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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भुख्म कामाारम, ततवया भजरा, छत्रऩती मळलाजी भशायाज वबागशृ 

 

भा. वलळऴे भशावबा दद. २०/०२/२०२०  
 
आज गुरुलाय दद. २०/०२/२०२० योजी मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. वलळऴे भशावबा वकाऱी 

११.०० लाजता वबा वुचना क्र. ०५ दद. १४/०२/२०२० योजीच्मा वलऴमऩत्रत्रकेलय वलचाय वलतनभम कयणेकरयता 
भशाऩामरका वबागशृ, ३ या भजरा, छत्रऩती मळलाजी भशायाज वबागशृ मेथे भा. भशाऩौय माॊच्मा 
अध्मषतेखारी बयरी अवता खारीरप्रभाणे वदस्म शजय शोत.े  

 

उऩस्स्थत वदस्म 

१) डडम्ऩर वलनोद भेशता    भशाऩौय 
२) चॊद्रकाॊत मवतायाभ लैती    उऩभशाऩौय 
३) ऩाटीर  योदशदाव ळॊकय       वबागशृ नेता 
४) ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय           वलयोधी ऩषनेता 
५) बोईय वुतनता ळमळकाॊत     वदस्मा 
६) ळाश रयटा वुबाऴ               वदस्मा 
७) ततलायी अळोक वूमादेल        वदस्म 

८) ऩाॊडमे ऩॊकज वूमाभणण         वदस्म 

९) गोदशर ळान ूजोयालय मवॊश     वदस्मा 
१०) काॊगणे भीना मळलॊत            वदस्मा 
११) मवॊश भदन उददतनायामण     वदस्म 

१२) ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ            वदस्म 

१३) कदभ अचाना अरुण            वदस्मा 
१४) नरालड ेददनेळ दगडु           वदस्म  

१५) बोईय गणेळ गजानन       वदस्म      

१६) ऩाटीर प्रबात प्रकाळ            वदस्मा 
१७) गुप्ता कुवुभ वॊतोऴ           वदस्मा     
१८) ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ      वदस्म 

१९) ऩाटीर लॊदना भॊगेळ           वदस्मा 
२०) यालर भेघना ददऩक            वदस्मा 
२१) ळाश याकेळ यततळचॊद्र            वदस्म 

२२) मवॊग श्रीप्रकाळ स्जरेदाय                वदस्म 

२३) धलृककळोय भन्वायाभ ऩाटीर   वदस्म 

२४) जैन गीता बयत                वदस्मा 
२५) जैन वुतनता यभेळ             वदस्मा 
२६) बूप्ताणी यषा वतीळ (ळाश)          वदस्मा 
२७) भोकाळी ददऩारी आनॊदयाल       वदस्मा 
२८) व्माव यवल लावुदेल             वदस्म 

२९) यकली लैळारी गजेंद्र            वदस्म 

३०) अग्रलार वुळीर गोऩीककळन     वदस्म 
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३१) खॊडरेलार वुयेळ जगदीळ         वदस्म 

३२) ऩयदेळी गगता शयीळ            वदस्मा 
३३) ऩाटीर नयेळ तुकायाभ           वदस्म 

३४) ळखे अभजद गपाय       वदस्म 

३५) घयत ताया वलनामक            वदस्मा 
३६) ऩाॊड ेस्नेशा ळैरेळ              वदस्मा 
३७) आभगालकय शरयश्चॊद्र याभचॊद्र     वदस्म 

३८) मळके अनॊत गेणू               वदस्म 

३९) ऩाटीर लॊदना वलकाव           वदस्मा 
४०) ऩाटीर वॊध्मा प्रपुल्र           वदस्मा 
४१) डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ       वदस्मा 
४२) ळटे्टी अयवलॊद आनॊद           वदस्म 

४३) गशरोत शवभुख भोशनरार       वदस्म 

४४) मळॊदे रुऩारी लवॊत (भोदी)         वदस्मा 
४५) थेयाड ेवॊजम अनॊत             वदस्म 

४६) भुखजी अतनता फफर ू        वदस्मा 
४७) शवनाऱे ज्मोत्वना जारीॊदय     वदस्मा 
४८) ऩायधी वुजाता मळलॊत      वदस्मा 
४९) म्शात्र ेवगचन केवयीनाथ         वदस्म 

५०) मादल मभयादेली याभरार       वदस्मा 
५१) म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ            वदस्म 

५२) वोनाय वुयेखा प्रकाळ          वदस्मा  
५३) बोईय वलणा वुमाकाॊत           वदस्मा 
५४) बोईय कभरेळ मळलॊत        वदस्म   

५५) ऩाटीर अतनता जमलॊत          वदस्मा 
५६) बोईय बालना याजू             वदस्मा 
५७) बोईय याजू मळलॊत    वदस्म 

५८) भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ        वदस्म 

५९) अयोया दीवऩका ऩॊकज         वदस्मा 
६०) फेरानी शेभा याजेळ             वदस्मा 
६१) दऱली प्रळाॊत सानदेल           वदस्म 

६२) गजये दौरत तुकायाभ           वदस्म 

६३) नाईक वलवलता वललेक           वदस्मा 
६४) वोंव नीरा फनााड              वदस्मा 
६५) याम वलजमकुभाय मवस्थन नायामण               वदस्म     

६६) ळखे रुफीना कपयोझ            वदस्मा 
६७) डडवा भमरान भवलान            वदस्मा 
६८) वालॊत अतनर ददलाकय          वदस्म 

६९) भेशया याजील ओभप्रकाळ        वदस्म 

७०) ऩयभाय शेतर यततरार          वदस्मा 
७१) कावोदारयमा अस्श्लन ळाभजीबाई    वदस्म 
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७२) जैन ददनेळ तेजयाज           वदस्म 

७३) बालवाय लॊदना वॊजम          वदस्मा 
७४) ळाश वीभाफेन कभरेळ             वदस्मा 
७५) दफुे भनोज याभनायामण        वदस्म 

७६) वलयाणी अतनर यालजीबाई       वदस्म 

७७) इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा        वदस्म 

७८) ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ    वदस्म 

७९) बोईय जमेळ बानुदाव           वदस्म 

८०) म्शात्र ेनमना गजानन           वदस्मा 
८१) बानुळारी लऴाा गगयधय          वदस्मा 
८२) म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ         वदस्म 

८३) फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट         वदस्मा 
८४) फाॊड्मा एरामव दमुभॊग          वदस्म 

 

गैयशजय वदस्म - 

१) ढलण तनरभ शयीश्चॊद्र           वदस्मा 
२) जैन याजेंद्र बलयरार           वदस्म 

३) यॉड्रीकव भोयव जोवेप         वदस्म 

४) ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी         वदस्मा 
५) वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन              वदस्मा 
६) ऩाटीर जमॊतीरार गुरूनाथ       वदस्म 

७) म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय        वदस्म 

८) बट दीप्ती ळखेय               वदस्मा 
९) वऩाय उभा वलश्लनाथ           वदस्मा 
१०) अशभद वायाश अकयभ         वदस्मा 
११) गोवलॊद शेरन जॉजी            वदस्मा 

 

यजेचा अजा –  तनयॊक 
 

भा. भशाऩौय :- 
 वबेरा वुरुलात कयाली.   
नगयवगचल :- 
 भा. वऩठावीन अगधकाऱमाॊच्मा ऩयलानगीने मा वुचनेद्लाया आऩणाॊव कऱवलण्मात मेते मभया 
बाईंदय भशानगऩामरकेची भा . वलळऴे भशावबा गुरुलाय दद . २०/०२/२०२० योजी वकाऱी ११.०० लाजता 
मभया बाईंदय भशानगयऩामर का, स्ल. इॊददया गाॊधी बलन , भुख्म कामाारम , ततवया भजरा , छत्रऩती 
मळलाजी भशायाज वबागशृात भशावबा वुचना क्र . ०५ भधीर प्रकयणाॊलय वलचाय वलतनभम कयण्मावाठी 
आमोस्जत कयण्माॊत मेत आशे . प्रकयण क्र . 84, भेट्रो-९ मा काभाॊतगात भुॊफई भशानगय प्रदेळ वलकाव 
प्रागधकयणाव कास्टीॊग माडा, काॉक्रीट फॉगच ॊग प्राट , काभगाय तनलावस्थाने, कामाारमे मावाठी तात्ऩुयत्मा 
स्लरुऩात जागा उऩरब्ध करुन देणेफाफत.  
धलृककळोय ऩाटीर :-  
 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त वाशेफ आज ऩदशल्माॊदा आऩल्मा भशावबेत आरेरे आशेत तयी कृऩमा 
त्माॊची ओऱख वगळमाॊना करुन त्माॊचा अमबनॊदन करुमा.  
 



भा. वलळऴे भशावबा दद . २०/०२/२०२०          ऩान क्र.4 

भा. आमुक्त :- 
 भी चॊद्रकाॊत डाॊगे 2010 चा आम .एव.ऑपीवय भी भागीर ऩोस्टीॊग जॉईंड वेके्रटयी , वाभान्म 
प्रळावन वलबागात शोतो. भी नागऩूय, गडगचयोरी, भुॊफई, ठाणे, भॊत्रारम, जऱगाल ह्मा वलवलध दठकाणी 
काभ केरेरॊ आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :-  
 धन्मलाद वाशेफ मभया बा ईंदय ळशयाभध्मे स्लागत आशे आणण आऩण खऩू चाॊगर काभ ह्मा 
ळशयाभध्मे करुन दाखलणाय ह्मा फद्दर तीऱभात्र ळॊका नाशी . मभया बाईंदयच ेवगऱे नगयवेलक तुभच्मा 
फयोफय याशतीर. इलन तुभच ेएक ऩाऊर ऩुढे आशेत.  
ददनेळ नरालड े:- 
 भशाऩौय भॅडभ, वबा वुरु शोण्माच्मा अगोदय मभया बाईंदय भशा नगयऩामरकेच ेनलतनलाागचत भा . 
आमुक्त चॊद्रकाॊत डाॊगे वाशेफ  ह्मा दठकाणी उऩस्स्थत झारे आशेत . ऩदशरी भशावबा त्माॊच्मा 
नेततृ्लाखारी शोत आशे आम्शी मळलवेनेच्मा लतीने त्माॊचा ऩुन्शा एकदा अमबनॊदन करुन आम्शी त्माॊच 
स्लागत कयतो. मभया बाईंदय ळशयाच्मा वलकावावाठी त्माॊना आभच्मा शाददाक ळुबेच्छा. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मभया बाईंदय ळशयात नलनेभणूक झारेरी आशे . भा. आमुक्त, 
डाॊगे वाशेफ , आऩरे स्लागत आशे . इथे वला उऩस्स्थत रोकप्रतततनधीॊच्मा लतीने स्लागत आशे . शे ळशय 
एक चाॊगर वुमळक्षषत ळशय आशे . वॅटॅराईट मवटी नेक्स्ट  टू फॉम्फे लाढते ळशय आशे . वलकमवत शोणाये 
ळशय आशे. आरेल्मा प्रत्मेक आमुक्तॊनी आऩल्मारा दशश्माच ेकाशीतयी ह्मा ळशयारा ददरेरा आशे आणण 
ह्मा ळशयाची ऩयॊऩया यादशरेरी मळलभुती नाईक वाशेफ अवताना ते आरेरे आशेत . तेव्शा त्मारा भी 
भारक फोरतो . एक प्रथा आणण त्मा भारकाॊच्मा  शावीमतीने तुम्शी ह्मा  ळशयाभध्मे काभकाज फघार 
माची आम्शारा अऩेषा आशे . नषराईज ऩरयवय भधनू तुम्शी काभ करुन आल्मानॊतय तुम्शारा ह्मा 
ळशयाभध्मे काभ कयामरा काशी अडचणी मेणाय नाशी . वाशेफ आभची आऩल्मारा प्रत्मेक वदस्माच्मा 
लतीने ळुबेच्छा चाॊगरे काभकाज कयाले . प्रळावकीम काभकाजारा वुटवुटीत कयाले . आऩण एक 
आम.एव अगधकायी आशात. ह्मा ळशयारा अऩेक्षषत शोते एक चाॊगरा आम .एव. अगधकायी प्राप्त व्शाला. 
ऩयत एकदा आऩल्मा वलांच्मा लतीने आऩल्मारा ळुबेच्छा.  
वलणा बोईय :- 

प्रळावनाने वचुवलरेल्मा आयषण क्र.354 ल 355 जागेत आयषण वलकवीत कयण्माची स्थाननक 
यहशलावी ल नगयवेलकाांची भागणी अवल्माने हश उऩयोक्त आयषणे न देता इतय भोकळ्मा जागा ळोधून 
स्थाननक नगयवेलकाांना वलश्वावात घेलनू प्रस्ताल ऩनु्शा भा. भशावबेत भांजुयीस्तल वादय कयाला तवेच 
आयषण क्र. 264 शी भोकऱी जागा भेट्रोच्मा काभावाठी तात्ऩुयत्मा  स्लरुऩात देण्मात माली अवा भी 
ठयाल भाॊडत आशे.  
वुयेखा वोनाय :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
गगता जैन :- 
 आऩण भोकऱी जागा द्मामची आणण द्माली शी रागेर शे द्मा ते द्मा त्माफाफत लाद नाशी . 
ऩण फशुतेक शामले अवो , भेट्रो अवो, त्रब्रज अवो त्मावाठी जेव्शा जेव्शा काऩोयेळन जागा  देते त्मानॊतय 
त्मा त्मा कॊ ऩनीने ती जागा तळीच वोडून म्शणजे आऩण आता खऩू छान योड लगैये करुन ददरेरॊ 
अवेर त्माॊना ककॊ ला खऩू छान अवे भैदान करुन ददरेरॊ अवेर ऩण ते तेलढीच त्माॊनी लाऩयरी त्मानॊतय 
तवेच त्माच डबे्रीज वोडून ककॊ ला तळीच जा गा वोडून जातात. तय त्मा फाफतीत द्मामचॊ आधी त्माॊच्मा 
फयोफयीत कयाय ककॊ ला काशीतयी कयामचा आणण अनाभत यक्कभ घ्मा की जोऩमतं त्मा जागेच 
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आऩणारा ऩदशल्मावायखी करुन देत नाशी . तोऩमतं ते अनाभत त्माॊना दे ऊ नमे ऩयत अळी एक भाझी 
वुचना आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ आता जो ठयाल झारा नक्की ठयाल काम झारा म्शणजे तुम्शी वाॊगगतर की पेय 
आढाला घेऊन वलश्लावात घेऊन नॊतय वलऴम आणामचा आणण ऩयत एक आयषण द्मामचा शा वलऴम 
झारा म्शणजे नक्की काम? 
भा. भशाऩौय :- 
 त्माॊच म्शणण आशे की, ऩयत एकदा फवून व्मलस्स्थत कुठे द्मामच आशे त्माॊनी नक्की कयालॊ.  
अतनर वालॊत :- 
 ते फयोफय  आशे दॅट इज ओके . शी फयोफय आशे ऩण त्माॊच्माभध्मे तो ऩयत 264 आयषण 
द्मामचा ऩयत ठयाल केरेरा आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 वलऴम अवा आशे माच्माभध्मे जे जागा आशेत ना ज्मा प्रळावनाने भागगतल्मा आशेत 354,355 
भॅडभ ततथे व्मामाभ ळाऱा , भैदान, गाडान अवा रयझव्शेळन आशे . ततकडच्मा स्थातनकाॊची भागणी आशे 
ततथे रयझव्शेळन डवे्शरऩ कया वॊफॊगधत नगयवेलकाॊनी त्माॊच्मा भागणीनुवाय प्रळावनारा कऱलरे आशे 
की आऩल्मारा भैदान आणण व्मामाभ ळाऱा आणण गाडान फाॊधामचा आशे. त्माप्रभाणे कायलाई वुरु आशे. 
ततकडच्मा रोकाॊचा वलयोध अवल्माभुऱे प्रळावनाने वाॊगगतरे आशे की आयषण क्रभाॊक 264 जे भोकऱ 
आशे ते देण्माव शयकत नाशी आणण इतय त्माॊना आणखीन जागा ऩादशजे अवेर तय प्रळावनाने इतय 
जागा ळोधाली आणण ती ळोधनू ऩुन्शा भशावबेऩूढे प्रस्ताल द्मा. त्माच्मावाठी भॊजूयी आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 भरा एक कऱत नाशी . एलढा भोठा वलऴम आशे . भेट्रोच ेकाभ चारू आशे आणण प्रळावन अळा 
चकुा कयते कवे ज्मालेऱी शा प्रस्ताल प्रळावनाने ददरा त्मालेऱी स्थातनक नगयवेलकाॊना का वलश्लावात 
घेतरे नाशी . एक भदशन्मानॊतय ऩयत मभटीॊग रागणाय त्मालेऱी प्रस्ताल आणणाय तुम्शी त्माचलेऱी शा 
वदोऴ गोऴलाया का देतात . प्रत्मेक लेऱी प्रळावनाने चकुा कयामच्मा आणण आता भेट्रोभध्मे काम भॅवेज 
जाणाय आशे की मभया बाईंदय भशाऩामरकेने प्रस्ताल पेटाऱरा फयोफय एका भदशन्मानॊतय शोणाया तो 
वलऴम अवा आशे की तुम्शारा जय द्मामच ेआशे जागा तय द्मालीच रागणाय आशे भेट्रो ऩादशजे आशे 
ळशयाभध्मे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 264 त्माच्माभध्मे भॊजूयी ददरी त्मारा.  
अतनर वालॊत :- 
 पेयप्रस्ताल आणामचा केरा ना वाशेफ तीन आयषण भागगतरी आशेत त्माॊनी.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 पेयप्रस्ताल म्शणजे काम आशे भादशती आशे का ह्मा प्रकयणाभध्मे जी रयझव्शेळन भेंळन केरी 
आशेत ततथे प्रत्मष काभ वरु आशे  स्थातनक जनतेचा वलयोध आशे आणण 264 आऩरा ऩूणात: रयकाभा 
आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 भी तेच वाॊगतो ज्मा गोष्टी रोकप्रतततनधीरा कऱतात त्मा गोष्टी प्रळावनारा का कऱत नाशी 
तोच भाझा भुद्दा आशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आता आज आऩल्मा वबागशृाचा तनणाम झारा त्माभुऱे ऩुन्शा शा वलऴम  वबागशृात आऩल्मारा 
आणण्माची गयज ऩण नाशी . प्रळावन 264 रयझव्शेळन क्रभाॊकालयती कायलाई करुन तो त्माॊना 
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शस्ताॊतयीत कयेर आणण भा . आभदाय गीता जैन भॅडभचा प्रस्ताल त्माॊची वुचना आशे ती तळी 
स्लीकायरी जाईर.  
अतनर वालॊत :- 
 त्माच्माभध्मे वाशेफ भरा अवे वाॊगामच ेआशे की  आऩण एक रुऩमा प्रती भशाने जागा देतो . 
जागा द्मामरा ऩादशजे ऩण शी जागा आऩण देतो गव्शाभेंटरा देत नाशी , प्रामव्शेट कॉन्टॅ्रक्टयरा देतो 
ज्मालेऱी कॉन्टॅ्रक्टय वोडून जाणाय तवेच बॊगाय लगैये योडलयती तवेच वोडून जाणाय आशे तय त्मावाठी 
ह्मा एक रुऩमा बाड्माने काशी शोणाय  नाशी. त्मावाठी ॲग्रीभेंट कयतेलेऱी त्माच्माजलऱून काशी तयी 
डडऩॉणझट घेतरी ऩादशजे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 त्माची वुचना अनाभत यक्कभ घ्माली. ती उऩवुचना आऩण वभावलष्ट कयतो.  
वुयेळ खॊडरेलार :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आता आभच्मा वला वदस्माॊनी वाॊगगतरे आशे आभच्मा मभत्राने की जागा  ददरी 
ऩादशजे आणण भोफदरा स्लरुऩ आऩल्मारा डडऩॉणझट ऩण घेतरी ऩादशजे . ऩण भशाऩौय भॅडभ 
गोऴलाऱमाभध्मे प्रळावनाने म्शटरे आशे की जागा ऑरयेडी ददरेरी आशे माच्माभध्मे ळलेटच्मा षणी 
लयीरप्रभाणे जागा उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरे अवून वदय केरेल्मा कायलाईत  म्शणजे ऑरयेडी 
जागा ददरेरी आशे त्मा कायलाईरा आऩरी भान्मता ऩादशजे . काम वलऴम नेभका भरा काम वभजर 
नाशी. ऑरयेडी जागा ददरेरी आशे . तय आम्शारा कवरी आता आऩरी भान्मतेची गयज आऩल्मारा 
खरुावा झारा ऩादशजे की जागा ददरेरी आशे तय आभची कळारा भान्मता नाशी तय भान्मता घेऊनच 
द्मामरा ऩादशजे शोतॊ.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो शा ळावनाचा प्रोजेक्ट आशे आणण ळावनाच्मा तनदेळानुवाय 
अळा काभाॊवाठी आऩण भदत कयामरा ऩादशजे आणण काभ रलकयात रलकय वुरु व्शाले मावाठी त्मा 
जागा ज्मा रयकाम्मा शोत्मा आऩल्माकड ेत्मा त्माॊना ददरेल्मा आशेत.  
वुयेळ खॊडरेलार :- 
 ददरेल्मा आशेत ना.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शो.  
वुयेळ खॊडरेलार :- 
 भग ळावनाच्मा माच्माभध्मे काशी डडऩॉणझट लगैये ककॊ ला दवुया इतय जे आता दोन दोन वुचना 
आल्मा आशेत त्माच्मावाठी काशीतयी प्रोस्व्शजन केरेर आशे का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 नाशी एभ.एभ.आय.डी.ए ने टेंडय काढ रेरॊ आशे . एभ.एभ.आय.डी.ए टेंडयभध्मे क्रॉजच आशे की 
त्माॊना एक रुऩमा चौ. भीटयने जागा द्मामची आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 म्शणजे आऩण त्माॊच्माकडून डडऩॉणझट लगैये काशी घेऊ ळकत नाशी . फयोफय आशे आणण त्माॊना 
ऑरयेडी जागा ददरेरी आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शो.  
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वुयेळ खॊडरेलार :- 
 भग ह्मा ठयालाच आऩण काम कयणाय आता म्शणजे ततकडचा स्थातनक नागरयकाॊचा वलयोध 
आशे. ततकड ेव्मामाभळाऱा आणण आता जे आऩण वूचना ददरी आशे ककॊ ला आम्शी जे ठयाल केरा आशे . 
भग आता प्रळावनाची काम बूमभका अवणाय आशे त्माच्माभध्मे. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ठयालाच्मा अनुऴॊगाने आम्शी ऩनु्शा पेयप्रस्ताल वादय करु.  
वुयेळ खॊडरेलार :- 
 ठीक आशे . भशाऩौय भॅडभ भरा तेच फोरामचॊ शोतॊ की ऑरयेडी जे आता आऩण ठयाल केरा 
आशे त्मा दशळोफाॊनी ददरेरा जयी अवेर तय ते ततथेच थाॊफला त्मारा जे ऩजेळन कब्जा लगैये काशी ददर 
अवतीर ते ऩयत घ्माला आणण ठयालाच्मा अनुऴॊगाने भा. आमुक्त ् भशोदमाॊनी कायलाई कयाली.  
ददनेळ नरालड े:- 
 भशाऩौय भॅडभ , कामाकायी अमबमॊता उऩस्स्थत आशेत म्शणून एक प्रश्न आम्शारा ळॊका आशे 
भशाऩौय भॅडभ दोन आयषण आऩण आज ददरेरे आशेत व्मामाभळाऱेचा आणण भैदानाॊचा ती वॊऩूणा 
झारा आऩल्माकड ेशस्ताॊतयीत झारी का भशानगयऩामरकेकड ेत्माचा जया खरुावा केरा तय फय ऩडरे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आयषण क्र . 354 जे आशे स्जम्नॅमळमभ त्माची जागा ळॊबय टक्के आऩल्माकड ेशस्ताॊतय 
झारेरी आशे आणण जी 355 नॊफय ळाऱेच ेभैदान आशे ती जलऱ जलऱ 65 टक्के आऩल्माकड ेशॉड  
ओव्शय झारेरी आशे.  
ददनेळ नरालड े:- 
 कायण भशाऩौय भॅडभ, काम शोतॊ ऩरयस्स्थती आऩण इकड ेठयाल भॊजूय कयतो वलऴम गेल्मानॊतय 
फाशेय ज्मालेऱेरा जनतेकड ेप्रश्न जातात त्मालेऱेरा जनतेरा भादशती ऩडतॊ . भग ऩयत आॊदोरन कया , 
काभ थाॊफला शा प्रकाय ऩुन्शा ऩुन्शा घडू नमे त्मावाठी आऩण आऩल्मा भशाऩामरकेकडून प्रळावनाकडून 
अगोदय शी काभे वगऱी व्मलस्स्थत करुन घ्मा जेणेकरुन ऩुढे गेल्मानॊतय आऩल्मारा जनतेचा त्राव 
आऩल्मारा नको.  
रयटा ळशा :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आता खाॊत्रफत वाशेफाॊनी वाॊगगतरॊ ळावनाची काभ आशेत आणण आऩल्मारा 
वशकामा कयाल रागेर . खाॊत्रफत वाशेफ भी कमभळनय वाशेफाॊना वलचायरे की ह्मा शाऊवभध्मे  अळी 
ळावनाची कुठरी काभ आरी ह्मा शाऊवने वलयोध केरा . आम्शी नेशभी ळावनाच्मा काभारा ऩादठॊफा 
ददरेरा आशे आणण देणाय ऩयॊतु जो गोऴलाया आरा आशे त्मा दशळोफाने आऩण ऑरयेडी ती जागा देऊन 
टाकरी आशे त्माॊना आणण आता आऩण त्माच्मालयती चचाा कयतो की आता डडऩॉणझट घ्मामची की 
नाशी घ्मामची . बाड घ्मामच ेकी नाशी घ्मामच ेशे चकुीचॊ आशे ना वाशेफ . आऩण उरटी गॊगा ऩाशतो 
ऩदशरे आऩण वला देऊन भोकऱ शोऊन जातो भग शाऊवरा वाॊगतो की आता तुम्शारा आम्शारा 
वशकामा कया.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भागीर 3 ते 4 भदशन्मात मभटीॊगच रागरी नाशी.  
रयटा ळशा :- 
 मभटीॊग नाशी रागरी भी भान्म कयते. तय तुम्शी मा फदरचा भागच्मा कमभळनयरा तुम्शी रेखी 
ददरे आशेत का काशी त्माॊना ददल्मानॊतय तुम्शी वलचायरॊ कोणाची भान्मता घेतरी तुम्शी देताना आणण 
भागची मभटीॊग झारी ना.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 गोऴलाया ददरा नव्शता वलऴमऩत्रत्रकेलयती वलऴम आरा नाशी.  



भा. वलळऴे भशावबा दद . २०/०२/२०२०          ऩान क्र.8 

रयटा ळाश :- 
 जी काशी चकुी शोत,े जी काशी लेऱ रागते ते प्रळावनाकडून शोत ेभागच्मा मभटीॊगरा ऩण तुम्शी 
देऊ ळकरे अवते 2-3 भदशने मभटीॊग नाशी रागरी शी चकुीची गोष्ट आशे . आऩरी जी काशी इकडची 
लास्तु आशे तुम्शी ऩयस्ऩय देलून टाकणाय आणण भग तुम्शी कुठेतयी अडकणाय म्शणून शाऊव भध्मे 
आणणाय.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ऑक्टोफय भदशन्माभध्मे नगयवगचलाॊकड ेवलऴम ददरेरा आशे . त्माच्मा दयम्मान एखाद मभटीॊग 
झारी भरा लाटतॊ.  
रयटा ळाश :- 
 झारेरी मभटीॊगभध्मे ऩण नाशी ठेलरॊ.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आणण आऩण प्रोजेक्ट थाॊफलू ळकत नाशी.  
रयटा ळाश :- 
 भागच्मा मभटीॊगरा  का नाशी ठेलरॊ . का भशाऩौयाॊनी भनाई केरी , कमभळनयने भनाई केरी . 
कोणी भनाई केरी तुम्शारा वलऴम घ्मामरा की नगयवेलकाॊनी भनाई केरी.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आता ठयाल झारेरा आशे, ठयालाच्मा अनुऴॊगाने प्रळावनालय कायलाई कयण्मात मेईर.  
रयटा ळाश :- 
 तुम्शी नाशी वाॊगू ळकत ना प्र ळावनालय कायलाई कयण्माॊत मेईर . तुम्शी कवे वाॊगता शे 
अगधकाय भा. आमुक्ताॊच ेआशेत आणण भी प्रळावनालय कायलाई कया अवे वाॊगत नाशी. भाझा फोरामचा 
अथा अवा नाशी कव आशे आऩण कुठरेशी काभ कयतो ते काभ ऑरयेडी करुन टाकरा आशे नॊतय ते 
शाऊवभध्मे आरेरा आशे . तो वलऴम भग बाड ेककती  ठयलामच ेआज आम्शी वाॊगणाय की प्रत्मेक 
जागेलयच ेबाड ेतुम्शी भशालय 50 शजाय घ्मा तुम्शी घेणाय आशात का? डडऩॉणझट तुम्शी 10 राख रुऩमे 
घ्मा तुम्शी घेणाय आशात का? 
भा. आमुक्त :- 
 वदय प्रकयणी आता वबागशृाने जो ठयाल घेतरा त्मा ठयालानुवाय त्मात पेयफदर करुन ज्मा 
जागा दद ल्मा आशेत त्मा जागेचा ऩुनावलचाय करुन वबागशृाने घेतरेल्मा ठयालानुवाय कायलाई केरी 
जाईर.  
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजूय. ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
प्रकयण क्र. 84 :- 
 भेट्रो-९ मा काभाॊतगात भुॊफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्रागधकयणाव कास्टीॊग माडा, काॉक्रीट फॉगच ॊग 
प्राट, काभगाय तनलावस्थान,े कामाारमे मावाठी तात्ऩुयत्मा स्लरुऩात जागा उऩरब्ध करुन देणेफाफत. 
ठयाल क्र. 100 :- 
 प्रळावनाने वचुवलरेल्मा आयषण क्र.354 ल 355 जागेत आयषण वलकवीत कयण्माची स्थाननक 
यहशलावी ल नगयवेलकाांची भागणी अवल्माने हश उऩयोक्त आयषणे न देता इतय भोकळ्मा जागा ळोधून 
स्थाननक नगयवेलकाांना वलश्वावात घेलनू प्रस्ताल ऩनु्शा भा. भशावबेत भांजुयीस्तल वादय कयाला तवेच 
आयषण क्र. 264 शी भोकऱी जागा भेट्रोच्मा काभावाठी तात्ऩुयत्मा स्लरुऩात देण्मात माली अवा भी 
ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्रीभ. वलणा बोईय  अनुभोदक :- वौ. वुयेखा वोनाय 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 
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वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 85, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका आस्थाऩनेलयीर स्थामी अगधकायी / 
कभाचाऱमाॊना दद. ०१/०१/२०१६ ऩावून वुधायीत लेतनयचना (वातला लेतन आमोग) रागु कयणेव आगथाक 
ल प्रळावकीम भान्मता मभऱणेफाफत. 
योदशदाव ऩाटीर :- 

गोऴलाऱमात नभुद प्रभाणे भशाऩामरकेची वला ळावककम देणी ल इतय देणी आजतागामत लेऱच्मा 
लेऱी प्रदान कयण्मात आरेरी आशेत . भशाऩामरका कुठल्माशी प्रकायची थकफाकीदाय नाशी ल 
भशानगयऩामरकेचा कजाशप्ता फाकी नाशी . कजा ऩयतपेडीवाठी याखील तनधी उऩरब्ध  आशे . दयलऴी 
बाड्माऩोटी कामभस्लरुऩी उत्ऩन्न मभऱत आशे . माभध्मे दयलऴी 10 टक्के नैवगगाक लाढ शोत आशे . 
आस्थाऩना लेतनालयीर खचा 32.04 टक्के इतका आशे.  

भशाऩामरकेने ऩाण्माच्मा दयाभध्मे लाढ केरी आशे अवे नभूद केरे अवून लास्तवलक मा आगथाक 
लऴाात कोणतीशी दयलाढ क यण्माचा प्रस्ताल भा . भशावबेत भॊजूय केरेरा नवुन प्रळावनाने वप्टेंफय – 
डडवेंफय 2019 मा कारालधीत ऩाण्माच्मा देमकाभध्मे लाढ केरी आशे ती चकुीची अवून ती यद्द कयाली 
ल नागयीकाॊना वुधायीत देमके अदा कयाली.  
 लयीर फाफीॊचा वलचाय करुन , मभया बाईंदय भशानगयऩामरका आस्थाऩने लयीर स्थामी 
अगधकायी/कभाचायी तवेच वेलातनलतृ्त लेतनधायक /कुटुॊफ तनलतृ्ती लेतनधायक माॊना याज्म ळावनाने 
वातव्मा लेतन आमोगात भॊजूय केरेल्मा वला मळपायळीॊवश वातला लेतन आमोग रागु कयण्माव ल 
मेणाऱमा खचााव आगथाक ल प्रळावकीम भॊजुयी शी भा. भशावबा देत आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
रयटा ळाश :- 
 लेतनलाढीचा जो वलऴम आशे वातव्मा लेतनच्मा दशळोफाॊनी ते दठक आशे कभाचाऱमाॊची 
अगधकायची गोष्ट आशे ते दठक आशे. शाऊवने भान्म केरे तय भरा शी भान्म आशे . ऩयॊतु जेव्शा आऩण 
लेतनलाढ कयतो ककॊ ला तुभच ेप्रभोळन शोते त्मा प्रभोनळच्मा अॊतगात आभच ेइकडच ेजेलढे ऑकपवच ेजे 
ऩूलीऩावून आशेत त्माॊच ेप्रभोळन शोते त्माॊच ेप्रभोळन ॲ क्च्मुअरी शोत नाशी . त्माॊना ऩदाप्रभाणे ऩगाय 
ददरा जातो. ऩयॊतु त्मा ऩदालय त्माॊना फवलत नाशी आणण त्मा ऩदाचा त्माॊना अगधकाय देत नाशी ते का 
अवे शोते आऩण त्मा ऩदावाठी फा शेरुन रोक फोरलतो की तुम्शी घ्मा ऩद वाॊबाऱा भग ज्माॊची तुम्शी 
ऩदोन्नती केरी त्माॊना तुम्शी ऩदोन्नतीच्मा दशळोफाॊनी त्माॊना वॅरयी देता ऩण त्माॊना ते ऩदोन्नतीच्मा 
रामक वभजत नाशी अवे भरा लाटत आशे . कायण इकडच ेजे स्थातनक ऑकपवय आशेत ते ऩूलीऩावून 
इथे ऑकपवय आशेत त्माॊच्माफयोफय अन्माम शोत आशे अवे भरा लाटते . कायण त्माॊना ऩदोन्नती 
मभऱत.े ऩदोन्नतीच्मा दशळोफाॊनी त्माॊना ऩगाय ऩण बेटते ऩयॊतु त्मा ऩदोन्नतीच्मा दशळोफाॊनी ते कामाबाय 
बेटत नाशी. त्माॊना ते ऩद बेटत नाशी . भरा अवे लाटते की त्माॊच्माकड ेअनुबल नाशी ते वषभ नाशी 
अवे लाटते का तुम्शारा.  
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजूय. ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वबागशृनेत्माॊनी ऩाण्माचा वलऴम काढरा भा . आमुक्त भशोदम वप्टेंफयऩावून 
लाढील फीर आरी ह्मा वॊऩूणा ळशयाची ददळाबूर कयण्मात मेत आशे . भा. आमुक्त भशोदम ह्मा 
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दठकाणी ऩत्रकाय फॊध ुफवरेरे आशेत . ह्मा ळशयाच ेनागरयक शी इथे उऩस्स्थत आशेत . आम्शी वत्तेभध्मे 
आशोत. आमुक्त भशोदम ह्मा दठकाणी कुठरीशी दयलाढ झारेरी नाशी ककॊ ला कयण्मात आरेरी नाशी . 
प्रळावनाने ऩण त्माचा खरुावा कयाला, उगाच काशीतयी ऩाणी लाढरे म्शणून लाढील फीरॊ ददरेरी आशेत. 
वप्टेंफयऩावून आणण जय ऩाणी नवेर लाढरॊ जय प्रळावनाची चकुी आशे तय ते प्रळावनाने भान्म 
कयाली. उगाच ददलवाढलऱा कुठराशी काशी रागरॊ की त्मारा आम्शारा तटफऱ रालरॊ जातॊ तय शी ह्मा 
ऩुढे शोता काभा नमे . प्रळावनाची चकुी आम्शी अॊगालय घेणाय नाशी . प्रळावनारा माच्मानॊतय ऩण काशी 
रोकप्रतततनधीने ऩत्र ददरेरी आशेत . धोयणात्भक तनणाम तय वबागशृात झारा नाशी तय लाढील फीर 
ककॊ ला भग ऩाण्माच ेफीर ककॊ ला प्रेवलाल्माॊना कोणी तनलेदन ददरॊ ककॊ ला ह्मा दठकाणी ऩाण्माची दयलाढ 
झारी म्शणून आणण आमुक्त भशोदम अवे ताळोये आभच्मालयती वोळर मभडडमातून ऩत्रकायाच्मा  
भाध्मभातून ऩत्रकायाॊना फातभी ददरी अवेर त्मा मरशीरी का भग शे रोकप्रतततनधीरा आम्शारा लेठीव 
का धयतात . रोकाॊना आम्शी काम उत्तय द्मामची की तुम्शी फीर लाढलरी तुम्शी वत्तेत आशेत , 
तुम्शारा वत्तेचा भाज चढरा आशे तुम्शी फीर लाढलत आशेत. शा वगऱा प्रकाय शोत आशे. भा. आमुक्त ् 
भशोदम ह्मा ऩुढे ज्मा -ज्मा लेऱेरा ऩाणी लाढरेरॊ आशे . फीर लाढलून ऩाठलरेरी आशेत जो काशी प्रकाय 
अवेर ताफडतोफ त्मा प्रळावनाने खरुावा कयाला आणण तळा प्रकायची प्रेव नोदटव देण्मात माली आज 
पक्त आऩल्माकड ेजे ऩेऩय मेतात त्माची पक्त कातयणॊ केरी जातात . ऩण ते यस्जस्टय कोणी लाचत 
नाशी. त्माचा खरुावा कोणी कयामचा आमुक्त वय ह्मा दठकाणी आम्शाराच रोकाॊना त्माफाफतीत 
वाभोये जालॊ रागतॊ . त्माॊना वभजालून वाॊगा नाशी तय प्रेवनोट द्मा की शा धोयणात्भक ठयाल शोता 
माच्मात कुठरीशी दयलाढ कयण्मात आरेरी नाशी आणण ऩाणी लाढरे आशे त्माची फीरॊ  लाढरेरी आशेत 
जे काशी अवेर ते एलढे स्ऩष्ट कयाले भा. आमुकत भशोदम. 
गगता जैन :- 
 भा. आमुक्त वाशेफ भध्मे एक ऩेऩयभध्मे ते शी आरेरा की आऩण स्जथे कनेक्ळनच ददरी 
नाशीत ततथेशी आऩण फीरॊ ऩाठलरेरी आशेत . फीर जास्त आरेरी आशेत कायण जे अभाऊॊ ट ऩाणीच्मा 
गेल्मा फीरभध्मे शोते त्माच अभाऊॊ टवाठी आऩरॊ आकायरेरॊ फीर जास्त आशे शी चकु आऩल्माकडून 
झारी आशे. दवुयॊ स्जथे आऩण कनेक्ळन ददरे नाशीत ततथे शी तुम्शी फीर ऩाठलरेरी आशेत . शे काम 
प्रकयण आशे ते शी वाॊगा कायण आता फोरतानाच भरा आठलण आरी की भी ऩेऩयभध्मे लाचरे आशे 
अजून ततथे कनेक्ळन ददर नाशी तत थे फीर गेरी आशेत भग ते शी वाशेफ खरुावा कया आणण ऩदशरे 
तय शे वाॊगा की तुम्शी अचानक ह्मा लेऱी फीर लाढलून कुठरी भॊजूयी घेतरी आशे काम घेतरॊ आशे . 
तुम्शी फीर लाढलून आणण तुम्शारा ऩादशजे तय भी दोन्शी फीर दाखलते अवॊ नाशी आशे की भी अवेच 
फोरत.े भाझ्माकड े2-3 फीर आशेत गेल्मालेऱी तेलढॊ शोत कन्झभप्ळन ऩण वेभ आशे आणण तयी फीर 
जास्त आशेत ते शी दाखलू ळकते आणण आऩण वयावयी फीर देताना काशीच धोयण धयत नाशी . 
वयावयी फीरवाठी एक धोयण ठयरेरे आशे . आजूफाजूच्मा ऩरयवयात जे राईनभध्मे एकशी भीटय चारू 
अवेर त्मा रयडीॊगप्रभाणे आऩण फाकीच ेराईनभध्मे  आऩण त्मा फीरारा आकायामचॊ आशे आऩण ते शी 
पॉरो कयत नाशी म्शणजे ऩाणी डडऩाटाभेंट नेभक कळावाठी आशे काम कयत आशेत ते आम्शारा जया 
कऱला.  
ददऩीका अयोया :- 
 भशाऩौय भॅडभ प्रबाग 17 भें बी इवी तयश की घटनाए घटी शै | जो ॲ प्रीकेळन ऩयवो शी 
लाकोडजेी को दद शै उनका एैवा भानना  शै की भीटय फॊद शोते शुए बी ॲ लयेज फीर बेजा गमा फ्रॉभ 
वप्टेंफय टू डडवेंफय जो ऩुये वार का फीर थो लो चाय भदशने भें आगे जो फीर आमा शै | वप्टेंफय टू 
डडवेंफय त्माभध्मे ते लाढील करुन आणण त्माच्माभध्मे भीटय शी फॊद शोते त्माॊनी भीटय फॊदच े
ॲ प्रीकेळन ऩण ददरेरे आशे. चकुीचा ते रयडीॊग ऩण नाशी घेत जो जे .ई आशे तो रयडीॊग घ्मामरा जात 
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नाशी तय रयडीॊग कळी बेटते त्माॊना ॲ लयेज फीरॊ ऩाठलतात ए राईनभध्मे एलढ मुतनट ऩाणी आरॊ . चाय 
कॉम्ऩरेक्वभध्मे ते डडव्शाईड करुन टाका ते तवे चारणाय नाशी फशुतेक ददलव.  
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ , शा वलऴम ह्माऩूली वुध्दा ह्मा वबागशृाभध्मे आरा शोता . जी लाढील फीर 
ऩाठलरी शोती वदोऴ फीर शोती डामवलरुन आऩण आदेळ ददरा शोता त्मालेऱी आमुक्त वाशेफाॊना रुरीॊग 
ददरे शोतॊ आऩण की ती फीर यॅक्टीपाम करुन ऩाठला . आणण ज्मा रोकाॊनी ऩैवे बयरे अवतीर 
ऑरयेडी त्माॊना ते के्रडीट द्मा ककती फीर ऩाठलरी येक्टीपाम करुन तुम्शी आदेळ ददरे शोते डामवलरुन 
की चकुीची फीर ऩाठलरेरी दरुुस्त कया म्शणून काम रयऩोटींग केरे का लॉटय डडऩाटाभेंटने भशाऩौयच े
आदेळ इथे ऩाऱरे जात नाशी . ककती फीर येक्टीपाम केरी आणण आता ऩयत 25 ते 30 टक्के लाढील 
फीर ऩाठलरेरी आशेत . रयडीॊग पॉल्टी आशे माचॊ एका वोवामटीने माॊना रेटय ददरेरॊ आशे की 
रयडीॊगभध्मे डडपयन्व आशे तयी वुध्दा कायलाई शोत नाशी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 ऩाणी ऩुयलठा वलबागावलऴमी  बयऩूय चचाा झारी भा . आमुक्त भशोदमाॊनी  आऩल्मा वभष शा 
वलऴम आरा म्शणून  भुद्दाभशून शा वलऴम भाॊडतो वात ला लेतन आमोग ळावनाचा तनणाम आशे  तो 
आम्शारा भान्म कयाला रागेर भात्र मळपायव ऩामरकेने ज्मा ऩध्दतीने केरी आशे त्माचा भुद्दाभ तुभच े
रष लेध ूइस्च्छतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 लाकोड ेवाशेफाॊनी खरुावा कयाला.  
लऴाा बानुळारी :- 
 वाशेफ मभया बाईंदयभध्मे  जेलढा ऩाणी ऩादशजे ते लढा ऩाणी अजून आरा नाशी तय भी एक 
प्रस्ताल लाकोड ेवाशेफाॊनी ददरेर शोतॊ आणण भादशती ऩण भी फोररी की ह्मा प्रकयणाची भादशती द्मा . 
जो नई त्रफल्डीॊग फनती शै , लो जफ तक  50 ऩयवेंट त्रफल्डीॊग फन नशी जाती शभें कनेक्ळन नशी देना 
चादशए कापी जगश ऩय त्रफल्डीॊग तो अबी वबी फ्रोअय लशाॉ  ऩय दव दव कनेक्ळन शभ रोग दे देते 
शै| तो भैंने एक प्रकयण वाशफ को ददमा था की कौनव ेडॉक्मुभेंट के उऩय शभने मशाॉ ऩे कनेक्ळन ददमा 
शै| वाशफ इवे दो वे तीन भदशने शो गमा शै| उवका आन्वय बी ददमा नशी तो आधे वे ज्मादा ऩामरका 
की त्रफल्डीॊग अबी तक फनी बी नशी शै| लशाॉ ऩे वफवे ऩदशरे कनेक्ळन लशाॉ ऩय ऩोशोच जाते शै| तो इवे 
बी थोडा ध्मान यखीए की 10-10 कनेक्ळन शभ रोग त्रफल्डीॊग फनाने के दे यशे शै , मशाॉ रोगो के मरए 
दे यशे शै| 
भा. भशाऩौय :- 
 खरुावा कयाला.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो ऩाणी ऩुयलठा  वलबागाच ेदेमक चा य चाय भदशन्माच ेदेमक 
आऩण ऩाठलतो. वुरुलातीरा आऩण भे, जून, जुरै, ऑगस्ट ह्मा भदशन्माच ेफीर ऩाठलरी शोती . त्माची 
टोटर अभाऊॊ ट शोती 24.07 कोटी शोती . त्मालेऱेरा ळशयाभध्मे आरेरा ऩाणी शोता . 19953 
एभ.एर.डी. ऩाणी आरॊ शोतॊ . ऑगस्टऩमतं फीर ऩाठलरॊ शोतॊ , अगोदयचा क्लॉटायचा त्मा क्लॉटायचॊ फीर 
वप्टेंफय ते डडवेंफय ह्मा काऱाभध्मे स्टेभ आणण एभ.आम.डी.वी. कडून ऩाणी आरेरॊ . 23925 
एभ.एर.डी. म्शणजे भागच्मा क्लॉटायच्मा लेऱी 3972 एभ.एर.डी. जास्त ऩाणी आरेरॊ आशे आणण आता 
फीर चाजा केरेरा आशे . 25.67 कोटी एलढॊ फीर चाजा केरॊ आशे . ह्माच्माभध्मे वाधायण 1 कोटी 60 
राख एलढॊच फीर ॲ डडळनर आशे . आणण शे काम झारेरॊ आशे एरयगेळन डडऩाटाभेंटकड ेआऩरी मभटीॊग 
झारी शोती मभतनस्टय भशोदमाॊची आणण त्मालेऱेरा एरयगेळनच ेडामयेक्टय 6/7/2018 योजी तनदेळ ददरे 
शोते की मभया बाईंदय ळशयारा 90 एभ.एर.डी. ऩाणी वुरु शोते ते  115 एभ.एर.डी. वुरु कया म्शणून 
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एरयगेळनच े तनदेळ ददरे आणण त्मा तायखेऩावून मभय बाईंदयरा 115 एभ.एर.डी. ऩाणी वुरु झारेरा 
आशे आता माच्माभध्मे वप्टेंफय ते डडवेंफय ह्मा काऱाभध्मे फतघतरॊ तय आरेरा एभ .आम.डी.वी. लरुन 
ऩाणी शे ॲ व्शयेज शे 113 एभ.एर.डी. आरेरा आशे आणण अगो दयचा क्लॉटायभध्मे फतघतर की भे ते 
ऑगस्टभध्मे आशे त्माच्माभध्मे भे आणण जूनभध्मे कऩात कभी शोती , कऩातीभुऱे ऩाणी कभी आरॊ 
ॲ व्शयेज ऩाणी शे 82 एभ.एर.डी. आरॊ. आता ह्मा ळशयाभध्मे जे लाढरेरे ऩाणी आशे शे जे 20 टक्के 
वाधायण ॲ डडळनर ऩाणी आरेरे आशे . 20 टक्के ॲ डीळनर ऩाणी  आल्माभुऱे शा पयक ददवतो 
आऩल्मारा ह्माच्माभध्मे भे ते ऑगस्टभध्मे 16887 एलढे त्रफरीॊग गेरेरॊ आशे. वप्टेंफय ते डडवेंफयभध्मे 
17983 एलढेच एभ.एर.डी. आऩण त्रफरीॊग केरेरॊ आशे.  
रयटा ळाश :- 
 भे भध्मे एलढ ऩाणी आरॊ भे च्मा अगोदय तीन भदशने ककती ऩाणी आरॊ शोते ते वाॊगा.  
वयेुळ लाकोड े:- 
 19 शजाय ऩय ताळी एभ.एर.डी. ऩमतं ऩाणी आशे भागच.  
रयटा ळाश :- 
 भे च्मा तीन भदशने अगोदय ककती एभ.एर.डी ऩाणी आऩल्मा ळशयात ऩुयलठा झारा शोता.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 भे च्मा अगोदयच्मा क्लॉटायनॊतय फीर लगैये 24 कोटीऩमतं फीर आशे.  
रयटा ळाश :- 
 भी फीराफद्द र नाशी वलचायत भी काम वलचायते भे च्मा अगोदयच ेतीन भदशन्मात ककती 
एभ.एर.डी. ऩाणी आऩल्मा ळशयारा मभऱारॊ शोतॊ.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 19400 ऩमतं ऩाणी शोतॊ.  
रयटा ळाश :- 
 85 एभ.एर.डी वाॊगगतरॊ तुम्शी 113 एभ.एर.डी. वाॊगगतर आता कयॊटभध्मे 113 मभऱारे. भे 
च्मा अगोदयच ेतीन भदशने आऩल्मारा ककती एभ.एर.डी ऩाणी ऩुयलठा आऩल्मा ळशयारा झारा.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 136 एभ.एर.डी. ऩाणी मभऱारॊ.  
रयटा ळाश :- 
 136 एभ.एर.डी ऩाणी आऩल्मारा भे च्मा अगोदय मभऱारॊ आणण आता आऩल्मारा 113 
एभ.एर.डी. ऩाणी मभऱारॊ भग लाढ झारी की कभी झारॊ? 
वुयेळ लाकोड े:- 
 शे भी एभ.आम.डी.वी. चॊ फोरतोम.  
रयटा ळाश :- 
 वाशेफ भी ऩूणा फोरतोम.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 ऩूणा ळशयात 190 ते 195 एभ.एर.डी. ऩाणी मेतो.  
रयटा ळाश :- 
 एभ.आम.डी.वी. च भी तुम्शारा वलचायते की भे च्मा अगोदय तीन भदशने ककती ऩाणी मभऱारॊ 
ककती एभ.एर.डी? 
वुयेळ लाकोड े:- 
 वरुुलातीरा मेणायॊ ऩाणी शे टोटर स्टेभचॊ 86 एभ.एर.डी. आणण एभ .आम.डी.वी. च ऩाणी 
मभऱून 165 एभ.एर.डी. ऩमतं ऩाणी मेतो. 
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रयटा ळाश :- 
 एभ.आम.डी.वी. च ककती? 
वुयेळ लाकोड े:- 
 एभ.आम.डी.वी. 90 एभ.एर.डी ऩाणी मेतॊ.  
रयटा ळाश :- 
 90 एभ.एर.डी. ऩाणी बेटामचॊ आता 113 एभ.एर.डी ऩाणी बेटामचे. भे भध्मे 85 एभ.एर.डी. 
मभऱारे कायण आऩल्माकड ेकऩात शोते . आता आऩल्मारा कयॊट ककती 23 एभ.एर.डी. जास्त मभऱारे 
तुभच्मा दशळोफाॊनी खयोखय आशे का. 
वुयेळ लाकोड े:- 
 फयोफय आशे.  
रयटा ळाश :- 
 आता तुम्शी भरा जे कपगय वाॊगगतरे त्माच्मा दशळोफाने तय आऩल्मारा ह्मा  तीन 
भदशन्माभध्मे ऩाणी कभी मभऱारॊ वाशेफ ऩूणा आकड ेअवॊ कया शा वलऴम ऩुढच्मा मभटीॊगभध्मे आणा.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 तवा प्रश्न नाशी. भॅडभ काम आशे की वुरुलातीरा....... 
रयटा ळाश :- 
 आकड ेद्मा ना ह्मा तीन भदशन्माभध्मे एलढ आरॊ आशे, त्मा तीन भदशन्माभध्मे एलढॊ आरे ते 
ऩूणा आकड ेद्मा ना.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 आता पेब्रुलायीभध्मे फतघतरॊ भॅडभ , तय आऩल्माकड ेजे ऩाणी आरेरॊ आशे एव .टी.एभ च े 87 
एभ.एर.डी., एभ.आम.डी.वी. चॊ 105 एभ.एर.डी. जानेलायीभध्मे फतघतरॊ आऩण स्टेभच 87 
एभ.एर.डी. आणण एभ .आम.डी.वी. चॊ 100 एभ.एर.डी ऩाणी आशे . डडवेंफयभध्मे फतघतरॊ स्टेभचॊ 88 
एभ.एर.डी., एभ.आम.डी.वी चॊ 97 एभ.एर.डी च े 100 एभ.एर.डी ऩाणी आशे . ऑक्टोफयभध्मे स्टेभचॊ 
84 एभ.एर.डी एभ .आम.डी.वी च े 112 एभ.एर.डी. ऩाणी आशे . वप्टेंफयभध्मे स्टेभ 89 एभ.एर.डी 
एभ.आम.डी.वी. 104 एभ.एर.डी ऩाणी आशे . ऑगस्टभध्मे स्टेभच 84 एभ.एर.डी एभ.आम.डी.वी च े
103 एभ.एर.डी ऩाणी आशे अवे आऩल्माकड ेकपगय आशे.  
रयटा ळाश :- 
 भागच्मा भदशन्माच्मा दशळोफाॊनी कभी आरॊ 103. 
वुयेळ लाकोड े:- 
 जे कपगय आशेत त्मा तुम्शारा वाॊगगतल्मा आणण आऩण स्टेभ कॊ ऩनीरा ह्मा ऩाण्मावाठी ह्मा  
4 भदशन्माॊवाठी 23.49 कोटी ऩैवे अदा केरे रे आशेत . त्माभध्मे एभ .ए.वी.ऩी रा 1 कोटी 30 राख 
आणण देखबार दरुुस्ती माच्मावाठी ऩम्ऩीॊगवाठी 1 कोटी अवे 25 कोटी 80 राख खचा केरेरा आशे. ते 
ऩाणी मेण्मावाठी आणण त्रफरीॊग ककती आशे 25 कोटी 67 भुऱ शे ॲ डडळनर ऩाणी लाढरॊ त्माभुऱे ललॅ्मू 
लाढ आशे. आणखी त्माभध्मे काशी कये क्ळन अवतीर काम आशे की डाटा ऑऩयेळन , डाटा रयडीॊगवाठी 
शे कयताना काशी चकुा झाल्मा अवतीर तय ते आम्शी दरुुस्त कयतो.  
योदशदाव ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त वाशेफ ऩदशरा ददलव आशे तुभचा आणण म्शणून भी उबा यादशरो शोतो 
त्मारा तनलेदन करु द्मा . शे वबागशृ आशे की त्माॊचा अवा भनोभन भत आशे की लेऱ भारुन नेरॊ की 
वबा ऐकून घेते . आता ती ऩरयस्स्थती नाशी . आताची ऩरयस्स्थती अळी आशे त्माॊनी केरेरॊ तनलेदन 
कोणतेशी रागू शोत नाशी . गेल्मालेऱी भशावबेभध्मे प्रचॊड गदायोऱ घेऊन आम्शी वलनॊती केरी शोती 
भशाऩौयाॊना. भशाऩौयाॊनी भा . आमुक्ताॊना तनदेळ ददरे शोते. वलनॊती काम शोती ज्माप्रभाणे भीटय रयडीॊग 
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मेते त्माप्रभाणेच चाजा झारे ऩादशजे . तुभचा रभवभ ऩाणी लाढरा भी योदशदाव ळॊकय ऩाटीर , भाझा 
रयडीॊग एलढॊच रयडीॊग मेते . ळशयात लाढरॊ म्शणजे भाझ्मा घयात लाढत नाशी ना वाशेफ , अगधकृत जे 
रयडीॊग आशेत त्माप्रभाणेच फीर माम रा ऩादशजे . एक अवा शोताच काभा नमे . दोन मारा कोणताशी 
अगधकाय नाशी एक एक्झीक्मुटीव्श इॊस्जतनअयच्मा भनात आरॊ मवटी इॊस्जतनअयरा भादशती नाशी . भा. 
आमुक्ताॊना भादशती नाशी . भशाऩौयाॊना भादशती नाशी . स्थामी वमभती चअेयभनरा भादशती नाशी आणण 
लाढ केरेरॊ कव काम चारेर . तुम्शी ह्मा  गोष्टीलय तुभच ेजे भॊत्रत्रभॊडऱ आशे माच्मात लेऱात लेऱ 
काढून तुम्शी यात्रीच अभ्माव कया माच्मालय ऩुढच्मा वबेत तनलेदन कया ऩण एक भागे ठयला नक्की 
आशे की लाढील ददरेरॊ फीर यद्द कयामची आशेत . त्माॊची तळी कम्प्मुटय मवस्टभ आशे एकदा माॊच्माकड े
काम ददरॊ की ऩयत शे रयड्मु व कयत नाशी त्माच ेऩयत ऩैवे देत नाशी रोक एक लेऱ , दोन लेऱ, तीन 
लेऱ दशा लेऱा मेतात भशाऩौय भॅडभ त्माॊना गुण्मागोवलॊदाने त्माॊना आश्लामवत कयतात . आश्लावनाच 
काभ झारॊ रोकाॊना वभाधान मभऱत नाशी . पुकटची फदनाभी शोते . शा ठयाल ऩक्का आशे . एकभताचा 
ठयाल झारेरा आशे . कायलाई काम कयामची की नाशी कयामची शा वलऴम लेगऱा आशे . नागरयकाॊना 
त्माॊना शक्काचा न्माम मभऱारा ऩादशजे शी वबागशृाची भागणी आशे.  
रयटा ळाश :- 
 वाशेफ भुख्म वलऴम जो शोता वातला लेतन आमोगाचा त्माचा भी प्रश्न वलचायरेरा आशे की , 
ज्माची ऩदोन्नती शोते वभजा वशा . आमुक्त म्शणून ऩदोन्नती झारी त्मारा त्माप्रकायची वॅरयी बेटते . 
ऩयॊतु वशा . आमुक्त अवॊ ऩद बेटत नाशी . ते कामाबाय बेटत नाशी त्मा ऑपी वयरा आणण 
डपे्मुटेळनलरुन आऩण फाशेरुन  वशा. आमुक्त भागलतो शे काम अवॊ चाररम . जास्तीत जास्त आऩण 
कॉन्टॅ्रक फेवीकलय रोकाॊना बयतो आता कॉम्प्मुटयलय जी ऩो य बयरेरी आशेत . भात्र ऩण 82 ऩोयाॊची 
वशा भदशने ऩगाय बेटरी नाशी आ ता त्माॊना तीन भदशन्माऩावून ऩगाय बेटरी नाशी त्मा रोकाॊना  भग 
कॉन्टॅ्रक फेमवकलय त्मा ऩोयाॊना बयरे आशे त्माॊची अलधी वॊऩरे की त्माॊना एक ऩत्र ऩाठलून त्माॊना 
रयरीज कयामरा ऩादशजे ऩण आऩण त्माॊना कन्टीन्मू  ठेलतो आणण कन्टीन्मू ठेऊन त्माॊचा ऩगाय आऩण 
आठलून ठेलतो . तीन तीन भदशने त्मा रोकाॊना ऩगाय बेटरा नाशी . भग अवा कायबाय का चाररेरा 
आशे. ज्माॊना तुम्शी ऩदबाय देता. ज्माॊची ऩदोन्नती कयता ज्मा ऑपीवयची त्माॊना ते ऩद आणण कॅफीन 
द्मा त्माॊना काभ कयामची वॊधी द्मा . नाशीतय भरा अवे लाटते की ह्मा भशानगयऩामरकेभध्मे 
ऩदोन्नती ज्मा ऑकपवयची शोते तो ऩदबाय वाॊबाऱामरा तो वषभ नाशी . त्माचा अथा अवा शोतो 
म्शणून आऩण डपे्मुटेळनलरुन फाशेरुन भागलतो माचा उत्तय द्मा. 
भा. अततरयक्त आमुक्त :- 
 भा. भशाऩौय भशोदमाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो आता वन्भा . वदस्माॊनी जो प्रश्न उऩस्स्थत केरा 
की भशानगयऩामरकेच्मा अगधकाऱमाॊना ऩदोन्नती देऊन त्माॊना ते ऩद ददरॊ जात नाशी . ह्मा फाफतीभध्मे 
ळावनाकडून डपे्मुटेळनलय अगधकायी भागवलरे जातात. आऩरे स्टापीॊग ऩॅटनाच आऩण ऑब्जव्शेळन केरॊ 
तय आऩल्माकड ेवशा . आमुक्ताॊची जी भॊजूय  ऩद आशेत त्माच बयती कयण्माचॊ प्रऩोळन ठयरॊ आशे . 
त्माच्माभध्मे 50 टक्के ऩद आऩल्मा कभाचाऱमाॊच्मा ऩदोन्नतीच्मा भाध्मभातून बयामची आशेत . 25 
टक्के ऩदाॊलय डपे्मूटेळनच ेअगधकायी अवतीर आणण 25 टक्के ऩदाॊलय वयऱ वेलेन ेबयती कयामची आशे. 
आता आऩल्माकड ेवशा . आमुक्ताॊची 13 ऩदॊ नलीन स्टापभध्मे भॊजूय झारेरी ददवतात . त्माच्माभध्मे 
वाधायण वशा ककॊ ला वात ऩद आऩल्मारा ऩदोन्नतीने देणघेणॊ अऩेक्षषत आशे . तीन ऩद ळावनाकडून 
डपे्मुटेळननी मेतीर आणण  तीन ऩदाॊलय वयऱ वेलेने बयती कयणे आऩल्मारा  अमबप्रेत आशे वशा . 
आमुक्त मा ऩदालय जी लेतनशे्रणी ह्माऩू ली शोती त्माच ेवभकष काशी ऩद आऩल्माकड ेआशेत . वशा. 
आमुक्त शे डसे्जग्नेळन आशे . लॉडा ऑकपवय शे डसे्जग्नेळन  आशे. आऩल्माकड ेस्टोअयचा इनचाजा अवा 
एक डसे्जग्नेळन आशे तय ते वभकष ऩद ह्मा वशा ऩदाॊच्मा व्मततरयक्त 6 ककॊ ला 7 ऩदे जे ऩदोन्नती 
देणाय आशेत त्माच्मा व्मतत रयक्त शे ऩद आशेत . ऩयॊतु वन 2019 भध्मे नव्माने जो स्टा पीॊग ऩॅटना 
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भॊजूय झारा त्माच्माभध्मे वशा . आमुक्त ऩदाची लेतनशे्रणी इतय ऩदाच्मा लेतनशे्रणीऩेषा गे्रड ऩे भध्मे 
दोनळ ेरुऩमाने लाढ झारेरी आशे आणण वशा . आमुक्त ऩदालय आऩण एखाद्मारा ऩदोन्नती ददरी तय 
ते ऩद भशाया ष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभाच्मा करभ 45 अन्लमे बयालमाच ेऩद आशे . ज्मा ऩदारा 
ळावनाच्मा भान्मतेची आलश्मकता अवते भाझ्मा भादशतीप्रभाणे भाझ्माकड ेआता ऩूणा येकॉडा नाशी . 
ऩयॊतु वशा. आमुक्ताॊच्मा ऩदालय ज्मारा ळावनाची भॊजूयी आशे तवे पक्त एकच अगधकायी आऩल्माकड े
आशे अळी भाझी भादशती आशे. भी त्माच्माफद्दर ते खयॊ आशे अवे दाला नाशी स्लप्नीर वालॊत शे पक्त 
वशा. आमुक्त आशेत फाकी कोणीशी आऩल्माकड ेवशा . आमुक्त नाशीत. आता शी जी वला भॊडऱी  आशे 
ज्माॊना आऩण ऩदोन्नॊती ददरी ऩण ऩद ददर नाशी अवे म्शणतो तय एका ऩदालय 12 लऴाा ऩेषा जास्त 
काऱ झारेरा आशे आणण ऩदोन्नॊती काशी रोकाॊना वधी उऩरफध शोत नाशी . म्शणून ळावनाच्मा 
धोयनानुवाय आश्लामवत प्रगती मोजना एक आऩल्माकड ेत्मा मोजनेचा आऩण त्माॊना राब देत अवतो . 
म्शणजे ऩदो न्नॊतीचा ऩद उऩरब्ध नाशी ऩयॊतु एका  ऩदालय त्माॊना त्माॊच कुॊ ठीतच आरेरी नाशी . ते 
स्टॅगनेंट झारेरा आशे. आणण त्मा ऩदारा तो 12 लऴाा ऩेषा जास्त कारालधी एका लेतण शे्रणीचा काभ 
केरा अवेर तय त्माचा ऩदोन्नॊतीचा काभ केरा अवेर तय त्माचा ऩदोन्नॊतीचा जे ऩद आशे त्मा ऩदारा 
ऩदोन्नॊतीरा तो ऩात्र अवेर पक्त ऩद नाशी तय त्मारा त्मा ऩदाची पक्त लेतन शे्रणी देणे  अमबप्रेत 
आशे. आऩण ज्मा ज्मा रोकाॊना कारब्ध ऩदोन्नॊती देणे अऩेक्षषत शोती , भागच्मा तीन भदशन्मा ऩूली 
आऩण एक डडऩेळी घेलून काशी रोकाॊना आऩण ऩदोन्नती ददरेरी आशे आता आनणखन वाधायणता : 
150-175 रोकाॊची आता नव्माने मादी तमाय केरेरी आशे .म्शणजे वाधायण वभजा एक मरऩीक 
लगा,वॊलगााभध्मे एक कभाचायी आशे जे गेल्मा फाया ल ऴााऩावुन मरऩीक म्शणुन काभ कयतो मरऩीकाॊची 
वॊख्मा 50 अवेर आणण लरयष्ठ मरऩीकाॊची वॊख्मा वभजा 10 ककॊ ला 15 अवेर तय 50 रोक लरयष्ठ 
मरऩीक 12 लऴाात शो णाय नाशीत भग ह्माॊना 12 लऴाानॊतय त्मा लरयष्ठ मरऩीकाची ऩदोन्नती देणे 
अमबप्रेत आशे . ऩद देणे अमबप्रेत नाशी त्माभुऱे आऩण कोणालय अन्माम कयतोम अळातरा बाग नाशी 
ह्माॊना काभ न देता ळावनाकडुन डपे्मुटेळनलय भागलतो अळातराशी बाग नाशी तो आऩल्मा भॊजुय 
स्टापीॊग ऩॅटनाचा बाग आशे आणण आजमभतीरा आऩल्माकड ेचाय ददलवाऩुली ते आदेळ  शोलुन पक्त 
ऩरयतनषागधन दोन वशा . आमुक्त ळावनाच े आरेरे आशेत . आऩल्मा भशाऩमरकेच्मा आस्थाऩनालय 
ळावनाचा कोणताशी दवुया वशा. आमुक्त नाशी. 
रयटा ळशा :- 
 माचा अथा आऩरा फोरामचा अथा अवा आशे की त्माॊची तुम्शी ऩदोन्नती वॅरेरयच्मा दशळोफानी 
करू ळकतात ऩरुतु तुम्शी त्मारा त्मा ऩदबाय देलू ळकत नाशी त्माचा अथा अवा झारा. 
भा. अततरयक्त आमुक्त :- 

भा. भशाऩौय भशोदमा , आऩल्माकड ेवशा . आमुक्त वभकष ऩद जे आशेत , ह्मा ऩदालय वला 
अऩरीच भॊडऱी काभ कयीत आशे . टॅक्वचा चाजा ऩण आऩल्माच भाणवारा आशे . वाभान्म प्रळावनाचा 
शी चाजा आशे, वशारा वशा लाडा रा शी आऩल्माच भाणवारा चाजा आशे. 
रयटा ळशा :-  
 भी त्मा फद्दर नाशी वलचायत भाझाप्रश्न काम आशे की आऩण त्माॊना लेतनशे्रणी लाढलरेरी आशे 
त्मा ऩदाच्मा दशळोफाॊनी ते भी भान्म कयते ऩयॊतु त्मा ऩदाच्मा दशळोफाॊनी त्मारा ऩदबाय ददरा नाशी. 
भा. अततरयक्त आमुक्त :- 
 वला ऩदबाय ददरेरीच आशेत. 
रयटा ळाश :- 
 नाशी वय. 
भा. अततरयक्त आमुक्त :- 
 कोणत्माशी ऩदालय ळावनाचा अगधकाय नाशी. 
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नमना म्शात्र े:- 
 भशाऩौय भॅडभ तुभच्मा ऩयलानगीने फोरते , आमुक्त वाशेफ ह्मा मभया बाईंदयभध्मे फयेचवे रोक 
ऩयभानॊन्ट आशेत काशी कभाचायी ठेका ऩध्दतीने आशेत ऩण जी ऩयभानॊट  रोक आशेत , ती वकाऱी 
शजेयी रालून ऩऱून जातात , काभच कयत नाशी कुठेतयी कोण भोटयवामकरलय कपयते , कोणीतयी 
भुराॊना वोडामरा गेरे. फामकोरा घेऊन ळॉवऩॊगरा गेरे अवे वगऱेच चारु आशे त्मावाठी काम कयणाय 
ते वाॊगा कायण आम्शी फघतो ना तक्राय कयतो तयी वुध्दा कायलाई शोत नाशी . त्माच्मालय काम कयणाय 
ते वाॊगा.  
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ, वातला लेतन आमोग देण्माचा वलऴम आशे. ळावनाने वाॊगगतरे आशे आऩण देतो 
वातला, आठला, नलला काम दशाला ऩण लेतन आमोग देऊ . आऊट ऩूटच काम आज ऩरयस्स्थती अळी 
आशे ऩामरकेभध्मे , भशाऩौय भॅडभ , अगधकाऱमाॊची 50 टक्के काभ तय नगयवेलकच कयतात , प्रबाग 
अगधकायी आशेत ळशयाभध्मे पेरयलाल्माॊचा आणण अनगधकृत फाॊधकाभाचा भोठा वलऴम आशे . 
नगयवेलकाॊनी तक्राय केल्मामळलाम काशीच कायलाई शोत नाशी आणण नगयवेलकाॊनी तक्राय केल्मानॊतय 
कायलाई काम शोते की ज्माॊनी तक्राय केरेरी आशे त्माच नाल ऩदशरे जाते . ज्माॊनी अनगधकृत फाॊधकाभ 
केरेरॊ आशे त्माच्माजलऱ ककॊ ला लॉडा ऑकपवय काम कयतात रोकप्रतततनधीरा फोरलतात ह्मा आम्शी 
कायलाई कयतो . भग लॉडा ऑकपवयच काभ काम . आऊटऩूट कधी देणाय आशेत , एलढी ऩगायलाढ देतो 
आशोत. द्मामरा शयकत नाशी , कभाचायी आशेत द्मामराच ऩादशजे ऩण त्माॊच्माजलऱ ज्मा  प्रभाणात 
ऩगाय घेत आशेत , ज्माप्रभाणे वयकायी नोकयी मभऱारी आशे . त्मारा रयझल्ट देणाय आशेत की नाशीत 
ककत्मेक अगधकायी अवे आशेत की त्माॊना ऩामरकेने पोन ददरेरे  आशेत. ऩामरका पोनची त्रफर बयते . 
तुभच ेपोनच उचरणाय नाशी ते व्शॉट्वॲ ऩ केरे तय रयप्राम नाशी देणाय ह्मा अगधका ऱमाॊची 
झाडाझडती कधी घेणाय आशोत . आऩण आणण ह्मादठकाणी ळावनाने जो गोऴलाया ददरेरा आशे , 
आस्थाऩनालयचा खचा पक्त 32% भग त्माभध्मे अस्थाई कभाचायी कुठ गेरे, मळषक कुठ गेरे, इनकभ 
तय तेलढेच आशे भग त्माॊचा खचा तेलढाच आशे भग त्माॊचा खचा गोऴलाया भध्मे का नाशी दाखलरा  
आशे. कॅवऩटर इनव्शेस्टभेंटच्मा बाड्माऩोटी वाॊगगतरे आशे . ऩयभानॊट इनकभ आशे . आणण 10% 
त्माच्माभध्मे लाढ शोणाय आशे ऩयभानॊट इनकभ भा . आमुक्त वाशेफाॊना मभऱत नाशी लधाभान पें न्टवी  
फी.ओ.टी. लय फाॊधनु ददर त्मच्मजलऱून ठयावलक यक्कभ ऩामरकेरा मभऱणाय शोती . दोन लऴा झारी तो 
कोटााभध्मे गेरा , स्टे आणरा ऩामरकेचा इनकभ फॊद त्माचा धॊदा जोयदाय चारू शी लस्तुस्स्थती आशे . 
दोन वभान भॊददय ऩामरकेने बाड्माने ददरी वप्टेंफयभध्मे त्मा ठेकेदायाने काशी अटी भानल्मा , अटीॊच 
उल्रॊघन केर म्शणून ठेका यद्द केरा कोटाऩात गे रा स्टे घेलून आरा ऩामरकेचा  उत्ऩन्न फॊद त्माचा 
उत्ऩन्न चारु अळा प्रकाये शा जो गोऴलाया ददरेरा आशे . त्माच्माभध्मे अळा काशी फाफी दाखवलरेरमा 
आशेत की ऩामरकेच वला काभकाज अगदी व्मलस्स्थत चारर आशे . वव्शे चारु  आशे प्रॉऩटी टॅक्वचा 
आणण कम्ऩरीट शोणाय आशे आणण त्माच्माभध्मे 50 कोटीॊची लाढ शो णे गशृीत धयरेरी आशे . कुठुन 
आणनाय 50 कोटी? फजेट पुगलता त्माप्रभाणे गोऴलाया वुध्दा प्रळावनारा गयज नव्शतीना ॲ क्चअुर 
कपगय द्माना आम्शारा आज आस्थाऩनालयचा खचा 50% च्मालय आशे . मवध्द करून दाखलु ळकतो 
गोऴलायाभध्मे पक्त 32% ददरेरे आशे आणण जय वातला लेतन आमोग द्मामचा अवेर, अस्थाई 
कभाचाऱमाॊच काम वलचाय कयणाय आशात , मळषकाॊचा काम वलचाय कयणाय . ते ऩण ऩामरकेचचे कभाचायी 
आशेत. ह्मा वला गोष्टीॊचा वलचाय कया आणण ज्मा अगधकाऱमाॊना आऩण शी लेतन लाढ देतो त्मा 
अगधकाऱमाॊ जलऱुन भॅक्वीभभ आऊव -ऩूट कवे मभऱेर दृष्टी कोनातुन कायलाई कया , एलढीच भाझी 
वलनॊती आशे.  
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प्रबात ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, अतनर वालॊत माॊनी जे भत भाॊडरे त्माच्माळी भी त्रफरकुर वशभत आशे. कायण 
तो गोऴलाया वदोऴ आशे. त्माच्मात ऩदशरा भुद्दा जे अस्थाई कभाचायी आशे ते दाखलरेच नाशी भग तो 
खचा कुठे गेरा. भा. आमुक्त वाशेफ खयतय ऩदशरे तय तुभचा स्लागत भागच्म आमुक्ताॊनी खऩू चाॊगरा 
काभ केरॊ प्रत्मेक आमपक्ताॊनी इथे चाॊगर काभ केरेर आशे. आऩण अगलत्मारा नभस्काय कयतो ऩण 
भालऱत्मारा नभस्काय कयतो , भागच्मा आमुक्ताॊना ऩण खऩु खऩु अमबनॊदन आणण त्माॊना शी चाॊगरी 
ऩोस्ट मभऱाली अळी अऩेषा आणण तुभच्मावाठी ऩण  आभच्मा कडुन खऩू खऩू ळुबेच्छा की ह्मा 
ऩामरकेभध्मे आऩल्मा कडुन चाॊगरे काभ शोईर . आऩल्मा ऩरयषेत्रात अवताॊना त्माॊना घेतरे नाशी. ऩयॊतु 
तो त्माॊना इथे नाकायण्माचा आऩरा भेन उदे्दळच अवा शोतो की त्माॊचा अततरयक्त बाय आऩल्मालय 
मेणाय शोता आणण तो फजेटलय आऩरा ऩरयणाभ कयणाया शोता . म्शणुन आऩण तो अवे ठयर की 
आऩण ्आलश्मकतेनुवाय काॉन्ट्रक्ट ऩध्दतीने ते मळषक घेलु ह्माचा उदे्दळ अवाच शोतो की  आऩ ल्मा 
ततजोयीलयचा जो बाय आशे तो आऩ ल्मा ऩामरका प्रळावनाच्मा काभी माला 50% ऩेषा जास्त आऩरा 
आस्थाऩनालयचा खचा आशे ह्मा भताॊळी त्माॊच्मा त्रफरकुर वशभत आशे . ऩरुतु तो खचा इथे दाखलरा 
गेरा नाशी. वाशेफ ह्मा भशानगयऩामरकेचा इततशाव तुम्शी जाणुन घेतरा तय इथे कभाचाऱमाॊच्मा वलऴमी 
जेलढे ऩण धोयणात्भक तनणाम घेतरे गेरे कभाचाऱमाॊच्मा दशताच्माच दृष्टीने घेतरे गेरे एकदाशी 
कभाचाऱमाॊच्मा अदशताचा वलचाय के रा गेरा नाशी आज शी आम्शारा कऱत शोत . त्माॊनी मेलूण 
वबागशृात फोरर आणण आम्शी आभच्मा आढाला फैठकीत फोररो की शा गोऴलाया वदोऴ आशे . ठयाल 
केल्मानॊतय ऩामरकेच्मालय आगथाक तान जानलणाय आशे . ऩरुतु तयी शी आम्शी कभाचाऱमाॊच्मा दशताचा 
प्रश्न वलचाय करुन शा ठयाल इथे भाॊडरेरा  आशे. आऩल्मावाठी वाॊगते आमुक्त वाशेफ ह्मा 
भशानगयऩामरकेने कधीशी कभाचाऱमाॊच्मा वानुगशृ अनुदानाचा वलचाय प्रस्ताल पेटाऱरा नाशी . कधी जयी 
आम्शी 5 रूऩमाचा प्रस्ताल केरा भरा अवे लाटते की आभच्मा वलयोधी ऩषाॊनी वशा रुऩमाचा प्रस्ताल 
केरा. वाॊगण्माचा तात्ऩमा शे आशे की तो आभचा वलयोधी ऩष अवु दे इतय ऩषाच ेरोक अवु दे ककॊ ला 
वत्ताधायी अवु दे इथरा प्रत्मेकाॊनी कभाचाऱमाॊचा दशताचा प्रश्नाचा वलचाय केरेरा आशे . तय आम्शी तोच 
वलचाय केरा आशे वानुग्रश अनुदानाच्मा फाफतीत वुध्दा कधी त्माॊना कभी केरे नाशी नमना ताईने जो 
वलऴम उचररा कक इथरा कभाचायी एकतय ऩॊन्चीॊग कयतो ककॊ ला  वशी कयतो आणण गाल बय कपयत 
अवतो ह्मा गोष्टी वलांना भादशती आशेत . वलयोधी ऩषाॊना भादशती आशेत आम्शाराशी भादशती आशेत . 
ऩयॊतु तो कभाचायी आशे ऩामरकेचा तो एक ताव काभ कयतो तयी आम्शी  त्मारा ऩाठीळी घातर आशे . 
वाशेफ ळावनाने नलीन आणणखन एक तनणाम घेतरा आशे ऩाच ददलवाॊचा अठलडा केरा आशे म्शणजे 
आता त्माॊना वशा ददलव ऩण बयामरा नको आशेत. त्माॊना ऩाच ददलवाभध्मे अठलडा बयामचा काभ 
आशे. ह्मा वगळमा गोष्टी रषात घेलून आज त्माॊना वातला लेतन ऩायीत केरा आशे. त्माॊच्माकडुन कव 
काभ कयन घ्मामच शी वॊऩुणा जफाफदायी आऩरी फनते. आणण भरा अवे लाटते तुम्शी तुभची जफाफदायी 
व्मलस्स्थत ऩाय ऩाडार कायण तुम्शारा भॊत्रारमाऩावुनचा अनुबल आशे. ऩण एकच वलनॊती आशे की ह्मा 
वगऱमा गोष्टीॊचा आजऩमतं जो ऩरयणाभ झारा आशे . ह्मा ऩामरकेच्मा वेलेलय तो ऩरयणाभ ह्माच्माऩुढे 
वुधायरेरा ददवरा ऩादशजे शीच ह्मा ठयालाच्मा दृष्टीने आऩल्माकडुन अऩेषा कयते आणण आऩण 
नलतनलाागचत आशोत , ह्मा ऩामरकेच्मा भाध्मभातुन , ह्मा ऩामरकेरा चाॊगरी मळस्त रागेर शे तुभच े
ऩदशरे काभ अवेर . फाकीच ेकाभ नॊतय आशेत जो मळस्ताचा बाग आशे जो कामा कयण्माचा बाग आशे 
जो काभ कयण्माचा बाग त्माच्मालय तुभचा तनमॊत्रण अवालॊ अळीच अऩेषा आशे. 
ददऩीका अयोया :- 
 वाशेफ भादशती अळी शली शोती की , आणणखन कुठे भशायाष्ट्राभध्मे “ड” लगााची ऩामरका आशे . 
कुठे शे वातला लेतन आमोग रागु झारेरा आशे . कुठे तयी झारेरा आशे का? कायण आऩरे जे उत्ऩन्न 
आशे फोरतोना खचा रूऩमे औय आभदनी अठन्नी एैवा ना शो जाम कई ध्मान यखेगा . ळावन की तयप 
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वे आमा शै तो मश फॊधनकायक शै औय शभे कयना शै फट कशा शभ रोग नॉम्व को ऩारते शुऐ देखते 
शुऐ रुल्व अॉन्ड येग्मुरेळन को कई शभाया फजेट जो शै लो वाया उऩय तनच ेशो जामे उवका ध्मान यखे. 
वुयेळ खॊण्डरेलार :-  
 आमुक्त भशोदम लैवे भें इव वलऴम ऩे रषलेधी दोशया था रेकीन भुझ ेएवा रगा की आऩकी 
ऩशरी वबा शै, इवरीए जल्दी ऩुयी शो जाएगी रेकीन लेतन आमोग का ठयाल शोने के फाद भें बी वबी 
वदस्म की ळॊका शै , उनका वभाधान शभ कयेंगे रेकीन भेया एक वलऴम ऐवा शै भशाऩौय भॅडभ अ मब 
शभाये वन्भानतनम मभत्र. 
अतनर वालॊत :- 
 बाई आऩ क्मु वभाधान कयेंगे फैठै शै ला डामेवऩे  
वुयेळ खॊण्डरेलार :-  
 भें उनको शी फोरा भें लो वभाधान कयेंगे ळामद आऩ को दशॊन्दी वभज भें नशी आई आऩको 
वाशेफ भी अवेच फोररो की आऩण त्माॊच ेवभाधान कयार वाशेफ वलऴम अवा आशे की, आता आभच्मा 
मभत्राने एक वाॊगगतरे की आऩण लाढ केरेरी आशे  ते ठीक आशे ऩण जे आऊट ऩुट आशे त्माच्मावाठी 
त्माॊनी जे तनलेदन केर आशे वाशेफ वलऴम अवा आशे की ,भशाऩौय भॅडभ तुम्शारा ऩण ् ऩत्र ददरेरा आशे, 
आमुक्ताॊना ऩण ऩत्र ददरेर आशे . शभने मभया बाईंदय के वफवे लीकट वभस्मा शै  ट्राकपक वभस्मा के 
मरए शभने मभया बाईंदय भशानगयऩामरका वे 75 लाडान इव ट्राकपक डडऩाटाभेंट को शभने ददए शै एक 
लाडान का योज का एक शजाय ऩचाव रूऩमा भतरफ 31 शजाय के आव ऩाव उनका ऩगाय लोबी आठ 
घॊटे का ऩगाय शै रेककन लो लॉडान कयता क्मा शै लो लाडान वुफश ट्राकपक डडऩाटाभेंट जाता शै 9 फजे 10 
फजे उधय कामळभीया भें जाकय शजेयी रगाता शै 11 फजे स्ऩॉट ऩे आऐगा लशा आयाभ वे उवका क्मा 
काभ शै आज तक ककवी को ऩता नशी शै मश ऩुया वबागशृ को ऩता नशी शै की शभ दो-दो कयोड रूऩमा 
खचाा कय यशे शै रेककन ट्राकपक के मरए डडऩाटाभेंट भें ककधय खडा शै क्मा कय यशा शै ककतने लाडान आ 
यशे शै ककतने लॉडान छुट्टी ऩय शै वय भेंने उनका शजेयी का येकॉडा तनकारा क्मा मश वॊबल शै की 50 
लाडान की ऩगाय दे यशे शै औय योज 49 लाडान,48 लाडान,50 लाडान डरेी उनको ऩगाय दे यशी शै वय भें 
आऩका फताता शुॊ शभाये बाईंदय लेस्ट भें  शभने भशानगयऩामरकावे फाॊधकाभ वलबाग ने ट्राकपक 
डडऩाटाभेंट को देड भदशने ऩदशरे रेटय ददमा डडवेंफय भदशने के आणखय भें की भॅक्वेव भॉर के ऩाव भें 
जशाॊ वे आऩ आते शै टेंफा योड इव काभ को डाॊफयी कयन कयना था डाॊफयी कयन कयने के मरए शतने 
तनमोजन कयने के मरए फाॊधकाभ वलबाग ने खाॊत्रफत वाशफ ने उनको रेटय ददमा , वय ऩलने दो भदशने 
तक उनका रयप्राम नशी आमा रयप्राम नशी आने के फाद भें खदु चाय फाय जाके लशाॊ ऩे पॉरऩ कयने 
के फाद भशाऩौय भॅडभ उनको वाईट ऩे ददखाने के फाद भें तफ जाकय शभको ऩयमभळन ददमा की आऩ 
डाॊफय का काभ कयो वय शभने उनवे भाॊग ककमा  थाकी दो लाडान लशा ऩय जगश ऩय उऩस्स्थत यशने 
चादशए एक लाडान शभको नशी ददमा भें दो -दो तीन-तीन लाडान खाॊत्रफत वाशफको फुराके ऩुतछए इनको 
75-75 लाडान का शभ ऩैवा दे यशें शै . इन ऩय कयोडो रूऩए खचा कय यशे शै औय शभाये योड का काभ 
चारू शै शभायी जगश ऩय काभ चारू शै औय श भ इनवे भाॊग कय यशे शै औय शभको लाडान नशी दे यशे 
शै. वय लवोला ऩय जाके खड ेयशते शै मभया बाईंदय का वभस्मा लवोला नशी शै . मभया बाईंदय की 
वभस्मा जॊशा ऩय योज वफश श्माभ टॅ्रकपक शोता शै बाईंदय स्टेळन ऩय एक लाडान नशी शै भशाऩौय भॅडभ 
आऩको भारुभ न शी शोगा वुफश बाईं दय रोकर के टा ईभ ऩय एक लाडान नशी शोता शै . 11-11 फजे 
आकय लाडान ड्मुटी कयते शै औय लशाॊ लाडा न कयते क्मा शै लो लशाॊ ऩे ऩी आम के वाथ भे रेके उनकी 
उनकी ऩाणी की फॉटर रे कय घुभ यशे शै उनके वाथ भें उनकी चपयामवगीयी कय यशे शै 
भशानगयऩामरका ऩैवा उवकी मरए थोडी देती उनको  भेया भानना शै की भा . आमुक्त भशोदम तनमोजन 
वमभती का वबाऩती शोने के फाद भेंने ऩदशरा वलऴम मश मरमा थाकी लाडान की जफाफदायी शै लॉडा 
ऑकपवय को लशाॊ के स्थातनक नगयवेलक को ऩता शोना चादशए की भेंये लॉडा भें ककव -ककव नाके ऩे 
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कौन-कौन वा लाडान की ड्मुटी शै कर कोई लशाॊ  ऩय ट्राकपक शोता शै तो उव लाडान को स्जभेदाय ठशया 
वकते शै. नशी तो कुछ भारुभ मशा ऩे औय शभने उनवे कशा था रेककन भशाऩौय भॅडभ मश वुनने के 
मरए तमाय नशी. मश कश यशे शै की शभायी जफाफदायी स्थान आऩ तनस्श्चत करयए कशा ऩय लाडान की 
जरुयत शै रेककन शजेयी शभ रेंगे ऩगाय शभ दे  यशे शै उनको औय शजेयी लाक लो रोग रे यशे शै भेया 
कशने का भतरफ मश मभया बाईंदय की ट्रा  कपक वभस्मा तबी वरग वकती शै जफ शभको ऩता शै भें 
इव मरए आऩवे कश यशा शुॊ क्मुकी भेंने पॅ्रक्टीकरी अनुबल मरमा शै की योज लाडान की शभको मरस्ट 
दद गई थी मश मश लाडान की मशा मशा ऩे  जफाफदायी शै भशाऩौय भॅडभ भेंने उनको पोन ककमा एक 
लाडान घयऩे फैठा शै दवुया लाडान कशता मश कक भेंने तो नोकयी छोड दी , मवया लाडान कशता शै तो मशी 
नशी भुझ ेवभज भें नशी आयशा की आऩ कयोडो रूऩए ऩगाय दे यशे शै औय शजेयी लो रोग रे यशे शै 
भशाऩौय भॅडभ तुयॊत इवऩय कायलाई शोनी चाशीए. 
भा. भशाऩौय :- 
 वुयेळ खॊण्डरेलारजीको आमुक्त वाशफ उत्तय देंगे. 
नमना म्शात्र े:- 
 भशाऩौय भॅडभ आमुक्त वाशेफ वुबाऴचॊद्र फोव भैदाना जलऱ ळॊबय ते दोनळ ेफव रागतात तीन 
चाय लेऱा वबागशृाभध्मे जास्त फोररी तयी वुध्दा ती आताऩमतं काढरेरी नाशीत त्मा फवलाल्माॊ च्मा 
डोक्मालय कोनाचा शात आशे भरा भादशती नाशी ऩयॊतु त्मा वला फव भुॊफई लरून इकड ैआऩल्माकड े
मेतात. 
लऴाा बनुळारी :- 

भशाऩौय भॅडभ एक जानकारय चादशॊए लाडान का क्मा ऍज्मुकेळन कुछ देखते शै क्मा ? एक 
मवव्शीर इॊजीतनअय शभाये मॊशा ऩे काभ कयते शै उनका ऩगाय 13 वे 14 शजाय इनको शभ रोग 31 
शजाय भदशने का ऩगाय देते उवके फाद भें बी वुयेळ खॊण्डरेलारजीने जो फोरा लो गरत नशी फोरा लो 
वशी शै औय ड्मुटी ऩे बी नशी कपय बी शभ रोग 31 शजाय वे ज्मादा ऩगाय दे यशे औय जो मवव्शीर 
इॊस्जतनअय शै एलढे अभ्माव करुन आऩल्मा इथे आशे आणण ते प्रत्मेक ददलव ड्मटुीलयती अवतात जेलढे 
मवव्शीर इॊजीतनअय आशेत त्माॊच्मात ऩलाय वाशेफ आशेत त्मारा तेया ते चौदा शजाय ऩगाय. 
जुफेय इनाभदाय :   

वॊधी आम्शारा आम्शी कधी भागीतरी वलयोधी ऩष आशे . शी ऩशीरा वबागशृ अवेर शी 
भशानगयऩामरका अवेर , आमुक्त भशोदम वत्ताधायी ठयाल कयतात आणण त्माच्मा लय वलयोध कयतात 
खयोखय तुम्शारा शा वलऴम आणामच्मा आधी त्माॊच्माळी चचाा केरी ऩादशजे शोती वदस्माॊफयोफय खयोखय 
तुम्शी कोणाच्मा फाजूरा आशेत. चचाा त्माॊनीच कयामची, ठयाल त्माॊनीच कयामचा. 
ददनेळ जैन :- 

 ऩुये मभया बाईंदय की भशाऩौय शै , ऩदशरे तो भशाऩौय भॅडभ का धन्मलाद , ऩुये वबागशृ का 
कयने की प्रळावन का कयते औय वातला लेतन आऩने रागु ककमा उवके मरमे भेया प्रश्न एैवा शै की 
लाऴीक जो खचा इवके अॊदय आमेगा वातला लेतन भे लो 145 कोटी का खचा अॊदाजीत अऩेक्षषत फतामा 
शै उवभे, इवके अॊदय वेला भतरफ अस्थाई कुछ शै जो वेला तनलतृ्त उन का पी वाथ भे इवभे शोटर 
भाया शै 145 कयोड भे जो 145 कयोड लावऴाक खचाा आऩने फतामा शै, मश खचाा अस्थामी अगधकायी जो 
काभ ऩे शै , की वेलातनलतृ्त लेतनधायक कुॊ टुॊफ तनलतृ्तीलेतन धायक माॊना रागु उनकाबी वाथ भे शै  
नशी तो पीय ऩता चशेगा औय बी ज्मादा फजेट शोगा तो अऩना फजेट बी वॊतुरन कशीना कशी शोना 
चाशीए तो भादशती मभरेगी तो अच्छा यशेंगा 
भा. भशाऩौय :-  

वफका वलार शै, वफका एक वाथ भे अन्वय देंगे| 
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जुफेय इनाभदाय :-  
भशाऩौय भॅडभ, धन्मलाद वलयोधी ऩषारा वॊधी ददरी त्माच्मा फददर धन्मलाद. आमुक्त भशोदम 

आऩण एक प्रळावकीम अगधकायी शमा ळशयारा  राबरेरे आशात प्रळावकीम काभकाज म्शणजे , 
प्रळावकीम अगधकायी म्शणजे त्माच प्रळावकीम काभकाजचा भादशय खय तय शा वलऴम एक वलळऴे वत्र 
ठेलून शमाच्मालयती चचाा कयामरा ऩादशजे कायण माचा आगथाक बूदॊड आभच्मा अथावॊकल्ऩालय मेणाय 
आशे, आभच ेमभत्र अतनर वालॊत वदस्म माॊनी जी फा जू भाॊडरी की 32% पक्त खचा दाखलरा जातो 
आस्थाऩनेचा तवे नाशी आभच्माकड ेअस्थाई आस्थाऩना वुध्दा आशे , त्माचा खचा शी आस्थाऩनेलयच 
आशे. आम्शी त्माॊच ेप्रीन्वीऩर एम्ऩरॉ म अवल्माभुऱे आभची जफाफदायी आशे खयी ऩयस्स्थती आभच्मा 
वुका कचया उचररा जातो आयोग्म वलबागाच्मा भाध्मभातून त्माच्मालयती कोटमालधी रूऩमे खचा शोतो, 
लनवलबाग आभच्मा ठेक्मा ऩध्दतीलय, ऩरयलशन ठेक्मालय लाडान 50 शून अगधक ठेक्मा ऩध्दतीलय वाशेफ 
आयोग्म वलबागाभध्मे m.p.w कभाचायी त्माच्मानॊतय फारलाडमा शे वगऱे काशी ठेका ऩध्दतीलय आशेत , 
कय वलबाग आजच्मा तायखेत वलेषण ठे का ऩध्दतीलय, वॊगणकचारक आम्शी लायॊलाय त्माॊची दय लऴी 
भुदतलाढ कयत अवतो ती आभच्मा ठेका ऩध्दतीलय म्शणजे खचा 50 टक्माॊशून अगधक आशे तुम्शी शे 
ऑडडटचॊ ऩुस्तक घेलून फवा तूम्शी आरात आता माच्मालयती थोडवॊ तुम्शारा अभ्माव कयाला रागेर 
शमा खयी अथा व्मलस्थेचा त्मानॊत य वुध्दा प्रळावनाचा गोऴलाया म्शणजे त्माचा खयॊ तय भुद्दा आशे 
वातला लेतन आमोग लेतन त्माॊचा लाढरा ऩादशजे आम्शारा त्माचा दु :ख नाशी कभाचायी आशेत त्माॊचा 
लेतन लाढरा ऩादशजे त्माॊची शी गयजा आशेत , त्माॊचाशी कुॊ टुॊफ आशेत त्माॊनी त्माचा लेतन जे काशी ते 
घेत आशेत , खयोखय त्माॊनी तवा काभ करून दाखलाल , त्माॊनी त्माॊच्मा जफाफदाऱमा ऩाय ऩाडल्मा 
ऩादशजे, इथे 50 कोटीशून अगधक रुऩमा भारभत्ता आणण नलीन इभायत माच्मा भाध्मभातून आऩल्मारा 
प्राप्त शोणाया अवा भुददा नॊ . दशा शमा गोऴालायाभध्मे त्माॊनी ददरेरा आशे वाशेफ गेल्मा ऩाच लऴााचा 
अथा वॊकल्ऩ उचररा ना तय तुम्शारा 60%. तपालत उत्ऩनाच्मा फाजुभध्मे आणण आम्शी दय 
अथावॊकल्ऩाभध्मे शा वलऴम भाॊडरेरा आशे . 60% तपालत अवताॊना तुभचा ऩडरेरा खचा पक्त 
आस्थाऩनेलयच आरेरे तुभचा उत्ऩन्न, पक्त तुम्शी आस्थाऩनेलयच खचा कयणाय का फाकीची वलकावाची 
काभॊ आम्शी पक्त  कजा भाध्मभातून कयामची, कजालय आम्शारा काम इन्टे्रस्ट  दमाला रागत नाशी , 
व्माज रागत नाशी का? आम्शी वषभ अवू ळकतो पक्त आभच्माकड ेऩैवा उऩरब्ध ्  नवतो कायण का 
आभच ेकभाचायी ददरेल्मा जफाफदाऱमा कधीच ऩूणा कयत नाशी. कय वलबाग आभचा भोठा वलबाग एकच 
उत्ऩन्नाचा स्त्रोत्र आशे दवुया आभच्माकड ेउत्ऩन्न नाशी, इभायत फाॊधकाभ वलकाव शा काम त्मारा काशी 
मरमभटेळन आशेत . ळशय झारा तततका वलकवीत शोलून झारेरा आशे . आता उत्ऩॊनाचा स्त्रोत म्शणजे 
आभच्माकड ेपक्त कय वलबागाच ेआशे . ह्मा कयवलबागाच्मा काभकाजाच्मा ऩध्दती चाररेरा आशे. एक 
एक पाईर आशेत ना वशा वशा भदशने अवे ऩडरेरे अवतात . त्माच्मालयती ते अगधेकायी अवे फवतात 
त्माॊनाच भादशत नवतो कक ती पाईर आरी तयी कुठे आणण गेरी तयी कुठे शी अळी लाईट ऩरयस्थीती 
खयोखय प्रळावनाची आशे भी तुम्शारा ऩदशल्मा ददलळी बेटरो तेव्शाच वाॊगगतरे वाशेफ खचु्मांच्मा गाद्मा 
णझजल्मा उलर फाॊगडी कया प्रळावन खयोखय चाॊगरा चारलामचॊ अ वेर तय कुठे तयी फदर एक भोठा 
प्रळावककम फदर कयणे गयजेच ेआशे भी ठयालाच्मा वलयोधात फोरत नाशी ठयाल झारा त्माचा स्लागत 
आशे. ऩण वाशेफ भोठी जफाफदायी तुभच्मालय माच्मानॊतय मेणाय आशे . की अथावॊकल्ऩाचा आशे . अथा 
वॊकल्ऩ तमाय कयताॊना तुम्शी ऑडीटच ेरयऩोटाव घेलून फघा वाशेफ एक चाॊगरॊ काभ आभच्माकड ेगीते 
वाशेफाॊनी केरॊ शोत ऑडडटचा आणण त्माॊच्मानॊतय ऩाठलरे आशे अथावॊकल्ऩ तत्कारीन आमुक्ताॊच्मा 
काऱाभध्मे ऩुढच्मा चाय लऴााभध्मे एकशी काभ नाशी काढरॊ तयी आम्शी देमक आदा करु ळकत नाशी शी 
ऩरयस्स्थती त्माॊना आभच्मा वभोय आणुन ददरी शोती तयी लऴााचा स्ऩीर ओव्शय फतघतरा तय ऩुढच्मा 
वशा लऴााचा स्ऩीर ओव्शय तुभच्मा वभोय मेणाय आणण माचा जो त्राव आशे तो ह्मा ळशयालय आशे तोच 
आभचा ऩयाबल आशे. माच्मा वाशेफ फायकाईने रष द्मा शीच भाझी वलनॊती धॊन्मलाद. 
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भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ जे वलााच ेप्रश्न आशेत त्माॊचा खरुावा कयाला. 
भा. आमुक्त :- 
 आदयणीम भशाऩौय भॅ डभच्मा ऩुला ऩयलानगीने भी फोरत  आशे. फऱमाच वन्भानतनम 
नगयवेलकाॊनी प्रश्न भाॊडरे काशी कभाचायी /अगधकायी काभालय शजय शोतात नॊतय गामफ शोतात आणण 
भग काशीॊची वलांची म्शणता मेणाय नाशी. काशी अगधकायी/कभाचाऱमाॊची अत्ऩादकता व्मलशाय ककॊ ला अतत 
इकपमळमॊन्वी शी कभी आशे आणण भग आऩण त्माॊना ऩगाय कळारा लाढलामचा जवा वातला लेतन 
आमोग देतोम ऩगायलाढ देतो भग त्माॊच्मा कडुन तळी अऩेषा वगळमाॊनी कयणे आलश्मक आशे . तय भी 
वगऱमाॊना वाॊगु इच्छीतो की त्मा त्मा एच .ओ.डी. लय जफाफदायी टाकणाय आशोत आणण प्रत्मेकारा 
वलकरी टागेट देलून आणणख काशी लेगळमा ऩध्दती ने आऩण कभाचायी /अगधकाऱमाॊलय कन्ट्रोर ठेलण्माचा 
प्रमत्न करू कन्ट्रोर ठेलण्मात मेईर आणण वशास्जकच ते अगधकायी कभाचायी इथे अऩस्स्थत अवेर तय 
त्माॊच्मा उत्ऩादेक्तेलय नक्कीच ऩरयणाभ शोईर . तेलढे भी ह्मा वबागशृारा ग्लाशी देतो . दवुया भुद्दा 
तनघवारा की गोऴलाया वदोऴ आशे प्रळावनाने वातला लेतन आमोग तनमभत्ताने जो गोऴलाया ददरेरा 
आशे. त्माभध्मे पक्त स्थामी अगधकायी /कभाचायी दाखलरे आशेत आस्थाऩनेलयी र खचा 32 टक्के 
दाखलरा आशे . तो 50 टक्केच्मा लय आशे . भी ह्मा दठकाणी वाॊगू इस्च्धतो की आऩण जी लेतनलाढ 
देणाय आशोत वातला लेतन ज्माॊना रागू कयणाय आशोत ते पक्त स्थमी अगधकायी कभाचाऱमाॊचा रागू 
कयणाय आशोत . त्माभुऱे आता अस्थाई कभाचाऱमाॊनालय जो खचा शोतो  तो खचा तवाच शोणाय आशे 
कार वाशला लेतन आमोग अवताॊना जो खचा शोतो तोच खचा वातला लेतन रागू झाल्मालय शी शोणाय 
आशे कायण त्माॊना वातला लेतन आमोग रागु शोणायच नाशी त्माभुऱे खचाात ‘ए’ आणण ‘फी’ आऩण 
धयरॊ तय ‘ए’ म्शणजे स्थामीलयीर खचा आणण ‘फी’ म्शणजे अस्थामीलयीर खचा तय ‘फी’ आशे तो तवाच 
याशणाय आशे पक्त ‘ए’ भध्मे चेंज शोणाय आशे आणण ‘ए’ लयचा खचा आशे आता तो 32 टक्के आशे 
आणण ‘ए’ प्रव ‘फी’ दोन्शी धयरॊ तय 50% च्मा आवऩाव जाशीय . वातला लेतन आमोग पक्त ‘ए’ 
भध्मे ककॊ ला मेणाऱमा अगधकायी /कभाचाऱमाॊना देणाय आशोत म्शणुनच आम्शी 32 टक्के जो स्थामी 
कभाचाऱमाॊलय शोणाया अस्थाऩना शोणाया खचा आशे तो दाखलरा आशे त्मानॊतय एक वन्भा . वदस्माॊनी 
वलचायरॊ शोतॊ की कुठल्मा ‘ड’ लगा भशानगयऩामरकेत शा वातला लेतन आमोग रागू झारा भाझ्माभते 
जऱगाॊल भशानगयऩामरकेव रागू झा रेरा आशे एलढे भरा भादशती आशे . आणखी कूठे अवतीर तय 
भादशती घेलून वबागशृारा भादशती देण्मात मेईर . आता यादशरॊ आऩरॊ ट्रॉकपक लॉडान वबा वदस्माॊनी 
वाॊगगतल्माप्रभाणे ऩरयस्स्थती अवेर तयच अततळम वलधायक आशे. बमॊकय ऩरयस्स्थती आशे. ऩण ट्रॉकपक 
ऩोमरव आणण वॊफॊगधत कॉन्ट्रकटय माॊच्मा वोफत चचाा करुन शा प्रश्न वोडवलण्मात मेईर . ज्मा दठकाणी 
ट्रॉकपक लॉडानची खयॊच आलश्मकता आशे . अवे स्ऩॉट आमडेंन्टीपाम करून ट्रॉकपक ऩोमरव आणण 
वॊफॊगधत काॉन्टॅ्रक्टय माॊच्मा वोफत चचाा करून शा प्रश्न वोडवलण्मात मेईर . ज्मा दठकाणी ट्रॉकपक 
लॉडानची खयच आलश्मकता आशे . अवे आमडेंन्टीपाम करून ट्राकपक ट्राकपक ऩोमरवाॊकडुन आऩण तो  
रयतवय प्रोग्राभ घेलून की  अभुक चौकात इतके ट्राकपक लाडान ह्मा चौकात इतके ट्राकपक लाडान माॊचा 
टाईभीॊग आणण त्माॊची नाल आणण आलश्मकतेनुवाय त्माॊच्माकडुन भोफाईर नॊफय प्राप्त झाल्मानॊतय 
वन्भा. वदस्माॊना ते भोफाईर नॊफय कऱवलण्मात मेतीर म्शणजे भग वन्भा . वदस्माॊना त े क्रॉव 
व्शेरयपाम कयामचा अवेर तय ते करू ळकततर त्मानॊतय वुबाऴचॊद्र फोव चौकात प्रामव्शेट फवेव 
थाॊफतात अवा एक वन्भा . वदस्माॊनी तनलेदेत केरेर आशे . त्माची भादशती घेलून त्माच्मालय काय लाई 
कयण्मात मेईर . अथावॊकल्ऩाफाफत अततळम भोराची भादशती ददरी . आणण अथा वॊकल्ऩ ऩु ढच्मा 
आठलड्मात आम्शी तमाय कयामरा घेणाय आशोत ते तमाय कयता ना आऩल्मा वुचनाॊच आम्शी नक्की 
ऩारन करु. 
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भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजुय आशे . जे ऩाणी वलऴम चकुीच ेफीर गेरे आशेत त्माच्माभध्मे वुधायणा करून ऩयत 
ऩाठलामच ेआशे. 
भमरान डडवा :- 
 वय लन वजे ळन टू शा ल अ कामटोरयमा पॉ य द लॉडान एक क्रा मटेरयमा फनला क्लॉमरकपकेळन 
टे्रतनॊग कायण भी एक आरनेस्ट 20 लऴााचा भुरारा फतघतर शोत योड लय ट्राकपक कॊ न्ट्रोर कयताॊना 
त्मारा कोणी ऐकत नव्शत वो दे अगेन टोटर ट्राकपक क्रेअय. 
भा. आमुक्त :-  
 ट्राकपक लॉडान अऩॉईभेंट कयताॊना , भागची जुनी पाईर फघू  आऩण त्मालेऱी आऩण जी 
अऩॉईभेंन्ट केरी आशे त्माचा कयायनाभा केरा आशे त्माभध्मे अटी ळती इन्क्रुड केल्मा अवतीर त्मा 
फघुन घेलु आणखी त्माभध्मे काशी वुधायणा कयण्माची गयज अवेर तय आऩल्मा वुचना नुवाय वुधायणा 
कयण्मात मेईर ऩाणी ऩुय लठा फद्दर भगाळी फयाच डडवकळन झार  त्माभध्मे भी वाॊगु इच्छीतो की 
ऩाणी ऩुयलठ्माच ेलाढील त्रफर ददरे आशेत . ज्मा दठकाणी भीटय रागरे नाशी अळा शी दठका णाॊना त्रफर 
ददरेरी आशेत ककॊ ला काशी दठकाणी तेलढच ऩाणी मेत तयी वुध्दा त्रफर लाढील ददरेरी आशेत तय ह्मा 
वला प्रकयणाची चौकळी करून आणण त्मानॊतय वुधायीत त्रफर देण्माची कायलाई कयण्मात मेईर. 
प्रकयण क्र. 85 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका आस्थाऩनेलयीर स्थामी अगधकायी / कभाचाऱमाॊना दद . 
०१/०१/२०१६ ऩावून वुधायीत लेतनयचना (वातला लेतन आमोग ) रागु कयणेव आगथाक ल प्रळावकीम 
भान्मता मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र.  101 :- 

गोऴलाऱमात नभुद प्रभाणे भशाऩामरकेची वला ळावककम देणी ल इतय देणी आजतागामत लेऱच्मा 
लेऱी प्रदान कयण्मात आरेरी आशेत . भशाऩामरका कुठल्माशी प्रकायची थकफाकीदाय नाशी ल 
भशानगयऩामरकेचा कजाशप्ता फाकी नाशी . कजा ऩयतपेडीवाठी याखील तनधी उऩरब्ध आशे . दयलऴी 
बाड्माऩोटी कामभस्लरुऩी उत्ऩन्न मभऱत  आशे. माभध्मे दयलऴी 10 टक्के नैवगगाक लाढ शोत आशे . 
आस्थाऩना लेतनालयीर खचा 32.04 टक्के इतका आशे.  

भशाऩामरकेने ऩाण्माच्मा दयाभध्मे लाढ केरी आशे अवे नभूद केरे अवून लास्तवलक मा आगथाक 
लऴाात कोणतीशी दयलाढ कयण्माचा प्रस्ताल भा . भशावबेत भॊजूय केरेरा नवुन प्रळा वनाने वप्टेंफय – 
डडवेंफय 2019 मा कारालधीत ऩाण्माच्मा देमकाभध्मे लाढ केरी आशे ती चकुीची अवून ती यद्द कयाली 
ल नागयीकाॊना वुधायीत देमके अदा कयाली.  
 लयीर फाफीॊचा वलचाय करुन , मभया बाईंदय भशानगयऩामरका आस्थाऩनेलयीर स्थामी 
अगधकायी/कभाचायी तवेच वेलातनलतृ्त लेतनधा यक/कुटुॊफ तनलतृ्ती लेतनधायक माॊना याज्म ळावनाने 
वातव्मा लेतन आमोगात भॊजूय केरेल्मा वला मळपायळीॊवश वातला लेतन आमोग रागु कयण्माव ल 
मेणाऱमा खचााव आगथाक ल प्रळावकीम भॊजुयी शी भा. भशावबा देत आशे. 

वुचक :- श्री. योदशदाव ऩाटीर  अनुभोदक :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
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नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 86, लवई वलयाय ल मभया बाईंदय ऩुढे भुॊफईव जोडण्मावाठी येल्लेच्मा ऩस्श्चभ फाजूव 
फहृ्न्भुॊफई भशानगयऩामरका शद्दीतीर ददशवय मरॊक यस्त्माव जोडणाया , ६०.०० भी. रुॊ द यस्ता वलकाव 
मोजनेत भ.प्र. ल न. अ. १९६६ च ेकरभ ३७ अन्लमे दळावलणेफाफत. 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशायाष्ट्र प्रादेमळक ल नगययचना अगधतनमभ 1966 च ेकरभ 37(1) अन्लमे लवई वलयाय ल 
मभया बाइंदय ऩुढे भुॊफईव जोडण्मावाठी येल्लेच्मा ऩस्श्चभ फाजूव फशृन्भुॊफई भशानगयऩामरका शद्दीतीर 
ददशवय मरॊक यस्त्माव जोडणाया, 60.00 भी. रुॊ द यस्ता वलकाव मोजनेत वोफत जोडरेल्मा नकाळानूवाय 
दळावलणेफाफतचा पेयफदर प्रस्तालाव भॊजुयी देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
याकेळ ळाश :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजुय ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
प्रकयण क्र. 86 :- 
 लवई वलयाय ल मभया बाईंदय ऩुढे भुॊफईव जोडण्मावाठी येल्लेच्मा ऩस्श्चभ फाजूव फहृ्न्भुॊफई 
भशानगयऩामरका शद्दीतीर ददशवय मरॊक यस्त्माव जोडणाया , ६०.०० भी. रुॊ द यस्ता वलकाव मोजनेत 
भ.प्र. ल न. अ. १९६६ च ेकरभ ३७ अन्लमे दळावलणेफाफत. 
ठयाल क्र. 102 :- 
 भशायाष्ट्र प्रादेमळक ल नगययच ना अगधतनमभ 1966 च ेकरभ 37(1) अन्लमे लवई वलयाय ल 
मभया बाइंदय ऩुढे भुॊफईव जोडण्मावाठी येल्लेच्मा ऩस्श्चभ फाजूव फशृन्भुॊफई भशानगयऩामरका शद्दीतीर 
ददशवय मरॊक यस्त्माव जोडणाया, 60.00 भी. रुॊ द यस्ता वलकाव मोजनेत वोफत जोडरेल्मा नकाळानूवाय 
दळावलणेफाफतचा पेयफदर प्रस्तालाव भॊजुयी देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
 

वुचक :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर  अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :-  
 प्रकयण क्र . 87, ॲ न्टी कयप्ळन ब्मुयो कामाारमातून राचरुचऩत प्रकयणी अटक कयण्मा त 
आरेरे भशानगयऩामरकेतीर अगधकायी / कभाचायी माॊचलेय भा . न्मामारमात अमबमोग दाखर 
कयणेकयीता भा. आमुक्त माॊनी ददरेल्मा भॊजूयी प्रकयणाच ेअलरोकन कयणे. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 कमभळनय वाशेफ आणण वॊऩुणा वबागशृातीर वन्भा . वदस्म वाशेफ आभच्मा भशाऩामरकेभध्मे 
तनतीन याठोड माॊना  जन्भ-भतृ्मु दाखरा ह्मा कामाारमाभध्मे ॲ न्टी कयप्श्न ब्मुयो ने त्माॊच्मा लयती 
कायलाई केरी ह्मा ळशया भध्मे काभ कयताॊना इथरे कभाचायी आणण नगयवेलक अत्मॊ त प्राभाणणकऩणे 
वलवलध तनणाम घे त अवतात ऩयॊतु अळी काशी भॊडऱी आशे की त्माॊच्माभुऱे वातत्माॊने ह्मा 
भशानगयऩामरकेरा फदनाभ व्शाला रागतो. वाशेफ चकुा माॊच्मा अवतात, आता वातला लेतन आमोगाच्मा 
मळपायळी आऩण रागु कयतोम त्माच्माभुऱे अळा काशी चकुीची काभ कयणाये आशेत त्माॊना ह्मा 
वबेच्मा भाध्मभातून , ह्मा भशावबेच्मा भाध्मभातून वलनॊती कयण्मात मेते की चकुीची काभ थाॊफला 
म्शणजे चकुीची प्रलतृ्ती आऩोआऩ फॊद शोईर ह्मा आधी जलऱ जलऱ 25 एक कभाचायी आणण 
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अगधकायी ह्मा भशानगयऩामरकेतुन आम्शी  कयप्ळनने ऩकडरेरे आशेत . भग रो क प्रतततनधीॊने का 
फदनाभ व्शाल लतृ्तऩत्राभध्मे अगदी दयूगचत्र लाशीण्माभध्मे वातत्माने ह्मा ळशयाची फदनाभी शो अवते . 
ऩुन्शा आऩण अवा अलरोक नावाठी वलऴम आ णतो आणण ऩुन्शा त्मा कभाचाऱमारा आऩल्मा वेलेत 
वाॊबाऱून घेतो. भाझा अव भत आशे. ॲ न्टी कयप्ळनने ऩकडरेल्मा कभाचाऱमारा ऩुन्शा वेलेत घेलूच नमे 
ऩुन्शा आऩण त्माॊना लयच्मा ऩदालय जफाफदायी देतो कारऩमतं भ्रष्टाचाय कयताॊना ऩकडरेल्मा अगधकायी 
आऩल्माळी अत्मॊत नम्रऩणे फोरणय अगधकायी लयच्मा खचुीलय गेरा की ऩुन्शा त्माच काभारा वुयलात 
कयतो जी काभ रयतवय आशेत कामदेळीय आशेत ती नक्की कया ऩयॊतु शी कुठची ऩध्दत शी म्शणजे 
लाईट अवे लाटते की एक कभाचा यी ऩाण्माची राईन टाकण्मावाठी उत्त नरा अगधकायी 12 अगधकच े
शजाय रुऩमे भागत शोता आणण त्मालेऱेरा भरा शी फाफ रषात आरी भी कॉ न्वर ऑकपवयरा पोन 
करून वाॊगगतरे की आताच्माआता फदरी कया भग तो कभाचायी भाझ्माकड ेआल्मालय भरा वाॊगतो भी 
प्राभाणणक ऩणे काभ कयतो . तेंव्शा त्मारा वाॊगगतर भी का एलढा प्रभाणणक अवमळर तय घोडफॊदयारा 
तुझी पाय गयज आशे. तो उवने फोरा दयु ऩडगेा भेये को भुझ ेअळा प्रकायच ेशे कयतात . वाशेफ मभ एक 
ऩत्र ददर शोत तात्कारीन आमुक्ताॊना की अळा कभाचाऱमाॊलयती अळा अगधकाऱमाॊलयती आऩरी कृऩादृष्टी 
नको अऩेक्षषत आशे . वॊकेत अवे आशेत की ज्माॊना ज्माॊना अॉन्टीकयऩळनने ऩकडरॊ त्माॊना वेलेत घेतरे 
भग त्माॊ ना अगधकायी ऩदालय ठेला त्माॊना अकामाकायी ऩदालय ठेलू नका त्माॊना मवध्द करू द्मा ना 
त्माचा दजाा आणण भगच त्माॊनी त्माचा दजाा मवध्द केल्मानॊतय नाशी तय आता शजय झारा की 15-20 
ददलावात भग नगयवेलकारा काशी भादशत नवते , नगयवेलकारा इथे कऱत की नाशी नॊतय कऱरे की 
शा शा आऩरा अगधकायी आशे आणण तो ह्मा डडऩाटाभेंटचा गचप आशे . तय आऩल्मारा वलनॊती आशे 
नव्माॊने ऩदबाय स्स्लकायरा आऩण ळशयातल्मा जेलढ्मा चाॊगल्मा गोष्टी कऱतीर त्माच्मात लाईट शी 
गोष्टी कऱतीर ऩरुतु आऩण एकदा ह्मा वला कभाचाऱमाॊच आताऩमतं एक मादी तऩावुन ऩशा आणण 
त्माॊना कळा कळा प्रकायच्मा फदल्मा ददल्मा त्माचा शी फघा आणण आलरोकनाथा माच्मानॊतय वाशेफ 
आभची अळी भागणी आशे की ज्माॊच्मा लयती अवा दाला दाखर झारा त्माॊना ऩकडरॊ त्माॊना 
भशानगयऩामरकेच्मा वेलेत घेलु नमे घेतरॊ तय त्माॊना का अळा दठकाणी ठेला की ज्मादठकाणी ह्मा 
ळशयातल्मा कुठल्माशी व्माऩाऱमारा कुठल्माशी नागरयकारा त्माॊच्माकडुन पवलर जाणाय नाशी ध्न्मलाद. 
प्रबात ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ 15/01/2020 योजी भी वुध्दा एक तात्कारीन आमुक्ताॊना ऩत्र ददर शोत काढुन 
फघा कदाचीत तुम्शारा लाटेर म्शणजे वाॊगामरा नको वबागशृारा भादशतच नाशी भाझी ऩा ठ थोऩटत 
नाशी ऩण भी 1991 ऩावुन भी ह्मा वबागशृाची वदस्मा आशे आणण आता ऩमतं अवे फतघतर प्रत्मेक 
तीन चाय  वबा झाल्मा की एक तयी भ्रष्टाचायाच्मा प्रकयण मेतात . ठीक आशे तुम्शारा ते दाले 
कयण्मावाठी गुन्शा दाखर कयण्मावाठी तुम्शारा तो वलऴम आणाला रागतो आभच्मा आलरोकनाथा  ऩण 
भरा एक वाॊगा की अवे जेंव्शा शे रोक कायबाय कयतात तेंव्शा शे रोक आम्शारा वाॊगून कयतात आणण 
ककभी केर कयामच ेतुम्शी एक मरस्ट फघा की एका ध्मा भशाऩामरकेच्च्मा ह्मा एक -एका अगधकाऱमाॊनी 
ककती जनाॊ ना अॉटी कयऩळनने ऩकडरे  येकॉडा ब्रेक आशे . वॊऩुणा भशायाष्ट्राभध्मे  मभया बाईंदय  
भशानगयऩामरका एकभेल भशाऩामरका अवेर ततथे वगळमात जास्त अॉटी कयप्ळनभध्मे ऩकडरे गेरे शा 
ह्मा ळशयारा रागरेरा करॊक आशे . बूऴणालश फाफ नाशी अजीफात नाशी त्माच्माभुऱे अवे प्रकयण 
आशेत. वगळमात कशय आऩण कयतो शे दठक आशे त्माॊनी चकू केरी आऩण आणॊर त्माॊना वबा गशृाॊनी 
ऩयलानगी ददरी की त्माॊच्मालय गुन्शे दाखर कया शोत काम ते थोड्मा ददलवाॊनी रूजू शोतात आणण 
वाशेफ आऩरीच रोक भी वाॊगते कायण शे वगऱ कयण्माभागे आम्शी नवतो तुम्शी त्माॊना वेलेत घेता 
अततळम खेदाने फोरालॊ अवॊ लाटत की  त्मारा ऩुॊन्शा त्माच ऩदालय आणु न फवलतात . कयतात काम 
भादशत आशे ते आऩरीच अगधकायी आठ -दशा ददलव तुरा ऩोशच देतो आठ -दशा ददलव तु खचुीकड ेमेलू 
नकोव नॊतय शऱू शऱू फवता आणण खऩू उळीयाने कऱते, आम्शारा की अये तो त्माच ऩदालय ऩुन्शा रूजू 
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झारेरा का? ऩुन्शा त्मारा फक्षषव देता शेत तेच काभ कयण्माची त्मारा खारी आणमरा त्मा रा मळषा 
झारी ऩाशीजे की भी केल्माची मळषा भरा झारी आऩण कधी मळलाजी भशायाजाॊची मळल जमॊती वाजयी 
केरी ते शात छाटत शोते , फोट छाटत शोते वगऱच कयत शोते आऩण थोडीळी मळलळाशी आणूमा इथे 
चाॊगल्मा काभाचा प्रभोळन द्मा आम्शी तुॊम्शारा वऩोटा करू ऩयॊतु शी जी काभ लाईट आशे त वगळमात 
भशत्लाची गोष्ट की ह्मा वलबागात जॊन्भ -भतृ्मुच्मा वलबागाभध्मे दोन रोक अॉन्टी कयप्ळन ह्मालय 
तुम्शी जन्भाच ेदाखरे आणण भतृ्मुच ेदाखरे देताॊना वुध्दा तुम्शारा काम ऩरयस्थीती आशे की 
भशाऩामरका तुम्शारा काशी देत नाशी , तुम्शी ककती लाजता मेतात ककती लाजता जाता  माच्मालय तनफधं 
नाशी तुम्शारा वानुगशृ अनुदान आशे . तुम्शारा वुट्टमा आशेत , तुम्शारा वातला लेतन आमोग आशे तयी 
वुध्दा शे वगऱी काभ कयतात एक भी ऩत्र ददरॊ काढुन फघा 15/01/2020 योजी ऩण ह्माच्माऩुढे 
तुभच्माकडुन अऩेषा कयतो झारे गेरे भागच ेगॊगेरा मभऱारॊ  ऩण नव्मा ने तुम्शी वुरूलात कयाली 
कृऩमा त्मा ऩोस्टलयती तयी आणू नका आणण जेलढे डडभोरेळन कयता मेईर ऩण प्रभोळन तय अस्जफात 
नको. 
गगता जैन :-  
 आमुक्त वाशेफ , माॊनी ऩत्र ददर आशे वन्भा . उऩ-भशाऩौयाॊनी ऩत्र ददर भी शी 13/01/2020 
योजी ऩत्र ददरे आशे . करभ 56 त्मात तयतुद आशे की तुम्शी  त्माॊच लेतन लाढ ककॊ ला ऩदोन्नती योखा 
ककॊ ला खारच्मा ऩदालय द्मा आणण ततवये वेलेतुन काढुन टाकणे माॊनी वाॊगगतरे वेलेतुन काढुन टाकणे 
वलाात उत्त्भ भी ॲग्री कयते . ऩण नाशी तय अकामाकायी ऩद आऩण देत नाशी . त्माॊना तेच ऩद ऩयत 
देतो आऩण शी एक मरस्ट काढुन फघा वाशेफ आऩण  नवलन आशात म्शणुन आम्शारा लायॊलाय तेच 
वाॊगाल रागत दवुयॊ आऩण दयलेऱी शे जे झार त्माच ेफोरतो शे आशे ऩण एक 2012 रा एक तनमभ 
कदाचीत 397 काशी भरा आठलत नाशी . नॊफय त्माचा ऩण त्माप्रभाणे एखाद्मा प्रबाग अगधकाऱमारा 
आऩण तनदेळात आणुन देतो की इथे तुभॊच अनगधकृत फाॊधकाभ  चारु आशे. लायॊलाय तनदेळात आणतो 
लायॊलाय ऩत्र देतो तयी वुध्दा काशी कायलाई कयत नाशी . त्माॊनी तनदान ततथे जालून त्मालय कायलाई 
कयाली. वाशेफ आज मभया बाईंदयच नाॊल आनखी एक भशळुय झारा आशे . वगळमात अनगधकृत 
फाॊधकाभ जय अवेर तय मभया बाईंदयच्मा शद्दीत अवेर ते शी आऩल्मा रा गौयल प्राप्त आशे  भग ते 
कळारा आशे कायण अवे अगधकायी आशेत आऩल्माकड ेतय त्माॊच्मालय 397 करभाप्रभाणे त्माॊच्मालय 
कायलाई कया एक दोन लय कायलाई कयणाय तय फाकीच े वयऱ चारणाय वाशेफ वगऱेच प्रबागात 
तुम्शाॊरा मरवट देते भी अनगधकृत कुठे नवेर ते वाॊगा भरा आणण लायॊलाय तक्रा यी मेतात रोकाॊची 
लायॊलाय नगयवेलक तक्रायी कयतात लायॊलाय ऩत्रकाय तक्रायी कयतात तयी त्माॊच्मालय काशी कायलाई शोत 
नाशी, वाशेफ आताच त्मा भैदानालय धयनालय फवरा आशे . ते कश्मारा फवरे काम त्माॊच ेते भरा 
भादशत नाशी ऩण अनगधकृत आशे ते भात्र खय आशे ना त्माॊच कायण खय आ शे भग आऩण ते का 
कयत नाशी लायॊलाय अगधकाऱमाॊना वाशेफ भाझ ेऩाच रेटय तुम्शारा दाखलेर एकच वलल्डवा वाॊगतोम की 
ततथे अनगधकृत फाॊधकाभ आशे ते तोडामरा जा त नाशी आऩरा अगधकायी. भग अजुन काम आऩल्मारा 
आळा कयामची वाशेफ आऩण नलीन आरे आशेत आभची अळा आशे त्माॊच्मालय त्लरयत काय लाई कया 
धन्मॊलाद. 
ददनेळ नरालड े:-  
 भशाऩौय भॅडभ आता जे वन्भा . उऩभाशऩौयाॊनी जो वलऴम भाॊडरा आशे ह्मा दठकाणी अॉटी 
कयप्ळन भध्मे जी बुभीका वबागशृाची आशे ती आभची वलांची आशे वाशेफ ह्मा दठकाणी भशाऩौय भॅडभ 
गगता जैन भॅडभ ने जो भुद्दा वाॊगगतरा तो अततळम भशत्लाचा भद्दा  आशे कुठर आम्शी रेटय टाकतो 
नगयवेलक इल्रीगर फाॊधकाभाच्मा फाफतीभध्मे त्माच्मालयती अगधकायी कडुन दरुाक्षषत केर जात आणण 
वाशेफ आम्शी ह्माफाफतीत रेटय का नाशी टाकत आम्शी इस्ल्रगर फाॊधकाभाभध्मे रेटय टाकर की 
ततकड ेअगधकायीने जालून वाॊगामच त्माॊना काशी तयी जाऊन ऩटला  त्माॊना काशी तयी गचयी मभयी द्मा 
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म्शणजे तुभच काभ आम्शी वुयऱीत ऩणे काभ करू मावाठी आम्शी देखीर रेटय टाकत नाशी कायण 
त्मा ठप्ऩ आभच्मा नगयवेलकाॊलय फवतो म्शणुन आम्शी इस्ल्रगर फाॊधकाभालयती रेटय टाकामचॊ 
टाऱतो ऩयॊतु अगधकाऱमाॊच काभ आशे, प्रबाग अगधकाऱमाॊच काभ आशे. त्माच्मालयती ऩदशरे कायलाई कया 
कळारा आभच्माकडुन रेटयची अऩेषा कयता ,इस्ल्रगर काभ ज्मा लाडा भध्मे चारु अवत ज्मा प्रबाग 
वमभतीभध्मे चारु अवत त्मा अगधकाऱमाॊना ततथल्मा प्रबाग अगधकाऱमाॊना ऩकडा आणण आमुक्त वाशेफ 
त्माॊच्मालयती ऩदशरे कायलाई कया शी वगऱी काभ फॊद शोतीर धॊन्मलाद. 
रयटा ळशा :- 
 भशाऩौय भॅडभ प्रबाग क्रॊ . एक भध्मे कभीत कभी आभच्मा लाडाात दशा झोऩडऩट्टी आशेत आणण 
वला झोऩडऩट्टी वयकायी जागेलय झारी आशेत . वन 2011 ऩुलीची आऩण ते येग्मुरय कयामरा घेतरी 
आशेत. ऩण त्माच्माभागे जी खाडी आशे जम अॊफे नगयच्मा भागे खाडी आशे ती  खाडी आज ऩण 
वलझलून ततथे झोऩड्मा फाॊधामचॊ काभ चारू आशे वला झोऩडऩट्टी भध्मे झोऩड्मा फाॊधामच काभ चारू 
आशे. आम्शी प्रबाग अगधकायीरा पोन कयतो ते आम्शारा त्माॊनी आम्शारा भना केरेरे आशे . त्माॊनी 
आम्शारा पोन केरे त्माॊनी भरा अवे वाॊगगतरॊ आणण ते झोऩड ेतोडत नाशी. आऩरा चौऩाटीरा जामरा 
यस्ता आशे . चौऩाटी जामरा यस्त्माभध्मे आऩरी गटय गेरेरी आशेत . त्मा गटायालय कभीत कभी 40 
झोऩड्मा आशेत तत थे प्मायरर भच्छी भाकेट आशे. त्मा आऩल्मा गटायालयच्मा ऩण झोऩड्मा काढु 
ळकत नाशी त्माच्मा  व्मततरयक्त दु :खद घटना काम शोलु ळकते वाशेफ , आऩरी वला वयकायी जागा 
पक्त झोऩड्मा फाॊधनु झारेरी आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजुय ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
(भा. भशाऩौयाॊच्मा आदेळाने वदय वलऴमाच ेअलरोकन कयण्मात आरे.) 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण 88, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर उद्मानाभध्मे CSR पॊ डा अॊतगात वौय 
LED High Mast ल वौय ददले रालणेफाफत. 
याकेळ ळाश :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा उद्मानाॊभध्मे मभया बाईंदय भशाऩामरकेभापा त कोणताशी खचा 
न कयता CSR पॊ डा अॊतगात Indian Oil Corporation भापा त S.B. Powertronics मा कॊ ऩनीव 
वौय LED High mast ल वौय ददले फववलण्माव शी भा . भशावबा भॊजूयी देत आशे अवा भी ठयाल 
भाॊडत आशे. 
ददनेळ जैन :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ ठयालाच्मा फाजुने अवणाय आशे चाॊगरी गोष्ट आशे वलकावाचा वलऴम आशे . 
आऩल्मारा काशी तयी नाशी रागत आऩल्मारा काशी तयी मभऱणाय ळशय आशे . वाशेफ एर .ए.डी शाम 
भास्क वोरय ददले फाववलणे दोन लऴा तनगा देखबारी करयता 10 कोटी 51 रष खचा डी.ऩी आय नुवाय 
शोणाय वी एव आय ॲ क्टीव्शीटी अवल्माभुऱे कुठरी तयी वॊस्था आऩल्मारा तमाय करून देईर शे भाॊन्म 
आशे काशी शयकत नाशी दोन लऴाा भध्मे शामभा स्करा काशीच शोणाय नाशी माच्मानॊतय माची देखबार 
दरुूस्तीलय ककती खचा ऩडणाय आशे . त्माची जफाफदायी कोणाची त्माचा उल्रेख कोण कयेर 10 कोटी 
रूऩऐचा खचा दाखलरा आशे . ऩदशल्मा दोन लऴाावाठी भान्म आशे तमायी आशे आभची आऩल्मारा 
रागणाय नाशी काशी शयकत नाशी व्शेयऩी ट्रीगय शॉऩी त्माच्मानॊतयच काभ. 
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भा. उऩभशाऩौय :- 
 इनाभदाय वाशेफ भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतोम की वी .एव.आय पॊ डा अॊतगात म्शणजे शे 
ऩोर लगैये इयेक कयण वगळमा माचा वॊऩुणा व्मलस्था कयणे , केफर टाकणे ह्मा वगळमा गोष्टी 
त्माॊच्माकडुन शोतीर नॊतय आऩरा भेंन्टेनॊव चा बाग आशे . नॊतय दरुूस्तीचा प्रश्न अवेर तय पक्त 
आऩल्मारा एर.ए.डी लगैये फदरामचा अवा नॉभार खचा अवेर. आऩल्मारा पाय भोडा खचा मेणाय नाशी 
शा खचा स्थातनक स्लयाज्म वॊस्थेनेच कयणे अऩेक्षषत आशे . आणण तेव्शा शा खचा वी .एव.आय पॊ डातुन 
आणण भरा लाटते शी अततळम चाॊगरी गोष्ट आशे . त्माच्माभध्मे तुभच ेकाम दभुत नाशी . तुम्शी एक 
ळॊका व्मक्त केरी त्मानॊतयच भेंन्टेनॊवच काम तय ती आऩण व्मलस्था केरी अवती तयी आऩल्मारा 
भेंन्टेनॊव कयामचा आशे . आता त्माॊनी केल्मानॊतय देखीर आऩल्मारा भेंन्टनेव कयामची जफाफदायीच 
फनेर आऩरी. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 दोन लऴााभध्मे त्माॊनी शा  खचा 10 कोटी रूऩमे खचा दळावलरा आशे म्शणुन कायण वौय उजाारा 
काशी केफर लैगेये टाकामची काशीच गयज नाशी . तो शाम भाव उजााभध्मेच चारेर त्माच्माभध्मे त्माचा 
प्रोव्शीजन अवणाय आशे 10 कोटीचा खचा वभोय दाखवलरेरा आशे . आऩल्मा तनदेळनाॊत आणुन देतो . 
उत्तय नाशी ददर तयी चारेर शी वलम आशे भरा वलचायामची. 
भा. आमुक्त :- 
 भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने भी वाॊगतो की खारी 10 कोटीचा खचा माच्मावाठी दळावलरा 
आशे. ह्माभध्मे इन्स्टॉरेळन चाजेव शे भुख्मताने अॊतबुात आशेत त्माचा भेंन्टेनॊव आऩण वाॊगगतल्मा 
प्रभाणे वौय उजेलय चारते वॊचमर त शोणाय आशे त्माचा भेंन्टेनॊव एक्वऩेंन्डीचय कभी अवणाय आशे . 
शामभाव जे आशे. ते एर.ए.डी आणण शामभाव त्माॊचा इॊन्टॉरेळन एक्वऩेंन्डीचय जास्त अवल्माभुऱे 10 
कोटी खचा ददवतोम ऩुढे भेंन्टेंनव चाजा कभी अवणाय आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजुय ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
प्रकयण क्र. 88 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर उद्मानाभध्मे CSR पॊ डा अॊतगात वौय LED High 
Mast ल वौय ददले रालणेफाफत. 
ठयाल क्र. 103 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा उद्मानाॊभध्मे मभया बाईंदय भशाऩामरकेभापा त कोणताशी खचा 
न कयता CSR पॊ डा अॊतगात Indian Oil Corporation भापा त S.B. Powertronics मा कॊ ऩनीव 
वौय LED High mast ल वौय ददले फववलण्माव शी भा . भशावबा भॊजूयी देत आशे अवा भी ठयाल 
भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्री. याकेळ ळाश    अनुभोदक :- श्री. ददनेळ जैन 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
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नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्रॊ . 89, वलवलध वलकाव काभाॊना आगथाक ल प्रळावकीम भान्मता देणे . (वाला. फाॊधकाभ 
वलबाग) 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 नभया-बाईंदय भशानगयऩानरका षेत्रात कयालमाच्मा खारीर काभाांची अांदाजऩत्रके तमाय कयण्मात 
आरेरी आशेत.  

1) बाईंदय (ऩुलव) नलघय रोकभान्म हिऱक वबागशृ ऩशील्मा भजल्माचे फाांधकाभ 
कयणे. (खावदाय ननधी, आभदाय ननधी, भशाऩौय स्लेच्छा ननधी) 

रू.1,05,94,650/- 

2) बाईंदय (ऩुलव) वांत तुकायाभ भशायाज भागावलय िॉलय वबोलतारी जागेचे, 
दबुाजकाचे वुळोनबकयण कयणे. 
(भा. भशाऩौय स्लेच्छा ननधी) 

रू.29,20,950/- 

3) बाईंदय (ऩुलव) नलघय ळाऱा क्र.13 ळाऱेचे लाढील काभ कयणे.  रू.1,50,00,000/- 
4)  बाईंदय (ऩुलव) जैवर ऩाकव  जुन्मा जर कुां बाच्मा जागेलय वभाज भांहदय ल 

अभ्मानवका फाांधणे.  
(भशाऩौय स्लेच्छा ननधी ल भनऩा ननधी) 

रू.98,01,240/- 

5) उत्तन घनकचया प्रहक्रमा प्रकल्ऩ हिकाणी इनवि भिेयीमर वऩािीकयण कयीता 
ऩोकरन, जेवीफी चेन डोझय, डम्ऩय, िोयव, भजुय इ. बाड्माने घेणे, नरचड 
प्रहक्रमा कयणे. 

भुऱ ननवलदा भांजूयीनुवाय खचव 
रू.15,00,00,000/- 
नवलन प्रस्तावलत खचव 
रू.1,50,00,000/- 

6) नभयायोड (ऩुलव) आयषण क्र.178 कम्मुननिी शॉर हिकाणी पननवचय, ऩािीभाग े
स्लमांऩाक ळेड, कॉक्रीि कोफा, ऩेव्शय ब्रॉक, यांगकाभ इ. काभ ेकयणे. 

रू.1,41,72,000/- 

7) याई, आयषण क्र.56 वी कम्मुननिी शॉर ऩशीरा भजरा लाढील काभ ेकयणे. रू.1,50,00,000/- 
8) नभयायोड (ऩूलव) नळतर नगय बागात ऩाण्माचा ननचया शोण्मावािी नारे, गिाये 

फाांधकाभ ल इतय व्मलस्था कयणे. 
रू.5,00,00,000/- 

9) बाईंदय (ऩ.) दलु्शन फी इभायत ते वुबाऴचांद्र फोव भैदान ऩमतं नारा फाांधणे. रू.4,46,54,400/- 
10) नभयायोड (ऩूलव) वव्शे क्र. 233 भधीर नारा उांच करुन स्रॅफ िाकणे, 

वऩनाकोरा येन्िर इभायत भागीर नारा फाांधणे. 
रू.1,92,24,850/- 

     लयीर काभाच्मा अांदाजऩत्रकाांना प्रळावकीम ल आनथवक भान्मता देण्मात मेत आशे.   

शवभुख गशरोत :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त वाशेफ लऴे जलऱ जलऱ वॊऩत आरेरा आशे . प्रळावनाने वलकाव 
काभाचा गोऴलाया ददरेरा आशे फयोफय आशे ऩण माच्मा आगथाक प्रोव्शी जन कीती शोती ककती वॊऩरी 
आजऩमतं, ककती मळल्रक आशे . प्रोव्शीजन नवेर तय कळातुन आऩण खचा कयणाय आशेात की आता 
पक्त आगथाक प्रळावककम भॊजुयी घेलून टेंडय काढणाय आणण ऩुढच्मा फजेट ऩमतं इनक्रुड कयणाय 
आशोत म्शणजे आगोदय खचा कयामचा नॊतय फजेटभध्मे इनक्रूड भगाळी जुफेय  इनाभदायने वाॊगगतरॊ 
तवॊ की वशा लऴे रागतीर आऩल्मारा जी ऩेंन्डीॊग कॉन्टॅ्रक्टय रोकाॊची फीर ऩेड कयामची आशेत ते भग 
माच्माभध्मे जय ती भादशती ददरी खावदाय तनधी भशाऩौय तनधी दठक आशे ऩण इतय जी वलकाव काभ 
आशेत त्माच्मावाठी फजेट तयतुद ककती शोती आणण आता फजेट तयतुदी प्र भाण आता फजेट ककती 
मळल्रक आशे लऴा वॊऩामरा आरॊ शे गोऴलायाभध्मे नभुद कयामरा ऩादशजे जया ऑडडटयरा फोरला 
भाझ्माभते भादशती घॊलू त्मानॊतय शा जो वलऴम आशे जुन्मा जरकुॊ बाच्मा जागेलय वभाज जेवर ऩाका  ती 
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जागा कुठची आशे. वी.आय.झडे भध्मे आशे का वी .आय.झडे भध्मे अवेर , वी.आय.झडे भध्मे नवेर तय 
शयकत नाशी अवेर तय त्मादठकाणी खचा कवा कयणाय आशेत.  
योदशदाव ऩाटीर :- 
 ह्मा दठकाणी जेवर ऩाका ची ऩदशरे तय जुणी ऩाण्माची टाकी शोती शी आऩण डडस्ट्रॉम केरे 
आणण ती व्शॅकॊ ट जागा आशे . त्मा व्शॅकॊ ट जागेलय आऩण जेष्ठ नागरयकाॊवाठी आणण  अभ्मामवकावाठी 
भागगतरे आशे. 100% टामटर क्रेअय जागा आशेत. 
अतनर वालॊत :-  
 ऩण त्माचा फजेट प्रोव्शीजन लगैये ऑडडटयरा वलचारून घ्माले रागेर काशी मळल्रक आशे का ? 
आऩण ह्मा ऩुढच्मा लऴाावाठी आता ठयाल ऩव कयतो आशोत तय चकुीच आशे . वलकाव काभाॊना आभचा 
अस्जफात वलयोध नाशी ऩण ऩध्दतच चकुीची आ शे. पक्त आथीक प्रळावककम भॊ जुयी घ्मामची टेंडय 
काढामच ेकाभाॊचा दठकाणा नाशी . आज आऩण काॉक्री टच ेयस्ते फनलतो आशोत वाशेफ जया ळशयाभध्मे 
चक्कय भारून ऩरयस्स्थती फघा दोन लऴे झारी . कुठे एका वाईडचा फनरेरा आशे . कुठे अधालट आशे 
दोन लऴे रोक धऱु खाताशेत. व्मलस्स्थत तनमोजन नवेर तय ऩरयस्स्थती शीच शोणाय आशे. 
भमरान डडवा :- 
 भशाऩौय भॅडभ, तुभच्मा ऩयलाणगीने फोरते, आमुक्त वाशेफ जया रष ऩादशजे. मळतर नगयभध्मे 
जे काॉके्रटच ेयस्ते आजुफाजुरा शोत आशेत ती वलाात जुनी लस्ती आशे ततकड ेअॉन्ड एभ .टी.एन.एर योड 
आता काॉक्रीटामझळेन चारु आशे . तो कभीत कभी एक पुट ऩेषा जास्त उॊच झारेरा आशे अॉन्ड 
खतगाॊलकय वाशेफ आरे शोत.े गेल्मा मभटीॊग नॊतय आणण त्माॊनी वगऱी ऩाशणी केरी ते काभ चारु आशे 
ऩण ततथे जे प्रामव्शेट आय जी प्रॉट आशेत , ततथे काॉक्रीट डफेयी आणुन आणुन टाकरी आशे . यस्त्माचा 
कचया ताय डाॊफय ततकड ेआणु न टाकरेरा आशे जी जागा ऩामरकेने 2011 भध्मे चाॊगरी भाती टाकुन 
ततकड ेस्लच्छ केर शोत , प्रामव्शेट आय .जी अवुन वुध्दा कायण शामजेतनक ग्राऊॊ डलय गणऩती भॊदीय 
जलऱ आणण देना फॉकेच्मा भागे जी जागा आशे , ततथे खाॊत्रफत वाशेफ ऩण आरे शोते . ऩाशणी कयामरा 
ॲ डडळनर करेक्टय आरे शोते . त्मा जागेलय आता एलढी घाण आणुन टाकरेरी आशे . ती ऩण जागा 
एक पुट जलऱ जलऱ लाढरेरी आशे तय आता मेत्मा भानवुनरा मेणाऱमा ऩालवाळमात ऩुणा ती लस्ती 
जी आशे. मळतर नगय एरयमा ऩाण्माॊने एकदभ फुडणाय आशे. 
भमरान डडवा :- 
 तय जी रोक टॅक्व बयतात त्माॊना आऩण अळी पॅमवमरटी देतो का वाशेफ भाझी रयकलेस्ट आशे  
की तुम्शी मेउुन ततकड ेरष दमाले आाणण त्मा रोकाॊची ऩरयास्स्थाती  आशे ती वाॊबाऱुन घ्माली  
ददनेळ नरालड े:-  

भशाऩौय भॅडभ आऩरा अमबनॊदन कयतो माच्मावाठी का शमा वलऴमाभध्मे फयेच वलऴम आशे 
आभचा आरेरा आशे. आमुक्त वाशेफ दोन लऴे झारी शा ऩदशरा वलऴमावाठी वबावदाभध्मे कभीत कभी 
भाझी ऩॊधया मभतनटे ददरेरी आशेत रोक भान्म दटऱक वबागशृ कयण्मावाठी भशाऩौय भॅडभ त्मा शॉरच े
उद्रघाटन झाल्माऩावुन ज्मा शॉरभध्मे एक ददलव अवा दाखला की त्मा ददलळी कामाक्रभ झारेरा नाशी 
झारेल्मा नाशी अळी ऩरयस्थीती अवताॊना तनधी नाशी . भशाऩौय भॅडभ ऩशीरा तनधी आभदाय प्रताऩ 
वयनाईक वाशेफाॊनी ददरा अमुक्त वाशेफाॊनी वाॊगगतर ताफडतोफ आभदाय वाशेफाॊच रेटय आरॊ आभदाय 
वाशेफाॊचा ऩण तुम्शी प्रततवाद आना भशाऩौय भॅडभ वलचाये वाशेफाॊना आम्शी  रेटय ददरॊ वलचाये 
वाशेफाॊच्मा वभोय शी ऩरयस्स्थती भाॊडरी वलचाये वाशे फाॊनी ताफडतोफ 25 राख रूऩमे आरे ज्मा एक 
कयोड ऩाच राख ज्मा दठकाणी वबागशृावाठी ददरे . भशाऩौय भॅडभ च े25 राख रूऩमे आरे एक कयोड 
ऩाच राख जमा दठकाणी आलश्मकता बावते तवे आम्शी आणरा ऩयॊतु रृमा वबागशृाभध्मे ऩदशरे ऩशा 
त्मारा अडीच दोन लऴे  रागरी त्मा वबागशृारा अत्मॊत आ लश्मकता शोती खारी ग्राऊॊ ड आशे त्मा 
दठकाणी रग्न कामा शोतॊ इतय कामाक्रभ शोतात .जेलण फणवलण्मावाठी लगैये काॉन्टॅ्रक्टय लाल्माॊना 
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फोरलामची भॊडऩ फाॊधाल रागतॊ ऩालवाळमाभध्मे आता इथे अमबमॊता फवरेरे आशेत त्माॊना आम्शी योज 
बेटतोम आज शा वलऴम आरा भॊजुयीरा ऩाव शोईर मा च्मा फद्दर ळॊका नाशी ऩयॊतु रलकयात रलकय 
ह्मा वबागशृाच टेंडय काढुन काभ चारु कया गोय -गयीफ जनतेवाठी रोकभान्म दटऱक वबागशृ फाॊधरेर 
आशे. अगधकायी अळा ऩध्दतीच काभ कयत नाशी वबागशृाभध्मे भशाऩौय भॅडभ चरा भाझ्माफयोफय भी 
तुम्शारा दाखलतो काम शारत आशे . योज कामाक्रभ अवतात . ऩयॊतु देखबार कयामरा उऩभशाऩौय त्मा 
दठकाणी कोणी नाशी ततथे दोन दोन वेक्मुरयटी गाडा ठेलरेरे आशेत ह्मा वबागशृाभध्मे एकच द्मा ऩण 
ततथे वाप वपाई शोत नाशी काशीच व्मलस्स्थत नाशी प क्त शा एकच शॉर अवा आशे . शा लाऩयरा 
जातो त्माच्मालय दरुाष करू नका गोय गयीफ जनतेची वोम शोत.े 
भा. भशाऩौय :-  
 रलकयच काभ वुरू शोणाय. 
ददनेळ नरालड े:- 
 काभ रलकय शोणाय ऩण त्मा वबागशृाच ेदेखबामरच काम त्माचा उत्तय आम्शारा द्मा.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 नरालड ेजी जया ळाॊत ऩणे घ्मा वगळमाॊची उत्त य मभऱतीर काभ भॊजुय झारे म्शणुन वलऴम 
ऩटरालयती आशे आणण ते खावदाय तनधीतुन आरे थोडॊ ळात यशा. 
ददनेळ नरालड े:- 
 जय त्माच्मात वाप वपाई फयोफय शोणाय नवेर नगयऩामरकेकडुन तय भशाऩौय भॅडभ आम्शी 
आॊदोरन करू. 
याजील भेशया :- 
 कमभळनय वाशेफ इव वलऴम भें चचाा शुई थी औय अगरे  ददन कमभळनय वाशफ औय खाॊत्रफत 
वाशफ आमे थे औय उन्शोने कशा था की यॅ त्रफट उठाने के मरए त्रफल्डय को प्रामव्शेट आय .जी ऩे यॅत्रफट 
डारा गमा मळतर नगय भें लो शोने के फाद उधय वले ककमा उवके अगरे ददन कमभळनय वाशफ आमे 
ऩाच तारयक को लाऩव टाऊन प्रातनॊग लारोने ऩाच वारों के फाद त्रफल्डय को रेकय उधय काभ चारु 
कयो को-ऑडडानेळन नशी शै . एक तारयक को तनकार ने का फोरा जाता शै , ऩाच तारयख को कपय येपय 
ककमा जाता शै औय खाॊत्रफ त वाशफ वे फात कयने के मरए फोरते  शै वफ फात शी नशी शुई थी कभ वे 
कभ 50-50 गाडीमा एैवे याऊॊ ड ऩय डारा जाएगाॊ. 
गगता ऩयदेळी :- 
 वय भेया मश ऩयवनर शै औय मश कई वार शो  गमा शै मळतर नगय भें एैवा एरयमा  शै लशा 
ऩानी की वभस्मा फशुत ऩुयानी शै औय भेये खमार वे शभाये नगय वेलक शै मशा वे ऩदशरे शी यश चकुी 
शै भेयी आऩवे मश रयकलेस्ट शै की आऩ उव एरयमा का वव्शे करयए दफुाया वे औय एक नमे तरयकेवे 
काभ वुरु करयए क्मोंकक इतना प्रॉब्रेभ शै उव एरयमा का अमब नमे प्रॉब्रेभ क्रीएट शुए शै उव लजश वे 
लो एरयमा इव फायीळ भें इतना प्रॉब्रेभॅदटक शोने लारा शै शभ एक शी ऩॅनर के 19 नगयवेलक शै.शभ 
रोगो को जलाफ देना ऩडगेा भें वऩछरे ढाई वार भें नगयवेलक वऩछरे कई वारो वे कोमळळ कय यशे शै 
वय आऩको रयक्लेस्ट शै अबी अऩने मभया बाईंदय के काभ ळुरू ककमा शै  ऩदशरे इव इराके की नजय 
डार के काभ ळुरू कयो| 
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ 30 लऴे झारी मळतर नगय नगयलवाशतीरा आता वव्शे  झारॊ. ओवी मभऱारा 
30 लऴाानॊतय टाऊन प्रातनॊग आता ऩत्र  देत आशे त्रफल्डयरा कक ते ग्राडान  डवे्शरऩ करून शॉ न्ड ओव्शय 
कया येवीडेंन्टरा त्मा अळा आ यजी आशेत ज्मादठकाणी ऩामरकेचा पॊ ड रागरेरा आशे ऩामरकेन खचा 
केरेरॊ आशे आणण आता टाऊन प्रातनॊग रगेव ऩत्र देत आशे की तुम्शी त्मा आयजी म्शणजे अजुनऩमतं 
त्मा आय .जी त्रफल्डयने आऩल्माजलऱ ठेलरेरे गेरे 30 लऴे ह्मा इकडच्मा ततकडच्मा आय .जी 



भा. वलळऴे भशावबा दद . २०/०२/२०२०          ऩान क्र.31 

दाखलामच्मा आणण प्रान ऩाव करून  घ्मामच ेशे धॊदे चारु आशेत . 30 लऴााभध्मे त्मा ऩामरकेने काशी 
केरेर नाशी . ततथल्मा येमवडॊन्वनेटी काशी केरेर नाशी आणण आज त्मा योडचे  काभ चारु आशे . ते 
डॉफरयज आनुन ततथे टाकरेरे आशे . आणण आता त्मारा डॉफरयज गाडान डवे्शरऩ कयामचा आशे . वेभ 
प्रकाय आयषण क्रॊ . 178 भध्मे ऩण आशे . ततथे तय ऩामरकेच्मा भाध्मभातुन डॉफरयज टाकरेरे आशे 
गाडान भध्मे आऩण ततथे वभाज भॊददय फाॊधरेर आशे .178 आयषण खेऱाच ेभैदान ते आऩण डवे्शरऩ 
कयणाय आशोत . त्मादठकाणी कभीत कभी ळॊबय गाड्मा डॅफरयज ऩामरकेने टाकरेरे आशे . म्शणजे 
काॉन्टॅ्रक्टयरा ककती पेव्शय कयणा य आशोत आऩण शी काॉन्टॅ्रक्टयची जफाफदायी आशे  ते योड फनलते 
लेऱी, गटय फनलते लेऱी ,वभाज भॊददय फनलते लेऱी , डॅफरयज ची वलरेव्शाट रालणे कॉन्टॅ्रक्टयची 
जफाफदायी आशे . काॉन्टॅ्रक्टयरा तो फाजुचा फ्रॉट करून ददरा आता मभथे डोंगय उबा याशीरा आणण 
त्मारा अनुवरून काम झार भग बॊ गाय खाना फनरा . 15 ददलवाऩुली वाशेफ ऩरयस्स्थती अळी आशे की 
ते आयषण ऩुणाऩणे आऩण T.D.R. ददरेरा आशे . ऩामरकेच्मा ळॊबय टक्के ताब्मात आशे . 15 
ददलवाऩुली वाशेफ 15 म्शळी ऩाऱून ततथे तफेरा वुरू झारा लॉडा ऑकपवच्मा भागे रागुन रागुन कवा 
तयी तो तफेरा खारी केरा म्शणजे अवे जय एक तय आयषण ताब्मात घेत नाशीत . ताब्मात घेतरेल्मा 
आयषणाची व्मलस्स्थत तनगा याखत नाशी. त्माभुऱे वाशेफ 178 आयषणच ऩण तुम्शी फघुन घ्मा. 
भमरान डडवा :-  
 वय प्रामव्शेट आय .जी प्रॉ ट्व आशेत . भाझी रयकलेस्ट आशे . की रेटेड फी ग्रीन झोन एरयमा 
पक्त ततकड ेगलत अ व ु द्मा, झाड ेअवु द्मा , वुळोस्भ्कयण ओन्री वलथ ग्रीनयी जस्ट प्रोटेक्ट 
इनव्शायभेंट आणण ऩालवाळमात काम शोणाय भातीभध्मे  ऩण काॉक्रीटाईज केरॊ ततकडे  काशी ककती 
जॉगगॊग टॅ्रक कयामची ककती डवे्शरऩ कयामच ेवो रेट देअय फी ओन्री वॉल्श म्शणजे ऩाणी ऩॉक्मूरेट 
शोणाय आजुन एक वजेळन शोत.  
भा. भशाऩौय :-  
 आऩकी उधय ऩाशणी कयने के मरए आमेंगे तबी उनको वफ ऩता चरेगा जफ तक ओे जाके 
देखेंगे नशी तफ तक भुझ ेनशी रगता शे उनको वभज भें आमेगा. 
भमरान डडवा:- 
 लो कॉक्रीट यस्ते के फाये भें एक वजेळन था भे म श ळशयके मरएॊ फोर यशी शुॊ वय भाझी  अजुन 
एक रयक्लेस्ट शोती जे योड काॉक् यीटाइज कयतो भग ते पुट ऩाथ आणण योडच्मा फाजुरा जी जागा आशे 
ततथे आऩण जागा ठेलरी तय म्शणजे ऩालवाळमात ऩाणी ऩॉक्मुरेट शोणाय अवे काशी तयी एक नवलन 
वोल्मुळन काढा वय Thanku you 
याजील भेशया :- 
 वाशफ मश जो ट्राकपक शे मश 20/11/2019 को शभायी प्रबाग वमभती की मभटीॊग शुई थी इवभे 
मश इश्मू भेंने येव ककमा था उव लक्त लाडा ऑकपवयने  फोरा था की मश अनगधकृत शै मश नशी  कय 
वकते शै इव्शन ए पीट अ प्रामव्शेट आय .जी क्मोकी लशा ऩय लॉटय रॉगगन का प्रॉब्रेभ शै जो यॅत्रफट शै 
योड का लो आय.जी. नशी डारा जा वकता वलदाउट ऩयमभळन प्रबाग नॊफय 06 के लॉडा ऑकपवयने फोरा 
था कापी शभायी डडस्कळन शुई उन्शोने फोरा की भें इभीजीएटरी उवऩे कायलाई कयता शुॊ F.I.R कयने 
फोरता शुॊ एवके फाद भें उनवे फात कयने की कोमळळ कय यशे शै लो फात कयने तमाय नशी | औय उवके 
मभतनट्व भॊगाकय देख मरस्जए आऩको डॉक्मुमभॊन्ट्री प्रुप मभर जामेगा| 
गगता जैन :- 
 आमुक्त वाशेफ शी जी लस्तु चाररेरी आशे आय.जी.चा आताऩमतं येकॉडा फघणाय तय वगळमाच 
नगयवेलकाॊनी आऩआऩरी तनधी आ.जी प्राॊट भध्मे खचा करून त्मारा डवे्शरऩ केरे आशे. भग एखद्मा 
त्माच नगयवेलकाॊच्मा रयरेटेड वॊस्थारा ते आऩण चारलामरा दे तो ददव इज अ पॅ्रक्टीव आणण भग ते 
वोवामटीची आय .जी एक प्रामव्शेट वॊस्थाने का म्शणुन लाऩयाली ते अजुन भरा आता खऩु भोठा 
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आभच्माकड ेझगडा चाररेरा आशे. ळाॊती ऩाका  गोकुऱरा आय.जी भध्मे ततथे ऑकपव आशे. ततथे भॊददय 
आशे म्शणुन त्मावाठी ते को टााऩमतं केव गेरेरॊ आशे त्मा फद्दर आऩल्मारा फोरामच नाशी ऩण आता 
ऩावुन भरा अवे लाटते की जेंव्शा जेंव्शा नगयवेलक तनधी खावदाय तनधी जे जे आऩल्माकड ेवजेळन 
लाऩयामरा मेतात ते ते ऩदशरे शे फघा की शे कुठल्मातयी प्रामव्शेट आय .जी. आशे. आऩण ततथे लाऩरू 
ळकु की नाशी आता जे झार ते ऩयत माॊनी काशी तयी व्शॉट केर गॊगाकाशी तयी व्शॉट एव्शय ऩण आता 
ऩावुन वाशेफ आता अळी दोन-तीन आय.जी दठकाणे आऩरे नगयवेलकाॊनी तनधी ददरेरा आशे ते डवे्शरऩ 
कयामरा आभची तनधी घ्मा तय वगळमात ऩदशरे ते थाॊफला आय.जी. त्मा त्मा वोवामटीची आशे त्माॊना 
त्माॊना ऩयत द्मा आणण त्माॊना वाॊगा तुम्शी फघा ते आऩण खचाच कळारा कयामचा आऩण द्मामच का 
म्शणुॊन ते त्मा त्मा वोवामटीची जफाफदायी आशे आणण भग त्मा त्मा भाणवाॊने ककॊ ला त्मा त्मा वॊस्थाॊने 
आऩरी प्रामव्शेट प्रॉऩटी म्शणुन मुज कयामची वाशेफ अळी शी ऩध्दत चाररेरी आशे . कुठे भैदान अवे 
कयत जाताशेत कुठे आऩण तपा  फनलतोम. कुठे काम फनलतोम का? आय. जी त्माॊची आशे त्माॊना द्मा 
आता ऩावुन त्मा आय .जी भध्मे नगयवेलकाॊनी एक ऩण ऩैवा खचा कयामचा नाशी . दवुय जे कॉक्रीट 
येाडच वाॊगीतर वाशेफ आऩण कुठे शी स्जथे भनात आरे ततथे काॉक्रीट योड  केरे मळतर नगयचा शा 
एरयमा खयोखय म्शणजे ऐलढे लयऩमं त आऩण काॉक्रीट योड गेरे आशे . ते अजुन खारी गेरॊ आशे . तो 
ऩदशरेच रो राईन एरयमा शोता त्मा आजुफाजुरा काॉक्रीटीकयण करून अजुन रो राईन झारा आशे. भग 
आऩण कुठे काॉक्रीटीकयण कयामच त्माॊचा कोणी अबमाव कयत नाशी भेनटेंन कयत नाशी आऩण काशीच 
नाशी. ऩुणा ळशय अव काॉक्रीटीकयण  झारेरॊ आशे . कुठेशी मवभेंट्री नाशी दकुानॊ खारी गेरेरी आशेत , 
त्रफल्डीॊग खारी गेरी आशेत लय काॉक्रीट योड आरे आशेत . म्शणजे 20-20 लऴे आऩण ऩयत 
रयडवे्शरॊऩभेंटकड ेजामच का ? आणण गेरे तयी आऩल्मारा ऩयलडणाय का ? शे वगऱे वलचाय ळशयावाठी 
कोणीच केरेरा नाशी. भी ऩयत आऩल्मारा शी वलनॊती कयते आता ऩावुन शे थाॊफला. 
प्रळाॊत दऱली :-  
 भशाऩौय भॅडभ ह्मा दठकाणी आय .जी चा वलऴम चारू आशे भी आता नगयवेलकाॊनी उल्रेख 
केरा की त्मा आय .जी भध्मे काशी फाॊधकाभ आऩल्मा भशानगयऩामरकेच्मा नगयवेलक पॊ डातुन झारेरी 
आशेत. आभदात तनधीतुन झारेरी आशेत . आमुक्त भशोदम शे आय .जी ज्मा काशी आय .जी आशेत ह्मा 
2006 वारी शस्ताॊतरयत कयण्मात आल्मा भशाऩामरकेरा शस्ताॊतरयत ह्मावाठी कयण्मात आल्मा की 
त्माची देखबार दरुूस्ती भशाऩामरकेने कयाली त्माकरयता वॊफॊगधत जेलढे वोवामटीॊच ेना  शयकत दाखरे 
भशाऩामरकेरा देण्मात आरे . वोवामटीॊच ेऩत्र देण्मा त आरी आणण त्मानुवाय भशाऩामरकेने ते ताब्मात 
घेतरी आज भशानगयऩामरकेने ताब्मात घेतल्मानॊतय भग नगयवेलक तनधी अवो , प्रबाग तनधी अवो , 
आभदाय तनधी अवो ओऩन स्जभ अवो, ओऩन जीभच काभच काभ कयण्मात आरे आशे . त्मा दठकाणी 
जॉगगॊग टॅ्रकच काभ कयण्मात आरे आशे . वॊफॊगधत स्ज जागा आशे  त्मा जागेरा कॊ म्ऩाऊॊ ड लॉर 
फाॊधण्मात आरी आशे . गेट देण्मात आरी आशे . त्मा दठकाणी आऩरा वेक्मुरयटी फवतोम त्मा दठकाणी 
वुदय अवे गाडान प्रस्थावऩत केरे आशे. कुठे शी अनागधकृत फाॊधकाभ झारे अवेर आणण त्मारा भेंन्टेंन्व 
कोणी कयामच आमुक्त भशोदम , आज आऩण म्शणतो की वोवामटी च ेआय . जी आशेत . वोवामटीरा 
द्मा आमुक्त भशोदम त्मा दठ काणी चयवी ,गदुारे रोकॊ  ततकड ेमेऊ न फवतात . कोणाचशी त्माच्मालयती 
देखयेख नाशी. रोकाॊना ते वशन कयाल रागत आणण त्माची डवे्शरऩभेंट कोणी कयामची वाशेफ उद्मान 
ददरीत आ य.जी  जा गा आशेत त्माची तनगयाणी फघणाय को ण. कुठल्मा वोवामटीरा लेऱ आशे . 
वोवामटीॊना एलढा लेऱ नाशी वदस्माॊना त्मा आऩल्मा वोवामटी भधर पक्त त्मा त्रफल्डीॊगची इभायत 
फघतात तेलढ खऩु आशे . आणण त्माभुऱे आय .जी शे कयोडो रूऩमे आज नाशी तय खाॊत्रफत वाशेफाॊनी 
वाॊगाॊल आज कयोडो रूऩमे आऩण त्मा दठकाणी आय .जी भध्मे ददरेरे आशेत आणण आ ता तत्कामरन 
आमुक्ताॊनी ते ऩत्र काढर यस्जस्टय ॲ गग्रभेंट करून घेतर आऩण त्माॊच्माकडुन यस्जस्टय ॲ गग्रभेंट 
केल्मानॊतय तुम्शी दोन ऩत्र ऩाठलता त्माॊनाकी वदय  आय.जी तुम्शारा ऩयत देण्मात मेते . भग तुम्शी 
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यस्जस्टय ॲग्रीभेंट त्माॊच्माकडून करून घेतरे आशे. तय अवा शोता काम नमे. जे आय.जी. भशाऩामरकेरा 
देण्मात आरी आशे ते आय . जी त्माचा भेंन्टेन्व ते भशानगयऩामरकेनेच कयालॊ दवुया करू ळकत नाशी 
वोवामटीच्मा वदस्माॊनकड ेमेलढा लेऱ नाशी . नाशी तय ऩयत अवच शोणाय आशे की त्मादठकाणी तेच 
चयवी तेच गदुारे कोणचाशी त्माच्मालयती फॊददस्त याशणाय नाशी . अवा वगऱ प्रॉब्रेभ त्माचा शोईर 
भाझी वलनॊती आशे भशाऩौय भॅडभ आऩल्मारा शी अऩरे शे कयोडो रूऩमे लामा घारलामच ेनाशी 
त्मादठकाणी आमुक्त भशोदम आऩण वव्शे कया आऩल्मारा तीनचाय ददलव झारे इथे मेलभन प्रत्मेक 
आय.जी इथे वव्शे कया आऩण त्मा आय .जी लय गाडान वलकवीत केरीत त्माॊ ना नाॊल ददरीत प्रत्मेक 
आय.जी रा आऩण नाॊल ददरेरी आशेत . याजील गाॊधी क्रीडाॊगन ,मभनाताई ठाकये भैदान शी वगऱी नाॊले 
आऩण शी वबागशृात ददरी त्मालेऱेरा त्मा आ .जी. रा  वलयोध केरा नाशी आऩण घेतल्मा वलकमवत 
केरी आणण आता म्शणतात की आय .जी. देऊन टाका तय वाशेफ ह्मालय गाॊ बीमााने रष द्मा , ह्मा 
आय.जी आऩण घेतरेल्मा आशेत आऩल्माच देखयेखी खारी याशणाय आशेत रोक वकाऱी ततथे मेतात 
त्मा वबोलतारची ज्मा ज्मा वोवामटी आशेत तेच वोवामटीची रोक ततथे भॉतनगं लॉक वाठी मेतात . 
आणण ओऩन स्जभ भध्मे कामा कयतात त्मा दठकाणी जे शॉर फाॊधरेरा आशे ते शॉ रशी आऩण बाड्माने 
देतोम. गाडान म्शटर तयी जागा आय .जी. अवेर तयी आम्शी नलयात्र उत्वल कया मच म्शटर तय 
आम्शाराशी ततथे ऩैवे बरून नलयात्र उत्वल कयामचॊ आम्शी शी ऩामरकेरा वशकामा कयतोम भाझी वलनॊती 
अवेर तुम्शारा आमुक्त भशोदम ह्मा वगळमा आय .जी च्मा जागेलयती स्लता : ऩयवनर रष द्माल 
धॊन्मलाद. 
गगता जैन :- 
 वाशेफ, भी ऩयत वाॊगते जे झार ते काम ऩयत आणू ळकत नाशी ज्माॊना आऩण वलकवीत केर 
ज्माॊना नाॊल ददरी त्माफद्दर भाझा काशीशी अषेऩ नाशी भी ऩयत वाॊगते वाशेफ धायाली भॊदीयारा प्रामव्शेट 
जागा आशे. आऩरे नगयवेलकाॊनी ततथे आऩरी नगयवेलक तनधी मुज केरेरी. आऩण जाऊन ततथे बाड 
रालरॊ त्माॊनी वाॊगगतर आम्शारा शी तुभची लास्तु नकोम तोडुन टाका .दवुये शेच प्रॉब्रेभ आता फेकयी 
गल्रीत शोतोम वाशेफ एक शॉर फाॊधरेरा आशे . लऴाानुलऴे त्माॊनी रयकलेस्ट केरी शोती गणेळ नाईक 
वाशेफाॊनी आम्शारा जागा द्मा भी ततथे वभा ज भॊददय फाॊधनु देतो . आता आऩल्माकडुन ततथे बाडा 
रालरे जाते जे त्माॊना ऩयलडत नाशी जागा त्माॊची आशे आणण बाडा त्माॊनी आऩल्मारा द्मामचॊ शे का 
तुभची रयकलेस्ट शोती म्शणुन तुम्शारा लाऩयामरा ददरॊ वाशेफ शे जे वगऱ शोत आशे ते तनमभ फाऱृम 
आशे आणण वगऱृमात भोठ वाशेफ आऩण फो रला टाऊन प्रानयरा आणण वलचाया की अवे काशी करू 
ळकतो का एखादा त्रफल्डय शॉन्डलका  करू ळकतो का आय .जी  ते वलचाया तनमभात अवेर तय ह्मा नाते 
शॉन्डलका  करून जय नवेर जी लस्तुच त्रफल्डयची नाशी आय .जी वलरॉग वोवामटी नॉट टू द गगल्डय शॉल 
कॅन फी शी शॉन्ड ओव्शय  ऩयत वाॊगते जे झा रॊ त्माफद्दर खयच काशी वाॊगत नाशी आणण जें वलकवीत 
झारे त्माफद्दर वाशेफ भी तुम्शारा योज भॅवेज दाखलणाय ततथे चयवी गुदुारे नाशी आशेत अळी फाफ 
नाशी. ततथे शी आशेत ऩण शे आता जे काशी चाररे आशे ते तयी थाॊफला. 
भा. भशाऩौय :-  

ठयाल भॊजुय. 
ददऩीका अयोया :- 
 वाशेफ, शे जे वल ऴम आभच्माकड ेळाॊती ऩाका रा रे .आऊट आशे शे फोरताशेत भॅडभ वय 
फोरताशेत की आय . जी डवे्शरऩ कया शे कया स्टे आरेरा आशे फाॊधकाभ वलबागाच ेवाशेफ भागे फवरे 
आशेत ते वलचाया त्माॊना स्टे अणरेरा आशे कोणी एका भाणवाॊनी वलचाय केरा 172 त्रफल्डीॊगचा 
अवोमळण्ळन फनलामच आणण शे अवोमळ एळन घेलून आऩण करेक्टयकड ेअजा कयामचॊ की आय .जी चा 
डवे्शरऩभेंट आणण भेंन्टेंनॊव यद्द कयालॊ आणण कयायनाभा यद्द ऩण झारॊ आता वलकवीत झारेरा जे आशे 
भेनटेन कोन कयणाय आशे . ऩाणी द्मामचॊ आशे रार भाती टाकामची , भारी द्मामचॊ ,मवक्मुरयटी 
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द्मामची वोवामटीकड ेऐलढे पॊ ड आशे का भतरफ स्जतनी भेशनत आज तक की शै , भैंने खदु अऩना 
पॊ ड एक गाडान भें ददमा शै, जो आज कब्जे भें था लो छुडाके उनको कयके ददमा शै औय उवके फाद बी 
आज अगय मश गचज शोती शै तो लाऩव भें लो डड्र ॊक्व भे चरा जामेगी भेशनत लाऩव लशाॊ ऩय फॊजय 
जभीन शो जाएगी कौन भेनटेन कयने चरा शै उन्शको वोवामटी झूरा तूटता शै तो भैं कौनवे वोवामटी 
को फोरुॊगी औय वोवामटीने कभवे कभ 11 ऩत्रव्मलशाय लो रेआऊट के भेये ऩाव स्जन्शोंने वोवामटीने 
मरख के ददमा शै की शभ रोगो को मश जो आय .जी प्रॉट शै , ळुड फी कॊ न्टीन्मु फाम डवे्शरॊऩभेंट फाम 
भेंन्टेन्व फाम द भशानगयऩामरका  अॉन्ड नॉट फाम द वोवामटी वऩऩल्व तो एक भाणुवरा लाटरॊ ती 
कयोडऩती अवेर तो याशत ऩण नाशी इकॊ ड चेंफुयरा याशतो इकड ेमेतो पाईट कयामरा तय कोण वुऩायी 
देतो त्मारा वलचायामच भरा कोण ऩाठीॊफा देतो अळा भाणवारा  की रॉ ॲ न्ड  आडाय जी  आऩण 
एरयमाभध्मे क्रीएट केरे आशे, जी रॉमन ऑडाय ळाॊततेने लागणुक केरेरी आशे. तो जालून जालून मभयची 
रालून काम कयतोम, ददव ऑडाय कम्मनर याईटॊव वाॊगा भरा. वाशेफ भी वकाऱी तुम्शारा बेटरी शोती 
जेंव्शा दवुया भाझा भुद्दा शोता शे रे .आऊट शोतॊ आणण 172 त्रफाल्डीॊगभध्मे पक्त दशा त्रफल्डीॊगच ेभाणवॊ 
20 प्रततळत त्माॊच्मा वोफत आशेत अवे चारणाय आशे का ? आणण एलढी रोक नगयवेलक इथे कळारा 
फवरे आशेत. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भा. भशाऩौय, भा. आमुक्त आणण वन्भा . वदस्म ददऩीका भॅडभ आम्शी वलाजण ह्मा 
वबागशृाची अत्मॊत ऩावलत्र्माने भानते शे वबागशृ आऩरे अवे ळब्द वबागशृात तनघु नमेत आणण 
वबागशृाच ेकाभकाजातुन जो चकुीचा ळब्द प्रमोज झारा तो लगऱुन घ्माला . ह्मा दठकाणी आ.जी लयती 
गोष्टी चारू आशेत. आता काम झारॊ आशे त्माच्मा भुऱे वॊऩुणा ळशयात वलकवीत झारेरी गाडान ,ओऩन 
जीभ, ककॊ ला नगयवेलक तनधी , आभदाय तनधी ,खावदाय तनधीतून रागरेल्मा काभाॊना लेठीव धरू नका 
तुभचा एखादा ऩटीक्मुरय काभ अवेर तय ह्मा फाफत आमवुक्ताॊच्मा दारनात जे मेणाऱमा काऱातल्मा 
भशाऩौय अवतीर त्माॊच्मा दारनात फवुन आऩण ह्मा वलऴमात आऩर भत भाॊडा ऩयॊतु वलऴम एक -दोन 
चाय जागाॊचा अवेर ऩयॊतु ऩुणा लेऱ शे वबागशृाभध्मे ककॊ ला बाईंदय भध्मे वगऱेच वलकवीत झारेल्मा 
आय.जी ककॊ ला काभ चकुीची आशेत अवे वाॊगण्माचा प्रमत्न करू नका . एक गोष्ट नक्की आशे मळतर 
नगयवायखे 34 स्ऩॉट ह्मा ळशयातल्मा आशेत जे रो राईन एरयमाभध्मे आशेत. काॉक्रीटची यस्ते काऱाची 
गयज अवरी काशी चकुीची काभॊ झारी अवतीर तय त्मा वॊदबाात ऩुनच : वव्शे करून घ्मा ऩरुतु ज्मा 
ज्मा दठकाणी काॉक्रीटच ेयस्ते झारे त्मादठकाणी यस्त्मालरून ऩाण्माॊचा तनचया शोण्मावाठी आऩण 
आताच्मा आधतुनक ऩध्दतीची गटाय वलकवीत केरेरी आशेत ती केरी आशेत . मळतर नगय भधनु ऩाणी 
तनघण्मावाठी भोठ्मा गटायची तनभीती केरी नाल्माची तनभीती केरी , ऩयॊतु रो राईन एरयमा आशे त 
त्माच्मातरा प्रश्न अगदी ककतीशी प्रमान केरे तयी त्मातुन आऩण फाशेय मेलू ळकत नाशी त्माची ततव्रता 
कभी कयण्माची जे प्रमत्न आशेत ते तनस्श्चत करू . ह्मात अत्मॊत खेऱी भेऱीत आजची वबा झारेरी 
आशे. ज्माॊना काशी तनलेदन कयामचॊ अवेर आणण अवेच दोन -तीन म्शणजे आऩल्माळी कनेक्टे ड वलऴम 
अवेर ना तय तो आमुक्ताॊकड ेककॊ ला मेणऱमा भशाऩौय अवतीर ककॊ ला वॊफॊगधत मादी त्माॊच्माकड ेठेला. 
ददऩीका अयोया :- 
 वबागशृाभध्मे चकुीचा ळब्द लाऩयामच ेत्माच्मावाठी भी वला नगयवेलक आणण आमुक्ताॊकडुन 
भापी भागत.े 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आय.जी चा वलऴम आशे  गेल्मा ककत्मेक लऴााऩावुन वाशेफ तनमभ आशे की की 
नाशी गेल्मा ककत्मेक ऩलऴााऩावुन आम्शी ऐकतोम काम आय .जी प्रॉटभध्मे नगयवेलकतनधी लाऩयता 
मेतो का? 
 



भा. वलळऴे भशावबा दद . २०/०२/२०२०          ऩान क्र.35 

भा. उऩभशाऩौय :- 
 तुम्शारा कुठल्मा ऩटीक्मुरय आय.जी अऩेक्षषत आशे त्माचा नॊफय वाॊगा. 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 नॊफय नाशी वगऱे आय.जी चा वलऴम वाॊगतो मभया योडच ेस्ऩेळर वाॊगतो. 
गगता जैन :- 
 भी खयोख वाॊगते त्मा फद्दर नाशी . आता काम शोते वगळमाना भादशती ऩडरम आय .जी लय शे 
करू ळकत नाशी म्शणजे आऩरा अधाा काभ थाॊफत.े जे झार ते आऩण रयव्शवा करूच ळकत नाशी. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भॅडभ ज्मा वदस्मारा ज्मा.आय जी फद्दर फोरामच आशे,अय.जी चा प्रत्मेष उल्रेख कया. 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 तनमभ आशे की नाशी अव थोडी चारत का ? आमुक्त वाशेफ अव झारॊ ना . नगयवेलक तनधी 
लाऩयता मेतो, आभच्मा काशी नगयवेलकाॊनी काशी तनमोजन केर की ततथे तनमभ वाॊगगतरे जातात. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वनभा. वदस्म, तुभचा आषेऩ ज्मा वलऴमालयती आशे. 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आभचा वगळमा आय .जी लय आशे . ऩामरकेचा तनमभ आशे कक नाशी आम्शी तनमोजन करेरे 
ततथे तुम्शी वाॊगा आय .जी चा तनमभ आशेत . ततथे लाऩयता मेत नाशी आणण ततथे स्थातनक नगयवेलक 
वाॊगतात ततथे लाऩयरा जातेा . आमुक्त वाशेफ ह्मा वलऴमालय तनमभा प्रभाणे धोयण ठयला आणण 
झारेल्मा आय.जी आशेत त्माच्मालय ऩध्दळीय काशी कोटाात जातात. 
गगता जैन :- 

आऩरी ततन-चाय काभ थाॊफरेरी आशेत. 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 काशी तनमभ आशेत की नाशी. 
लॊदना ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त वाशेफ ऩयलानगीने फोरते खायी गालाभध्मे ऩण यॊगभॊच फाॊधरेरा आशे 
ततथे आम्शी ऩाच नगयवेलक तनधी ददरेरी आशे. जागा आशे गालकीची आणण फाॊधकाभ केर नगयवेलक 
तनधीतुन आणण आऩरी ऩामरका जाऊन ततथे ऩोमरव फॊदोफस्त घेलुन रॉक करून घेऊन आरेरी आशे . 
वशा ते वात भदशने झारेरे आशेत तय शा वलऴम म्शणजे जागा गाललाल्माॊची अवुन वुध्दा  जय ऩामरका 
टाऱ रालून जाते त्माचा वलऴम काम? जया खॊत्रफत वाशेफाॊनी खरुावा कयाला. 
योदशदाव ऩाटीर :- 
 आमुक्त वाशेफ तुभचा ऩदशरा ददलव आशे त्माभुऱे आम्शी ऩण अत्मॊत वन्भाॊनाने तुभच्माळी 
फोरतो शे भागू न जे फोरतात माचा तुम्शारा अत्मॊत फायकाई ने अभ्माव कयाला रागेर . शी अस्स्भत 
आशे शला ळशयाची अस्स्भत आशेत . अस्स्भतेच्मा काशी गोष्टी आशेत. जया ऩयॊऩया ळॊबय, दोनळ ेलऴााच्मा 
ऩयॊऩया आशेत. कामदेभध्मे अवे कोणी तयी मेईर आणण आॊम्शारा वाॊगेर वय आम्शारा भान्म नाशी शा 
ऩुन्शा ऩुन्शा वलऴम मेतो. कयोडो रूऩमाची ऩामरकेची रूट शोत आशे. स्थातनक म्शणुन जय 40 राख खचा 
केरा अवेर, भशाऩामरका शक्क वाॊगते टामटर स्क्रमय करुन घेतरे आशे का. त्माचा शी एकुन घ्मामच 
नाशी कुठे शी जो वाॊगेर ततथे खाॊफे भायामच ेआणण नॊतय गालकीरा लेठीव धयामचॊ आभच्मा बालना 
आशेत वय वभाजाच्मा बालना आशेत इथे आम्शी तुभच्माळी तडजोड कयनाय नाशी . तुभचा आदय 
ठेलूनच फोरणाय ऩण शक्क घेणाय आम्शी ऩुन्शा ऩुन्शा वाॊगगतरॊ की ह्मा ऩाच -वशा आगयी रोकाॊच्मा 
प्रॉऩटी आशेत . आगयी रोकाॊच ेततथे लास्तव्म आशे , अस्स्तत्ल आशे . खचााचा प्रश्नच मेत नाशी . 
भशाऩामरकेने आणण भी आता वाॊगतो की ज्मालेऱी टाऱ रालर त्माची आजची ऩोणझळन काम णखडक्मा 
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नेल्मा रोकाॊनी रोक गालकी लाऩयत शोती ते वला स्लच्छ शोत . तुम्शी टाऱ रालून आरे . आता काम 
फगतीर कोण ततथे कोणी ततथे फघ त नाशी. उद्मा दयलाजे शी दयलाजे शी जातीर टाऱ रागरेरे अधी 
कडी तुटरेरी याशीर भशाऩामरकेचा काम आणण गालककच काम अस्स्तत्ल आणण गालककच काम अस्स्तत्ल 
आभच ेऩण काशी वन लाऱे आशेत . आज आम्शारा फोरामचॊ नव्शत शा वलऴम तुम्शारा वन्भा . 
नगयवेलकाॊकडून ककती भादशती मभऱते आभचा करेक्ळन चारू आशेत आम्शी भादशती द्मामरा मेलू 
तुम्शारा. 
भा. आमुक्त :- 
 ळशयातीर काशी रोकेळनाच्मा तनमभत्ताने आय . जी आणण त्मालयीर फाॊधकाभ भनऩा तपे 
झारेरे फाॊधकाभ, त्मा फाॊधकाभाच ेददरेरे खाजगी वॊस्थाॊना ठेके अवे फयीच ज्लरॊत चचाा झारेरी आशे. 
फऱमाच लऴााऩावुन आय .जी लय झारेरे फाॊधकाभ त्माचा डडवऩोझर झारेरा आशे . जे वलकमवत झारे 
आशे नॊतयची वलल्शेलाट रागरेरी आशे . तय जे वलकमवत झारे आशे त्माच्माफद्द र न फोरता माऩुढे जे 
आय.जी डवे्शरऩ कयणाय आशोत , तनमभ काम आशे त्मात वोवामटीचा काम योर आशे . 
भशानगयऩामरकेचा काम योर आशे. शे वगऱे तऩावुन त्मानुवाय कायलाई केरी जाईर. 
लऴाा बानुळारी :- 
 भशाऩौय भॅडभ, एक वलऴम था भैंने रास्ट भशावबा भें फोरा था वय आऩ नमे शो तो फव की 
वलऴम भें भेंने फोरा था , बाईंदय लेस्ट भें जो वटेळन वे रेके भॅक्वेव भॉर एक ऩुयानी फव चारु थी 
भेंने उवकी भाॊगनी की थी की लाऩीव लो फव रयऩीट चारू ककमा जाए | औय थोडावा याधा स्लाभी 
वत्वॊग जो शै उनवे मु टना रेके थोडवा उवभें| 
भा. भशाऩौय :- 
 अबी जो फव चारु शोगी उवभ ेलो रूट डारा शूॉला शै, ऑरयेडी लो फव चारू शोने लारी शै| 
लऴाा बानुळारी :- 
 वलऴम ऐवा शै की , तीन भदशना शुॊला भैंने रेटय ददमा शै ,नमे फव बी अऩनी आके फशुत टाईभ 
वे ऩडी शै. तो मश जनता की भाॊग शै भें जनता के मरए फोर यशी शुॉ| 
भा. भशाऩौय :- 
 मश कर तक शोने लारा था रेकक न अबी थोडा ऩोवऩाॉड शुॊला शैतो वाथ भें फव का बी शोगा 
रेककन अमब फव चारु कय देंगे. 
भमरान डडवा :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आऩकी ऩयमभळन वे , आमुक्त वाशेफ एज्मुकेळन डडऩाटाभेंट तयपे जे वादशात्म 
आऩण लाटऩ कयतो वलद्मार्थमांना ते अजुन कम्ऩरीट झारेरॊ नाशी आणण ऩुण ंॲ कॅडभी ए मय आता 
वॊऩत आरेरा आशे. आऩल्मा भशानगयऩामरकेच्मा ळाऱाॊभध्मे जे लाटऩ अजून कम्प्रीट झारेरी नाशी ते 
ऩयत चौकळी कया आणण काशी ळाऱाॊची तक्राय आशे. स्कूर इन्स्ऩेकळनवाठी डडरे कयत आशेत. 
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजुय 
लॊदना ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, टाऱ खोरणाय आशेत की नाशी खोरणाय आशेत. 
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ तनणाम घेतीर,त्माॊना ऩयत बेटालॊ. 
लॊदना ऩाटीर :- 
 आम्शी नगयवेलक तनधी वात जणाॊनी नगयवेलकाॊनी  ददरेरी आशे . ती गोयगयीफाॊवाठी 
प्राभाॊणजववाठी ददरेरी आशे. तय त्माॊचा त्माॊना काशी तयी पामदा व्शाला. 
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भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफाॊना स्लता: बेटालॊ ते त्माॊच ेतनणाम देतीर वगऱे नगयवेलकाॊनी बेटाॊल. 
भा. आमुक्त :- 
 वॊफॊधीत नगयवेलक भरा बेटू ळकता आणण आऩण प्रकयण तऩावुन त्मानुवाय तनणाम घेल.ू 
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल वलाानुभते भॊजूय. 
प्रकयण क्र. 89 :- 
 वलवलध वलकाव काभाॊना आगथाक ल प्रळावकीम भान्मता देणे. (वाला. फाॊधकाभ वलबाग) 
ठयाल क्र. 104 :- 
 नभया-बाईंदय भशानगयऩानरका षेत्रात कयालमाच्मा खारीर काभाांची अांदाजऩत्रके तमाय कयण्मात 
आरेरी आशेत.  
 

1) बाईंदय (ऩलुव) नलघय रोकभान्म हिऱक वबागशृ ऩशील्मा 
भजल्माचे फाांधकाभ कयणे. (खावदाय ननधी, आभदाय ननधी, 
भशाऩौय स्लेच्छा ननधी) 

रू.1,05,94,650/- 

2) बाईंदय (ऩलुव) वांत तकुायाभ भशायाज भागावलय िॉलय वबोलतारी 
जागेचे, दबुाजकाचे वळुोनबकयण कयणे. 
(भा. भशाऩौय स्लेच्छा ननधी) 

रू.29,20,950/- 

3) बाईंदय (ऩलुव) नलघय ळाऱा क्र.13 ळाऱेचे लाढील काभ कयणे.  रू.1,50,00,000/- 
4)  बाईंदय (ऩलुव) जैवर ऩाकव  जुन्मा जर कुां बाच्मा जागेलय वभाज 

भांहदय ल अभ्मानवका फाांधणे.  
(भशाऩौय स्लेच्छा ननधी ल भनऩा ननधी) 

रू.98,01,240/- 

5) उत्तन घनकचया प्रहक्रमा प्रकल्ऩ हिकाणी इनवि भिेयीमर 
वऩािीकयण कयीता ऩोकरन, जेवीफी चेन डोझय, डम्ऩय, िोयव, 
भजुय इ. बाड्माने घेणे, नरचड प्रहक्रमा कयणे. 

भऱु ननवलदा भांजूयीनवुाय खचव 
रू.15,00,00,000/- 
नवलन प्रस्तावलत खचव 
रू.1,50,00,000/- 

6) नभयायोड (ऩलुव) आयषण क्र.178 कम्मनुनिी शॉर हिकाणी 
पननवचय, ऩािीभाग ेस्लमांऩाक ळेड, कॉक्रीि कोफा, ऩेव्शय ब्रॉक, 
यांगकाभ इ. काभ ेकयणे. 

रू.1,41,72,000/- 

7) याई, आयषण क्र.56 वी कम्मनुनिी शॉर ऩशीरा भजरा लाढील 
काभ ेकयणे. 

रू.1,50,00,000/- 

8) नभयायोड (ऩलूव) नळतर नगय बागात ऩाण्माचा ननचया शोण्मावािी 
नार,े गिाये फाांधकाभ ल इतय व्मलस्था कयणे. 

रू.5,00,00,000/- 

9) बाईंदय (ऩ.) दलु्शन फी इभायत ते वबुाऴचांद्र फोव भदैान ऩमतं 
नारा फाांधणे. 

रू.4,46,54,400/- 

10) नभयायोड (ऩलूव) वव्शे क्र. 233 भधीर नारा उांच करुन स्रफॅ 
िाकणे, वऩनाकोरा येन्िर इभायत भागीर नारा फाांधणे. 

रू.1,92,24,850/- 

   
   लयीर काभाच्मा अांदाजऩत्रकाांना प्रळावकीम ल आनथवक भान्मता देण्मात मेत आशे. 
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वुचक :- श्री. धलृककळोय ऩाटीर    अनुभोदक :- श्री. शवभुख गशरोत 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आज 20 तायीख आशे , अडीच लऴााचा कारालधी भशाऩौय ऩदाचा उऩभशाऩौय 
ऩदाचा एक आठ ददलवाभध्मे ऩुणा शोणाय आ शे. आणण भरा लाटते शी आज ळलेटची वबा तुभच्मा 
टेनलशयची आज झारेरी आशे . अडीच लऴांच्मा कारालधीभध्मे आऩण आणण उऩभशाऩौय वाशेफ दोघाॊनी 
एक चाॊगल्मा प्रकाये मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचा वबागशृ चारलरॊ त्माच प्रभाणे मभया बाईंदय 
ळशयाच्मा नागरयकाॊच्मा भुरबुत गयजा वल चायात घेलून ळशयाच्मा चौथयता वलकाव आऩण केरेरा आशे . 
आऩल्मा भशाऩौय ऩदाच्मा कारालधीभध्मे अडीच लऴााभध्मे आऩण खऩु भोठे चाॊगरे तनणाम घेतरे आणण 
खऩु अततळम चाॊगर काभ केरॊ न बू तोना बवलष्मतो एक इततशाव आऩण कक्र एट केरेरा आशे 
आऩल्माच कायकीदीभध्मे तात्कामरन भुख्मभॊत्री देलें द्र पडणवलव अनेक लेऱा आऩल्मा ळशयाभध्मे आरे 
भी याजकायणाॊभध्मे जलऱ जलऱ 25 ते 30 लऴााऩावुन आशे आणण ह्मा कारालगधभध्मे मभया बाईंदय 
ळशायाभध्मे अवे कुठरेच भुख्मभत्री एलढे आरे नाशीत एलढे देलेद्र पडणवलव वाशेफ आरे आणण पक्त 
आरे नाशीत कक त्माॊनी त्मा ळशयारा काशी ना का शी तयी ददरेर आशे . आऩल्माच कामाकीदीत भॅडभ 
वुमाा प्रकल्ऩाची 200 एव.एर.डी.ची मोजना त्माचा काभ, त्माचा काभाचा ळुबायॊब तात्कारीन भुख्मभॊत्री 
देलेंद्र पडणलीव वाशेफाॊच्मा शस्ते आऩण केरेरॊ आशे ते काभ वुध्दा चाॊगल्मा स्ऩीडने वुरू आशे . अनेक 
लऴे यखडरेरा जेवरऩा का चा वफ ले तो शी तुभच्मा कायकीदीत तुम्शी ऩुणा केरा आणण आदयणणम 
भुख्मभॊत्री पडणवलव वाशेफाॊच्मा शस्ते आऩण तो वुरू केरा त्माच फयोफय मभया योड स्टेळनच्मा फाशेय 
एक चाॊगरे वुळोमबकयण भशाऩामरकेतपे करून एक आऩल्मा मभया बाईदयच्मा आऩण एक चाॊगर 
रॉडभाका  आऩण ददरेरा आशे. त्माच फयोफय मभया बाईंदय ळशयावाठी एक प्रभो द भशाजन शॉर स्आा 
मभनाताई ठाकये शॉर शे वुध्दा अत्मॊत चाॊगर लास्तु भशाऩामरकेतपे तुभच्मा कायककदीभध्मे ऩुणा करून 
ह्मा ळशयावाठी आदयणीम भुख्मभॊत्र्माॊच्मा शस्ते आऩण नागरयकाॊवाठी वुऩुता केरेरे आशे. ह्माच प्रभाणे 
पाॉन्टन शॉटेरच्मा इकड ेजी ट्राकपक शोते शी ट्राकपक दयु कयण्माकरयता ततथे कें द्र वयकायकडून 
आदयणीम तनतीनजी गडकयी वाशेफाॊकडुन आऩण ततथे एक चाॊगरा त्रब्रज करून घेतरा आणण ह्मा मभया 
बाईंदय ळशयाची ट्राकपक ततथे स्क्र अय शोऊन चाॊगरा यस्ता ठाण्मावाठी आणण आभदायाॊवाठी 
जाण्मावाठी एक चाॊगरा त्रब्रज आऩल्मा कायकीदीत आऩण भॊजुय करून घेतरा . ज्मा लेऱी देलेंद्र 
पडणवलव वाशेफ शोते त्मालेऱी आऩल्मा ळशयाभध्मे अनेक आयषणाच्मा जागा आऩण भशाऩामरकेरा 
शस्ताॊतरयत करून वलनाभुल्म शस्ताॊतरयत करून घेतल्मा , अश्मा अनेक ळकेडो एकय एकयची जागा 
कयोडो रूऩमे ची जागा याज्मळावनाने भशाऩामरकेरा फ्री ऑप चाजा ददरी वाशेफ शे अत्मॊत म्शणजे 
भशाऩामरकेच्मा इततशावाभध्मे अव कधी झारेर नाशी एलढे काभ चाॊगर आऩल्मा पडणवलव वाशेफाॊनी , 
भशाऩौयाॊनी ऩाठऩुयाला केरा त्माभुऱे झारॊ आज मभया बाईंदय ळशयाभध्मे एक दशस्ट्री झारी की मवभेंट 
योड शे कधी झारे नव्शते, भशाऩौयॊच्मा कारालधी भध्मे गेल्मा अडीच लऴााभध्मे जलऱ जलऱ 15 ते 16 
चाॊगरे भोठे यस्ते आऩण मवभेंट काॉके्रटच ेकेरे जेणे करून ऩावाळमाभध्मे जे खड्ड ेऩडत शोते आणण जे 
भशानगयऩामरका फदनाभ शोत शोती ती फदनाभीची जी ऩयॊऩया आशे शी ह्मा अडीच लऴााच्मा  कारालधी 
भध्मे वॊऩुणा वलवलध आणण ळशयातरे भशत्लाचयेस्ते मवभेंट काॉक्रीटच ेझारेरे आशेत त्माच फयोफय ह्मा 
मभया बाईंदय ळशयाभध्मे वुबाऴचॊद्र फोव भैदान ऩावुन ते उत्तनचा यस्ता शा खऩू छोटा शोता शा वुध्दा 
भोठा करून एक चाॊगरा मवभेंटचा योडवुध्दा आऩण आऩल्मा कारालधीभध्मे  वुरू केरेरा आशे तवेच 
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जेवरलाका  आणण घोडफॊदय शा जो यस्ता  आशे म्शणजे आऩल्मारा कामळमभया शा एकच ऩमााम शोता तय 
आता जेवर ऩाका  ऩावुन  घोडफॊदय झाल्मानॊतय आऩल्मारा ठाण्मा रा जाण्माकरयता एकदभ वोमीचा 
यस्ता आऩल्मा प्रॅनभध्मे आऩण वुरू केरेरा आशे त्माचप्रभाणे मभया योड इथे अनेक भोठ भोठी 
गाडान्व आऩल्मा प्रमत्नाॊने आऩल्मा टॅन्मुअरभध्मे कम्ऩरीट केरेरी आशेत . अणण ळशय लामवम त्माॊचा 
राब घेत आशेत. तवेच नमा नगयभध्मे बाइरॊदय लेस्टरा वलनामक नगयभध्मे आऩल्मा टेंडयभध्मे आऩण 
चाॊगरे कम्मुतनटी शॉर वुध्दा करेरे आशेत आणण त्माच प्रभाणे कभ रा ऩाका  मेथे मभनी स्ऩोटाव 
काॉम्ऩरेक्व त्माच्माभध्मे स्स्लभीॊग ऩुर आशे आणण  इनडोअय गेम्व ऩण आशेत आणण अळा अततळम 
उत्तभ कामाा त्मा स्ऩोटा काॉम्ऩरेक्वच्मा तनमभत्ताॊने आऩण बाईंदय लेस्टरा ददरेरा आशे . त्माचप्रभाणे 
आणण वगऱृमात चाॊगरी गोष्ट म्शणजे अळी आरी की स्लच्छ  वलेषण जे कें द्र वयकायने ददर शोत . 
त्मा स्लच्छ वलेषणाभध्मे आऩरा मभया बाईंदयरा बायताभध्मे 47 नॊफय आणण भशायाष्ट्रात वातला नॊफय 
2018 भध्मे आरा शोता आणण त्माची ऩयॊऩया आऩण कामभ ठेलरी आणण वगळमा नगयवेलकाॊच्मा 
आणण वगळमा मभया बाईंदयच्मा जनतेच्मा भाध्मभातु न शी ऩयॊऩया चारु ठेलून 2019 भध्मे आऩण 
बायताभध्मे 27 ला नॊफय लयती आरो आणण भशायाष्ट्राभध्मे तीवऱमा नॊफयलयती स्लच्छ वलेषणभध्मे 
आरो म्शणजे शी आऩल्मा मभया बाईदयवाठी अमबभानास्ऩद फाफ आशे त्माचप्रभाणे ओरा कचया , वुका 
कचयाच लगीकयण शे अनेक लऴााऩावुन यखडरेंर शो त त्माचा लगीकयणाॊच काभ आऩल्मा टें डयभध्मे 
नगयवेलकाॊच्मा आणण नाफरय काॊच्मा भाध्मभातुन चाॊगल्माप्रका ये आऩण केरेर आशे . आणण आऩण 
प्रत्मेक वोवामटीरा वुका कचऱमाची आणण ओल्मा कचऱमाची व्मलस्था  कयण्माकरयता डस्फीन वुध्दा 
ददरेरे आशेत त्माचप्रभाणे वुका कचऱमाचा ओल्मा  कचऱमाचा जो प्राॊट आशे शा प्राॊट वुध्दा आऩल्मा 
भशानगयऩामरके भापा त एक चाॊगल्मा प्रकाये आणण उत्तभ प्रकाये तो वुरू झारेरा आशे आणण त्माच 
शे्रम आऩल्मारा जात आणण ह्माच भध्मे ततथे अवरेरा जो कचया शोता . उत्तॊनच्मा रोकाॊना त्मा 
कचऱमाभुऱे त्राव शोत शोता आणण त्मा क चऱमाची वलल्शेलाट रालण्माकरयता एक फामोभामतनॊगचा 
प्रकल्ऩवुध्दा आऩल्मा कायककदीभध्मे आऩण वुरू केरेरा आशे . त्माचप्रभाणे उत्तॊनच्मा यदशलाश्माॊची 
भागणी शोती की शा जोकचऱमाचा प्राॊट आशे . आभच्माकडून थोडवा मळफ्ट कयाला जेणेकरून आभच्मा 
रोकाॊना त्राव कभी शोईर आणण त्मा ची दखर घेलून मभया बाईंदय ळशयाभध्मे अनेक छोटे छोटे प्रकल्ऩ 
ऩाच टनाच ेदशा टनाच े 20 टनाच ेछोटे छोटे प्रकल्ऩ आऩल्मा टेंडयभध्मे भशाऩौय भॅडभ त्मारा भॊजूयी 
ददरेरी आशे. त्माची लका  ऑडाय ऩण त्मारा इळु करून ते काॉन्टॅ्रक्टयच काभ वुरू आशे . त्माच प्रभाणे 
ऩरयलशन वेला गेल्मा अडडच लऴााच्मा आगोदय आऩल्मा ऩरयलशन वेलेभध्मे शाडारी 20-25 फवेव वुरू 
शोत्मा आणण आज जलऱ जलऱ 70 फव ऩरयलशनच्मा वुरू आशेत आणण एक चाॊगरी वेला मभया बाईंदय 
ळशयावाठी आऩण शी ददरेरी आशे. ह्माच फयोफय एक अद्मालत फव डऩेो ह्मा मभया बाईंदय ळशयावाठी 
ददरेर आशे. त्माच्माभध्मे ऩेट्रोर ऩॊम्ऩ वुध्दा आशे . जी.ऩी.आय.एव मवस्टभ वुध्दा आशे म्शणजे आता 
ऐलढी फव स्टॉऩ भध्मे ततथे एॊडीकेटय रागरेरे आशेत त्मा एॊन्डीकेटय भध्मे आऩल्मारा कऱते की शी 
फव ककती लाजता मेणाय आशे . शी वुवलधा आऩल्मा मभया बाईंदयच्मा जनतेवाठी आऩण ददरेरे आशे . 
कारच मळलजमॊती झारी चाॊगल्माप्रकाये उत्तभ आभच्मा उऩभशाऩौय वाशेफाॊनी भशाऩामरकेच्मा 
भाध्मभातुन एक उऩक्रभ चाॊगरा वुरू केरा आणण मळलाजी भशायाजाॊच्मा कारालगधतरा घोडफॊदयचा जो 
कील्रा आशे तो ककल्रा ऩुयातत्ल लेगऱा करून आऩल्मा भशाऩामरकेच्मा ताब्माभध्मे आऩण घेतरा 
आणण त्माचा वुळोमबकयणाचा काभ त्मा ककल्माच ेदेखये ख कयण्माच ेकाभ आणण एक अततळम चाॊगरी 
लास्तु मभया बाईंदय ळशयावाठी आणण भुॊफईवाठी वुध्दा , ठाणेवाठी वुध्दा आऩल्मा भशाऩामरकेच्मा 
भापा त आऩण ते काभ वुरू केरेरे आशे . ते अततळम खऩु चाॊगरा आशे. आणण आमुक्त वाशेफ आणखी 
वलाात भशत्लाची गोष्ट आज वगऱमा नगयवेलकाॊच्मा भाध्मभातुन मभया बाईंदय ळशय शे फॅनवा भुक्त 
झारेरा आशे, भशायाष्ट्रातुन नाशी, बायतातीर वगळमात ऩदशरी भशाऩामरका आशे ज्मा भशाऩामरकेभध्मे 
भशाऩामरकेच्मा षेत्राभध्मे कोणताशी भाणुव फॅनय रालू ळकत नाशी शा फॅनय भुक्त ळशय शे आऩल्मा वला 
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नगयवेलकाॊच्मा भाध्मभातुन भशाऩौयाॊनी पस्ट टाईभ आ धी दशस्ट्री केरेरी आशे . आणण वाशेफ कोणताशी 
नगयवेलक फॅनय रालत नाशी ऩण शाडारी 2-5 टक्के काशी दवुये रोक अवतात वाशेफ ते फॅनवा रालतात 
थोडीळी प्रळावनाॊकडुन त्माॊची एक अभॊरफजालणी व्मलस्थीत झारी ऩादशजे वय त्माच्मानॊ तय ह्मा मभया 
बाईंदय ळशयावाठी ह्मा मभया बाईंदयच्मा नागरयकाॊकरयता एक चाॊगर त्माॊच स्लप्न शोत की मभया 
बाईंदय ळशयाभध्मे ऩण भेट्रो मामरा ऩादशजे . मभया बाईंदयचा प्रलाव व्शामरा ऩादशजे आणण भेट्रोच्मा 
काभाचा वुध्दा काभ त्माॊच्मा टेंडय भध्मे त्माॊनी वुरू करून मभया बा ईंदय ळशयाभध्मे जलऱ जलऱ नऊ 
स्टेळन आशेत आणण शी जय वेला वुरू झारी मेत्मा तीन लऴांच्मा आत त्माॊचा टागेट आशे की आम्शारा 
मभया बाईंदय ळशयाभध्मे वुरू कयामची आशे माच प्रभाणे bsup ची मोजना मा bsup मोजना शी बयऩुय 
रटकरी शोती थोडवॊ डडरे झारॊ  शोत ऩयॊतु भशाऩौयाॊनी ऩा ठऩुयाला केरा आणण ळावनाकडुन 40 कयोड 
रुऩमाॊच रोन भॊजुय करून घेतर आता शे रोन भॊजुय झाल्मानॊतय ह्मा काभारा गती मेलून त्मा 
नागयीकाॊना भोपत घये आऩण देऊ ळकतो तवेच भदशराॊवाठी वुध्दा चाॊगरे उऩक्रभ याफलरे आशेत 
भदशराॊच स्लारॊफनाकरयता अनेक प्रमळषण त्माॊनी ददरीत भदशराॊ ना भोदटव्शेट केरॊ आणण त्माच प्रभाणे 
त्माॊना एक व्माववऩठ कयणे करयता भॅक्वेव भॉरच्मा ग्राऊॊ ड लयती त्माने अवे अनेक उऩक्रभ रालरे 
अवे त्माॊनी अनेक एक्जीव्शेळन रलारेत त्माच प्रभाणे तन याधाय वलधला भदशरा अवतीर वलधला ज्मा 
भदशरा अवतीर त्माॊच्मा भुराॊना मळषणाकरयता त्माॊच्मा रग्नाकरयता वुध्दा एक चाॊगरे उऩक्रभ त्माॊनी 
रालरेरे आशेत त्माच प्रभाणे योयो लॉटय ट्रॉ न्वऩोटा जे बाईंदय ऩावुन लवई , बाईंदय ऩावुन ठाणे , 
गामभुख कल्माण अश्मा रयतीने म्शणजे जय वभजा आऩल्मा योडरा जय ट्राकपक अवेर तय आऩण त्मा 
जर भागााने वुध्दा आऩण आऩरी गाडी घेलून जाऊ ळकतो अळी योडो ट्रान्वऩोटा वुध्दा भशाऩौय भॅडभने 
कें द्र वयकाय आणण याज्म वयकायच्मा भाध्मभातुन मभया बाईंदय ळशयात वुरू केरी आशे . कामळमभयारा 
जो फ्रमओव्शय ब्रीज च्मा खरी वुळोमबकयणाच जे काभ आशे उऩभशाऩौय चॊद्रकाॊत ऩलैती वाशेफाॊनी 
भशाऩौय भॅडभने एक चाॊ गल्मा प्रकाये वुरू केरेर आशे तवेच टेंफा शॉस्स्ऩटर वुध्दा याज्मळावनारा 
शस्ताॊतरयत कयण्माचा एक चाॊगरा तनणाम तो झारेरा आशे . आणण ह्माच शॉस्स्ऩटर भध्मे अऩॊग , 
ददव्माॊगाना दाखरे देण्माकरयताचा काभ आता भागच्मा आठ ददलवाॊभध्मे त्मांनी वुरू केर जे ठाणे रा 
जाले रागत शो ते ते आता जाल रागत नाशी . मभया बाईंदय ळशयाभध्मे आऩल्मारा ददव्माॊगनाच े
वदटाकपकेट मेथेच मभऱतीर त्माच प्रभाणे तशमवरदाय कामाारम म्शणजे रशान रशान गोष्टीॊवाठी 
आऩल्मारा ठाणेरा जाल रागत शोत तेच तशमवरदाय कामाारम आज मभया बाईंदय ळशयाभध्मे 
आणण्माॊच ऩण एक चाॊगर काभ त्माॊच्माय शस्ते झारेरॊ आशे . तवेच मभया बाईंदय ळशयाभध्मे एक 
चाॊगर ऩोमरव आमुक्तारम व्शालॊ माची वुध्दा भॊजुयी त्माॊच्मा टेंडयभध्मे देलेंद्र पडणलीव वाशेफाॊनी 
केरेरी आशे आणण  ऩोमरव आमुक्तारम वुध्दा पाय रलकयात रलकय वुरु शोणाय आशे . अस्ग्नळभन 
वलबाग वषभ  कयण्माकरयता आऩरे शामटाईट त्रफल्डीॊग आशेत ततथे जय आग रागरी तय काम 
त्माच्मावाठी वुध्दा दोन चाॊगल्मा गाड्मा एक ए .एर.ऩी. आणण एक टी .एर.ऩी. माॊना वुध्दा भॊजुय 
त्माॊच्मा टेंडयभध्मे ददरेरी आशे. अनगधकृत पेरयलारे जे यस्त्मालयती फवतात त्माॊना आऱा घारण्मावाठी 
ळशयाभध्मे जलऱ जलऱ 10 ते 15 दठकाणी एक भाकेट वुध्दा वुरु केरेरा आशे आणण पेरयलारा धोयण 
भॊजुयीवाठी अॊततभ टप्प्माभध्मे  प्रळावनाकड ेददरेरा आशे तयी प्रळावनाने त्माच्मालयती कायलाई करुन 
ते वुध्दा अॊततभ करुन अनगधकृत पेरयलाल्माॊलयती आऱा फवण्माच ेकाभ आऩण केरे ऩादशजे अवे 
अनेक वलयॊगुऱा कें द्र ते पक्त मवतनमय मवटीजनवाठी अवतात ऩयॊतु भाझी वैतनकाॊवाठी ऩण वलयॊगुऱा 
कें द्र द्माले अवे त्माॊच ेभनोदम शोते आणण त्माॊनी ते ददरेरे आशे . भाजी वैतनकाॊवाठी वुध्दा ददरेर 
आशे. त्माच्मानॊतय काशी आटीस्ट त्माॊना बेटरे की भॅडभ त्माॊना ददरे एक चाॊगरे आटीस्ट आशेत  जे 
कराकाय आशेत , जे वादशत्मीक आशेत , जे कली आशेत त्माॊना वुध्दा एक चाॊगर व्मावऩीठ तनभााण 
कयणे त्माॊना चाॊगरी चाॊगरी जागा ऩादशजे शोती ती जागा भशाऩौय भॅडभने ददरेरी आशे . ह्मा 
ळशयाभध्मे फुध्द वलशाय आणण भेडडटेळन वेंटय त्माचा ऩण रयझव्शेळन शोतॊ . ते वुध्दा डवे्श रऩ 
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कयण्माकरयता भॅडभने भनालय घेतरॊ आणण ते भेडडटेळन वेंटय वुध्दा त्माॊच्मा टॅनरभध्मे काभ वुरु केरे 
आशे. त्माचप्रभाणे आभच्मा योदशदाव ऩाटीर वाशेफाॊच ेएक स्लप्न शोते लैती वाशेफाॊच ेएक स्लप्न शोतॊ 
की आगयी फाॊधलाॊना आगयी बलन मभऱाले आणण त्माची जागा आदयणीम भुख्मॊत्री  देलेंद्र पडणलीव 
माॊच्मा नेततृ्लाखारी त्माॊना एक चाॊगरी जागा आगयी बलनावाठी भोपत ददरेरी आशे आणण जलऱ 
जलऱ आठ ते दशा लऴााऩावून तुभचा ऩाठऩुयाला वुरु शोता त्माॊच ेपरीत त्माॊच्मा कायककदीभध्मे शोत 
आशे. लैती वाशेफ आभच ेनेशभी म्शणामच ेकी भशाऩौय भॅडभचा ऩामगुण चाॊ गरा आशे त्माॊच्मा 
ऩॅनरभध्मे वाशेफ एलढी काभ झारीत की त्माॊनी एक इततशाव करुन टाकरा आशे . आता 
एज्मुकेळनभध्मे वुध्दा ऩमाालयण भेनटेन कयणे वुध्दा त्माॊनी लषृयोऩणचा एक चाॊगरा कामाक्रभ घेतरा 
शोता त्माचप्रभाणे ळाऱेभध्मे अनेक मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा ज्मा ळा ऱा आशेत त्मा ळाऱा 
डडरॅऩीयेटेड कॊ डीळनभध्मे शोत्मा त्माॊची ऩुनाफाॊधणी वुध्दा केरेरी आशे आणण ळाऱेचा मळषणाचा दजाा 
ऊॊ चलाला म्शणून मळषकाॊना वुध्दा टे्रनीॊग त्माॊनी ददरेरी आशे आणण त्माचफयोफय ई -क्राव रुभ आणण 
डडजीटर क्राव रुभ फनलामचॊ वुध्दा भानव शोता तो त्माॊ नी ऩूणा केरेरा आशे . तवेच बाईंदय ऩूला 
आणण ऩस्श्चभ येल्ले स्टेळन वुळोमबकयणच ेकाभ त्माॊच्मा टेन्मूअरभध्मे वुरु झारॊ आशे . त्माचप्रभाणे 
मभयायोडच ेवुऩुत्र ळशीद भेजय कौस्तुब याणे माॊच ेवुध्दा स्भायक फनलणे झारे आशे . तवेच स्लातॊत्र 
वैतनक जे मभया बाईंदय ळशयाभध्मे शो ते त्माॊच ेवुध्दा स्भायक त्माॊच्मा टेन्मूअरभध्मे ऩूणा केरेरे आशे 
अळी अनेक काभ भशाऩौय भॅडभने केरेरी आशेत . आज त्माॊची ळलेटची मभटीॊग शोती म्शणून त्माॊच ेभी 
अमबनॊदन कयतो आणण त्माॊच्मा फयोफय आभच ेउऩभशाऩौय वाशेफाॊच ेऩण अमबनॊदन कयतो आणण त्माॊना 
ऩुढीर लाटचारीवाठी ळुबेच्छा देतो. ह्मा वगऱ कयण्माभध्मे आभच ेनयेंद्र भेशता वाशेफ बायतीम जनता 
ऩाटीच ेनेते आशेत त्माॊचाशी मवॊशाचा लाटा शोता तयी ह्मा दोघाॊचा अमबनॊदनाचा ठयाल भाॊडतो.  
योदशदाव ऩाटीर :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , अमबनॊदन ककती कयामचॊ ळब्द अऩुये ऩडतीर . उऩभशाऩौय वाशेफ , आमुक्त ् 
भशोदम ह्मा ळशयाची ऩाश्लाबूभी आऩण आता नवलन आशात चाय एक ददलव झारेरे आशेत . ऩूणा मभया 
बाईंदय ळशयारा स्व्शजीट कयार तेव्शा ह्मा दठकाणी ह्मा अडीच लऴााच्मा कामाकाराभध्मे जे काशी 
मोजना ह्मा भशाऩामरकेतपे याफवलल्मा गेल्मा त्मा  मोजनाॊची भादशती आऩल्मारा मभऱणाय आशे . आणण 
म्शणून भी ज्मा आता अमबनॊदनाच्मा ठयालाभध्मे जे काशी फोरतो ते भाझ्मा मभत्राने अगोदयच त्मातरे 
काशी भुदे्द वाॊगुन टाकरेरे आशेत . त्माभुऱे भी ते काशी रयवऩट कयणाय नाशी . ऩयॊतु आमुक्त भशोदम 
भशाऩौयाॊचा ऩामगुण आभच ेउऩभशाऩौय  नेशभी फोरत अवतात प्रत्मेक कामाक्रभारा कुठे नायऱ पोडरा 
की भशाऩौयाॊचा ऩण भी उऩभशाऩौयाॊना ऩण वाॊगु इस्च्छतो की भशाऩौय भॅडभ आऩरा ऩामगुण चाॊगरा 
आशे तवा उऩभशाऩौयाॊचा ऩण ऩामगुण चाॊगरा आशे आणण माच ेज्लरॊत उदाशयण म्शणजे कारचा 
अॊगालयती ळशाये आणणाया शा घोडफॊदय ककल्रा  ना बुतो ना बवलष्म आमुक्त भशोदम शा ककल्रा आज 
नाशी फनरेरा आशे . ऩयॊतु त्माच ेधाडव शे फनलामचॊ धाडव माॊच्मा घयात माॊनी कधी ततकड ेकुठे काशी 
कचया ककॊ ला कुठरी लस्तू ततथनू उचरून फाजूरा ठेलरी नवेर ऩण ह्मा उऩभशाऩौयाॊनी त्मादठकाणी 
आऩल्मा घयच्माऩेषा , गालच्माऩेषा त्मारा प्राधान्म ददरॊ आणण त्मा दठकाणी कार आऩण एक 
चाॊगल्माप्रकाये मळलजमॊती वाजयी केरी . अत्मॊत म्शणजे त्मादठकाणी गालकऱमाॊना वोफत घेऊन नाशी 
तयी आमुक्त भशोदम भी वॊध्माकाऱी ज्मा लेऱेरा त्मादठकाणी ऩदमात्रा करुन आम्शी प्रलेळ कयत शोतो 
त्मा ककल्मालयती म्शणजे वॊध्मा काऱी वाड ेऩाच ते वशा लाजल्माऩावून आमुक्त भशोदम वॊध्माकाऱी 
9.30 लाजरे यात्री त्मादठकाणी चाय ते ऩाच शजाय ऩस्ब्रक त्मा ककल्मालयती जाऊन आरी म्शणजे शा  
देखाला फघण्मावायखा आशे. आमुक्त भशोदम आऩण तनभॊत्रण ऩत्रत्रका छाऩरी त्माच्माभध्मे एक थोडवॊ 
व्मक्त कयतो ह्मादठकाणी आऩरा कामाक्रभ चाॊगरा झारा . उऩभशाऩौयाॊनी, भशाऩौयाॊनी त्मा कामाक्रभारा 
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तनधी ददरा आऩण काडा छाऩरे ऩयॊतु वाशेफ ह्मा दठकाणी जे भुॊफईलरुन ह्मा ळशयात याशामरे आरे त्मा 
रोकाॊना ह्माची कल्ऩना नाशी नेक्स्ट टाईभ उऩभशाऩौय वाशेफ आऩण ह्मा दठकाणी आमुक्त वाशेफ 
आऩल्मा प्रळावनाच्मा भाध्मभातून तो कामाक्रभ याफलतो लऴाानुलऴे तो चारू याशणाय  आशे. स्जथे आऩण 
ऩाणी आरॊ, आऩण शोडडगं रालरी जे काशी भोठी आऩण काभ कयतो त्माची शोडडगं रालतो . आऩण शा 
मळलजमॊती उत्वल ऩण वाजया करु त्मादठकाणी ऩूणा मभया बाईंदयभध्मे शोडडगं्ज रालरे गेरे ऩादश जे 
जेणेकरुन मभया बाईंदयभधीर कोऩऱमा कोऩऱमातरी रोक त्मा दठकाणी ततथे नतभस्तक व्शामरा त्मा 
दठकाणी मेतीर आणण म्शणून त्माॊच ेखऩू खऩू अमबनॊदन. आता झारॊ की वबाऩती म्शणून वाशेफ ऩाणी 
ऩुयलठा वलबाग भध्मॊतयीच्मा काऱाभध्मे भी त्मा ऩदालय शोतो . भशाऩौय भॅडभरा ऩदशल्माच दद लळी भी 
वाॊगगतरॊ की भशाऩौय ह्मादठकाणी आऩल्मारा ऩाण्माच ेजे धयण आशेत ते धयण आऩल्मारा फघामरा 
जामचॊ आशे . भशाऩौयाॊच्मा फाफतीत ककॊ ला उऩभशाऩौयाॊच्मा फाफतीत ज्मा ज्मा लेऱेरा ह्मा वबागशृातून 
आम्शी आलाज ददरा ककॊ ला ह्मा ळशयातरे प्रश्न वाॊगगतरे त्मा त्मा लेऱेरा त्मा शजीय झाल्मा ऩूणा 
ददलव आमुक्त भशोदम आभच्मा फयोफय शोत्मा आणण त्मादठकाणी ऩूणा ळशयाचा स्जथनू ऩाणी ऩुयलठा 
शोतो त्मा वगळमाचा ऩाशणी दौया त्माॊनी केरा . एलढे लयतीच थाॊफरे नाशी तय वुमाा डॅभभध्मे ऩाणी 
ऩुयलठा आऩल्मारा आता शोणाय आशे अगधकता ऩाणी ऩुयलठा त्माराशी भॊजुयी मभऱारेरी आशे. ते जेव्शा 
ळाॊती नगय लवाशतीभध्मे एक जरकुॊ ब शोतॊ त्मादठकाणी एका जरकुॊ बाभधरॊ 11 वेक्टयरा ऩाणी 
ऩुयलठा शोत शोता ऩयॊतु ह्माॊच्मा ऩुढाकायने वेक्टय 2 भध्मे आणखीन एक जरकुॊ ब उब यादशरॊ आणण 
त्मादठकाणी वुव्मलस्स्थत अवॊ ऩाणी रोकाॊना मभऱामरा रागरॊ . मभयायोड स्टेळन बव्म अवॊ वुॊदय 
प्रलेळद्लाय त्मादठकाणी केरेरे आशे . आऩल्मा भशाऩामरकेच्मा पॊ डातून आणण त्मादठकाणी तत्कारीन 
भुख्मभॊत्री देलेंद्रजी पडणलीव ह्माॊच्मा शस्ते त्माॊचा ळुबायॊब झारेरा आशे ते शी आऩण ह्मादठकाणी फघू 
ळकता आता म्शणारे मवभेंट काॉक्रीटच ेवय ऩरयस्स्थती  अळी शोती की 2012 ऩावून आम्शी ऩत्रव्मलशाय 
कयत शोतो ह्मा ळशयारा मवभेंटच ेकाॉक्रीटीकयण कया एक एक यस्ता तयी घ्मा ऩयॊतु वाशेफ ते शोत 
नव्शतॊ ह्मा अडीच लऴााच्मा काऱाभध्मे आऩण ह्मा ळशयाभध्मे जेव्शा कपयार प्रत्मेक दठकाणी यस्त्माच े
आणण गटायाची काभ चारू नाशीत . एकशी अव गटय कुठे फाकी ठेलरेरॊ नाशी जेणेकरुन ऩाण्माचा 
तनचया शोणाय नाशी शे भी तुम्शारा ह्मा दठकाणी वाॊगु ळकतो . प्रत्मेक धमभामाॊवाठी ह्मा दठकाणी 
आऩण दपनबुभी केरेरी आशे ते शी आऩल्मा अडीच लऴााच्मा काऱाभध्मे झारेरी आशेत . 
वलद्मार्थमांकरयता अभ्मामवका रामब्रयी, ई-क्राव रुभ माची वुवलधा म्शणजे ळशयाभध्मे याशणाऱमा वलवलध 
धमभामाॊच्मा रोकाॊवाठी भशाऩौय भॅडभने , उऩभशाऩौय वाशेफाॊनी आणण तेलढे वाॊगून आमुक्त पक्त 
भशाऩौय, उऩभशाऩौयाॊनी नव्शे तय वॊऩूणा ह्मा रोकप्रतततनधीनी त्माॊना वशकामा केरेरे आशे आणण त्मा 
शी ऩेषा उरट जाऊन वाॊगे र प्रळावनाच्मा लतीने तत्कारीन त्मादठकाणी आमुक्त वाशेफ शोते 
खतगालकय वाशेफ , उऩआमुक्त वाशेफ माॊनी वगळमाॊनी आणण आऩरे फाॊधकाभ वलबागाच ेम्शणो की 
कामाकायी अमबमॊता , ऩाणी ऩुयलठ्माच ेह्मा वगळमाॊनी मभऱून त्मादठकाणी आज गाडान डडऩाटाभेंटने 
प्रत्मेक गाडान फघा वाशे फ तनटतनटके गाडान आऩल्मारा ह्मा ळशयारा मभऱारी आशेत . भदशरा 
उद्मोगाॊकरयता आऩण बलन फनलतो त्माराशी आऩण भॊजूयी ददरेरी आशे . खेऱाडुॊना लाल 
मभऱण्माकरयता भशाऩौयाॊच्मा भाध्मभातून ह्मा दठकाणी आऩण त्माॊना वॊधी उऩरब्ध करुन ददरेरी आशे. 
अवे इतय आणण अनेक अवे ह्मा दठकाणी याफवलरेरे आशेत. भशाऩौय ऩुढेशी जे कोणी भशाऩौय अवतीर 
त्माॊची शी अळाप्रकाये काभाची ऩध्दत अवणाय आशे म्शणजे ऩुढे शी आम्शाराच काभ कयामच ेआशे 
आणण आम्शीच ते कयणाय आशोत . केरी नाशी कोणी काभ शी जी आम्शी लाचनू दाखलतो शी आम्शी 
केरेरी काभ आशेत . आभच्मा कामाकाराभध्मे झारे री काभ आशेत आणण आभच ेभशाऩौय आणण 
उऩभशाऩौयाॊनी ह्मावाठी मोगदान ददरेरॊ आशे आणण म्शणून ह्मा फयोफय प्रळावनाच ेअमबनॊदन कयतो 
ह्मा ळशयाच ेकाशी लेडलाकडॊ केरेरॊ नाशी ह्मा ळशयारा ज्मा  भूरबूत गयजा प्राप्त व्शामच्मा शोत्मा 
त्माच आऩण ह्मा भशाऩामरकेतपे ह्मा दठकाणी याफवल रेरे आशेत . ह्मा दठकाणी प्रत्मेक लेऱेरा उठून 
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फोरतो काशी काशी लेऱेरा भशाऩौय भॅडभ भरा फवलतात ऩयॊतु आज फवलणाय नाशीत भी त्माॊच े
अमबनॊदन कयतो तय भशाऩौय भॅडभ आऩण ज्मा ज्मा लेऱेरा रषलेधी भी टाकरी त्मा लेऱेरा 
भशाऩौयाॊनी भरा फोरामची ह्मा दठकाणी वॊधी ददरी . उऩभशाऩौयाॊनी त्मारा अनुभोदन ददरेरॊ आशे 
आणण म्शणून शे जे काशी आऩण याफवलरे आशेत त्माच ेशे वगऱ प्रश्न ककॊ ला ह्मा वगळमा भूरबूत 
गयजा ह्मा ऩूणात्ल न्माव्मात आणण आऩण त्मा करुन आणण आऩल्मा ऩुढीर लाटचारीव भी तुम्शारा 
शादीक ळुबेच्छा देतो. धन्मलाद.  
ळानु गोदशर :- 
 भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरते , धलृककळोयजीने जो भशाऩौय भॅडभ की अढाई वार के 
कामाकार के फाये भें जो फात फताई जो जो मवॊश का लाटा था भशाऩौय भॅडभ औय उऩभशाऩौयजी का 
उवभें ळामद भदशरा वषभीकयण की फात जो उन्शोंने की उवभें एक फशुत शी भुख्म फात कशना बूर 
गए लश थी रयषा की फात| भैं भदशरा फारकल्माण की वबाऩती थी पस्टा टाईभ भें  अबी उव वभम 
भशाऩौय भॅडभ औय भा . आभदाय नयेंद्रजी भेशताजी का एक वऩथा था जो कभजोय फथा वे आई शुई 
भदशरा शै उनको इव तयश वे शभ रोग उवका वषभीकयण कय वकते शै लूभन एम्ऩागान एम्ऩामय के 
नाते उनके मरए एैवा वऩना देखा था उन्शोंने की उन भदशराओ को शभ रयषा देंगे औय उन भदशराओ 
को फाकामदा भदशरा फारकल्माण तयप वे शभ टे्रतनॊग दद | शभ रोगोने उनको ऩयमभट , रामवन्व 
वफकुछ ददमा आज अगय आऩ देखोगे मभया बाईंदय ळशय भें तो दव रयषा ऑयेंज करय शै | लश फशुत 
अच्छी तयश वे चर यशी शै | औय लश वबी  भदशराए अऩने योजगाय के मरए वुफश वे रेके यात तक 
रयषा चराती शै| इवमरए भाननीम भशाऩौय भॅडभ को फशुत फशुत धन्मलाद देना चाशूॉगी औय भा . नयेंद्र 
भेशताजी का इन दोनो का वऩना था भा . उऩभशाऩौयजी वबी रोगो ने शभें फशुत वशमोग ददमा ऩुये 
प्रळावनने बी औय लश काभ शभ कय ऩाए इ वमरए भशाऩौयजी आऩको फशुत धन्मलाद देना चाशती शूॉ | 
औय आगे आनेलारी भशाऩौय बी जो आएगी लश बी इवी तयश काभ कयेगी एैवी भैं उम्भीद कयती शूॉ| 
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ , भशाऩौय फनल्मानॊतय गेल्मा अडीच लऴााभध्मे नेशभीच ह्मा वबागशृातीर  
लातालयण प्रपुल्रीत ठेलण्माचा आऩण प्राभाणणक प्रमत्न केरात भयाठीभधनू काभकाज चारवलण्मावाठी 
वलळऴे प्रमत्न केरेत आणण ते मळस्ली झारेत . फऱमाच लेऱा आभच ेवाशेफ भतबेद झारे  आशेत ऩण 
भशाऩौय भॅडभने त्माच ेभनबेद व्शामरा ददरे नाशीत. चाॊगरे वबागशृ वाॊबाऱरे. काॉगे्रव ऩषाच्मा लतीने 
त्माॊच्मा ऩुढीर याजकीम  लाटचारीवाठी भी शाददाक ळुबेच्छा देतो . तवेच आभच ेलैती वाशेफ 
ऑरयाऊॊ डयच आशेत कुठच्मा वलऴमारा कळी कराटणी द्मामची आणण वबागशृाचॊ लातालयण तनलऱामचॊ 
चाॊगल्माप्रकाये आऩण दोघाॊनी शी अडीच लऴा ह्मा ळशयारा चाॊगल्मा गोष्टी देऊन गेरात वबागशृ 
चाॊगल्माप्रकाये वाॊबाऱरॊ. ऩनु:च्छ एकदा आऩरॊ काॉगे्रव ऩषाच्मा लतीने शाददाक अमबनॊदन कयतो.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , उऩभशाऩौय वाशेफ वला प्रथभ गेल्मा अडीच लऴााऩावून ह्मा वबागशृाचॊ 
मळस्लीरयत्मा काभ केल्माफद्दर आऩरॊ भनाऩावून आभच्मा वगळमा नगयवेलकाॊतपे शाददाक अमबनॊदन 
कयतो. त्माचप्रभाणे वत्ताधायी ऩषाकडून आऩरॊ स्लागत शोणॊ जे धलृककळोय ऩाटीर फोररे ककॊ ला 
प्रळाॊतजी फोररे शे अऩेक्षषत शोतॊ ऩयॊतु वलयोधी ऩषाकडून आऩरॊ अमबनॊदन शोणे पाय गयजेचॊ आशे 
कायण भगाळी वालॊत वाशेफाॊळी ळब्द फोररा की आभच ेभतबेद नेशभी अवामच ेऩण भ नबेद कधीच 
आऩण करुन ददरे  नाशी. आम्शी अगदी टोकाची बूमभका घेतरी ह्मा वबागशृाभध्मे कायण वलयोधात 
शोतो ऩयॊतु वबागशृाच्मा फाशेय उऩभशाऩौय अवो ककॊ ला भशाऩौय भॅडभ अवो जे  वॊफॊध शोते ते कामभ 
दटकलरे अवेच वॊफॊध कामभ ठेलाले त अळी अऩेषा कयतो . त्माचप्रभाणे मेणाऱमा भशाऩौय , उऩभशाऩौय 
कडून ह्मा वबा गशृाच ऩावलत्र्म आणण जे धलृककळोय ऩाटीराॊनी आणण प्रळाॊत दऱली ने जे काभाचा जो 
ऩाढा लाचरा आमुक्त वाशेफ  शी जी काभ आशेत ती खयोखय झारेरी आशेत त्माच्माफद्दर लाद नाशी . 
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ऩयॊतु शी वला काभ तय फोरणाय नाशी ऩण अळी जी काभ आशेत की ती चारू झारेरी आशेत ऩण ऩूणा 
झारेरी नाशीत. तय भशाऩौय भॅडभ आणण उऩभशाऩौयाॊनी शा प्रमत्न केरेरे  आशेत जे वलधामक काभाच 
मोग्म काभ अवते . त्मारा आम्शी वलयोधी ऩष म्शणून कधीच वलयोध कयत नाशी . अनेक ठयाल आशेत 
ते वलांनुभते झारे आशेत. ऩयॊतु जे ठयाल आशेत जी काभॊ आशेत त्मारा वलयोध कयामचॊ त्मारा नक्कीच 
वलयोध केरा आशे . ऩयॊतु जी चाॊगरी काभ आशेत त्मारा आभचा नेशभीच ऩादठॊफा याशीरा आशे आणण 
ह्माशी ऩुढे याशीर . भशाऩौय भॅडभ, उऩभशाऩौय वाशेफ आऩल्मा मा मळस्ली कायककदीवाठी आभच्मा वला 
नगयवेलकाॊकडून आऩल्मारा अमबनॊदन देतो आणण आऩल्मा दोघाॊच्मा लाटचारीवाठी ळुबेच्छा देतो . 
धन्मलाद.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ श्रीभ . डडम्ऩर वलनोद भेशता खयतय एक गदृशणी शाऊव लाईप भात्र घयातून 
याजकीम ऩाठफऱ मभऱारे नगयवेवलका झाल्मा . नमळफात शोत म्शणून त्मा भशाऩौय शी झाल्मा . एक 
वाभान्म व्मक्ती जेव्शा भशाऩौय शोतात तेव्शा त्माच्मालय जफाफदाऱमा बयऩूय अवतात ऩण त्माॊनी 
खयोखय त्माॊच्मा जफाफदाऱमा चाॊगल्मारयत्मा ऩाय ऩाडल्मा . आता आभच ेधलृककळोयाॊनी फयेच त्माॊच े
वललयण ऩत्र लाचरॊ . काभाची ती वलम आशे थाऩा भायामचा ददल्रीऩावून गल्रीऩमतं . आम्शारा वलम 
झारेरी आशे काम शयकत नाशी . तय थाऩा भायताना वुध्दा फयेच काशी त्माॊनी खयो खय काशी केरेरी 
काभ ह्मा ळशयावाठी त्माॊनी काभ केरी त्माॊनी खयी वत्म ऩरयस्स्थती वाॊगगतरी आणण आम्शारा त्माचा  
अमबभान शी आशे की आभच्मा ळशयाच्मा भशाऩौयाॊनी शे काभ केरेरी आशेत. वबागशृ चारलण शे काशी 
वोऩ काभ नवते आणण त्माॊनी  चाॊगरॊ वबागशृ चारलरॊ वलयोधी ऩषारा वॊधी  ददरी फोरामची भी शा 
वलऴम कधीच वलवयणाय नाशी की तुम्शी ततथे त्मा स्थानी फवून वुध्दा एक पक्त ऩषाची बूमभका नाशी 
भाॊडरी एक भशाऩौयाची बूमभका भाॊडरी. एक चाॊगर ह्मा वबागशृारा वलयोधी ऩषारा खेऱीभेऱीच्मा 
लातालयणाभध्मे तुम्शी वलयोध कयामची वॊधी ददरी शे गयजेचॊ शोतॊ  आणण ते तुभच्मा खयतय त्मा रयऩोटा 
काडाभधरा शा वलऴम जो आशे तो त्माच्माभध्मे तुम्शारा ळॊबय ऩैकी  ळॊबय भाका  मभऱतीर एक वॊधी 
प्राप्त झारी शोती भान्मलयाॊफयोफय इॊदौयरा जामची वाशेफ स्लच्छ बायत अमबमान अॊतगात आमळमा 
खॊडातरा भोठा वेमभनाय शोता . ह्मा देळाचॊ एक चाॊगर या ज्म म्शणून भानरॊ जातॊ . ऩत्रकायाॊनी काशी 
प्रश्न वलचायरे त्माॊना दवुऱमा याज्माभध्मे गेल्मानॊतय ततथे ऩत्रकाय थोडा आभच्मा ऩत्रकायऩेषा लेगऱे 
अवतात. आऩल्मा ऩत्रकायारा आऩरी वलम अवते . लैती वाशेफ शी आभच्माफयोफय शोते ऩण चाॊगल्मा 
ऩध्दतीने ह्मा ळशयाची बूमभका भशाऩौ याॊनी फजालरी. भरा त्मा ददलळी फाईफद्दर खयोखय एक वन्भान 
लाटरा की खयोचाय एक चाॊगरा आम्शी भशाऩौय तनलडरा आशे . ह्मा ळशयावाठी एक चाॊगरी गोष्ट 
झारी त्मा ददलळी घडरॊ एक अनुबल चाॊगरा भरा प्राप्त झारा . कदागचत आजची वबा शी भशाऩौय 
भॅडभ ळलेटचीच अवणाय आभची ह्मा भाझ्मा ऩषा च्मालतीने भी तुम्शारा ळुबेच्छा . व्मक्तीळ: भाझी 
तुम्शारा ळुबेच्छा की तुम्शी ह्मा ळशयाभध्मे त्मा ळशयाचॊ आणण वबागशृाचॊ भशानगयऩामरका 
झाल्मानॊतय भरा लाटतॊ ऩाच भशाऩौय झारे आशेत . चाय भशाऩौय भदशरा आणण प्रत्मेक भशाऩौयाॊनी 
एखाद आभच्मा भामया भेन्डोंवा वोडरे तय फाकीच्मा  भशाऩौय गगता जैन आभदाय झाल्मा आभची 
आऩल्मारा ळुबेच्छा आशे. ह्मा ऩुढच्मा याजकीम चऱलऱीभध्मे वुध्दा तुम्शी एक आभदाय व्शाव्मा . ह्मा 
ळशयाचॊ नेततृ्ल कया तुभच्माकड ेती ळैरी आशे आम्शारा ते फघामरा आलडरे . एक भदशरा भशाऩौय 
म्शणून आऩरा वन्भान नेशभी यादशरेरा आशे आणण ने शभी याशीर. भतबेद झारा अवेर भात्र भनबेद 
कधीच नाशी आणण कधीच शोणाय नाशी . कार शी वन्भान शोता आजशी याशीर आणण नेशभी याशणाय 
आशे. तुम्शारा आभच्मा ऩषाच्मा लतीने ल तुभच ेअडीच लऴा तुम्शी प्रबालीऩणे ऩूणा केल्माफद्दर 
अमबनॊदन जम दशॊद . दवुयॊ आता त्माॊच्माफयोफय भालऱते  आभच ेअडीच लऴााचा काऱ ज्माॊचा ऩूणा शोत 
आशे चॊद्रकाॊत लैती वाशेफ त्माॊना वलवरुन तय जभणाय  नाशी . त्माॊच्माभुऱेच फयेच काशी मळकरो ह्मा 
वबागशृाच्मा मभतनट्वभध्मे लायॊलाय आरेरा वलऴम तुम्शीच आम्शारा मळकलरॊ की आज आम्शी इथे 
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फोरतो ह्माॊनी आम्शारा मळकलरॊ अवेर तय चॊ द्रकाॊत लैतीने आणण अमबभान आशे आम्शारा ह्मा 
ळशयाच ेनेततृ्ल कयणाये आभच ेनेते भुझफ्पय शुवैन वाशेफाॊच ेमभत्र कामाकते मळष्म म्शणून त्माॊनी 
याजकीम चऱलऱीभधनू मा भशानगयऩामरकेच्मा काभकाजाभध्मे नगयऩामरका काभकाजाभध्मे वुरुलात 
केरी चाॊगरॊ काभ केरॊ . प्रबालीऩणे काभ केरॊ. खयतय ह्मा गालाच ेवुऩुत्र आशेत . घोडफॊदय ककल्ल्माच्मा 
खारी याशणाया शा व्मक्ती घोडफॊदयभध्मे  मळलयामाॊची कजामाॊची ताऱ गडालरुन मेणायॊ ऩाणी त्मा 
वलशीयीभध्मे गेरे ते वऩऊन तुम्शी मळलयामाॊच्मा आमळलाादाने आज इथऩमतं ऩोशोचरात तीन लेऱा 
उऩभशाऩौय झारेत . ऩयत व्शाले भाझी ळुबेच्छा . लैती वाशेफ तुभच्माकडून फयेच काशी मळकरो अजून 
मळकू तुम्शी केरेरॊ काभ ह्मा ळशयावाठी खयोखय चाॊगर काभ केरॊ तुम्शी तुम्शारा कधीच वलवयणाय 
नाशी. केरेल्मा काभाची तुम्शारा ळुबेच्छा. अडीच लऴा ऩूणा केरे त्माच्माफद्दर अमबनॊदन. जम दशॊद, जम 
भशायाष्ट्र.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आभचा आज कौतुक वोशऱा आशे आणण आदयणीम भशाऩौय आणण आमुक्त वाशेफाॊच्मा 
भान्मतेने आऩरे वलांच ेआबा य भानण्मावाठी उबा आशे . अवा नगयऩरयऴदेच्मा कायककदीऩावून काभ 
कयत अवताना ह्मा वबागशृाभध्मे स्ल . प्रपुल्र ऩाटीर वाशेफ , मभरन म्शात्र ेवाशेफ , मरओ कोरावो  
वाशेफ, जमॊत ऩाटीर वाशेफ , भुझफ्पय शुवेन वाशेफ अवे प्रबाली आणण ळक्तीळारी लक्ते माॊच्मा वोफत 
काभ कयण्माची वॊधी मभऱारी फयेच चशेये जुने आजशी वोफत आशेत . खयॊतय ह्मा वॊऩूणा वबागशृाभध्मे 
काभ कयताना पाय म्शणजे अवे एक कौटुॊत्रफक लातालयण नेशभीच यादशरे . एक चाॊगरी गोष्ट अळी की 
भशाऩामरकेतल्मा अगधकायी आणण नगयवेलक शे एखाद्मा कुटुॊफाच ेवदस्म अवल्मावायखे यादशरे. शी वला 
भॊडऱी त्माच्माभुऱे ह्मा ळशयाभध्मे अनेक तनणाम घेताना वलयोधारा वलयोध म्शणून माॊचा वलयोध अवरा 
उजलीकडच ेबाग आणण डालीकडचा बाग . उजली शी भाझीच डालीशी भाझीच माची खा त्री भरा अवामची 
आणण पक्त वलयोधारा वलयोध म्शणून काशी बूमभका भाॊडरी वबागशृात काभ कयताना भशाऩामरकेत 
काभ कयताना पक्त वबागशृाच ेकाभकाज नव्शे तय ळशयलामवमाॊचा ऩी .आय.ओ. म्शणून देखीर काभ 
कयाले रागते त्मा दारनाच्मा भाध्मभातून आदयणीम भशाऩौयाॊनी भाझ्मा दारनाच्मा भाध्म भातून भी 
ज्मा ज्मा रोकाॊना बेट देता मेईर जे जे काभ कयता मेईर ते ते कयण्माचा अत्मॊत भन :ऩूलाक प्रमत्न 
केरा. भाझ्मा अडीच लऴााची उऩभशाऩौय ऩदाची कायककदा अत्मॊत प्राभाणणकऩणे , अत्मॊत इनाभदायीने 
आणण ऩूणा जफाफदायीने भी ऩूणा केरी त्माचा भरा गौयल लाटतो आणण त्माची  वाषीदाय तुम्शी आशात 
शे काभकाज कयताना ह्मा भशाऩामरकेतीर वला अगधकाऱमाॊच ेवशकामा राबरॊ त्माफद्दर त्माॊच ेशी 
भनऩूलाक आबाय . आभच ेवत्ताधायी नगयवेलकाॊनी एखादा वलऴम त्माॊना ऩटत अवेर नवेर ऩयॊतु 
ऩषाॊनी बूमभका भाॊडरी त्मालेऱेरा वगऱे जण ऩूणा ताकतीन आभच्मा वो फत याशीरे प्रवॊगी कटू 
फोरल्मानॊतय देखीर वलयोधी फाकाॊलयची आभच्माच कुटुॊफातीर वदस्म माॊच्माळी अगधकच फोररॊ अवेर 
तय त्माफद्दर आज ददरगीयी व्मक्त कयतो इथे झारेरे वलऴम इथेच वॊऩलामच ेआशेत . एक उक्ती आशे 
जळी ऩाखये मेत्माने स्पूती ठेलून जाती अळाच स्पुती वगळमाॊच्मा  फद्दर आभच्मा भनात आशे त्मा 
चाॊगल्मा याशतीर वबागशृाभध्मे वलऴम चचाा शोत अवताना शे ळशय आभच ेआशे शी भाती आभची आशे 
शे गाल आभच ेआशे . ह्मा ळशयात याशणाया प्रमत्मेक भाणूव आभचा आशे शी बालना आभची अवते . 
आभच ेऩत्रकाय मभत्र आशेत . त्माॊना आजच्मा ह्मा वभायॊबाच्मा बाऴ णातून एक वलनॊती आशे की 
ळशयाभध्मे कुठचा वलऴम शोतो आणण त्मारा अऩप्रमवध्दी द्मामची फदनाभी तुम्शी आम्शी याशतो त्मा 
ळशयाची शोते . शे ळशय आऩरॊ आशे , गाल आऩरे आऩण काशीतयी फातभीच्मा उदे्दळाने एखाद्मा 
व्मक्तीरा फदनाभ कयामच ेअवते ककॊ ला एखादा वलऴम अततयॊजीत केल्माभुऱे ळ शयाची फदनाभी शोते ती 
टाऱण्मावाठी जवॊ ह्मा ळशयलामवमाॊच काभ आशे तवे ऩत्रकायाचॊ ऩण काभ आशे . आभच्मा एक 
वशकामााने मभत्र आशेत आभच ेते ह्मा वदनाभध्मे वलऴम ऩाव झारा की छत्रऩती मळलयामाॊचा ऩुतऱा 
त्मा भेट्रोने फाधीत शोतो त्मा वॊदबाातरी बूमभका शोती . ठयाल ह्मा वलाानु भते झारा वदनात बायतीम 
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जनता ऩाटीने ठयाल भाॊडरा . मळलवेनेने वलयोध केरा नाशी . काॉगे्रवने वलयोध केरा नाशी आणण अचानक 
वोळर मभडीमालयती फातभी आरी शा छत्रऩती मळलयामाॊचा ऩुतऱा घोडफॊदयरा शटलल्मालयती चारेर का 
भग ददरेरे जेलढे सान आशे तेलढ्मात सानाच्मा आधाये अनेक रोकाॊनी आऩल्मा अनेक घोऴणा केल्मा 
यणकॊ दन भाझ ेह्मारा शातऩाम तोडू , भोच ेकाढू , दशॊभत आशे का बायी ऩडरे . लास्तलता तो वलऴम 
घेताना तो वलचाय कयामरा ऩादशजे शोता . छत्रऩती मळलयामाॊचा ऩुतऱा काम छत्रऩती मळलयामाॊची जमॊती 
उत्वल माच्माभध्मे वगळमाॊनीच बाग घेतरा . आऩण वुध्दा तोंडातून त्माचा जमघोऴ शात शोता आणण 
त्मा ऩुतळमालयती काशी रोकाॊनी काम काम बाष्म केरे . तो ऩुतऱा स्जथे आशे आठलणीचा वलऴमच 
नव्शता ऩयॊतु तवा दाखलण्माचा प्रमत्न केरा . शे दोन वलऴम शोते . तो छत्रऩती मळलयामाॊचा 31 पुट 
ऊॊ चीचा उबा ऩुतऱा घोडफॊदयच्मा नाक्मालयती जो शामले योड जातो तो 30 भीटयचा आशे, 18 भीटय योड 
जो काॉक्रीटचा घोडफॊदय गालातून जातो आणण ह्मा मभया बाईंदय ळशयातरा वगळमात भोठा यस्ता 7 
भीटय काॉक्रीटचा यस्ता ज्मारा एभ .एभ.आय.डी ने पॊ डीॊग केरेरे आशे ज्माची 1780 भीटयची प्रत्मष 
भॊजुयी झारेरी आशे ज्मातरा 1030 भीटयचा प्रत्मष यस्त्माच ेफाॊधकाभ झारेरे आशे त्मा 
यस्त्माच्माभध्मे एक त्रत्रकोण आशे तो 9 गुॊठ्माॊचा आशे त्मा 9 गुॊठ जागेभध्मे छत्रऩती मळलयामाॊचा उबा 
ऩुतऱा फवलण्माच ेधोयण तनस्श्चत झार त्माच्मावाठी दोन कयोड अठ्ठमाण्णल राख रुऩमाचा तनधी भॊजूय 
कयण्मात आरा . आता ततथे ऩुतऱा  फवलामचा चारू शोता लगैये बाऴा भग शे काम ते काम शे फघा 
छत्रऩती मळलाजी भशयाज वलांचचे आशेत . नुवते काम भयाठ्माॊचचे आशेत अवे नाशी . दशॊदचुचे आशेत 
अवे नाशी . वॊऩूणा वलश्लारा लॊदनीम आशेत आणण कामळमभयारा ज्मादठकाणी ऩुतऱा आऩण 
अरामभेंटभध्मे मेतो त्मा त्रब्रजरा रागतो शी काम तो वलाानुभते तनणाम घ्मामचा आशे . ऩयॊतु ततथे शोऊ 
घातरेरा मभया बाईंदयभध्मे मेणायी भेट्रो ज्माच्माफद्दर ह्मा वबागशृाभध्मे वात त्माने चचाा केरी गेरी 
मेणाय कळी , मेणाय नाशी आम्शी ठाभऩणे वाॊगत शोतो मेणाय आशे . मेणाय नाशी वाॊगणाऱमाची वॊख्मा 
तळीच भजफूत शोती . आज ते शी फोरता त मेणाय आशे प्रत्मष काभ वुरु झारे आशे . ऩण त्मा 
स्टेळनचा ह्मा मभया बाईंदयभध्मे नऊ भेट्रोची स्टेळन देण्माच ेजेव्शा तनस्श्चत धोयण आरे आणण 
एभ.एभ.आय.डी.ए. ने आऩल्मा रा कऱलरॊ भेट्रो ऑथोरयटीने आऩ ल्मारा कऱलरॊ की आम्शारा ह्मा 
स्टेळनची नालॊ तनस्श्चत करुन द्मा तेव्शा कामळमभयारा मळलाजी भशायाजाॊचा ऩुतऱा आशे त्मा ऩरयवयात 
शोणाऱमा स्टेळनरा छत्रऩती मळलाजी भशायाज स्टेळन नाल ददरेरॊ आशे भग तो ऩुतऱा शटलण्माच ेधाडव 
कोण कयणाय आशे ऩयॊतु अळा ऩध्दतीने वभाजाभध्मे चकुीच ेलातालयण ऩवयलरॊ गेरे अवे करु नका . 
तुभचा कोणारा फद नाभ कयामच ेअवेर ककॊ ला तुभची वभज अवेर त्माच्माभुऱे ऩदशरे व्मलस्स्थत 
खातयजभा करुन घ्मा . उदे्दळ वगळमाॊच ेचाॊगरे अवतात ऩयॊतु आऩल्मा एखाद्मा चकुीच्मा कृत्माभुऱे 
वभाजाभध्मे एकभेकाॊभध्मे दयुी  आणण दयी तनभााण शोईर अवे करु नका शी वलनॊती आशे . वलांनी 
भन:ऩूलाक आम्शारा वगऱी भदत केरी, वाथ ददरी त्माफद्दर वत्ताऩषाच ेनगयवेलक, वलयोधी फाकालयच े
नगयवेलक, भशाऩामरकेतरे वला अगधकायी वलळऴे करुन वगचलाॊची वातत्माने शोणायी भदत , तत्कारीन 
आमुक्त फाराजी खतगालकय वाशेफ , डॉ. नयेळ गगते वाशेफ तवेच फी .जी.ऩलाय वाशेफाॊच आम्शारा भदत 
झारी. ह्मा वलांच ेआज भन:ऩूलाक इथे आबाय भानतो आणण फाराजी खतगालकय वाशेफाॊनी तय अगदी 
आभच्मा वगळमाॊना ऩरयचमाच ेते लायॊलाय ऩूली उऩआमुक्त म्शणून काभ करुन गेरे शोते त्माॊच ेशी पाय 
चाॊगर वशकामा झारॊ . एक चाॊगरी काभगगयी कयत अवताना जेव्शा जेव्शा याज्मात वत्ता फदर शोते  
तेव्शा तेव्शा त्मा त्मा ऩध्दतीच ेफदर शोत अवतात . अऩेक्षषत फदर झारे भरा तय भॊत्रारमात ते रुजू 
झारेत त्माॊच ेशी आबाय . आजच्मा ह्मा भॊचालय भी भानतो आणण डाॊगे वाशेफाॊनी ह्मा भशाऩामरकेत 
काभ कयताना खऩू आनॊद शोईर वाशेफ शी आभची रोक पक्त जीबेने कडले आशेत , भनाच ेवगऱे गोड 
आशेत आणण वगऱे चाॊगरे आशेत . आदय तततकेच कयणाये आशेत , रयस्ऩेक्ट देणाये आशेत . तुम्शी 
तुभच्मा कायककदीत अनेक भशाऩामरका अनेक ळशयाॊभध्मे रोकप्रतततनधी ऩादशरे अवतीर ऩण मभया 
बाईंदयभध्मे काभ करुन गेरेरा अगधकायी शा मभया बाईंदयरा कधीच वलवयत नाशी तो कामभस्लरुऩी 
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मभया बाईंदयळी नातॊ दटकलतो. आदयणीम भशाऩौय भॅडभ आणण आभच ेतत्कारीन आभदाय नयेंद्र भेशता 
वाशेफ प्रचॊड धाडवाने त्माॊनी ह्मा ळशयाभध्मे अत्मॊत लेगलान काभ केरी म्शणजे मभया बाईंदयच्मा 
इततशावात कधीच एलढ्मा जोयात काभ झारी नव्शती त्मा नयेंद्र भेशता वाशेफाॊच ेआबाय भानतो आ णण 
डडम्ऩर भेशता भॅडभ फद्दर तय भी वातत्माने फोररो आशे की त्माॊचा ऩामगुण चाॊगरा त्मा 
आल्माऩावून अनेक गोष्टी चाॊगल्मा चाॊगल्मा झाल्मा आणण एलढ्मा लेगाने एखाद्मा भशाऩामरकेचॊ 
काभकाज शोत नाशी ऩयॊतु तुम्शी आम्शी वगऱे जण वषभऩणे त्माॊच्मावोफत उबे यादशरो आणण एखादा 
दशाव्मा क्रभाॊकालय आरेरा परॊदाज ऩण ददलव चाॊगरा अवेर तय 4-5 मवक्वय ठोकून टाकतो तवे 
भशाऩौय भॅडभ तुभचा ददलव तुभच ेअडीच लऴा तुभची ऩाच लऴा अत्मॊत उत्तभ शोती . पाय पाय चाॊगरे 
काभ केरॊ तुभच ेभन:ऩूलाक आबाय भानतो आणण वगळमाॊना नभस्काय. जम दशॊद, जम भशायाष्ट्र.  
डडम्ऩर भेशता :- 
 आज की इव 20/02/2020 भशावबा की तनमभत्त आग की इव आबाय  प्रदळान भें उऩस्स्थत 
उऩभशाऩौय चॊद्रकाॊतजी लैती आमुक्त  चॊद्रकाॊत डाॊगे वाशेफ , अततरयक्त आमुक्त वुतनर रशानेजी अऩने  
वगचल भशोदम वला उऩस्स्थत वन्भा. नगयवेलक/नगयवेवलका उऩस्स्थत वबी ऩत्रकाय फॊध ुवला उऩस्स्थत 
इव ळशय के नागरयक वबी ने अऩनी अऩनी बूमभका  तनबाई वफने अऩने वलचाय मशाॉ ऩे व्मक्त ककमा 
औय उऩभशाऩौयजीने बी अऩने वलचाय व्मक्त ककए फशुत एक्ववऩयमन्व मशाॉ ऩे मभरा भैं वच फोरू  तो 
भैं नई नई आई थी औय नमा नमा भेया एक्मवऩरयमन्व था रेककन भुझ ेअनुबली के रुऩ भें उऩभशाऩौय 
चॊद्रकाॊत लैतीजी ने मशाॉ ऩे अनेक अनुबल शुए इव भशावबा भें अनेक अच्छे ठयाल शूए कुछ कुछ ठयाल 
भें भतबेद बी शुए जैवे प्रवलण ऩाटीरजी ने  कशाॉ रेककन भन के भतबेद कबी नशी शुए औय वबी को 
भैंने फोरन ेकी वॊधी ककए चाशे नगयवेलक बायतीम जनता ऩाटी के शो काॉगे्रव के  शो, मळलवेना के शो 
अन्म वबी को भैंने फोरने  की वॊधी मशाॉ ऩे दी अगय  उवभे बी कुछ कभी  आऩको भेशवूव शुई तो 
उवके मरए भैं ददरगगयी व्मक्त व्मक्ती कयती शूॅ आज के ददन रेककन भैंने जानफूज के  तो एैवा नशी 
ककमा शोगा शो वकता शै जानेअनजाने  भें कबी एैवा  शो गमा शोगा तो उवके मरए भैं वबी को 
ददरगगयी व्मक्त  कयती शूॉ | भेये इव ढाई वार के कामाकार भें मशाॉ ऩे चाय आमुक्त अबी  अबी 
नलतनलाागचत आमुक्त शभाये डाॊगेजी आए शै , रेककन वफने ऩ दशरे मशाॉ ऩे गगते जी थे  उवके फाद 
फी.जी. ऩलाय उवके फाद फाराजी खतगालकय औय अबी चॊद्रकाॊत डाॊगेजी इतना तो नशी फोर वकती शूॉ, 
उन ततनो का अरग अरग एक्ववऩयीमन्व  यशा उनके अरग अरग बालनाए  थी वबी नगयवेलक के 
मरए उनकी अरग अरग बालनाए थी रेककन कपय बी उनको वभझ के उनवे फातचीत कयके इव 
ळशय का वलकाव कयने का ऩूणा रुऩ वे कोमळळ की उनके अनुबल  शभे मभरे औय वबी नगयवेलक के 
अनुबल भुझ ेमभरे, चाशे लो मवतनमय शो मशाॉ ऩे वबी भुझ ेरगता शै प्रबात ऩाटीर को फोर दू , काका 
फोर द,ू धलृककळोयजी फोर दू, प्रवलण ऩाटीरजी शै , जुफेय इनाभदायजी शै वबी फशुत वे नगयवेलक शै 
मशाॉ ऩे लरयष्ठ शै जो फशुत वारो वे मशाॉ ऩे शै | औय वबी जानकाय शै औय अनुबली शोने के लजश वे 
भुझ ेजशाॉ जशाॉ जो षेत्र भें जाती थी लशाॉ लशाॉ वबी नगयवेलक भुझ ेशभेळा वॊमोग मभरता यशा शै | 
शभेळा वॊमोग वे काभ उनका वॊमोग मभरा तबी जाके आज इव ळशय का जो ढाई वार के कामाकार 
भें वलकाव का कामा शुआ शै | उवभें आऩ वबी का वॊमोग शै , आऩ वबी का मोगदान शै | इवमरए भैं 
आऩ वबी का धन्मलाद कयती शूॉ औय स्जव तयश शभ वलकाव का कामा इव ढाई वार वे कामाकार भें 
शभने ककमा शै उवी तयश शभ आगे बी कयते यशेंगे | भैं जो आनेलारे भशाऩौय शोगे , उऩभशाऩौय शोंगे 
उनको बी भें लशी कशूॉगी की शभेळा अच्छे कामा कयेंगे वाथ भें मभरकय जो बी मशाॉ ऩय भशाऩौय 
आएगा, उऩभशाऩौय आएगा लो बी इवी तयश का कामा कयेंगे लैवे भैं  उनको कशूॉगी वाथ शी भैं 
एभ.एभ.आय.डी.ए के भाध्मभ वे बी भुझ ेदो वार की लशाॉ ऩय भें वदस्म यशी तो लशाॉ ऩय बी डामयेक्ट 
वी.एभ. वे एक फात कयने का भौका मभरा भुझ ेआऩने मभया बाईंदय ळशय के वबी प्रश्न लशाॉ ऩे यखने 
का जो एक वौबाग्म प्राप्त शुआ तो भैं आज आदयणीम देलेंद्र पडणलीवजी उनका बी मशाॉ ऩय 
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धन्मलाद व्मक्त कयती शूॉ , आबाय व्मक्त कयती शूॉ | वाथ शी शभाये नेता आदयणीम नयेंद्र भेशताजी 
उनका बी मशाॉ  ऩे भैं आबय व्मक्त कयती शूॉ | क्मोंकी शभाये भागादळान लशी थे , उनके भागादळान के 
त्रफना इव ळशय भें फशुत वे एैवे कामा जो शै , लश नाभुभकीन थे, उवको भुभकीन फनाने के मरए उनके 
भागादळान की जरुयत थी लश भुझ ेमभरी औय आज मशाॉ ऩे फशुत अच्छी वॊधी मभरी काभ  कयने की 
इवके मरए भें वबी ऩत्रकाय फॊधओु का बी धन्मलाद कयती शूॉ की उन्शोने ऩॉणझदटव्श शा मा ने गेदटव्श 
शो कीवी बी प्रकाय के शो रेककन अच्छी  फाते जो वच्ची फाते थी लश छाऩने की ऩुणा रुऩ वे कोमळळ 
की कशने की कोमळळ की , मभया बाईंदय षेत्र के नागरयको के वाभने राने की कोमळळ की इवके मरए 
भें ऩत्रकाय फॊध ुका बी मशाॉ ऩे धन्मलाद व्मक्त कयती शूॉ औय ऩूणा ळशय के  मशाॉ ऩे अरग अरग षेत्र 
के नागरयक मशाॉ ऩे फैठे शुए शै उनका बी भें धन्मलाद व्मक्त कयती शूॉ की शभेळा जो बी इव ढाई 
वार के कामा भें शुआ शै लश वबी भैंने अरग अरग  भाध्मभ वे आऩ रोगो तशेत ऩशुॉचाने के मरए 
ऩूणा रुऩ वे कोमळळ की वबी उनको वशयाशा वबीने वाथ वशकामा ददमा  उवी तयश का वशावशकाय 
आऩ वबी का यशेगा ऐवी अऩेषा कयती शूॉ | वाथ शी नए आमुक्त चॊद्रकाॊत डाॊगेजी मशाॉ ऩय आए शुए शै 
भैं उनवे बी अऩेषा करुॊगी की इव आऩकी ऩशरी भशावबा थी औय आऩने देखा  की वबी ने अऩने 
अऩने मशाॉ ऩे वलचाय यखे, प्रश्न यखे तो आज शी इव भशावबा भें वातले लेतन का बी एक ठयाल शुआ 
शै| तो उवभें वबी कभाचायीओ को अमबनॊदन कयती शूॉ , ळुबकाभनाए देती शूॉ | रेककन वाथ भें लश 
तनष्ठा के वाथ इभानदायी के वाथ  इव मभया बाईंदय  षेत्र भें काभ कयेंगे लैवी अऩेषा बी उनवे भें 
यखती शूॉ | आऩके आकय नमा नमा कायबाय आऩने वॊबारा शै तो भु झ ेऩूणा वलश्लाव शै की वबी 
नगयवेलक को वाथ न्माम शोगा | ऩूणा मभया बाईंदय षेत्र के नागरयक के वाथ न्माम शोगा मशी अऩेषा 
भें आऩवे शी कयती शूॉ | भेये ऩूणा मभया बाईंदय षेत्र के अगधकायी खाॊत्रफतजी शो , फायकुॊ ड शो , फेरलटे 
वाशेफ शो , लाकोड ेवाशफ शो वबी अगधकायीओ का  बी भैं आबाय व्मक्त कयती शूॉ | इव ढाई वार के 
कामाकार भें भुझ ेजशाॉ जशाॉ उनकी जरुयत ऩडी , जशाॉ जशाॉ भुझ ेरगा लशाॉ वे उन वबी अगधकायीमो ने 
भेया वशाव वयकाय ददमा चाशे ककवी का काभ कभ शूआ शो , ककवी का रेट शुआ शो , ककवी का नशी 
शूआ शो रेककन भुझ ेऩूणा वलश्लाव शै की अ गय शभ अगधकायी के वाथ अच्छी तयश फीशेल कयते शै , 
अच्छी तयश वे फात कयते यशते शै , वच्चाई के वाथ शभ उनवे फात कयते शै तो भुझ ेऐवा रगता शै 
की वबी अगधकायी को ऩूणा रुऩ वे वभझ के उव कामा को ऩॉणझदटव्श कयने की ऩूणा रुऩ वे कोमळळ 
कयते यशे औय आगे बी उनवे अऩेषा शै की अच्छी तयश वे काभ कये औय रोगो के वाभने जो 
नगयवेलक को की छाऩ जाती शै लश अगधकायी के काभ की उऩय जाती शै तो छाऩ अऩनी वशीवराभत 
यखे मशी कोमळळ यशेगी भेयी औय कपयवे एक फाय भैं उऩभशाऩौय चॊद्रकाॊत लैतीजी का बी धन्मलाद 
कयती शूॉ की शभेळा शभ वाथ भें ढाई वार के कामाकार भें  वाथ भें यश के इव भशावबा को चराने 
की कोमळळ की उनका अनुबल बी भुझ ेकाभ आमा फशुत कुछ मवखने को मभरा| लरयष्ठ नगयवेलको वे 
मवखने को मभरा औय अन्म जो बी नगयवेलक शै उन्शोंने बी वशाव  वयकाय ददमा इवके मरए भैं 
भन:ऩूलाक आऩ वबी का ददर वे धन्मलाद, आबाय व्मक्त कयती शूॉ औय कपय वे एक फाय अगय ककवी 
को बी जाने अनजाने भें कुछ तकरीप शुई शो उवके मरए ददरगीयी व्मक्त कयती शूॉ | फशुत फशुत 
धन्मलाद. जम दशॊद , जम भशायाष्ट्र | आज की मश भशावबा वॊऩन्न  शुई शै , एैवा भें घोवऴत कयती शूॉ 
फशुत फशुत धन्मलाद. 
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अमबनॊदन ठयाल क्र. 105 :- 
 भा. भशाऩौय ल उऩभशाऩौय माॊनी त्माॊचा अडीच लऴााचा कारालधी मळस्लीरयत्मा ऩूणा करुन मा 
ळशयाचा वलांगीण वलकावावाठी भोराच ेवशकामा केल्माफद्दर त्माॊचा अमबनॊदन ठयाल भाॊडत आशे. 
 

वुचक :- श्री. धलृककळोय ऩाटीर    अनुभोदक :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 वबा वॊऩरी अवे भी जादशय कयतो.  
(वबा वॊऩण्माची लेऱ द.ु 02.30 लाजता) 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

 


