा केरेरा अवल्माने भाकेट त्मा इभायतीभधन
ू स्थराॊतयीत करु नमे
अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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भनोज दफ
ु े :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 81 :-

मभया बाईंदय भशाऩामरकेची जागा ळावकीम कभाचाऱ्माॊवाठी बाड्माने दे णेफाफत.

ठयाल क्र. 96 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीत बाईंदय ऩजश्चभ मेथीर भॊजुय वलकाव मोजनेतीर ऩॊ

.ऩ.ु

डॉ.केळल फऱीयाभ शे डगेलाय बलन इभायत आयषण क्र .97 (भाकेट) भौजे बाईंदय वव्शे क्र .278 (676)
5,6,1 ल 277 (677) 7अ, 7फ, 7क, वभालेळक आयषणाच्मा तयतद
ु ीतन
ु भशानगयऩामरकेव फाॊधन
ु
शस्ताॊतयीत झारेरी आशे . वदय जागेचे षेत्रपऱ

भजल्मालय भाकेट वुरु कयण्मात आरेरे अवुन भा

819.21 चौ.भीटय आशे . वदय इभायतीत तऱ

. वलळेऴ भशावबा दद .26/07/2018 ठयाल क्र .43

अन्लमे वदय इभायती भधीर ऩदशल्मा भजल्मालयीर जागा तशमवरदाय कामाारमाव दे ण्मावाठी तनणाम
घेतरेरा आशे . त्माप्रभाणे ऩदशल्मा भजल्मालयीर जागा प्रळावनाने ळावकीम दयाने बाडे ठयलून ल

लऴााच्मा कारालधीकयीता अप्ऩय तशमवरदाय कामाारमाव तात्ऩुयते बाडमाने दे ण्मात माले ल नगयबलन

5

मेथे तशमवरदायाॊच्मा ताब्मात अवरेरी तराठी ल वेतू कामाारमाची जागा रयकाभी करुन भशाऩामरकेच्मा
ताब्मात घेतल्मानॊतयच कयायनाभा करुन तशमवरदाय कामाारमाव उऩयोक्त जागा बाड्माने दे ण्मात
माली.

वदय कामाारमाव आलश्मकता लाटल्माव त्माॊना स्लतॊत्र जीना ककॊला प्रलेळद्लाय भशाऩामरकेने

फनलून द्माले . तवेच भशाऩामरकेने तऱ भजल्मालय भाकेट वलकवीत केरेरे अवून त्मा तन

वलदा

धायकावोफत भशाऩामरकेने कयायनाभा केरेरा अवल्माने भाकेट त्मा इभायतीभधन
ू स्थराॊतयीत करु नमे
अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.

वच
ु क :- श्री. प्रळाॊत दऱली

अनभ
ु ोदक :- श्री. भनोज दफ
ु े

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

भमरान डडवा :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

भशाऩौय भॅडभ एक वलचायामचे शोते ऩुये दतु नमा भें अबी कोयोना व्शामयव का जो डय फैठा शुआ
शै , शभायी ऩामरका के तयप वे कुछ ॲक्ळन मरमा शै क्मा ? कुछ तमायी कुछ भेझवा फी .एभ.वी. ने
मरए शै |

भा. आमुक्त :-

भॅडभ इट इज इॊटयनॅळनर कॉयॊ टाईन इश्मज
ु इट ळल्
ु ड नॉट फी...............

भमरान डडवा :-

फी.एभ.वी. इज टे कन भेजय वो आम जव्शर टे कीॊग..........

भा. भशाऩौय :-

एक वलऴम औय शै फाद भें थोडा चचाा कयें ग|े

भा. आमक्
ु त :-

प्रत्मेकाने काऱजी घेतरी ऩादशजे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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ळानु गोदशर :-

केयऱभध्मे डडटे क्ट झारेरे आशे .

भा. आमुक्त :-

ते वुध्दा चामनातून आरेरे रोक आशे त.

नगयवगचल :-

प्रकयण क्र. 82, मभया बाईंदय भशाऩामरकेची जागा ळावकीम कामाारमाॊवाठी बाड्माने दे ण.े

प्रळाॊत दऱली :-

मभया बाईंदय , लवई वलयाय ऩोमरव आमुक्तारमाकयीता मभया बाईंदय भशाऩामरकेची जागा

बाड्माने दे णेफाफत भा . भशाऩौय माॊच्मा अध्मषतेखारी भा . आमुक्त, भशाऩामरकेचे ऩदागधकायी , वला
ऩषीम गटनेते , ळशय अमबमॊता ल कामाकायी अमबमॊता माॊची वमभती गठीत करुन तनणाम घ्माला अवा
भी ठयाल भाॊडत आशे.
भनोज दफ
ु े :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय. ऩुढचा वलऴम घ्मा.

प्रकयण क्र. 82 :-

मभया बाईंदय भशाऩामरकेची जागा ळावकीम कामाारमाॊवाठी बाड्माने दे ण.े

ठयाल क्र. 97 :-

मभया बाईंदय , लवई वलयाय ऩोमरव आमुक्तारमाकयीता मभया बाईंदय भशाऩामरकेची जागा

बाड्माने दे णेफाफत भा . भशाऩौय माॊच्मा अध्मषतेखारी भा . आमुक्त, भशाऩामरकेचे ऩदागधकायी , वला
ऩषीम गटनेते , ळशय अमबमॊता ल कामाकायी अमबमॊता माॊची वमभती गठीत करुन तनणाम घ्माला अवा
भी ठयाल भाॊडत आशे.

वच
ु क :- श्री. प्रळाॊत दऱली

अनभ
ु ोदक :- श्री. भनोज दफ
ु े

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

नगयवगचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

प्रकयण क्र . 83, मभया बाईंदय भशाऩामरका षे

त्रात वलवलध दठकाणी भान्मलयाॊचे ऩुतऱे

फलजण्माच्मा जागा आयषणात दळावलणेवाठी वलकाव मोजनेचा पेयफदर कयणे.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना

(लगऱरेरा बाग वोडुन ) ळावन अगधवुचना दटऩीएव -

1296/847/वीआय-162/मड
ु ी-12 दद.14/05/97 अन्लमे भॊजयु कयण्मात आरे री अवन
ु दद.15/07/1997
ऩावुन अॊभरात आरेरी आशे . लगऱरेल्मा बागाची वलकाव मोजना ळावन अगधवुचना क्र

.टीऩीएव-

ऩावुन अॊभरात आरेरी आशे

.दटऩीएव-

1298/941/वीआय-89/98/मुडी-12 दद.25/08/2000 अन्लमे भॊजुय झारेरी अवुन दद

. भॊजुय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीत ळावन तनणाम क्र

.15/10/2000

1208/1346/प्र.क्र.267/08/नवल-12 दद.21/08/2009 अन्लमे पेयफदर भॊजुय झारेरे आशे त.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रावाठी वलकाव मोजनेभध्मे वलवलध भान्मलयाॊचे ऩत
ु ऱे

फववलणेवाठी च्मा अनुऴॊगाने खारीरप्रभाणे आयषणे वलकाव मोजनेत दळावलणेवाठी भशायाष्ट्र प्रादे मळक
ल नगययचना अगधतनमभ 1966 चे करभ 37 अन्लमे पेयफदर कयणे आलश्मक आशे.
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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जागा क्र .1 :-

भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे ऩेणकयऩाडा , व.क्र.75 मा जागेभधीर आ .क्र.187
(फगीचा) भध्मे प्रस्तावलत रोशऩयु ऴ वयदाय लल्रबबाई ऩटे र माॊचा ऩण
ु ााकृती ऩत
ु ऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)

जागा क्र .2 :- भौजे नलघय , व.क्र.(209)15 भधीर अवुन भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय नावलकाव षेत्र

(No Development Zone ) वी.आय.झेङ ने फाधीत आशे . वदय जागेत बायतयत्न
अब्दर
ु कराभ माॊचा अधााकृती ऩुतऱा.
(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)

जागा क्र.3 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे गोडदे ल, व.क्र.59(101)/5ऩै., मा जागेभधीर 30.00 भी.
रुॊ द वलकाव मोजना यस्त्माचे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत भशायाणा प्रताऩ माॊचा अश्लारुढ
ऩत
ु ऱा.

(भोजभाऩ 12.00 भी x 34.00 भी.)

जागा क्र.4 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे गोडदे ल , व.क्र.747ऩै., 748ऩै., मा जागेभधीर 15.00
भी. ल 30.00 भी. रुॊ द वलकाव मोजना यस्त्माचे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत जजजाभाता
माॊचा अधाकृती ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)

जागा क्र .5 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे बाईंदय , व.क्र.678/4 मा जागेभधीर 45.00 भी. रुॊ द
वलकाव मोजना यस्त्मा चे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत रोकभान्म दटऱक माॊचा अधाकृती
ऩत
ु ऱा

(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)

जागा क्र.6 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे खायी, व.क्र.200ऩै., मा जागेभधीर आ.क्र.122 फ भध्मे
प्रस्तावलत वावलत्रीफाई माॊचा अधााकृती ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

जागा क्र .7 :- भॊजयु वलकाव मोजनेनव
ु ाय भौजे काळी , व.क्र.2 दश.क्र.6ऩै., मा जागेभधीर 18.00 भी.
रुॊ द वलकाव मोजना यस्त्माचे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत भाता यभाफाई आॊफेडकय माॊचा
अधाकृती ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

जागा क्र.8 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे काळी, मेथीर याष्ट्रीम भशाभागा क्र.8 रगत जॊक्ळनभध्मे
प्रस्तावलत बायतयत्न डॉ. फाफावाशे फ आॊफेडकय माॊचा अधााकृती ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

जागा क्र.9 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे गोडदे ल, मेगथर गोल्डन नेस्ट, 45.00 भी.ल 18.00 भी.
रुॊ द वलकाव मोजना यस्ता जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत लीय वालयकय माॊचा अधााकृती ऩत
ु ऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

वफफ मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वलवलध भान्मलयाॊचे ऩुतऱे फववलणेवाठी त्माॊचे

ऩत
ु ऱे भॊजयु वलकाव मोजनेतीर आयषणे /वलकाव मोजना यस्ता / वलवलध जागेत दळावलणेवाठी भशायाष्ट्र
नगययचना अगधतनमभ 1966 च्मा करभ 37 (1) अन्लमे वलकाव मोजनेभध्मे पेयफदर कयणेवाठी

भान्मता दे ण्मात मेत आशे . तवेच वला ऩुढीर कामालाशी कयण्माचे तवेच ळावनाव प्रस्ताल ऩाठवलण्माचे
अगधकाय भा. आमुक्त माॊना दे ण्मात मेत आशे त. लयीर प्रभाणे

1) रोशऩुरुऴ वयदाय लल्रबबाई ऩटे र, माॊचा मभयायोड (ऩुल)ा जॉगवा ऩाका मेथे
2) डॉ. अब्दर
ु कराभ माॊचा जैवर ऩाका चौऩाटी उदमान मेथे
3) गचभाजी आप्ऩा माॊचा चौक धक्का

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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4) भशायाणा प्रताऩ माॊचा बाईंदय

(ऩुल)ा जुन्मा पाटकाजलऱ ऩुतऱा फववलण्माच्मा वला भान्मता

प्राप्त झारेल्मा अवन
ु वदय ऩत
ु ऱे फववलण्माव शी वबा भान्मता दे त आशे.

शवभुख गेशरोत :-

भाझे अनुभोदन आशे.

भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

तनरभ ढलण :-

भशाऩौय भॅडभ, ऩुतळ्माच्मा वॊदबाात वुचना दे त.े

भा. भशाऩौय :-

काम वच
ु ना आशे?

तनरभ ढलण :-

2016 भध्मे भशावबेभध्मे वावलत्रत्रफाई पुरे , रोकभान्म दटऱक , जजजाभाताजी आणण वलय

वालयकय ह्माॊच्मा ऩत
ु ळ्माॊ वॊदबाात भागणी केरी शोती आणण त्मानव
ु ाय

भरा आता जी भादशती

मभऱारी तय त्माभध्मे भादशती ददरेरीच आशे . ऩयॊ तु ऩुतळ्माॊवाठी एक वलळेऴ वुचना भी ह्माभध्मे दे त

आशे . मभया बाईंदय भशाऩामरका भा . भशावबा दद . 20/12/2019 वबा 31/1/2020 मभया बाईंदय
भशाऩामरका अॊतगात वलवलध भान्मलयाॊचे ऩुतऱे उबायण्माफाफत

. मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्राभध्मे

वलवलध आऩल्मा भशाऩुरुऴाॊचे ऩुतऱे फववलण्माची भागणी केरेरी आशे

. ह्मा भशाऩुरुऴाॊचे लैचारयक

वाभाजजक कामा मातन
ु आजच्मा ल मेणाऱ्मा वऩढीरा आदळा ल प्रेयणा मभऱाली ल इततशाव जागश
ृ यशाला
शा उद्देळ ऩयॊ तु अळा वलवलध भशाऩुरुऴाॊचे ऩुतऱे वलवलध दठकाणी

फववलरे जातात. ऩयॊ तु त्मा ऩुतळ्माॊलय

छत्र नवल्माने वलवलध ऩळु ऩषी त्मालय फवु नमेजी घाण शोते त्माने शे ऩुतऱे वलदृऩ शोतात

. तय

उघड्मा ऩुतळ्माॊची वलटॊ फना शोत अवते . त्माभुऱे वला ऩुतळ्माॊलय एक छत्री दे ण्मात माली ल तळी
कामालाशी कयाली शी वलनॊती अळी वुचना भी देत आशे.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आऩण पक्त 37 ची कायलाई कयण्माव शी वबा भॊजुयी दे त आशे

. आता ह्माच्मानॊतय तळी

आगथाक प्रळावकीम भॊजुयी मेईर ती ऩुन्शा भशावबेव वादय शोईर आणण त्माच्मानॊतय टें डय आणण

इस्टीभेट ऩडेर त्मालेऱी शी वच
ु ना वलचायात घेण्मात मेईर . आता पक्त आऩण 137 ची कायलाई कयत
आशोत.

तनरभ ढलण :-

दठक आशे भगाळी वगऱी आता चचेचा वलऴम शोता त्मालेऱी त्माॊनी वाॊगगतरे शोते वुचना भाॊडा

म्शणून भी शे ददरे शोते.
भा. भशाऩौय :-

ते तुम्शारा नॊतय आणामचे आशे.

स्नेशा ऩाॊडे :-

भशाऩौय भॅडभ, गोल्डन नेस्ट वकार के स्लातॊत्र लीय वालयकय जी का ऩत
ु ऱा ऩाव शोके ककतना

वार शो गमा शै उवके वाथ बी औय कई भशाऩुरुऴो के ऩुतरे की भॊजुयी मभरी थी जो रग बी गए शै |

रेककन स्ला. वालयकय चौक का लशाॉ ऩय स्ला. वालयकयजी का अधााकृती ऩुतऱा ऩाव शुआ शै| उवका बी
ऩाठऩुयाला ककमा जाए औय लश फनामा जाए औय दव
ु या एक वलऴम भॅडभ भशायाणा प्रताऩ चौक के मशाॉ
ऩे भशायाणा प्रताऩजी की भुती वऩछरे तीन चाय भदशने वे ये डी शोके यखी शुई शै | उवकी वुचना भैंने
मशाॉ वे री की ये डी शोने के फालजद
? तो
ु बी उवका अनालयण उद्घाटन क्मों नशी ककमा जा यशा शै
भुझे ऐवा जलाफ मभरा शै की प्रळावन की भॊजुयी नशी शोने के कायण वे उवका ओऩनीॊग नशी शो ऩामा

शै | भैं मश जानना चाशती शूॉ की वन 2009 भें भशायाणा प्रताऩ एकता भॊच भा . स्ल. दौरतमवॊग बाटी
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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वाशफजीने उव लक्त स्ल :खचा वे फनाने के मरए उन्शोंने ऩयमभळन मरमा था ऩामरका वे

औय तफवे

उनका ऩाठऩयु ाला था रेककन उनका स्लगालाव शो जाने के फाद भशाऩामरका ने ऩयु ी जजम्भेदायी अऩने

उऩय मरमा था? तो इतने वारेाक भें 2003 वे रेके आज 2019, 10 वार शो गए शै अबी तक उवका
भान्मता क्मों नशी मभरा शै ऐवा अऩने को प्रामोरयटी फेव ऩे उवका ऩाव कयना चादशए औय दव
ु यी फात
रोगो की बालनाओॊ के वाथ उवको चन
ु ाली भद्द
ु ा फनाकय फनामा गमा ऐवा रोग कश यशे शै ? भशायाणा
प्रताऩ एकता भॊच की भदशरा उऩाध्मष भें बी शूॉ | इवी मरए भेये ऩाव बी रोग वॊस्था के रोग बी

आते शै की भॅडभ आऩ शाऊव भें ऩुछीए वलऴम ककजीए की लश क्मों ऐवा शुआ शै तो भैं ऐवा तनलेदन
करुॊ गी की आगे वे ककवी भशाऩुरुऴ का उऩमोग ककवी बी भशान व्मक्ती का उऩमोग इरेक्ळन भें
चन
ु ाल के मरए ना ककमा जाए.......
भा. भशाऩौय :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 83 :-

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वलवलध भान्मलयाॊचे ऩत
ु ऱे फववलणेवाठी भान्मता दे

णे

तवेच त्माॊच्मा ऩुतऱमाचे आयषणे वलकाव मोजनेत दळावलणेवाठी भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ
1966 च्मा करभ 37 (1) अन्लमे पेयफदर कयणेच्मा प्रस्तालाफाफत.
ठयाल क्र. 98 :-

मभया बाईंदय ळशयाची वलकाव मोजना

(लगऱरेरा बाग वोडुन ) ळावन अगधवुचना दटऩीएव -

1296/847/वीआय-162/मड
ु ी-12 दद.14/05/97 अन्लमे भॊजयु कयण्मात आरेरी अवन
ु दद .15/07/1997
ऩावुन अॊभरात आरेरी आशे . लगऱरेल्मा बागाची वलकाव मोजना ळावन अगधवुचना क्र

.टीऩीएव-

ऩावुन अॊभरात आरेरी आशे

.दटऩीएव-

1298/941/वीआय-89/98/मुडी-12 दद.25/08/2000 अन्लमे भॊजुय झारेरी अवुन दद

. भॊजुय वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीत ळावन तनणाम क्र

.15/10/2000

1208/1346/प्र.क्र.267/08/नवल-12 दद.21/08/2009 अन्लमे पेयफदर भॊजुय झारेरे आशे त.

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रावाठी वलकाव मोजनेभध्मे वलवलध भान्मलयाॊचे ऩत
ु ऱे

फववलणेवाठी च्मा अनुऴॊगाने खारीरप्रभाणे आयषणे वल काव मोजनेत दळावलणेवाठी भशायाष्ट्र प्रादे मळक
ल नगययचना अगधतनमभ 1966 चे करभ 37 अन्लमे पेयफदर कयणे आलश्मक आशे.

जागा क्र .1 :-

भॊजयु वलकाव मोजनेनव
ु ाय भौजे ऩेणकयऩाडा , व.क्र.75 मा जागेभधीर आ .क्र.187
(फगीचा) भध्मे प्रस्तावलत रोशऩुयऴ वयदाय लल्रबबाई ऩटे र माॊचा ऩण
ु ााकृती ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)

जागा क्र .2 :- भौजे नलघय , व.क्र.(209)15 भधीर अवुन भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय नावलकाव षेत्र

(No Development Zone ) वी.आय.झेङ ने फाधीत आशे . वदय जागेत बायतयत्न
अब्दर
ु कराभ माॊचा अधााकृती ऩत
ु ऱा.
(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)

जागा क्र.3 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे गोडदे ल, व.क्र.59(101)/5ऩै., मा जागेभधीर 30.00 भी.
रुॊ द वलकाव मोजना यस्त्माचे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत भशायाणा प्रताऩ माॊचा अश्लारुढ
ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 12.00 भी x 34.00 भी.)

जागा क्र.4 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे गोडदे ल , व.क्र.747ऩै., 748ऩै., मा जागेभधीर 15.00
भी. ल 30.00 भी. रुॊ द वलकाव मोजना यस्त्माचे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत जजजाभाता
माॊचा अधाकृती ऩत
ु ऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)
भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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जागा क्र .5 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे बाईंदय , व.क्र.678/4 मा जागेभधीर 45.00 भी. रुॊ द
वलकाव मोजना यस्त्माचे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत रोकभान्म दटऱक माॊचा अधाकृती
ऩुतऱा

(भोजभाऩ 9.00 भी x 10.00 भी.)

जागा क्र.6 :- भॊजयु वलकाव मोजनेनव
ु ाय भौजे खायी, व.क्र.200ऩै., मा जागेभधीर आ.क्र.122 फ भध्मे
प्रस्तावलत वावलत्रीफाई माॊचा अधााकृती ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

जागा क्र .7 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे काळी , व.क्र.2 दश.क्र.6ऩै., मा जागेभधीर 18.00 भी.
रुॊ द वलकाव मोजना यस्त्माचे जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत भाता यभाफाई आॊफेडकय माॊचा
अधाकृती ऩत
ु ऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

जागा क्र.8 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे काळी, मेथीर याष्ट्रीम भशाभागा क्र.8 रगत जॊक्ळनभध्मे
प्रस्तावलत बायतयत्न डॉ. फाफावाशे फ आॊफेडकय माॊचा अधााकृती ऩत
ु ऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

जागा क्र.9 :- भॊजुय वलकाव मोजनेनुवाय भौजे गोडदे ल, मेगथर गोल्डन नेस्ट, 45.00 भी.ल 18.00 भी.
रुॊ द वलकाव मोजना यस्ता जॊक्ळनभध्मे प्रस्तावलत लीय वालयकय माॊचा अधााकृती ऩुतऱा.

(भोजभाऩ 9.00 भी 10.00 भी.)

वफफ मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वलवलध भान्मलयाॊ चे ऩत
ु ऱे फववलणेवाठी त्माॊचे

ऩुतऱे भॊजुय वलकाव मोजनेतीर आयषणे /वलकाव मोजना यस्ता / वलवलध जागेत दळावलणेवाठी भशायाष्ट्र
नगययचना अगधतनमभ 1966 च्मा करभ 37 (1) अन्लमे वलकाव मोजनेभध्मे पेयफदर कयणेवाठी

भान्मता दे ण्मात मेत आशे . तवेच वला ऩुढीर कामालाशी कयण्माचे तवेच ळावनाव प्रस्ताल ऩाठवलण्माचे
अगधकाय भा. आमुक्त माॊना दे ण्मात मेत आशे त. लयीर प्रभाणे

1) रोशऩरु
ु ऴ वयदाय लल्रबबाई ऩटे र, माॊचा मभयायोड (ऩल
ु )ा जॉगवा ऩाका मेथे
2) डॉ. अब्दर
ु कराभ माॊचा जैवर ऩाका चौऩाटी उदमान मेथे
3) गचभाजी आप्ऩा माॊचा चौक धक्का

4) भशायाणा प्रताऩ माॊचा बाईंदय (ऩल
ु )ा जन्
ु मा पाटकाजलऱ ऩत
ु ऱा फववलण्माच्मा वला भान्मता
प्राप्त झारेल्मा अवुन वदय ऩुतऱे फववलण्माव शी वबा भान्मता दे त आशे.
वुचक :- श्री. ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर

अनुभोदक :- श्री. शवभुख गेशरोत

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

शे तर ऩयभाय :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

स्टाय प्रवभध्मे ददर तो शॅप्ऩी शै जी मा मवयीमरभधीर वुप्रमवध्द भुख्म अमबनेत्री वेजर ळभाा

आऩल्मा मळलाय गाडानच्मा वभोय याशत शोती आणण ततचे 24 तायखेरा द:ु खद तनधन झारे आशे तय भी
त्माॊचा ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे.
ददनेळ जैन :-

कु. रततळ अतनर जैन शा मबलॊडीचा भर
ु गा शोता . ते आभच्मा जैन वभाजाच्मा वाधच
ु े अवे

वकाऱी वलशायभध्मे त्माॊचे प्राण लाचवलण्माकरयता स्लत :च्मा प्राणाचे फमरदान ददरेरे आशे त्माॊचा ळोक
प्रस्ताल भाॊडत आशे.

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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तनरभ ढलण :-

श्री. जमॊतीरार ऩाटीर माॊचे फॊधु वलळार गरु
ु नाथ ऩाटीर माॊचे दे खीर अल्ऩळ: आजायाने तनधन

झारेरे आशे त्माॊचे वगळ्मा वबागश
ृ ाच्मा लतीने ळोक प्रस्ताल भाॊडत आशे.
शरयश्चॊद्र आभगालकय :-

गोडदे ल गालातरे वततळ ऩाटीर माॊचे कार अल्ऩळ : आजायाने तनधन झारे आशे त्माॊचा ळोक

प्रस्ताल भाॊडत आशे.
यवल व्माव :-

बाईंदय (ऩ.) अॊफेफाई टॉलय मेथे भाजी मळलवेना ळाखा प्रभुख श्री . यभेळ बानुळारी माॊचे द ु :खद

तनधन झारे आशे माॊचा वुध्दा भी ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे.
नगयवगचल :-

वलांनी श्रध्दाॊजरी लाशण्मावाठी जागेलय दोन मभतनट ळाॊत उबे यशामचे आशे.

दख
ु :लठा ठयाल क्र. 99 :-

स्टाय प्रवभध्मे ददर तो शॅप्ऩी शै जी मा मवयीमरभधीर वप्र
ु मवध्द भख्
ु म अमबनेत्री वेजर ळभाा

ह्माॊचे तनधन झारे आशे . तवेच कु . रततळ अतनर जैन माॊचा ळोक प्रस्ताल भाॊडत आशे . तवेच श्री .
जमॊतीरार ऩाटीर माॊचे फॊधु वलळार गुरुनाथ ऩाटीर माॊचे दे खीर अल्ऩळ: आजायाने तनधन झारेरे आशे
त्माॊचे वगळ्मा वबा गश
ृ ाच्मा लतीने ळोक प्रस्ताल भाॊडत आशे . गोडदे ल गालातरे वततळ ऩाटीर माॊचे

कार अल्ऩळ: आजायाने तनधन झारे आशे त्माॊचा ळोक प्रस्ताल भाॊडत आशे. तवेच बाईंदय (ऩ.) अॊफेफाई

टॉलय मेथे भाजी मळलवेना ळाखा प्रभख
ु श्री. यभेळ बानळ
ु ारी माॊचे द:ु खद तनधन झारे आशे माॊचा वध्
ु दा
भी ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे.

वुचक :- श्रीभ. शे तर ऩयभाय

अनुभोदक :- श्रीभ. तनरभ ढलण

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी/-

भशाऩौय

भा. भशाऩौय :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

आजची वबा वॊऩरी अवे भी जादशय कयतो.

(वबा वॊऩण्माची लेऱ वॊध्मा 5.30 लाजता)

वशी/-

भशाऩौय

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

भा. भशावबा दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा)
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