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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भुख्म कामाारम, ततवया भजरा, छत्रऩती मळलाजी भशायाज वबागशृ 
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ळुक्रलाय दद. ०४/१२/२०२० योजी मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. भशावबा वकाऱी १०.३० 

लाजता आमोजजत कयण्मात आरी शोती . वदय वबा तशकुफ केल्माने वलऴमऩत्रत्रकेलयीर प्ररॊत्रफत वलऴम 
क्र. ३१ ते ४२ ल ऩुयक घोऴणा क्र . ४३ मा वलऴमाॊलय चचाा कयण्मावाठी शी वबा वोभलाय , दद. 
०७/१२/२०२० योजी वकाऱी दठक ११.०० लाजता Video Conferencing द्लाये भा . भशाऩौय माॊच्मा 
अध्मषतेखारी आमोजजत केरी अवता खारीरप्रभाणे वदस्म शजय शोत.े  

 
 

उऩजस्थत वदस्म 

१) शवनाऱे ज्मोत्वना जारीॊदय     भशाऩौय 
२) गेशरोत शवभुख भोशनरार       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) ढलण तनरभ शयीश्चॊद्र           वदस्मा 
१४) कदभ अचाना अरुण            वदस्मा 
१५) नरालड ेददनेळ दगडु           वदस्म  

१६) बोईय गणेळ गजानन       वदस्म      

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

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

२३) मवॊग श्रीप्रकाळ जजरेदाय                वदस्म 

२४) धलृककळोय भन्वायाभ ऩाटीर   वदस्म 

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

३०) ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी         वदस्मा 
३१) यकली लैळारी गजेंद्र            वदस्म 

३२) अग्रलार वुळीर गोऩीककळन     वदस्म 

३३) खॊडरेलार वुयेळ जगदीळ         वदस्म 

३४) ऩयदेळी गगता शयीळ            वदस्मा 
३५) ऩाटीर नयेळ तुकायाभ           वदस्म 

३६) वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन               वदस्मा 
३७) ळखे अभजद गपाय       वदस्म 

३८) ऩाटीर जमॊतीरार गुरूनाथ       वदस्म 

३९) घयत ताया वलनामक            वदस्मा 
४०) ऩाॊड ेस्नेशा ळैरेळ              वदस्मा 
४१) मळके अनॊत गेणू               वदस्म 

४२) ऩाटीर लॊदना वलकाव           वदस्मा 
४३) ऩाटीर वॊध्मा प्रपुल्र           वदस्मा 
४४) डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ       वदस्मा 
४५) डडम्ऩर वलनोद भेशता    वदस्मा 
४६) मळॊदे रुऩारी लवॊत (भोदी)         वदस्मा 
४७) थेयाड ेवॊजम अनॊत             वदस्म 

४८) भुखजी अतनता फफर ू        वदस्मा 
४९) चॊद्रकाॊत मवतायाभ लैती    वदस्म 

५०) ऩायधी वुजाता मळलॊत      वदस्मा 
५१) म्शात्र ेवगचन केवयीनाथ         वदस्म 

५२) मादल मभयादेली याभरार       वदस्मा 
५३) म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ            वदस्म 

५४) वोनाय वुयेखा प्रकाळ          वदस्मा  
५५) बोईय वलणा वुमाकाॊत           वदस्मा 
५६) बोईय कभरेळ मळलॊत        वदस्म 

५७) ऩाटीर अतनता जमलॊत          वदस्मा 
५८) बोईय बालना याजू             वदस्मा 
५९) बोईय याजू मळलॊत    वदस्म 

६०) भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ        वदस्म 

६१) अयोया दीवऩका ऩॊकज         वदस्मा 
६२) फेरानी शेभा याजेळ             वदस्मा 
६३) दऱली प्रळाॊत सानदेल           वदस्म 

६४) गजये दौरत तुकायाभ           वदस्म 

६५) नाईक वलवलता वललेक           वदस्मा 
६६) वोंव नीरा फनााड              वदस्मा 
६७) याम वलजमकुभाय मवस्थन नायामण               वदस्म 

६८) ळखे रुफीना कपयोझ            वदस्मा 
६९) डडवा भमरान भवलान            वदस्मा 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.3 

७०) वालॊत अतनर ददलाकय          वदस्म 

७१) भेशया याजील ओभप्रकाळ        वदवम् 

७२) ऩयभाय शेतर यततरार          वदस्मा 
७३) बट दीप्ती ळखेय               वदस्मा 
७४) जैन ददनेळ तेजयाज           वदस्म 

७५) बालवाय लॊदना वॊजम          वदस्मा 
७६) ळाश वीभाफेन कभरेळ             वदस्मा 
७७) दफुे भनोज याभनायामण        वदस्म 

७८) वलयाणी अतनर यालजीबाई       वदस्म 

७९) वऩाय उभा वलश्लनाथ           वदस्मा 
८०) अशभद वायाश अकयभ         वदस्मा 
८१) इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा        वदस्म 

८२) ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ    वदस्म 

८३) बोईय जमेळ बानुदाव           वदस्म 

८४) म्शात्र ेनमना गजानन           वदस्मा 
८५) बानुळारी लऴाा गगयधय          वदस्मा 
८६) गोवलॊद शेरन जॉजी            वदस्मा 
८७) फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट         वदस्मा 

 

गैयशजय वदस्म - 

१) जैन याजेंद्र बलयरार           वदस्म 

२) यॉड्रीकव भोयव जोवेप         वदस्म 

३) ळटे्टी अयवलॊद आनॊद           वदस्म 

४) म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय        वदस्म 

५) कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई    वदस्म 

६) म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ         वदस्म 

७) फाॊड्मा एरामव दमुभॊग          वदस्म 

 
 

यजेचा अजा –  तनयॊक 
 

नगयवगचल :- 
 वबावूचना टाईऩ कयणे . वलाप्रथभ प्रश्नोत्तयाच्मा तावारा वुरुलात कयतो . वन्भा. वदस्म 
अतनर वालॊत हमाॊनी दद. 23/12/2019 योजी वलचायरेरा प्रश्न. वालॊत वाशेफ आऩण आऩल्मा प्रश्नाच्मा 
काभकाजारा वुरुलात कयाली.  
अतनर वालॊत :- 
 आदयणीम भशाऩौय भॅडभ , 23/12/2019 रा लधाभान पॅन्टवी टाऊन ऩाका  आयषण क्र .  262 
हमाफद्दर प्रळावनारा प्रश्न वलचायरा शोता . अऩेषा शी शोती त्मा प्रश्नाच ेववलस्तय उत्तय आऩल्मारा 
मभऱेर आणण प्रळावन काशीतयी  कायलाई कयेर. 9/11/2020 रा प्रळावनाने भरा उत्त्र ददरे ते अऩूणा 
उत्तय आशे. भी प्रळावनारा वलचारु इजच्छतो की आज टाऊन ऩाका ची ऩरयजस्थती काम आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वद्मजस्थतीत टाऊन ऩाका चा ताफा लधाभान पॅन्टवी ताब्मात अवून आयत्रफटे्रटयची नेभणूक केरी 
आशे. आयत्रफटे्रटयची कायलाई वुरु आशे.  
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अतनर वालॊत :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ 2006 रा भशावबेचा एक ठयाल झारा तो वलाानुभते ऩाव झारा त्मा 
ठयालाच्मा अनुऴॊगाने हमा ळशयाभध्मे एक कुळर अवा वेलक म्शणतात . टाऊन ऩाका  त्मादठकाणी 262 
आयषणाभध्मे वलकमवत कयण्मात माले प्रथभ तो भशाऩामरकेनी प्र मत्न केरा ऩण त्मालेऱी 
भशाऩामरकेची आगथाक ऩरयजस्थती तेलढी चाॊगरी नव्शती . त्माभुऱे फी .ओ.टी. तत्लालय शे टाऊन ऩाका  
फनलण्माचा तनणाम एक भताने घेण्मात आरा . त्मावाठी लधाभान पॅन्टवी हमाॊनी वलाात जास्त तनवलदा 
बयरी आणण त्माॊना 2007 भध्मे कयाय करुन ज्मा ज्मा गोष्टी टाऊन ऩाका भध्मे फनलामच्मा शोत्मा त्मा 
फनलून वॊऩूणा 262 आयषण त्माच्मा ताब्मात देतात 2007 रा शा ठयाल झारा लऴाारा 45 राख त्माने 
भशाऩामरकेरा देण शोते . आजऩमतं त्माने ककती जभा झारे तुम्शी भरा जे उत्तय ददरे आशे त्माने 
भशाऩामरकेकड ेपक्त दोन कयोड जभा केरे आशेत. 2016 रा शी गोष्ट रलादाकड ेगेरी त्मालेऱी 9 लऴा 
ऩूणा टाऊन ऩाका  लाऩयरे आशे . ऩामरकेत कभीत कभी ऩाच कयोड जभा व्शामरा ऩादशजे शोते . 45 
राखाऩैकी 10 टक्के ॲ वप्रमवएळन प्रत्मेक लऴाारा त्माच्मालय घेणाय शोतो . ऩण अवे अवताना लधाभान 
पॅन्टवीरा एलढी भूबा एलढी ववुलधा का देण्मात आरी प्रळावनाने हमा गोष्टी ज्मा ळशयाच्मा दशताभध्मे 
शोत्मा भशाऩामरकेच ेआगथाक उत्ऩन्न  हमा दठकाणी फुडारे . भग प्रळावनाने त्मारा अवेच का वोडरे . 
वदस्माॊनी ठयाल करुन ददरा. ळशयाभध्मे चाॊगरी गोष्ट शोते भग प्रळावनाने ऩामरकेच ेदशत का फतघतरे 
नाशी. दद. 29/06/2009 रा गॅयन्टी घेतरी ती 3 वप्टेंफय 2016 रा आऩण रलाद नेभरात . आज 4 
लऴा ऩूणा झारी हमा वाडचेाय लऴााभध्मे रलाद कयतो काम अजून शी जागा त्माच्मा ताब्मात आशे . 
ऩामरकेच ेउत्ऩन्न ळून्म. ऩामरकेच ेउत्ऩन्न फुडारे. रोकाॊना त्मा वुवलधेचा उऩबोग घेता मेत नाशी. आज 
त्माॊनी ते ऩजेळन आऩल्माकड ेठेलरे आशे ऩामरकेरा  काशी न देता त्माचा धॊदा चारू आशे . हमाच े
प्रळावनानी उत्तय द्माल.े कोणते आगथाक दशतवॊफॊध प्रळावनाच ेहमाच्मात गुॊतरे आशेत.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आऩण 4 लऴा बाड ेबयरे त्मानॊतय बाड ेबयामच ेफॊद केरे आऩण त्मारा नोदटवा ददल्मा. 
तनमभानुवाय कायलाई करुन त्माच ेजे कॉन्टॅ्रक्ट आशे ते भशाऩामरकेनी यद्द केरे आशे . तथावऩ हमाफाफत 
त्माॊनी कोटाात जाऊन स्थगगती घेतरी आणण त्मानॊतय कयायनाम्मातीर अटीळतीवाठी रलादाची 
नेभणूकीची भागणी केरी. त्मानॊतय रलाद नेभरा आशे. शे रलादाऩुढे न्मामप्रवलऴठ् प्रकयण आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 वाशेफ प्रॉऩटी ऩामरकेची ॲग्रीभेंट ऩामरकेच्मा दशताभध्मे ऩामरकेनी ॲग्रीभेंट फनलरे भग  त्मारा 
कोटााभध्मे स्टे कवा मभऱारा आऩरे लकीर काम कयत शोते . ऩरयलशन अवू दे कचऱ्माच ेटेंडय अवू दे 
आऩण भोठभोठे लककर त्मा दठकाणी उबे कयतो. आज त्मादठकाणी ऩरयजस्थती फघा त्मा रोकाॊनी खॊडय 
फनलून टाकरे आशे . 4 लऴा त्माॊनी तुम्शारा बाड ेददरे . 5 लऴा ऩामरका काम कयत शोती . तुम्शी 2016 
रा रलाद नेभरा 2007 रा ॲग्रीभेंट फनरी आशे. ऩयॊतु 5 लऴा बाड ेददरे नाशी त्मालेऱी ऩामरकेनी काम 
केरे. ऩामरकेनी प्रॉऩटी का ताब्मात घेतरी नाशी. तुभच्मा ॲग्रीभेंटभध्मे आशे ऩामरका घेऊ ळकत.े  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 अटीळतीनुवाय प्रळावनाने कायलाई करुन ते कॉन्टॅ्रक्ट यद्द केरे आशे . रलादावभोय ते प्रकयण 
न्मामप्रवलष्ठ आशे त्माच्माभध्मे 2016 रा भा . उच्च न्मामारमाच ेदेळऩाॊडे  म्शणून तनलतृ्त 
न्मामागधळाची नेभणूक केरी शोती . त्माच्माऩूढे शे प्रकयण फयेच ऩूढे गेरे शोते . तथाऩी 20196 भध्मे 
त्माॊचा भतृ्मू झाल्माने आऩण ऩुन्शा शामकोटाात गेरो आणण शामकोटााच्मा कन्वेनने शामकोटााने नवलन 
रलाद ददरे त्माॊची आताच नेभणूक झारी. त्माच्माऩुढे प्रकयण वुरु शोणाय आशे . कोव्शीडभुऱे वला 
थाॊफरेरे आशे तथाऩी शे प्रकयण आता वुरु शोईर . लधाभान पॅन्टवी भापा त जे काशी चारलण्मात मेते 
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आणण तुम्शी फोररे जी काम काभ कयण्माॊत मेत नाशी त्माच ेवला पोटोग्राप दय 2-3 भदशन्मारा 
आरेल्मा तक्रायी रलादावभोय लेऱोलेऱी वादय केरे आशेत. रालादाऩुढे हमाचा तनणाम शोईर.  
अतनर वालॊत :- 
 आमुक्त वाशेफ आऩण त्मालेऱी हमा ळशयाभध्मे नव्शता लधाभान पॅन्टवी जेव्शा डवे्शरऩ 
कयामची शोती त्माभध्मे फोटीॊग कॅ्रम्ऩ वलस्तायीकयण , टाऊन ऩाका  कुॊ ऩण मबॊत रगत खेऱण्माकरयता 
येल्ले टॅ्रक , जॉगवा टॅ्रक , यस्ते टाऊन ऩाका  दळानी डकेोयेटीव्श रयटातनॊग शॉर , वुरब ळौचारम हमा वला 
गोष्टी त्माॊनी करुन द्मामच्मा शोत्मा . हमाच्मातरे ककती गोष्टी त्माॊनी केल्मा . रोकाॊना त्माचा ककती 
उऩमोग झारा . वुरुलातीऩावून आऩण लधाभान पॅन्टवी रूज का वोडरे आशे . त्माच्मा फाजूची जागा 
ऩाककंगवाठी शोती त्मा जागेलय राखो रुऩमे देऊन तो रग्नावाठी देतो . त्माफाफत ऩामरका का कायलाई 
कयत नाशी. ॲग्रीभेंट फनलते लेऱी ऩामरकेच्मा शातात काम ठेलरे की नाशी ऩामरकेनी एलढी भोठी जागा 
ददरी त्मालेऱी ऩामरकेनी आऩल्माकड ेकाशी गोष्टी ठेलल्मा की नाशी . कोणीतयी कोटाात जामच ेआणण 
ऩामरकेच ेउत्ऩन्न ळून्म.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शे दोन टप्प्माभध्मे डवे्शरऩ कयामच ेशोते . ऩाटा ए आणण ऩाटा फी . ऩाटा ए भध्मे त्मारा तुम्शी 
जी लाचनू दाखलरी ती काभ कयामची शोती ती त्माॊनी केरेरी आशेत . त्माच्माभध्मे आऩण त्माॊना 
अजूनऩमतं जलऱ जलऱ वशा शजाय स्क्लेअय मभटयची जागा ताब्मात  ददरी नाशी ती जागा आऩल्मा 
ऩण ताब्मात आरी नाशी . त्माभुऱे ततकडच ेडवे्शरऩभेंट फाकी आशे . ऩाटा फीभध्मे त्माने क्रफ शाऊव 
फाॊधामच ेशोते त्माच ेनकाळ े 2010 रा आऩण भॊजूय केरे आशेत त्मानी ते क्रफ शाऊवच ेकाभ वुरु 
केरे नाशी हमा वला गोष्टीकरयता आऩण त्माच ेकॉन्टॅ्रक्ट  यद्द केरे . तो भेन्टेनन्व नीट कयत नव्शता . 
त्मावाठी कॉन्टॅक्ट यद्द केरे.  
अतनर वालॊत :- 
 कॉन्टॅ्रक्ट यद्द केल्मानॊतय टाऊन ऩाका च ेऩीवपूर ऩजेळन ऩामरकेरा का घेता आरे नाशी . 
ऩामरका कुठे कभी ऩडरी . तुभच्मा ॲग्रीभेंटभध्मे कॉन्टॅ्रक्टय टमभानेट झारे तय ती जागा ऩामर केच्मा 
ताब्मात मामरा ऩादशजे. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ऩूढची प्रोमवजय आयत्रफटे्रटय नेभामचा शोता तो नेभरेरा आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 वाशेफ तुभच्मा प्रत्मेक गोष्टीभध्मे आयत्रफटे्रटय अवतात आयत्रफटे्रटय नेभरा की तुभच ेकाभ 
वॊऩरे. त्माचा धॊदा चार.ू  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 त्माॊच्मा वगळ्मा फाफी कामदेळीय आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 आयत्रफटे्रटयच्मा कॉन्वभुऱे ऩामरकेचा प्रत्मेक दठकाणी नुकवान झारे आशे . हमारा जफाफदाय 
कोण. भशाऩामरकेनी ठयाल केरा त्मालेऱी म्शटरे नव्शते की आयत्रफटे्रटय नेभरा म्शणून प्रत्मेक 
गोष्टीभध्मे आयत्रफटे्रटय त्माॊनी ऩदशरे जेव्शा बाडे  द्मामरा फॊद केरे तेव्शा त्मालेऱी ऩामरकेनी  ऩजेळन 
का घेतरे नाशी. त्माभध्मे कॊ डीळन आशेत तो जय बाड ेदेत नवेर डडपॉल्टय झारा अवेर भग ऩाच लऴा 
ऩामरकेनी लाट का फतघतरी . रोकाॊवाठी कधी ओऩन शोणाय आशे . आऩण लाटच फघत याशामची का 
रलाद तनणाम कधी देणाय? आणखी 25 लऴाानी रलाद तनणाम देईर.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
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 लऴाबयाभध्मे तनणाम शोईर . आम्शी शे पास्ट टॅ्रकभध्मे घ्मामरा वाॊगगतरे आशे . त्मारा 
आताऩमतं चाय लऴा झारी आशेत . आम्शी नवलन आयत्रफटे्रट यरा आऩल्मा बालना कऱलल्मा आशेत . 
लऴाबयात तनणाम शोईर.  
अतनर वालॊत :- 
 हमाच्मा रलादाभध्मे ऩामरकेचे रयप्रेझने्टेटीव्श कोण आशेत.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आऩल्माकडून रलादाच्मा लेऱेरा आम्शीच जातो. रॉ ऑकपवय, लककरा जातात आम्शी जातो.  
अतनर वालॊत :- 
 रलाद ज्मालेऱी नेभामच ेत्मालेऱी कॊ डीळन टाकरी शोती त्माभध्मे तुभच्मा ॲग्रीभेंटभध्मे एक 
रयप्रेझने्टेटीव्श ऩामरकेचा एक रयप्रे झने्टेटीव्श, लधाभान पॅन्टवी आणण थडा ऩवान म्शणजे रयटामडा जज 
अळी शेमयीॊग व्शामरा ऩादशजे शोती.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 रलादाची प्रोमवजय रलादाच्मा तनमभानुवायच चारू आशे . रलादावभोय आशे जे काशी कयताना 
रलादाराच वाॊगामरा रागते आणण त्माप्रभाणे वला गोष्टी आम्शी रलादारा वाॊगत आशोत.  
अतनर वालॊत :- 
 रलादाजलऱ कवे ॲ क्वेप्ट कयता शी ऩामरकेची प्रॉऩटी आशे . ऩामरकेच ेएलढी लऴा तुम्शी 
नुकवान केरे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 रलादाळी प्राथमभक फैठक झारी त्मालेऱी आम्शी वला बालना वाॊगगतल्मा आशेत . कायण जुन्मा 
रलादाने शे प्रकयण अॊततभ स्तयालय आणरे आशे आणण त्माचा भतृ्मू झारा त्माभुऱे हमाच्माभध्मे वाष 
घ्मामच्मा फाकी आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 आमुक्त वाशेफ भाझी आऩल्मारा वलनॊती  आशे हमाच्माभध्मे टाऊन प्रातनॊगच्मा वुरुलातीच्मा 
ॲग्रीभेंटभध्मे खाॊत्रफत वाशेफ एक वाॊगा शे प्रकयण रलादाकड ेका गेरे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ॲग्रीभेंटप्रभाणे गेरे ना.  
अतनर वालॊत :- 
 ऩामरका डडपॉल्टय शोती लधाभान पॅन्टवी डडपॉल्टय शोता.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 लधाभान पॅन्टवीने कॉन्टॅ्रक्ट यद्द केरे.  
अतनर वालॊत :- 
 यद्द कधी केरे 2016 रा.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शो त्माचलेऱी तो कोटाात गेरा आणण रलादाची प्रकक्रमा शोईऩमतं हमा काभारा त्माच्माकडून 
ताफा घेऊन मे म्शणून स्टे ददरा आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 9 लऴा तो व्मलजस्थत शोता. 2016 ऩमतं तुम्शी गेरात.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 2009 नाशी शे काभ 2010 रा ऩूणा झारे तत्कारीन भशाऩौय तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफ शोते 
त्माॊच्मा शस्ते 2010 भध्मे हमाच ेओऩतनॊग झारे शोत.े  
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अतनर वालॊत :- 
 त्मालेऱी भी वुध्दा नगयवेलक शोतो. 2010 भध्मे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 तेव्शा आऩण ऩाटा 1 च ेऩझळेन घेतरे आणण ते वुरु झारे . 2010 ते 2014 ऩमतं त्माने 4 
लऴााच ेऩैवे आऩल्माकड ेबयरेरे आशेत . त्मानॊतय भग 2014 भध्मे शी प्रोवीजय आऩण वुरु केरी . तो 
ऩाटा तो वलकमवत कयामरा तमाय नव्शता आणण फऱ्माच अळा गोष्टी झाल्मा त्मारा नोदटव कॊ टीन्मू 
ददल्मा आणण आम्शी त्माॊच्मा शेअयीॊग लगैये घेऊन शे यद्द केरे . त्माच्मा वलयोधाभध्मे तो कोटाात गेरा 
त्माने रलाद नेभण्माची भागणी केरी . त्माप्रभाणे तोऩमतं कोटााने स्टे ददरा वाशेफ रलादाची कायलाई 
झारी तोऩमतं. 
अतनर वालॊत :- 
 वाशेफ कोटाात तुम्शी ॲग्रीभेंट यद्द केल्मानॊतय तो कोटाात जाईऩमतं भधल्मा काऱाभध्मे 
ऩामरकेने त्माच ेऩझळेन का घेतरे नाशी? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वाशेफ तो रगेच गेरा. ज्मा ददलळी ऑडाय यद्द केल्मा त्मानॊतय रगेच गेरा वाशेफ . तो नॅच्मुयरी 
चान्व अवतो.  
अतनर वालॊत :- 
 वाशेफ केलेट दाखर करुन आऩण त्मादठकाणी कोटााभध्मे आऩरी व्मलजस्थत फाजू का भाॊडरी 
नाशी? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वाशेफ तयी ऩण शे आयफीटे्रटयचा क्रॉज आशेत माच्माभध्मे.  
अतनर वालॊत :- 
 वाशेफ आयफीटे्रटयने आता तुभची 4 लऴा घेतरी तुम्शी त्मा देळऩाॊडचे ेवाॊगगतरे ते देळऩाॊड ेगेरे 
तयी वुध्दा 4 लऴा झारी देळऩाॊड ेवाशेफ गेल्मा लऴी गेरे अवतीर . भग 4 लऴााभध्मे तो ज्मालेऱी एलढी 
तत्ऩयता दाखलतो तय आऩण ऩामरका कुठे कभी ऩडत.े ऩामरका का दाखलत नाशी.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वाशेफ प्रळावनाभापा त मा प्रकयणाभध्मे कुठल्माशी प्रकाये ददयॊगाई केरेरी नाशी आम्शी लेऱोलेऱी 
वाशेफ वगळ्मा आयफीटे्रटयच्मा भीटीॊगरा जातो मभटीॊग रालाम राशी वाॊगतो . आम्शी माफाफत रलकयात 
रलकय तनणाम घ्माला शे शी वाॊगतो . प्रळावनाभापा त लेऱोलऱी जी काशी का यलाई कयामची आशे . पास्ट 
टॅ्रकलयती वगऱी केरेरी आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 कोटााने ज्मालेऱी स्टे चा तनणाम ददरा त्मालेऱी स्टे म्शणजे त्माच्मा ॲ क्टीव्शीटीज वुध्दा फॊद 
व्शामरा ऩादशजे शोत्मा ऩामरकेच ेउत्ऩन्न नाशी म्शणजे त्माच्मा ॲ क्टीजव्शटीज वुध्दा फॊद व्शामरा ऩादशजे 
शोत्मा. त्माच्मा ॲ क्टीव्शीटीज चारू आशेत.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 चारू आशेत आम्शी कोटाारा वाॊगगतरे की त्माच्मा ॲ क्टीव्शीटी चारू आशेत आणण ऩैवे बयत 
नाशी माॊनी ऩैवे बयामरा ऩादशजे.  
अतनर वालॊत :- 
 त्मानॊतय त्माने काम केरे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आता कवे आशे रलादावभोय आम्शी हमा वगळ्मा गोष्टी भाॊडत आशोत वाशेफ ततकड ेत्माने तो 
प्रॉट फी भध्मे बाड्माने देतो काशी दकुाने टाकरी शोती . भॊडऩ टाकरा शोता ते शी आऩण लेऱोलेऱी 
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काढरेरा आशे आणण हमा वगळ्माॊच ेपोटोग्राप लगैये आऩण तो जागेचा कया मभवमुज कयतो शे शी 
आऩण ददरेरे आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 आता रलादाचा तनणाम तुभच्मा पेलयभध्मे गेरा की ऩयत तो कोटााभध्मे जाईर . ऩयत स्टे 
घेऊन मेईर. रलादाचा तनणाम अॊतीभ नाशी भग त्मालेऱी तुम्शी काम कयणाय आशात.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 प्रोमवजय आशे ती तय कयाली रागेर.  
अतनर वालॊत :- 
 हमा प्रॉऩटीलय तुऱळीऩत्र ठेऊन देणाय आशात.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 प्रोमवजय तय वाशेफ कयाली रागेर. जी तनमभानुवाय चारू आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 भी तेच म्शणतो ॲग्रीभेंट कॅन्वर झार वाशेफ ॲग्रीभेंट यद्द झाल्माफयोफय ताफडतोफ ऩझळेन 
तुम्शी का नाशी घेतरे . त्मालेऱी त्माने बाड ेफॊद केरे . त्मालेऱी का नाशी घेतरे . भरा वाॊगा कधी गेरे 
कोटाात, कोटाात गेरेल्माची तायीख भरा द्मा.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आता वाशेफ तुम्शी जे प्रश्न वलचायरे त्मा प्रश्नाच ेउत्तय ददरे आशेत शे ऩूयक प्रश्न वलचायत  
आशेत त्माची भादशती आता इकड ेअव्शेरेफर ती तुम्शारा भी देतो वाशेफ. हमा शी फाफतीत तुभची काम 
अजून काशी भादशती अवेर ती तुम्शारा भी स्लत : देईन. तुभच्मा माच्माफाफत काशी अजूनशी प्रश्न 
अवतीर त्माची तुम्शारा लस्तुजस्थती ककॊ ला तुम्शारा आम्शी पाईरच ेअलरोकनशी देऊ . तुम्शारा 
वगळ्मा प्रकयणाचा आम्शी अलरोकन देऊ. तुम्शी वगऱे फघू ळकता. 
अतनर वालॊत :- 
 भरा वाशेफ ऩवा नर भादशती घेण्माभध्मे काशीच इॊटयेस्ट नाशी . शा प्रश्न ज्मालेऱी भी 
भशावबेभध्मे वलचायरा त्मालेऱी अऩेषा शीच शोती की हमा ळशयाच े 95 नगयवेलक आशेत ऩामरकेच े
काभ कळाप्रकाये चारते . एखादी चाॊगरी गोष्ट हमा ळशयावाठी वदस्माॊनी एकभताने भॊजूय केल्मानॊतय 
त्माचा फट्माफोऱ प्रळावन कव कयते . शे वलांना कऱाले शा भाझा उदे्दळ शोता . हमा प्रश्नाच्मा फाफतीत 
एलढी चाॊगरी लास्तु आऩण त्मादठकाणी उबी केरी त्मालेऱी त्माच्मा अगोदयच शा कोटाात गेरा शोता 
तुम्शी त्मारा टेंडय द्मामच्मा अगोदय भग त्माच लेऱी तुम्शी व्मलजस्थत काऱजी घेऊन ऩुढीर गो ष्टी 
का केल्मा नाशी? का त्मारा लाऱ्मालय वोडून ददरे? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 प्रळावनाने वाशेफ तनमभानुवाय वगऱी कायलाई केरी आशे . भी तुम्शारा तेच वाॊगतो. रलादाऩुढे 
हमा वगळ्मा गोष्टी आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 तनमभानुवाय कायलाई केरी अवती तय आज रयझल्ट शा ददवरा नवता.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 तनमभानुवायच वगऱी कायलाई केरेरी आशे. 
अतनर वालॊत :- 
 शा प्रश्न वलचायरा म्शणून हमा गोष्टी तुभच्मा तनदळानारा आल्मा . आज ततथे जाऊन फघा . 
ळशयातीर रोक ज्मालेऱी जातात अगोदय फ्री जॉगगॊग शोते . आज वदस्माॊजलऱ जे नागयीक जातात 
ततथे जॉगगॊग कयामरा त्माॊच्मा जलऱून……………. 
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ददऩक खाॊत्रफत :- 
 पक्त 2 रुऩमे आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 ते काशी अवु देत वाशेफ . रोकाॊवाठी अजूनऩमतं अवे कधी झारे आशे का ळशयाभध्मे एलढी 
गाडान आऩण फनलरे ककती ऩैवे घेतो शा वलऴम नाशी . रोक त्मा टॅ्रकलय चारामरा जातात . ते टॅ्रकलय 
ते अजून त्माने व्मलजस्थत फाॊधरेरे नाशी. तरालाच ेवुळोमबकयण केरेरे नाशी. तयी वुध्दा त्मारा तुम्शी 
दोन रुऩमेच घेतो म्शणून वभथान कयता.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वभथान नाशी जे आशे ते तुम्शारा वाॊगतो. दोन रुऩमे घेतो की नाशी.  
अतनर वालॊत :- 
 चकुीच ेआशे वाशेफ . ऩामरका वुऩय ऩालय आशे ना . प्रळावनारा अ गधकाय आशेत . शी प्रॉऩटी 
आऩरी आशे . शी रोकाॊची प्रॉऩटी आशे . त्माचा टी .डी.आय तुम्शी ददरा अवेर . त्मा जागेचा जो भारक 
शोता त्मारा टी .डी.आय तुम्शी ददरा अवेर . त्मा जागेचा जो भारक शोता त्मारा टी .डी.आय ददरा 
अवेर. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वाशेफ शे जे प्रकयण आशे लधाभानरा आऩण फी.ओ.टी. लय ददरेरे आशे वाशेफ……….. 
अतनर वालॊत :- 
 भरा भादशती आशे वाशेफ.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 त्मान े शे वगऱ आऩल्मा प्रान प्रभाणे ऩाटा डवे्शरऩ कयामची . त्माच्माभध्मे 10 कोटी खचा 
कयामच.े 30 लऴा चारलामची आणण त्मानॊतय आऩल्माकड ेशॅन्ड ओव्शय कयामची.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वला फयोफय वाशेफ भी तेच म्शणतो शी प्रॉऩटी पुकट नव्शते कयत त्माने भशाऩामरकेलय 
भेशेयफानी केरेरी नाशी . कॉम्ऩीटेळनभध्मे त्माॊनी टेंडय घेतरे शोते . तुम्शी फॉक गॅयेन्टी घेतरी आज 
त्माची काम ऩरयजस्थती आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 20 कोटीची फॉक गॅयेन्टी आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 तुम्शी उत्तय ददरे आशे त्माच्मात 20 राख मरशीरे आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वॉयी 20 राखाची.  
अतनर वालॊत :- 
 45 राख बाड ेआशे . आऩण वाधी प्रॉऩटी जयी बाड्माने ददरी तयी ॲ टमरस्ट 3 भदशन्माच े
डडऩॉणझट देतो. 20 राखाचीच फॉक गॅयन्टी घेऊन गप्ऩ फवरात 45 राख बाड आशे आणण  पक्त ् 20 
राख फॉक गॅयेन्टी फॉक गॅयेन्टीची आज काम ऩरयजस्थती आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 तुभच ेजे वला प्रश्न आशेत त्माची भादशती देण्मात मेईर तुम्शी जे प्रश्न वलचायरे त्माची भादशती 
आणरी आता तुम्शी नवलन नवलन प्रश्न वलचायता. हमाची भादशती ददरी जाईर. 
अतनर वालॊत :- 
 तुभची फॉक गॅयेन्टी 29 जून 2009 रा एक्वऩामय झारी. त्माची व्शॅमरडीटी तेलढीच शोती.  
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ददऩक खाॊत्रफत :- 
 हमाची तऩावणी करुन भादशती ददरी जाईर. 
अतनर वालॊत :- 
 शा प्रश्न भी ऩेंडीॊग ठेलू का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 प्रश्नाची उत्तय ददरी आशेत . शे नवलन नवलन प्रश्न मेतात त्माची भादशती देऊ . भशावबेत जे 
प्रश्न आशेत त्माॊची उत्तय ददरेरी आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 वाशेफ त्माच्मात फॉक गॅयेन्टीचा प्रश्न शोता.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आम्शी वगळ्माॊनाच भादशती देऊ . तुम्शी जे प्रश्न वलचायरे तुभची इच्छा अवेर तय वला 
वदस्माॊना द्मामरा ऩादशजे . तय त्माॊनाशी  तुभच्माळी चचाा करुन तुभच ेअजून काशी प्रश्न अवतीर 
त्माची भादशती 95 नगयवेलकाॊना देण्मात मेईर.  
अतनर वालॊत :- 
 भा. आमुक्त वाशेफ भाझी आऩल्मारा वलनॊती आशे शे 2007 रा ळशयाच ेबूऴण म्शणून लधाभान 
पॅन्टवी वेलन लॊडय त्मा दठकाणी फनलण्मात आरे . वला वदस्माॊनी एक भतानी  ठयाल ऩाव करुन त्मा 
दठकाणी वलकमवत कयण्मात आरा . ऩयॊतु त्माचा रोकाॊना पामदा शोईर शे भशाऩामरका ठयलणाय . हमा 
दृष्टीकोनातून शी लास्तु उबी कयण्मात आरी . शी लास्तू ऩुणा झारीच नाशी त्माने भॅक्झीभभ लाऩय 
रग्नावाठीच केरा आशे आणण त्माने कयोडो रुऩमे इन्कभ कभलाले हमाच्मा ळी आम्शारा कताव्म नाशी . 
ऩण हमाभध्मे भशाऩामरकेच ेपाय भोठे आगथाक नुकवान झारेरे आशे आणण जे वेलेन लॊडय रोकाॊवाठी 
खरू ऩादशजे शोते त्माचा पामदा रोकाॊना मभऱत नाशी . हमा दठकाणी रलादाच्माभापा त फयेच तनणाम 
करुन आऩण शे लधाभान पॅन्टीवी धायक रोकाॊवाठी कवे ऩूये कयेर हमाच ेभरा उत्तय ऩादशजे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वालॊत वाशेफाॊच्मा प्रश्नालय भी थोडी चचाा करु इजच्छतो . आमुक्त भशोदम कुठराशी धोयणात्भक 
तनणाम ऩामरका जेव्शा घेते तेव्शा शा वलऴम भशावबेवभोय गोऴलाऱ्माच्मा भाध्मभातून आणरा जातो . जो 
प्रतततनधी ळशयाभध्मे चाॊगरी लास्तू  उबायण्मात मेणाय आशे ती फी .ओ.टी. तत्ललय अवो ऩी .ऩी.ऩी. 
तत्लालय अवो आम्शी त्मारा भान्मता देतो कायण ळशयाचा वलकाव ऩादशजे . प्रत्मेक ऩषाच ेशेच धोयण 
अवत.े आम्शी त्मारा कधी वलयोध कयत नाशी . भात्र त्माची फायकाई वाशेफ कयायनाभे कवे केरे 
ऩादशजेत हमा कयायनाम्माचा आगथाक घोय कवा अवामरा ऩादशजे भजकूय काम ऩादशजे . कयायनाभा 
कयताना आयत्रफटे्रटयचा त्माच्माभध्मे अट टाकणे वलधी वलबागाचा शा वलऴम वभजत नाशी का ? त्माना 
आयत्रफटे्रटयचा वलऴम कवा चारतो त्माचा अनुबल नाशी का ? 10-10 लऴा जातीर एका लऴाात वॊऩत 
नाशी. दवुऱ्मा फाजूरा ठेकेदायाॊनी  ठयरेरी यक्कभ बयरी नाशी ककॊ ला आऩण त्माॊना देऊ ळकरो नाशी . 
अवरेरी जागा तय जागा आऩल्मा ताब्मात आरी नव्शती शे प्रळावनारा भादशती नव्शते . शे स्ऩष्ट गचत्र 
अवताना अळाप्रकाये केरेर . कयायनाभा आऩआऩल्मा ठेकेदायारा पामदेळीय कवा ठयेर हमा 
दृष्टीकोनातून कयण्मात आरेरा. आमुक्त भशोदम हमा वला प्रकयणाची एक प्रळावकीम अगधकायी तुम्शी 
एक अम .एव अगधकायी आशात . तुम्शी हमा ऩूणा प्रकयणाची चौकळी राला . कुठरा अगधकायी हमारा 
कायणीबूत आशे . शे कयायनाभे कयताना त्माच्मालय दटऩण्मा आल्मा अवतीर कयायनाभे कयताना वीटी 
इॊजजतनअय शोते, कतनष्ठ अमबमॊता शोते, वलधी वलबाग हमाच्मा वलांच्मा दटप्ऩण्मा भागला आणण लाचा . 
शा कयायनाभा कोणावाठी केरा जात शोता भशाऩामरकेच्मा पामद्मावाठी केरा जात शोता की हमा 
ळशयाच्मा दशताभध्मे केरा जात शोता . त्मा ठेकेदायाच्मा दशतावाठी केरा जात शोता . ती जागा 
ठेकेदायाच्मा घळात बयरी आशे. तो वोडामरा तमाय नाशी त्माने आयफीटे्रटय नेभरा . एका न्मामागधळाच े
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तनधन झारे उद्मा काम शोईर शे वाॊगता मेत नाशी . 30 लऴा उरटून जातीर लऴााच ेबाड ेथकत चाररे 
आशे. त्माच्मातून येव्शेन्मू इन्कभ ऩामरकेच ेनुकवान शोते . रोकाॊच ेनुकवान शोते . ळशयाभध्मे लास्तू 
तमाय केरी त्माच ेनुकवान शोते . शे वला प्रकयण आशे हमाच्माभध्मे तुभचा शस्तषेऩ . भरा अवे लाटते 
तूम्शी हमाच्माभध्मे तुभच ेजे तनलेदन अवेर ते कया भात्र शा वलऴम वॊऩलू नका . शा एक भशत्लाचा 
वलऴम आशे. अतनर वालॊतजीने आणरेरा आशे . चचवेाठी तय माच्मालयती वाशेफ तुम्शी चौकळी आदेळ 
कया. चौकळी वमभती फवला. माच्मालयती चचाा शोऊ द्मा. माच्मातून खय काम आशे ते फाशेय ऩडू द्मा . 
माच्माभध्मे ककती रोक गुॊतरेरे आशेत त्माॊना वलांना फाशेय काढा आणण त्माॊच्मालयती कामदेळीय 
ताकीदीची कायलाई कया. दवुयॊ एक वाशेफ कोटााभध्मे आऩल्माकड ेलकीराच ेजे ऩॅ नर आशेत तुभच्माकड े
माची आधी भाझी चचाा झारी शोती . वाशेफ कुठरे अततक्रभणचा वलऴम अवेर अनगधकृत फाॊधकाभाचा 
वलऴम अवेर आऩल्मारा आऩल्मा फाजूने तनकारच रागत नाशी कधीच . आऩण केवलट दाखर 
केल्मानॊतय वुध्दा कायण ते लकीर जागेलयती जात नाशी . त्माॊच्माकड ेकागद लगैये नवतात . ऩतुाताच 
करु ळकत नाशी कोटााभध्मे चचचे्मा लेऱी भग हमा ऩॅनररा फदरा . माॊच्मालयती आऩण लऴाारा राखो 
कोटी रुऩमे खचा कयतो . माॊची फदरी कया चाॊगरे लकीर वाशेफ तुम्शी फवला . त्माॊना वलचाया त्माॊना 
फजालून वाॊगा . तुम्शारा ऩामरकेच्मा काभावाठी ठेलण्मात आरेरे आशे ते अगध कृत फाॊधकाभ 
कयण्मावाठी ठेलण्मात आरे नाशी. शे वगऱ तुम्शारा वाशेफ थोडा फदर घडलामरा रागेर . तेव्शा जाऊन 
कुठेतयी वाशेफ इथे काशीतयी एक चाॊगरे ळशय तनभााण शोईर शी भाझी तुम्शारा एक वूचना आशे . 
धन्मलाद.  
भा. आमुक्त :- 
 वन्भा. नगयवेलक वालॊत वाशेफ आणण इनाभदाय वाशेफाॊ नी जे आऩल्मारा वाॊगगतरे आशे 
त्माच्मा नुवाय जी वद्मऩरयजस्थती आशे ती कामाकायी अमबमॊता माॊनी आऩल्मा वभोय वबागशृावभोय 
भाॊडरेरी आशे . माच्माभध्मे जे दोन तीन भुदे्द आशेत त्माच्मालय आम्शी जरूय चौकळी करु आणण 
त्माच्मानुवाय ऩुढीर कायलाई केरी जाईर आणण वोफतच शे प्रकयण  रलादाभापा त रलकयात रलकय 
तनकारी काढण्मावाठी आम्शी वलधी वलबाग आणण कामाकायी अमबमॊता माॊना स्ऩेळर त्माच्मालय रालू 
की रलकय प्रकयण तनकारी रागुन मा लास्तुरा ककॊ ला शे जे काशी आऩरे जागा आशे ती आऩल्मा 
ताब्मात मेऊन जनतेच्मा दशतावाठी ती उऩरब्ध याशीर. 
अतनर वालॊत :- 
 आमुक्त वाशेफ वध्मा आऩरे इस्टेड भॅनेजय कोण आशेत ? ज्मा हमा प्रॉऩटीज आशेत 
भशाऩामरकेच्मा वाॊबाऱणाये अवे अवतीर ना कोणीतयी रयस्ऩॉन्वीफर.  
भा. आमुक्त :- 
 त्माॊच्माकडचे तो चाजा आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 फाम डडपॉल्ट तेच आशेत. ऩामरकेच्मा अळा ककती प्रॉऩटी आशेत. ज्माच्मातुन ऩामरकेरा उत्ऩन्न 
मभऱणाय शोते . ऩामरकेची ओनयळीऩ शोती . आज उत्ऩन्न फॊद झारेरे आशे . ऩण ते आऩरा धॊदा तय 
व्मलजस्थत कयत आशोत . त्मा दठकाणी हमा वॊऩूणाची चौकळी राला वाशेफ . माच ेऩुढच ेभाझ ेदोन प्रश्न 
आशेत वभाज भॊददयाच्मा फाफतीत , रोकाॊच ेऩैवे खचा करुन वभाज भॊ ददये फाॊधण्मात मेतात आणण 
आऩण कॉन्टॅ्रक्टयरा चारलामरा देतो . ऩदशरा 3-4 लऴा ऩैवे तो कयतो नॊतय कोटाातून स्टे घेऊन मेतो . 
प्रकयण रलादाकड ेजाते त्माचा धॊदा चारू ऩामरकेच ेउत्ऩन्न फुडारेरे आशे . अळा ककती तयी प्रॉऩटीज 
आशेत वाशेफ शे पक्त एक उदाशयण भी घेतरे . लधाभान पॅन्टावीच ेभी एलढे ददलव फघत शोतो . 
प्रळावन मा दठकाणी काम कयते . अषयळ: ततथे गेल्मानॊतय वाशेफ एलढी चाॊगरी प्राईभ रोकेळन प्राईभ 
प्रॉऩटी आऩण त्मारा ददरी . त्मादठकाणी तो व्मलजस्थत आऩरा प्रामव्शेट धॊदा कयतो . ऩण रोकाॊचा 
त्मारा उऩबोग घेता मेत नाशी आशे . फघुन ला ईट लाटते . म्शणजे चाॊगल्मा धोयणाचा चाॊगरा 
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धोयणात्भक घेतरेल्मा तनणामाचा कवा फट्माफोऱ प्रळावन कयते माच ेशे उत्तभ उदाशयण आशे . वाशेफ 
तुम्शी चौकळी कया आणण रलकयात रलकय शा प्रश्न भागी राला.  
भा. आमुक्त :- 
 दठक आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 खाॊत्रफत वाशेफ आम्शी ज्मालेऱी प्र श्न वलचायतो तुम्शारा याग मामच ेकाशी कायण नाशी आशे 
वाशेफ. आम्शी ज्मालेऱी फॉक गॅयॊटीचा वॊऩूणा वबागशृारा त्मा वलऴमाची कल्ऩना माली शाच उदे्दळ अवतो. 
आभचा काशी ऩवानर इॊटयेस्ट नवतो त्माभध्मे . आम्शी प्रश्न वलचायरा त्मा वऩयेडभध्मे जय तुम्शी 
वभाधानकायक त्माच्मालय कायलाई केरी तय आम्शी चचाा ऩण कयणाय नाशी भशावबेभध्मे . तुम्शारा 
धन्मलाद देऊ . भागच्मा मभटीॊगभध्मे वाशेफ भाझा प्रश्न शोता त्मा गॅयेजेवचा . भी तुम्शारा धन्मलाद 
देतो. त्मा प्रश्नाच्मा अनुऴॊगाने तयी काशीतयी कायलाई व्शामरा वुरुलात झारेरी आशे. म्शणजे ऩूणा नाशी. 
ऩण काशी तयी कुठेतयी भुव्शभेंट ददवत आशे आणण शाच उदे्दळ अवतो भशावबेभध्मे प्रश्न वलचायामरा.  
अतनर वालॊत :- 
 आमुक्त वाशेफ माच्मालय आऩण जातीने रष घारून रलकयात रलकय हमा लधाभान पॅन्टावीचा 
प्रश्न ऩाऱार आणण रोकाॊना एक चाॊगरी लास्तु उऩबोगामरा मभऱेर हमा ळशयाभध्मे  अळी भी आळा 
कयतो भाझ ेप्रश्न वॊऩलतो.  
नगयवगचल :- 
 प्रश्नोत्तयाची लेऱ वॊऩरेरी आशे . आजच्मा भशावबेवाठी दोन रषलेधी प्राप्त झारेल्मा आशेत . 
ऩदशरी रषलेधी आशे प्रळाॊत दऱली वबागशृ नेत्माॊची . मभया बाईंदय ळशयाव शोणाऱ्मा अऩुया ऩाणी 
ऩुयलठ्माफाफत.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 वगचल वाशेफ कोणती रषलेधी घेतरेरी आशे. ऩाणी ऩुयलठ्माची नाशी.  
नगयवगचल :- 
 वॉयी शी भागच्मा लेऱची शोती. प्रळाॊत दऱली माॊची जी रषलेधी आशे ती यस्त्मालयीर गॅयेजलारे 
ल वलक्रीकयता ठेलण्मात आरेरी लाशने आधी अततक्रभणे शटवलणेफाफत आणण दवुयी रषलेधी आशे 
प्रबात ऩाटीर भॅडभ माॊची मभया बाईंदय भशाऩामरकेतीर भुऱ यदशलाळी अवरेल्मा रोकाॊना घयाची वनद 
नवतेफाफत. दोन्शी रषलेधी भी भशाऩौयाॊकड ेवुऩुदा कयतो.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ भाझी भी रषलेधी भागे घेत आशे . त्माच ेकायण हमा दठकाणी भी जी रषलेधी 
भाॊडरी शोती त्मा रषलेधी चा आऩण लाचन करुन घ्माले . भी ती रषलेधी भागे घेत आशे माच ेकायण 
की भा. आमुक्त वाशेफाॊनी दद. 25/11/2020 रा एक आदेळ काढण्मात आरा आशे. हमा वॊदबाात आणण 
त्मा रषलेधीळी ते तनगडीत आशे की मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्रातीर लाशतुक व्मलस्था वुयऱीत 
कयणे काभी वभन्लम वाधनु वलळऴे वुधायणा कयणे ल ळशयातीर जागा लाशतुकीव भोकऱी ठेलणे फाफत 
नेभरेल्मा वमभतीच्मा फैठका घेणे अळा प्रकायची एक वमभती स्थाऩन केरेरी आशे . आणण शी वमभती 
वध्मा आऩल्मा मभया बाईंदय ळशयाभध्मे कामायत आशे ती ऩुढेशी कामायत याशो अळी इच्छा आशे आणण 
म्शणून भी भा . आमुक्त वाशेफ माॊच ेहमा दठकाणी अमबनॊदन कयतो की आऩण प्रळावनाच्मा लतीने शे 
जे काशी ऩाऊर उचररे आशे त्माभुऱे खयोखयच मभया बाईंदय नागरयकाॊना मा दठकाणी हमा वगळ्मा 
ज्मा काशी अडचणी आशेत त्मातून भूबा मभऱेर आणण ऩूढशी कायलाई कठोयऩणे चारू ठेला अळी 
आऩणाॊव वलनॊती कयतो. ऩुन्शा एकदा आऩरे अमबनॊदन कयतो. धन्मलाद अणण भशाऩौय भॅडभ आता जी 
रषलेधी आशे दवुयी ती आऩण जस्लकायाली अळी भी आऩणाॊव वलनॊती कयतो प्रबात ताई आऩरी 
रषलेधी आशे.  
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भा. वबाऩती :- 
 दोन रषलेधी आरेल्मा आशेत. त्माच्माभध्मे प्रबात ताईची रषलेधी आऩण जस्लकायत आशेत.  
प्रबात ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ वध्मा स्थामी वमभती वबाऩती वऩठावीन अगधकायी आशेत. त्माॊच ेऩण थॉक्मू की 
आऩण ती रषलेधी जस्लकायरी . आमुक्त वाशेफ भशाऩौय दठकाणालय नाशीत ऩण जे वऩठावीन अगधकायी 
आशेत त्माॊच्मावाठी ऩण वुचना आऩण ऩण आमुक्त वाशेफ शे आऩण नक्की आशेत का मभया बाईंद य 
ळशयाची अकया गाल मभऱून 12 जून 1985 रा नगयऩामरका स्थाऩन झारी . आणण त्मानॊतय 28 
पेब्रुलायी 2002 रा त्माची भशाऩामरका झारी . हमाऩूली आऩल्मारा थोडव भागे जाले रागते . हमाऩूली 
हमा ळशयाभध्मे अनेक ग्रुऩ ग्राभऩॊचामती शोत्मा काशी मवॊगर ग्राभऩॊचामती ऩण शोत्मा . ऩण शे ळशय 
जेव्शा लाढीरा रागरे भुॊफईच्मा रगत अवल्माभुऱे हमा ळशयाचा लेग रोकवॊख्मा लाढीचा लेग इतय 
कोणत्माशी ळशयाऩेषा खऩू लेगलान शोता आणण त्माभूऱे इथे नगयऩामरका आणण त्मानॊतय भशाऩामरका 
माॊच्मा काऱाभध्मे अगधकृत अनगधकृत अळा खऩू इभायती उभ्मा यादशल्मा . ज्माच्माभध्मे हमा ळशयारा 
फाशेयच ेरोक मेऊन यादशरे . ज्माॊच्माकड ेदोन ऩैवे शोते त्माॊनी हमा ळशयाभध्मे घयॊ घेतरी . ऩण इथरा 
स्थातनक भात्र जो शोता तो स्थातनक म्शणजे आगयी कोऱी इथरा कामभचा यदशलाळी अवरेल्मा 
णिश्चन वभाज शे रोक आऩआऩल्मा गालाभध्मे त्माच ऩध्दतीने याशत शोते त्माॊ ची स्लत:ची घये शोती 
म्शणजे घयॊ शोती आता ती अगधकृत शोती की अनगधकृत शोती शा बाग त्मा त्मा लेऱचा प्रळावनाने 
त्मा त्मा दृष्टीने त्माच्माकड ेऩादशरे . ऩण वाशेफ आज ऩरयजस्थती अळी आशे की हमा ऩरयवयाच ेआधी 
ळशय झारे , ळशयाच ेभशानगय झारे आणण आज आऩण आऩल्मा दोन्शी ळशयाच्मा  दोन्शी फाजूरा 
अवरेरे ठाणे आणण भुॊफईळी स्ऩधाा कयतोम इथऩमतं आऩरी प्रगती झारी . ऩयॊतु शी प्रगती शोत 
अवताना हमा ळशयातरा नागरयक जो भुऱ नागरयक आशे , तो भुऱ स्थातनक आशे त्माची ऩरयजस्थती 
अळी आशे की त्माच ेघय आशे ते आशे त्मारा ना आजूरा लाढलता मेत ना फाजूरा लाढलता मेत ना लय 
लाढलता मेत कायण का तय त्माच्माकड ेती गालठण अवल्माभुऱे त्माॊच्माकड ेवनद नाशी आणण त्माशी 
ऩरयजस्थतीभध्मे शे रोक काभ कयामरा गेरे इथरा स्थातनक यदशलाळी काभ कयामरा गेरा की आऩण 
जातो ते काभ थाॊफलतो . प्रवॊगी आऩण ते काभ तोडतो वुध्दा . स्थातनक यदशलाळी शा इथरा गबाश्रीभॊत 
भाणूव नाशी आशे शे रषात घ्मा . तो स्थातनक आशे आणण अळी शी जी ळॊका आशे ककॊ ला शा जो प्रश्न 
आशे शी जी जाणील आशे की आऩल्मा  ध्मानात आल्मानॊतय आऩण 12 लऴााऩूली म्शणजे वाधायण 
2008 रा आऩण हमा ळशयाचा मवटी वव्शे कयण्माचा तनणाम भशावबेतच घेतरा आ णण त्मानुवाय 
आऩण वीटी वव्शेचा ळावनाकडून करुन घेतरा . इथल्मा स्थातनकाॊनी त्माॊना भदत केरी . आऩल्मा 
प्रळावनाने भदत केरी . 2008 ते 2012 त्मा वीटी वव्शेच ेकाम झारे कायण आजशी कोणी घय 
फाॊधामरा गेरे की आऩण ततथे शजय शोतो आणण ते घय तोडतो ककॊ ला ते काभ थाॊफलतो आज हमा  
बुभीऩुत्राॊची लस्तुजस्थती अळी आशे वाशेफ की त्मा नटवम्राटभध्मे म्शणत शोते कोणी घय देता का घय 
म्शणून तो नटवम्राट वगऱीकड ेकपयत शोता . तळी हमा स्थातनक गालातीर रोक अशो आम्शारा घय 
फाॊधनू देता का म्शणून तुभच ेऊॊ फयठे णझजलत आशेत आणण शे वगऱे का तय त्माॊच्माकड ेवन द नाशी. 
म्शणून वाशेफ ककती भोठी ळोकाॊततका आशे की फाशेयच ेरोक आरे . दोन ऩैवे शोते घये घेऊन यादशरे . 
वोवामट्माॊभध्मे यादशरे त्माॊना काशी प्रॉब्रेभ नाशी आणण त्माॊना प्रॉब्रेभ नाशी आशे शे भाझ ेदु :ख नाशी. 
ऩयॊतु जो बुमभऩुत्र आशे तो आज घयावाठी दाशोदीळा कपयतोम . आऩरे ऊॊ फयठे णझजलतोम. नगयवेलकाॊच े
णझजलतो, ऩामरकाच ेआभदाय खावदाय आशेत त्माॊच ेऊॊ फयठे णझजलतो शी ककती भोठी ळोकाॊततका आशे . 
माचा प्रश्नाच्मा भुऱाळी गेरे तेव्शा कऱरे की त्माच्माभध्मे आता तुम्शी वुध्दा तेच वाॊगणाय आशात की 
उत्तनचा 5 गालाॊनी त्माॊना वलयोध केरा . त्मा 5 गालाॊनी वलयोध केरा त्माची मळषा वगळ्माॊना का ? 
त्मा 5 गालाॊची मभटीॊग घ्मा . त्माॊच ेकाम प्रश्न आशेत ते वोडला त्माॊच्मा काम अडचणी आशेत त्माॊना 
थाॊफला आणण इतयाॊना का मळषा देता . आऩण शे वगऱे कयत अवताना शा बुभीऩुत्र कुठे जाणाय आशे . 
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एक कुटुॊफ शोते 1985 रा म्शणा ककॊ ला 1980 रा म्शणा त्माॊची 4 भूरे झारी. घय शोते ते 4 रोकाॊना 
त्माने लाटून ददरे आता त्मा चाय चाय रोकाॊची आणखीन दोन दोन भुरे झारी . त्मा रोकाॊनी जामच े
कुठे? शा प्रश्न स्थातनकाॊच्मा जजलनाळी तनगडीत आशे आणण आऩण त्मा फाॊधकाभ ऩयलानग्मा त्माॊना 
देत नाशी कायण आऩल्मा कड ेत्माची वनद नाशी . तय एक प्रगत ळशयाभध्मे जे ळशय आज भुॊफई 
ठाण्माळी स्ऩधाा कयते ज्मा ळशयातल्मा रोकाॊना स्थातनकाॊना बुभीऩुत्राॊना तय आऩल्मा घयावाठी 
ळावनाच ेऊॊ फयठे झीजलाले रागत अवतीर तय शे आऩरे प्रगत ळशयाच ेरषण नक्कीच नाशी . आऩण 
कुठल्माशी प्रगत ळशयाळी स्ऩधाा  कयतो अवे म्शणणे अततळम चकुीच ेठयेर . तेव्शा भाझी वलनॊती आशे 
की स्थातनकाॊचा शा जो भुऱ भूद्दा आशे भरा आता दोन ददलवाॊऩूली कऱरे की त्मा वॊदबाात तुभच्माकड े
काशीतयी मभटीॊग झारी ते तुम्शी भरा वाॊगाच . भरा म्शणण्माऩेषा वगळ्मा वबागशृारा वाॊगा . ऩयॊतु 
वाशेफ हमाच्माभध्मे तोडगा तनघारा ऩादशजे. घय प्रत्मेकाच ेव्शामरा ऩादशजे आऩण यस्त्मालय ज्माॊची घये 
मेतात ज्माॊच्मा झोऩड्मा मेतात ककॊ ला जे वपाई कभाचायी आशेत  ककॊ ला आणखी काशी रोक आशेत 
त्माॊना आऩण आऩल्मा खचााने घये फाॊधनू देतो . ऩण तो बुभीऩुत्र आशे तो ततथेच आशे . त्माच ेकाशीच 
शोत नाशी . गरयफाॊना घये मभऱतात , झोऩडऩट्टीलाल्माॊना घये मभऱतात त्माॊच्मा जागा जमभनी अवून 
वुध्दा त्माॊना घये नाशी शा कूठरा न्माम आशे . हमा ळशयाभध्मे कूठे न्माम आशे घय शे ककती भोठी 
कल्ऩना आशे . त्माच्मा डोक्मालय छप्ऩय नाशी तो भीठ बाकयी खाऊन जगतो . ऩण आऩण त्माॊ ना 
छप्ऩया वलना ठेलरेरे आशे . भाजी भशाऩौय भॅडभ आऩल्मा आणण प्रळावनारा वलनॊती आशे की , शा जो 
भुद्दा आशे वनदीचा शा तुम्शी त्लयीत तनकारी काढा आणण त्मा रोकाॊना जजतक्मा रलकय तुम्शारा 
आश्लस्त कयता मेईर त्मा दृष्टीने आऩरी ऩालरे ऩडरी ऩादशजेत आणण शा प्रश्न तनकारी तन घारा 
ऩादशजे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त भशोदम वन्भा. वदस्मा प्रबात ताई ऩाटीर माॊनी उऩजस्थत केरेल्मा रषलेधीलय आऩण 
जया खरुावा कयाला.  
भा. आमुक्त :- 
 आऩल्मा ळशयाचा मवटी वव्शे शा ऩेंडीॊग वलऴम रषात झाल्मानॊतय आऩण त्माच्मा फद्दर 
भागच्मा आठलड्माभध्मे  बुभी अमबरेख मा वलबागाळी मभटीॊग आऩण घे ण्मात आरी माभध्मे काशी 
गोष्टी प्राभुख्माने वभोय आरेल्मा आशेत की आऩल्मा इथे टोटर 19 भशवुर गाले आशेत त्माचा वव्शे 
आऩल्मारा कयामचा शोता . जवे भॅडभने वाॊगगतरे की जुन्मा काऱी काशी रोकाॊचा त्मारा वलयोध शोता 
त्माभूऱे 5 गालाच ेवव्शे ऩेंडीॊग शोते ऩण आजच्मा घडीरा ती ऩरयजस्थती ददवून मेत नाशी की हमा 
रोकाॊचा वऩोटा आशे आणण जे 14 गाल झारे आशेत त्माचा ऩण आम्शी आढाला घेतरा की ज्मा 14 
गालाॊचा वव्शे कम्ऩरीट झारेरा आशे ऩण तो वव्शे झाल्मानॊतय त्मारा ऩूणा इन्क्लामयी ऑकपवय 
फवलून तो वव्शे पा मनर रोकाॊच ेवजेळन ऑब्जेक्ळन घेऊन ते पामनर कयणे आलश्मक अवते ती 
फाफ वध्मारा बुभी अमबरेख वलबागाभापा त ऩेंडीॊग आशे . त्माऩैकी एका गालाच ेत्माॊच्मा इन्क्लामयी 
कम्ऩरीळन स्टेजभध्मे आशे . एका गालाचा जो पामनर रयऩोटा आशे तो कदागचत मा भदशन्माच्मा 
एॊडऩमतं आम्शारा बेटे र अळी आम्शी अऩेषा व्मक्त केरेरी आशे . वोफतच त्माच्माभध्मे दोन वलऴम 
अजून आरेरे आशेत की माभध्मे जे इन्क्लामयी ऑकपवय रागतो . तो आऩण नॉभारी ळावनाभापा त 
भुॊफईभधरे मवटी वव्शे ऑकपवय अवतीर ककॊ ला ठाण्मातरे मवटी वव्शे ऑकपवय  अवतीर तय 
त्माॊच्माकड ेददरे जाते आणण त्माॊच्माकड ेतो ॲ डीळनर चाजा अवल्मा वायखा अवल्माभुऱे ते एलढ्मा 
भोठ्मा प्रभाणात इन्क्लामयी कयणे त्माॊच्माकडून शोत नाशी . म्शणून आम्शी त्मा मभटीॊगभध्मे अवे 
डडवीजन घेतरे शोते की आऩण ळावनारा स्ऩेळर कोणी ऑकपवय पक्त आम्शारा मवटी वव्शेचा 
इन्क्लामयी कयण्मावाठी द्मा ला अळी भागणी आम्शी जभालफॊदी आमुक्त ऩुणे माॊना आम्शी कयणाय 
आशोत आणण त्मा वोफतच दवुया वलऴम माभध्मे अवा आरेरा आशे की त्माच ेप्रऩोजर ऩण आऩण 
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बुभी अमबरेखकडून घेणाय आशोत की ज्मा ऩाच गालाच ेवव्शेच झारे नाशी त्मा गालाॊवाठी आता जे 
आऩरे त्मादठकाणी काशी कॉन्टॅ्रक्ट  झारे शोते ककॊ ला आऩण आऊटवोवा केरे शोते त्मा येटभध्मे ते 
वध्मारा बुभी अमबरेख कडून शोणाय नाशी . तय त्माॊना त्माॊच्माकडून नवलन डडभाॊड की तुम्शारा 
एक्झॅक्टरी आता त्मा 5 गालाॊचा वव्शे कयण्मावाठी ककती खचा मेईर तय त्माच्मावाठी ऩण आम्शी 
त्माॊच्माकडून डडभाॊड घेत आशोत तय शे दोन्शी वलऴम आम्शी रलकयात रलकय त्माचा पॉरो अऩ करून 
तनकारी रालामरा आभचा प्रमत्न याशणाय आशे.  
प्रबात ऩाटीर :- 
 थॉक्मू वाशेफ एका प्रश्नाच ेउत्तय भरा शले आशे . भरा अवे कऱरेरे आशे की एक दोन 
भदशन्माऩूली आऩल्माकड ेतवा ळावनाचा एक जी .आय आरेरा आशे की तु म्शी त्माॊच्माकड ेजय वनद 
अवेर तय तुम्शी आकका टेक्टकडून आयाखडा घेऊन ककॊ ला ऩामरकेरा वफमभट करुन ऩामरकेने त्माॊना 
घयाच्मा ऩयलानग्मा द्मामच्मा अवे काशीतयी तुभच्माकड ेजी.आय आरेरा आशे अवे काशी आशे का? 
भा. आमुक्त :- 
 भॅडभ नवलन डी .वी. रुर आरेरे आशेत . आऩल्मारा ते ला चनू त्माच्माफद्दर भशत्लाच ेददवते 
म्शणजे ऩेऩयात तयी लाचण्मात आरेरे आशे की ज्माॊचा घयाचा प्रॉट 1500 स्क्लेअय पुटऩमतं अवेर 
तय त्माॊना पक्त आकका टेक्टकडून प्रान वफमभट करुन डवे्शरेऩभेंट चाजेव बरुन त्माॊना ऩयलानगी 
द्मामची म्शणजे द्मामची गयज नाशी . इट वलर फी रा ईक डीभ ऩयमभळन . आता तो डी .वी.आय 
आऩल्माकड ेआरेरे आशेत. तय ते लाचनू माफद्दर आम्शी त्माफद्दर ऩब्रीवीटी जरुय देऊ भॅडभ. 
प्रबात ऩाटीर :- 
 ओके थॉक्म.ू  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त ् भशोदम वलऴम वलकाव आयाखड्माचा चारू अवताना भाझा एक प्रश्न आशे . टाऊन 
प्रानय घेलाये वाशेफ  भरा ततथे ददवरे शोते . आऩरी वाशेफ वलकाव आयाखड्माची ऩरयजस्थती काम 
आशे? जो यखडरेरा वलकाव आयाखडा आशे त्माची ऩरयजस्थती काम आशे? तो कधीऩमतं ऩूणा शोईर. तो 
कधी प्रमवध्द कयणाय? 
ददरीऩ घेलाये :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरतो , वलकाव आयाखड्माची भुदत शी आऩरी 1997 रा 
भॊजूय झारा शोता . 2017 रा वॊऩरेरी आशे . 20 लऴा शोती . त्माच्मानॊतय ते ळावनाने एक तनमुक्त 
अगधकायी नेभरे . वशा. वॊचारक नगययचना ठाणे त्माॊच्माभापा त आता वलकाव आयाखडा तमाय शोत 
आशे आणण त्माॊना आता भुदत डडवेंफय ऩमतं ऩजब्रळ कयण्माच ेआशे ऩब्रीळ म्शणजे करभ 26 
अॊतगात ते डामयेक्ट प्रमवध्द कयणाय आशेत . वुचना शयकतीवाठी तय त्माॊची भुदत डडवेंफयऩमतं आशे . 
ऩयॊतु भी ऩयला वाशेफाॊनी आम्शी त्मा काभाचा आढाला घेतरा त्माॊचा भरा लाटत नाशी ते भाचाऩमतं 
ऩजब्रळ शोईर अवे भरा लाटत.े  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भाचाऩमतं त्माचा तनकार रागेर का वय? 
ददरीऩ घेलाये :- 
 ते शोईर ते तनमुक्त अगधकायी आशेत . ते वगऱे काभ कयत आशेत . त्माच ेएक म्शणणे शोते 
की भाचा रागेर त्माची ळलेटची भुदत डडवेंफयऩमतं आशे . डडवेंफय 2020 प्रमवध्द कयण्माची . ऩण ते 
फोररे की अजून तेलढे तमाय नाशी . त्मावाठी भाचा उजाडरे . भाचा एॊडऩमतं नक्की शोईर अवे ते 
म्शणतात.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 दठक आशे.  
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भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
नगयवगचल :- 
 वलळऴे वमभत्माॊलय तौरातनक वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेणे . आऩल्मारा गोऴलाया ददरेरा आशे . 
त्माप्रभाणे त्मा-त्मा ऩषारा ककती वदस्म द्मामच ेमाचे  गोऴलाऱ्माभध्मे भादशती ददरेरी आशे . बायतीम 
जनता ऩाटीरा ६ वदस्म द्मामच ेआशेत. मळलवेना ऩषारा २ वदस्म द्मामच ेआशेत. काॉगे्रव रोकळाशी 
आघाडीरा १ वदस्म द्मामचा आशे . आऩल्मा ४ वलळऴे वमभत्मा आशेत. १. ऩाणी ऩुयलठा भरतन:वायण 
वमभती २. मळषण, वभाजकल्माण, झोऩडऩट्टी वु धाय, कक्रडा ल वाॊस्कृततक वमभती , ३. वलधी ल 
तनमोजन वमभती ४. आयोग्म ऩरययषण, लैद्मककम वशाय्म , उद्मान ल ळशय वुळोमबकयण वमभती  हमा 
चायशी वमभत्माॊलय आऩल्मारा ऩष तनशाम तौरातनक वॊख्माफऱानुवाय वदस्माॊची नाले गटनेत्माॊनी 
द्मामची आशेत.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ  आऩल्मा ऩयलानगीने , बायतीम जनता ऩाटीचा गटनेता नात्माने ऩाणी ऩुयलठा 
भरतन:वायण वमभती, मळषण, वभाजकल्माण, झोऩडऩट्टी वुधाय, कक्रडा ल वाॊस्कृततक वमभती , वलधी ल 
तनमोजन वमभती ल आयोग्म ऩरययषण , लैद्मककम वशाय्म, उद्मान ल ळशय वुळोमबकयण वमभती   हमा 
चायशी वमभत्माॊच ेऩत्र भी भशाऩौय भॅडभ माॊच्मा शातात देत आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ , वमभत्माॊच ेवदस्माॊच ेनाले भाझ्माकड ेजी आरेरी आशेत त्मा ऩध्दतीने आऩण 
त्माॊच ेलाचन कयाले.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भरा हमा वलऴमालय फोरामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 फोरा. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम भी आऩरे माच्मालय रष लेध ूइजच्छतो वलळऴेत : म्शणजे वलळऴे वमभती शे 
गठीत कयणे मभया बाईंदय भशाऩामरकेभध्मे खयतय शी एक “क” लगा भशाऩामरका अवताना आऩल्मारा 
खयोखय हमा वमभतीॊची गयज आशे का ? वमभती तमाय कयामच्मा माचा अथा एक नवलन धोयण एक 
नवलन खचा भ शाऩामरकेरा त्माचा बुदंड बयामचा . आम्शी हमा वलऴमालय वुरुलातीऩावून वलयोध कयत 
आरेरो आशोत . अततरयक्त आमुक्त भरा लाटते तुम्शी हमा व्माववऩठालय आशेत . त्माॊच्मा जागेलय 
तुभच ेभी रष लेध ूइजच्छतो हमा वलऴमालय भशाऩामरकेभध्मे हमा ज्मा वमभत्मा तमाय कयण्मात 
आरेल्मा त्माचा प्रत्मेकाचा स्लतॊत्र कायबाय कयण्मावाठी वलबाग आशेत आणण त्मा प्रत्मेक वलबागारा 
एक उऩामुक्त दजााचा अगधकायी नेभण्मात आरेरा आशे . भरा तयी लाटत नाशी की अळा वमभतीॊची 
गयज हमा भशाऩामरकेरा आशे . वमभती तमाय कयणे शे हमाचा अथा कुठेतयी एक नवलन खचा तमाय 
कयणे. माच्मा ऩामर केकड ेकाशीच नाशी . २०१८ रा माचा ठयाल झारा शोता . आम्शी हमा वमभतीॊचा 
म्शणजे २०२० रा आम्शी हमा वमभतीॊलय कुठल्मा वदस्माॊची नालेच नाशी ददरी. कायण आभच्मा रषात 
आरे की हमा वमभतीभध्मे काभकाज म्शणजे लऴााभध्मे हमा वमभतीभध्मे काभकाज शोणाय नाशी . 
त्माच्माऩरीकड ेत्माॊना कुठराशी अगधकाय नाशी . पक्त आणण पक्त अथावॊकल्ऩाभध्मे त्माॊना अनुदान 
देण्मात आरेरे आशे ते अनुदान कवा खचा कयामचा ककॊ ला वबाऩतीरा गाडीचा प्रततऩुती बत्ता , 
उऩवबाऩतीॊना प्रततऩुती बत्ता ककॊ ला त्मा ददरेल्मा दारनाभध्मे कभाचाऱ्माॊचा खचा त्माच्मा ऩ रीकड ेहमा 
वमभतीॊचा काशी भरा वभोय आरेरे ददवुन आरेरे नाशी . हमा ळशयाभध्मे वध्माच्मा ऩरयजस्थतीभध्मे 
आता हमा कोवलड ऩरयजस्थतीभध्मे शे ळशय काम ऩूणा देळ हमा ऩरयजस्थतीतुन आजच्मा तायखेत हमा 
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वलऴमाभधनु फाशेय तनघत आशे . अजून अडचणीत आशे . अजून कोवलड काशी गेरेरे नाशी . व्शॅक्वीन 
आरेरे नाशी. भशाऩामरकेची आगथाक ऩरयजस्थती आऩल्मा डोळ्माच्मा वभोय आशे. ऩाणीऩट्टीची ऩरयजस्थती 
म्शणजे आऩरा भशवुर आजच्मा तायखेभध्मे हमा भशाऩामरकेरा मभऱणाये उत्ऩन्न आऩल्माकड े ५० 
टक्के कभी आणण खचा आऩल्माकड ेजो स्थामी आस्थाऩना , अस्थामी आस्थाऩनाॊचा जो खचा आशे. तो 
कभी झारेरा नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 भा. वदस्म, इनाभदायजी आऩल्माकड ेनाले अवतीर तय आऩण द्माली . कायण इथे  पक्त 
वदस्म घेणे शाच वलऴम आजचा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भान्म आशे भॅडभ. 
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा जय नाले द्मामची अवतीर तय तुम्शी द्मा.  
जुफेय इनाभदाय :-  
 भशाऩौय भॅडभ, भाझा रोकताॊत्रत्रक अगधकाय दशवकाऊन घेऊ ळकत नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 दशवकाऊन घेत नाशी . अनेक वलऴम ऩटरालयती आशेत . आऩल्मारा ऩुढच ेवलऴम वुध्दा घ्मामच े
आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :-  
 शा शी वलऴमऩटरालयचा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 काॉगे्रव ऩषातपे तुभच्माकड ेवदस्म आशेत का वमभत्माॊलयती? 
जुफेय इनाभदाय :-  

भशाऩौय भॅडभ, तुम्शी वलचायरे म्शणजे भरा ठयाल कयाला रागेर.  
भा. भशाऩौय :- 
 आऩण त्माॊची नाले द्मामची आशेत आणण नवतीर तुम्शारा नॊतय द्मामच ेअवतीर तय तुम्शी 
भाझ्मा दारनाभध्मे ती नाले देऊ ळकता.  
जुफेय इनाभदाय :-  

भशाऩौय भॅडभ भाझी बालना तुम्शारा ऐकून घ्माली रागेर . शा वलऴम ऩटरालयती आरेरा आशे. 
माचा गोऴलाया ददरेरा आशे. गोऴलाऱ्मालय भाझा ठयाल आशे. तो ठयाल भाॊडामचा अगधकाय भाझा आशे.  
भा. भशाऩौय :-  
 ठयाल काशी शोणाय नाशी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 का शोऊ ळकत नाशी ठयाल? 
भा. भशाऩौय :- 
 भरा पक्त वदस्माॊची नाले द्मा. तुभचा ठयाल आम्शी घेणाय नाशी. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 वलऴमालय ठयाल शोऊ ळकतो की नाशी? 
भा. भशाऩौय :- 
 वलऴमऩत्रत्रकेलयती वलऴम स्ऩष्टऩणे मरशरेरा आशे . वलळऴे वमभत्माॊलयती तौरातनक वॊख्मेप्रभाणे 
वदस्म घेणे. वदस्माॊची नाले तुभच्माकड ेअवतीर तय द्मा. 
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जुफेय इनाभदाय :- 
 भाझ ेभत भी ठयाल भाॊडू ळकतो. शा भाझा अगधकाय तुम्शी दशवकालून घेऊ ळकत नाशीत. 
भा. भशाऩौय :- 
 वदस्माॊची नाले अवतीर तय तुम्शी द्मा. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 वदस्माॊनी नाले देण्मावाठी ठयाल अवणाय आशे . तुम्शी नाले घेता ते ठयालाच्मा भाध्मभातून 
घेता. प्रकयणाच्मा भाध्मभातून ककॊ ला ठयालाच्मा भाध्मभातून अवेर . ठयाल कयामचा अगधकाय शा तय 
तुम्शी भाझ्माकडून दशवकालून घेऊ ळकत नाशी. 
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ, हमाच्मालयती ठयाल शोऊ ळकतो का? 
नगयवगचल :- 
 आऩण जी नाले घेतो ती ठयालाच्मा भाध्मभातून घेतो. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 ठयालाच्मा भाध्मभातून घेतात. 
भा. भशाऩौय :- 
 नाले न देण्माफाफतचा ठयाल आशे का?  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भाझा तय वमभती गदठत न कयणेचा ठयाल आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. तवा ठयाल तुम्शी भाॊडा. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम, तुम्शी गोऴलाया ददरा म्शणून भी तुभची प्रततषा कयत शोतो. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म इनाभदायजी, आऩण ठयाल भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩामरकेभध्मे स्लतॊत्र शे वगऱे काशी काभकाज फघण्मावाठी वलबाग आशेत . त्मालय उऩामुक्त 
दजााचा अगधकायी तुम्शी नेभरेरे अवताना हमा वमभतीॊची भशाऩामरकेरा गयज नाशी . “क” लगा 
भशाऩामरका आशे माचा बुदंड भशाऩामरकेच्मा ततजोयीलय ऩडतो . वबाऩती नेभरे की त्माॊ ना प्रततऩुती 
बत्ता द्मामचा , उऩवबाऩती नेभरा की प्रततऩुती लाशन बत्ता वाशेफ वमभती गठीत केरी म्शणजे 
त्मारा दारनाचा खचा आशे . त्मारा अनुदान स्लरुऩात तुम्शारा ऩैवे द्मामच ेआशेत . त्माॊचा ददरेरा 
ठयालाच्मा अनुऴॊगाने तो खचा ऩामरकेरा कयाला रागतो . अळा फाफी आऩल्मारा वध्मा अळा प्रकायाचा 
कुठराशी आऩल्माकड ेजफाफदायी त्माॊना देण्मावाठी वमभतीची गयज नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे भग तवा ठयाल भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 कोवलड ऩरयजस्थतीभध्मे ऩामरकेची  आगथाक ऩरयजस्थती डफघाईरा आशे . आऩल्माकड ेआऩरे 
उत्ऩन्नाच ेस्त्रोत कभी झारेरे अवताना वमभत्माॊची गयज नाशी . आमुक्त भशोदम  आभच ेठाभ भत 
आशे म्शणजे आभच ेकाॉगे्रव ऩषाचशेी भत आशे आणण मळलवेनेचशेी तेच भत आशे . त्माॊना शी अनुभती 
देण्मात माली की त्माॊनी त्माॊच ेतनलेदन कयाल.े  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. तुम्शी ठयाल भाॊडणाय का? 
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जुफेय इनाभदाय :- 
 भी ठयाल कयणाय.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ त्माॊना काम ठयाल कयामचा तो करु द्मा . भाझी एक वलनॊती आशे आऩल्मारा 
बायतीम जनता ऩाटी गटनेत्माॊनी ददरेरी नाले आऩण घोवऴत कयाली.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 तनरभ भॅडभ तुम्शारा काशी फोरामच ेआशे की भी ठयाल करु.  
तनरभ ढलण :- 
 ठयाल कया.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩाटीर वाशेफ आऩल्मारा काशी फोरामच ेआशे का? 
तनरभ ढलण :- 
 प्रवलणजी फोरत आशेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 धलृककळोय ऩाटीर तुम्शी फोरा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आजचा जो वलऴम आशे त्मा वल ऴमाभध्मे जक्रमयकट प्रळावनाने गोऴलाया 
ददरेरा आशे की वलळऴे वमभत्माॊलयती तौरातनक  वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेणेवाठी शा वलऴम आरेरा आशे . 
आणण ऑरयेडी १८ जुरै २०१८ योजीच्मा भशावबेत ठयाल क्र . २३ अन्लमे आऩण वलळऴे वमभत्मा गठीत 
केरेल्मा आशेत. त्माप्रभाणे आता शा ठयाल शोऊ ळकत नाशी . भागे वुध्दा काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी ल 
मळलवेना ऩषान ेआऩल्मा वदस्माॊची नाले ददरेरी नव्शती.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 ददरेरी शोती.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 नव्शती आणण जय ददरी अवेर तय ते ॲ क्वेप्ट कयतात . म्शणजे आता तुम्शारा ठयाल कयता 
मेत नाशी. आता पक्त तुम्शारा नाले द्मामची आशेत. जय तुम्शारा नाले द्मामची नवेर तय तुम्शी तेच 
कया. ऩयॊत.ु............. 
तनरभ ढलण :- 
 ठयाल कयता मेतो की नाशी वगचलाॊना वाॊगु देत . वगचल वाशेफ वाॊगतीर. त्माॊनी भगाळी उत्तय 
ददरे नाशी.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भॅडभ, आऩण वुध्दा वुमळक्षषत आशात . हमा गोऴलाऱ्माभध्मे जक्रमय कट मरशीरेरे आशेत . 
वलळऴे वमभत्माॊलयती तौरातनक वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेणे.  
तनरभ ढलण :- 
 आम्शी लाचरे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 त्मा प्रभाणे आऩरे वदस्म देण्माच ेकताव्म आशे . आऩण वदस्म देणे हमाच्माभध्मे ठया ल शोऊ 
ळकत नाशी. ऑरयेडी आऩरा ठयाल झारेरा आशे. आऩण कृऩमा तुभची नाले देणे.  
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तनरभ ढलण :- 
 भाझ्मा भादशतीप्रभाणे गोऴलाया ददरेरा आशे आणण गोऴलाऱ्माभध्मे वलऴम ददरे आशेत . तय 
प्रत्मेक वलऴमालय चचाा कयणे आणण त्माच्मालय ठयाल कयणे शे काशी चकुीच ेनाशी . आणण जयी काशी 
अवेर तय वगचलाॊनी त्माच ेउत्तय द्माल.े  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भॅडभ चचाा केरेरी आशे . वन्भा. जुफेयजीॊनी चचाा केरेरी आशे . त्मानॊतय आम्शी वाॊगगतरे ते 
आता ठयाल करु ळकत नाशी. पक्त नाले देऊ ळकतात.  
तनरभ ढलण :- 
 प्रळावन म्शणून वगचलाॊना फोरू द्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वदयच्मा वलऴमाफाफत ठयाल झारेरा आशे . आऩल्मारा वदस्माॊची वॊख्मा आऩल्मा ऩषाच्मा 
लतीने जय द्मामची अवतीर जवे फी .जे.ऩी ची ऩषातपे वदस्माॊची नाले आरेरी आशेत . तवेच 
आऩआऩल्मा वदस्माॊची नाले आरेरी आशेत . तवेच आऩआऩल्मा ऩषातपे गटनेत्माॊनी आऩल्मा 
वदस्माॊची नाले ददरी तय जास्त फये शोईर आणण जय तुम्शारा नाल द्मामची नवतीर तय तवा ठयाल 
तुम्शी भाॊडू ळकतात. ठयाल भाॊडा. आता चचाा करु नका. इतय बयऩूय वलऴम आशेत.  
तनरभ ढलण :- 

भशाऩौय भॅडभ भागच्मा लेऱी ज्मा कमभट्मा नेभल्मा शोत्मा भी त्मालेऱी वलधी ल तनमोजन 
वमभतीलय ऩण शोते आऩरे वन्भा. खॊडरेलारजी ऩण शोते. त्मालेऱी आम्शी मभटीॊग घेतल्मा शोत्मा काशी 
वुचना केल्मा शोत्मा प्रळावनारा . काशी गोष्टी वलचायात ऩण वलश्लावात ऩण घेतल्मा नव्शत्मा . हमा 
वदस्माॊना भग हमा कमभटीॊची गयज काम . पक्त कयामच ेम्शणून नगयवेलकाॊना खचुी द्मामची ककॊ ला 
शजायो राखो रुऩमे  त्मालेऱी ऩण आभचा वलयोध शोता . ककती केफीन फनवलल्मा गेल्मा . त्मानॊतय 
कमभट्मा झाल्मा त्मा रोकाॊना वलश्लावात प्रळावन घेत नवेर ऩण भरा लाटते हमा वमभतीॊना काशी 
अथा नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म ढलण ताई आऩण भरा ऩत्र  ददरेरे आशे की तुभच्मा ऩषाची हमा वमभतीफा फत 
नाले देणेफाफत चचाा वुरु आशे . आणण आऩण ती नाले भरा अवे लाटते तुभची चचाा वॊऩरेरी नवेर 
म्शणून तुम्शी नाले देण्माव इच्छूक नवार तय नॊतय तुम्शी भरा नाले देऊ ळकता . ऩयॊतु भरा आता 
अवे लाटते की वगचल वाशेफ आऩण बायतीम जनता ऩाटीतपे जी नाले आरेरी आशेत त्माच ेला चन 
हमा दठकाणी कयाल.े  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आभचा ठयाल आशे भशाऩौय भॅडभ.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म जुफेयजी माॊना ठयाल कयामचा अवेर तय ते करु ळकतात . भी तुम्शारा ठयाल 
कयामरा वॊधी देत.े  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भॅडभ भशावबेचा वलऴम क्र . ३१ वलळऴे वमभत्माॊलय तौरातनक वॊख्मे नुवाय वदस्म घेणे . हमा 
भशावबेच्मा तनमभानुवाय वलऴम आरेरा आशे . भरा वगचल वाशेफाॊनी एकच वाॊगाले की हमा वलऴमालय 
ठयाल शोऊ ळकतो की नाशी . ठयाल काम कयामचा तो आम्शी ठयालू . एक वदस्म फोरतो की ठयाल शोऊ 
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ळकत नाशी . आता हमा भशावबेच ेकाभकाज एखादा वगचल वाशेफ चारलणाय की एखा दा वदस्म 
चारलणाय. 
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल चारलणाय.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 कोणीशी उठून वाॊगतो की , हमा वलऴमालय ठयाल शोऊ ळकत नाशी . ठयाल काम कयामचा तो 
आम्शी ठयलू भॅडभ.  
भा. भशाऩौय :- 
 वदस्माॊनी आऩरे भत वाॊगगतरे आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आम्शारा अगधकृत वाॊगा वगचलाॊनी त्मा  वलऴमालय ठयाल शोऊ ळकतो की नाशी ? तेलढे वाॊगा 
ठयाल काम कयामचा तो आम्शी ठयल.ू  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा आता ठयाल भाॊडामचा आशे की वगचलाॊनी खरुावा केल्मानॊतय? 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 वगचलाॊनी भत वाॊगा त्मानॊतय आम्शी ठयाल भाॊडतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे.  
नगयवगचल :- 
 वलळऴे वमभत्माॊलय तौरातनक वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेणे शवभुख गशरोत , गटनेता, बायतीम 
जनता ऩाटी हमाॊनी चायशी वलळऴे वमभत्माॊलय प्रत्मेकी ६ वदस्माॊची नालाची मळपायव केरेरी आशे . 
त्माऩैकी ऩदशरी वमभती आशे. उद्मान ल ळशय वुळोमबकयण वमभती हमा वमभतीलय......... 
जुफेय इनाभदाय :- 
 वगचल भशोदम, आम्शारा नाले ऐकामची आशेत. पक्त प्रवलण ऩाटीनर वाशेफ त्माॊनी वलचायरेरा 
प्रश्न की कुठराशी वलऴम आल्मानॊतय त्माचा तनकार आम्शी ठयालाच्मा भाध्मभातून करु ळकतो की 
नाशी? 
नगयवगचल :- 
 ऑरयेडी आऩल्मारा भशाऩौय भॅडभ माॊनी वाॊगगतरे आशे की , हमा वलऴमालयती तुम्शारा ठयाल 
कयामचा अवेर तय तुभचा ठयाल घेणाय आशे म्शणून . आयोग्म वमभतीलय भी नाले लाचनु दाखलतो . १. 
ऩाटीर लॊदना भॊगेळ २. बानुळारी लऴाा गगयीधय ३. ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ ४. भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ ५. 
ळाश मवभा कभरेळ ६. दफुे भनोज याभनायामण . वलधी तनमोजन वमभतीलयती नाले  आशेत. १. वॊजम 
थेयाड े२. बोईय जमेळ ३. जैन याजेंद्र ४. ळटे्टी अयवलॊद ५. वलयाणी अतनर ६. म्शात्र ेभोशन. मळषण ल 
वभाजकल्माण झोऩडऩट्टी वुधाय , कक्रडा ल वाॊस्कृततक वमभतीलय नाले आशेत ती डॉ . वप्रती जमप्रकाळ 
ऩाटीर २. बानुळारी लऴाा गगयीधय ३. ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ ४. भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ ५. ळाश मवभा 
कभरेळ ६. दफुे भनोज याभनायामण . ऩाणी ऩुयलठा भरतन :वायण वमभतीलय नाले आशेत . १. मादल 
मभयादेली याभरार २. ळाश रयटा वुबाऴ ३. बोईय गणेळ गजानन ४. म्शात्र ेनमना गजानन ५. ळाश 
याकेळम यततळचॊद्र ६. म्शात्र ेवगचन केवयीनाथ हमा चाय वमभत्माॊल यती प्रत्मेक ६ वदस्म हमाप्रभाणे 
बायतीम जनता ऩषाच ेगटनेता शवभुख गशरोत हमाॊनी नाले ददरेरी आशेत . भशाऩौय भॅडभकड ेआणण 
भशाऩौय भॅडभच्मा आदेळानुवाय त भी नाले आऩणाॊव लाचनु दाखलरेरी आशेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. ऩाटीर वाशेफ फोरा.  
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प्रवलण ऩाटीर :- 
 ठयालाच्मा अगो दय माच्माभध्मे गोऴलाऱ्माभध्मे वाॊगगतरेरे आशे . एखादी वमभती ऩरयऩूणा 
शोण्मावाठी ती तौरातनक वॊख्मा रागते . वगचल वाशेफ तुम्शी भरा वाॊगा . हमा वमभतीलय जी ऩरयऩूणा 
तौरातनक वॊख्मेनुवाय ऩरयऩूणा वदस्म जय नाशी झारे तय तुम्शी वमभती गठन करू ळकता की नाशी? 
नगयवगचल :- 
 वमभतीलयती आऩण जो ठयाल क्र . २३, १८ जुरै २०१८ योजी जो ठयाल केरेरा शोता 
त्माअनुऴॊगाने प्रत्मेक वमभतीलयती ९ वदस्म हमा वमभतीभध्मे अवतीर शे तनजश्चत केरेरे आशे. हमा ९ 
वदस्माॊच्मा वॊख्मेनुवाय तौरातनक फऱानुवाय आऩल्मारा बायतीम जनता ऩाटीरा ६ वदस्म, मळलवेना 
ऩषारा २ वदस्म, कॉगे्रव रोकळाशी आघाडीरा १ वदस्म हमाप्रभाणे तौरातनक वॊख्माफऱ आशे . 
बायतीम जनता ऩषाने ६ वदस्माॊची नाले ददरेरी आशेत. मळलवेना ऩष आणण काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 
ऩषाची नाले मेणे अऩेक्षषत आशेत.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भाझ्मा प्रश्नाच ेउत्तय मभऱारे नाशी वाशेफ. भी अवा प्रश्न वलचायरा की, तौरातनक वॊख्मेनुवाय 
तदथा वमभत्मा ज्मा आशेत त्माच्मात तौरातनक वॊख्मेनुवाय ती ऩरयऩूणा वमभती रागते म्शणजे ९ तुम्शी 
वाॊगगतल्माप्रभाणे प्रत्मेक ऩषारा भशाऩामरका वदस्माॊचा ९ जी वॊख्मा रागते ती जय ऩूणा झारी नाशी 
तय ती वमभती गठीत कयता मेते की नाशी एलढेच पक्त वाॊगा.  
नगयवगचल :- 
 वमभतीलयती वदस्माॊची नाले द्मामची की नाशी द्मामची शा ऩूणात : आऩरा अगधकाय आशे . 
तथाऩी माऩूली जे भागे एका प्रकयणाभध्मे भदशरा फारकल्माण वमभतीच्मा प्रकयणाभध्मे ऩषाने नाले 
ददरेरी नवताना आऩण शे प्रकयण याज्म ळावना कड ेभागादळानावाठी ऩाठलरे शोते . त्मालेऱी त्माॊनी शी 
वमभती गठीत झारेरी आशे अवे वभजून त्मानुवाय ऩुढीर कामालाशी आऩण कयाली अश्मा प्रकायच े
याज्म ळावनाच ेआऩल्मारा तनदेळ प्राप्त आशेत.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , माफाफत आता खऩु चचाा झारेरी आशे . ऩुढेशी वलऴ म आशेत ऩुढेशी ळशयाच े
वलऴम आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 दठक आशे भी भाझा ठयाल लाचतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 लाचा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम, आम्शी आणण मळलवेना ऩषाच्मा लतीने काॉगे्रवच्मा लतीने वदस्माॊची नाले देत 
नाशी. वमभती गठीत करु ळकत नाशी कायण शा ऩरयऩूणा वमभती शोत नाशी. 9 वदस्म वॊख्मा अवामरा 
ऩादशजे तुम्शी काम त्माचा तनणाम घेतरा तयी आम्शी त्माची दाद ळावनाकड ेभागु . शे तनजश्चत आशे . 
भशाऩौय भॅडभ भाझी तुम्शारा चचाा आशे म्शणून वाॊगु इजच्छतो आभच ेवदस्म याजील भेशयाजीने 
तुभच्माकड ेशयकतीचा भुद्दा ददरेरा आशे . त्माॊना ती चचाा कयण्मावाठी अनुभती देण्मात माली . कायण 
त्माॊच ेअनम्मुट अवल्माभुऱे................... 
भा. भशाऩौय :- 
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 भाझ्माकड ेत्माॊचा शयकतीचा वलऴम आरेरा आशे. त्माॊना भी लेऱ देणाय आशे. ऩयॊतु आता तूम्शी 
हमा वलऴमालयती फोरा.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ भरा आधी फोरामच ेआशे. हमा वलऴमालय भरा फोरामच ेआशे भशाऩौय भॅडभ. 
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा हमा वलऴमालयती फोरामच ेआशे? 
गगता जैन :- 
 हमा वलऴमालयती फोरामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 इनाभदाय वाशेफ ऩदशरा तुम्शी लाचनू घ्मा. तुभचा ठयाल.  
गगता जैन :- 
 त्माआधी भरा फोरामच ेआशे. भशाऩौय भॅडभ आता ते तौरातनक वॊख्मेचा वलऴम आशे. बायतीम 
जनता ऩाटी 61 वदस्म ददरे आशेत. भरा फडतपा  केरेरे आशे भग ते 61 कवे भोजतात.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 अये शो आम्शी वलवयरो.  
गगता जैन :- 
 अवे वलवरुन कवे चारणाय . तुम्शी भरा फडतपा  केरेरे आशे . भाझ्माकड ेरेटय आशे तुम्शी 
फडतपा  केरेरे भग तुम्शी 61 कवे भोजरे. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा जैन भॅडभ आऩण काशी ऩत्र ददरे आशे का फडतपा  केल्मानॊतय आऩण 
ऩत्रव्मलशाय केरेरा आशे का ऩषारा? 
गगता जैन :- 
 तुम्शी फडतपा  केरे भग भरा द्मामची गयजच काम आशे तुम्शारा. तुम्शी फडतपा  केरेरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 शा वलऴम तुम्शी ऩष कामाारमाभध्मे जक्रमय करु ळकता इथे भशावबेभध्मे................ 
गगता जैन :- 
 कळारा ऩष कामाारमात मेऊ तुम्शी भरा फडतपा  केरे भी ऩयत ऩषावाठी फोरामरा जाऊ का ? 
तुम्शी काम वाॊगता भॅडभ आता 60 शोतीर ना. भरा कभी करुन भोजा.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे तुम्शारा ऩुढच्मा लेऱेरा कभी करु.  
गगता जैन :- 
 ऩुढच्मा लेऱेरा नाशी भाझा आषेऩ आशे . तुम्शी आताच भोजामरा ऩादशजे त्मानुवाय तौरातनक 
वॊख्मा फदरुन वलऩषभध्मे टाका. भी शे प्रकयण घेऊन जाणाय तुम्शी शे चकुीच ेदाखवलरेरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा जैन भॅडभ शा अगधकाय कोकण कमभळनयचा आशे . त्माभुऱे तुम्शी तवे ततथे 
ऩत्रव्मलशाय कया.  
गगता जैन :- 
 भॅडभ तुम्शी फडतपा  केल्मानॊतय तुभची ड्मूटी आशे. कोकण बलनात जामच.े  
भा. भशाऩौय :- 
 भाझ्माकड ेतवे ऩत्र नाशी आशे भॅडभभ भरा कोकण कमभळनयकडून ऩत्र आरे . आमुक्ताॊना ऩत्र 
आरे ककॊ ला कमभळनयरा ऩत्र आरे तय आम्शी तुम्शारा काशी फोरणाय नाशी.  
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गगता जैन :- 
 भाझा आषेऩ आशे की तुम्शी फडतपा  केल्मानॊतय भरा वोडून भोजामच.े  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी भशावबेत आषेऩ नोंदलू नका ततथे आषेऩ नोंदला.  
गगता जैन :- 
 भाझा आषेऩ आशे गोऴलाया चकुीचा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आभचा गोऴलाया फयोफय आशे.  
गगता जैन :- 
 भाझा आषेऩ आशे तुभचा गोऴलाया चकुीचा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ कोकण वलबागाकडून ऩत्र आरेरे आशे का? त्माॊना वाॊगा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , तौरातनक वॊख्माफऱ शे कोकण आमुक्ताॊकडून मळपाय व शोऊन इकड े
भशाऩामरकेरा वगचल वाशेफाॊकड ेमेते. ततथे अगोदय त्माॊना कॅन्वर कयामच ेआशे . ततकड ेजाऊन कॅन्वर 
कयामच ेआशे. ततकड ेजाऊन कॅन्वर कयामच ेआम्शी ऩण फडतपा  नगयवेलकाॊवाठी ते कोटााभध्मे आशे.  
गगता जैन :- 
 ते भरा नाशी कयामच ेते तुम्शी कयामच ेआशे रेटय तुम्शी दद रे आशे भी नाशी . तुभची 
तौरातनक वॊख्मा चकुीची आशे . तुम्शारा पामदा ऩादशजे म्शणून तुम्शी इथे 61 दाखलत आशात . 
तुम्शारा भाझा पामदा ऩण घ्मामचा आशे शे चारणाय नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी कोकण कमभळनय कडून ऩदशरा कभी करुन घ्मा.  
गगता जैन :- 
 भी कळारा जाऊ भॅडभ.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ, ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
गगता जैन :- 
 कोकण बलनात जामची भरा काम गयज ऩडरेरी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म इनाभदायजी तुम्शारा  काशी फोरामच ेआशे का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भाझा ठयाल आशे भॅडभ. 
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वदस्म मळलवेनाच ेआभदाय गगता जैनजी फोरत आशेत. भी कवा भध्मे फोरू.  
गगता जैन :- 
 भाझा आषेऩ नोंदलून घ्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 त्मा ऩामरका वदस्मा आशेत.  
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गगता जैन :- 
 भाझ्मा नालाचा पामदा घ्मामचा नाशी. तुम्शी तेथनू नाल कभी करुन आणा.  
गगता जैन :- 
 भॅडभ भी कळारा जाऊ कभी कयामरा. तुम्शी भरा वाॊगा. भी इथनू फोरू ळकते. अवे चारणाय 
नाशी भॅडभ भरा अनम्मुट करुन. 
भा. भशाऩौय :- 
 इनाभदयजी आऩण फोरा . भाझा अगधकाय नाशी . तुम्शारा इथनू कभी कयामरा . वगचल वाशेफ 
तुम्शारा उत्त्र देतीर.  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ फोरा.  
नगयवगचल :- 
 वन्भा. वदस्मा श्रीभ. गगता जैन माॊनी जो भुद्दा उऩजस्थत केरेरा आशे . तौरातनक वॊख्मा फद्दर 
त्माॊनी वाॊगगतल्माप्रभाणे बायतीम जनता ऩाटीने त्माॊना ऩषातून फडतपा  केरेरे आशे . अवे त्माॊच े
म्शणणे आशे. त्मानुवाय तौरातनक वॊख्मा फऱाभध्मे पयक ककॊ ला फदर शोणे अऩेक्षषत आशे . तथाऩी शा 
प्रश्न तौरातनक वॊख्माफऱ जे आशे शे कोकण वलबागीम आमुक्त माॊच्माकड ेआऩण नाल नोंदणी कयत 
अवतो त्माॊना त्माअनुऴॊगाने कोकण कमभळनय शे त्माच्मालयती भशाऩामरकेरा त्मा -त्मा भशाऩामरकेच े
ऩषतनशाम तौरातनक वॊख्माफऱ रेखी कऱलत अवतात . आऩल्मा म्शण्मानुवाय बायतीम जनता ऩाटीने 
आऩल्मा तय फडतपा  केरे आशे तय त्मा अनुऴॊगाने शा एक तय ऩषाॊतगात प्रश्न आशे . बायतीम जनता 
ऩाटीने कोकण कमभळनय माॊच्माकड ेआऩल्मारा फडतपा  केरेरे अवून आऩरे नाल बायतीम जनता 
ऩाटीच्मा गटातून कभी करुन त्मानुवाय नव्माने तौरातनक वॊख्माफऱ द्माले अळा ऩध्दतीच ेऩत्र देणे 
अऩेक्षषत शोते आणण ते ऩत्र नवलन तौरातनक वॊख्माफऱ भशाऩामरकेरा प्राप्त झाल्मानॊतयच 
त्माअनुऴॊगाने आऩल्मारा ऩुढीर कामालाशी कयता मेऊ ळकते . आजच्मा घडीरा आऩल्माकड ेअळा 
प्रकायच ेआऩल्मारा आऩरे नाल हमा बायतीम जनता ऩाटीच्मा गटातून कभी केल्माफाफतच ेकोणतेशी 
ऩत्र ककॊ ला तळा प्रकायची तौरातनक वॊख्माफऱाभध्मे काशी फदर झारेरा आशे अळा प्रकायची कोणतीशी 
भादशती ककॊ ला कोणताशी आदेळ कोकण कमभळनय माॊच्माकडून मभया बाईंदय भशाऩामरकेरा प्राप्त न 
झारेरा अवल्माभुऱे आजच्मा जस्थतीभध्मे जी तौरातनक वॊख्माफऱ आशे ते आऩल्मारा गोऴलाऱ्माभध्मे  
ददरेरे आशे आणण आजच्मा तायखेत हमाच तौरातनक वॊख्माफऱानुवाय आऩण वदस्म घेणाय आशोत.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, शे ऩषाच ेकाभ शोते जेव्शा भरा फडतपा च ेरेटय ददरे तेव्शा शे ऩषाच ेकाभ शोते 
भशाऩौय भॅडभने रेटय द्मामचे . का ददरे नाशी . ते देईऩमतं भाझा आषेऩ आशे . वगचल वाशेफ भाझा 
आषेऩ नोंदलून घ्माला. तुम्शी फडतपा  करुन एक लऴा झारॊ अजून तुम्शी कोकण बलनरा कऱलरे नाशी 
अवे कवे शोणाय ऩषाने फडतपा  केरे आशे भी याजीनाभा ददरा नव्शता. ऩषाने का कऱलरे नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म वबागशृ नेते फोरा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आता भाझ्मा भादशतीप्रभाणे जे वगचलाॊनी वाॊगगतरे ते जक्रमय उत्तय वगळ्मा 
वन्भा. वदस्माॊना कऱरेरे आशे . उगाच टाईभ लेस्ट करु नका . ऩुढेशी ळशयाच ेअततळम चाॊगरे प्रश्न 
आऩण आणरेरे आशेत. त्मा प्रश्नाॊलयती ऩण चचाा कयामची आशे.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ, वलयोधी ऩषनेत्माॊना फोरामच ेआशे त्माॊना अनम्मुट कया.  
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भा. भशाऩौय :- 
 भरा लाटते प्रळावनाने आऩल्मारा उत्तय ददरेरे आशे . हमा वलऴमालय बयऩूय चचाा झारेरी 
आशे.  
गगता जैन :- 
 भाझा आषेऩ नोंदलून घ्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 जुफेयजी आऩल्मारा ठयाल भाॊडामचा  अवेर तय भाॊडून घ्मा . नाशीतय ऩुढीर वलऴमारा भी 
वुरुलात कयणाय आशे. तुम्शी ठयाल भाॊङा. 
गगता जैन :- 
 भाझा आषेऩ आशे तो नोंदला.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 मळलवेनेच ेआभदाय श्रीभ. गगता जैन भॅडभ माॊच ेऩदशरा पामनर कया.  
भा. भशाऩौय :- 
 त्माॊचा वलऴम वॊऩरेरा आशे तुम्शी तुभचा ठयाल भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 दठक आशे.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
जुफेय इनाभदाय :- 

प्रकयण क्र. 31 ठयाल टाईऩ कयणे.  
तनरभ ढलण :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ लोटीॊग कयाली रागेर ना.  
भा. भशाऩौय :- 
 शो. वन्भा. वदस्म धलृककळोय ऩाटीर वाशेफ फोरा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 वगचल वाशेफ, गोऴलाऱ्माभध्मे आऩण जक्रमय कट ददरेरे आशे की वलळऴे वमभत्माॊलय तौरातनक 
वॊख्माप्रभाणे वदस्म घेणे त्माप्रभाणे आम्शी वदस्माॊची नाले ददरेरी आशेत . भाझ्मा भादशतीप्रभाणे आता 
ऩुन्शा तो ठयाल शोऊ ळकत नाशी कायण की ऑरयेडी आम्शी 18 जुरै 2018 च्मा मभटीॊगभध्मे ठयाल 
केरेरा आशे. वलळऴे वमभत्मा आम्शी गठीत केरेल्मा आशेत . तुभचा अमबप्राम काम माच्मालयती आम्शी 
ठयाल करु ळकतो का वाॊगा. जय ठयाल शोत अवेर तय आम्शी आभचा ऩण ठयाल भाॊडतो.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भाॊडा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ तुम्शारा वलचायरे आशे ठयाल शोतो की नाशी ते वाॊगा.  
नगयवगचल :- 
 भी आधीच वाॊगगतरेरे शोते . त्माप्रभाणे आऩण जी कुठल्माशी वमभतीलय नाले वदस्म तनमुक्त 
केल्माफाफत जे घोवऴत कयतो शे ठयालाद्लायेच कयत अवतो . तुभची नाले ऑरयेडी आरेरी आशेत . तय 
शाच ठयाल आशे आऩरा अवे वभजून हमा नालाचा वलयोधात वलयोधी  ऩषाने जो ठयाल भाॊडरेरा आशे 
त्मालयती आऩण भतदान घेऊ ळकतो. 
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धलृककळोय ऩाटीर :- 
 ओके डन.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. भतदानाची प्रकक्रमा वुरु कया.  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ भाझ्मा आषेऩाच ेकाम झारे. भाझ्मा आषेऩाची नोंद घेतरी की नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता भतदानाच्मा लेऱेव ठयेर तुभचा आषेऩ घेतरा की नाशी.  
नगयवगचल :- 
 तुभचा आषेऩ शा तौरातनक वॊख्मा फऱालयती शोता.  
गगता जैन :- 
 भाझा आषेऩ काम आशे वाॊगा.  
नगयवगचल :- 
 तुभचा आषेऩ जो शोता तो तौरातनक वॊख्माफऱालयती शोता.  
गगता जैन :- 
 तुम्शी मभतनट्वभध्मे द्माले भाझा आषेऩ आशे म्शणून.  
नगयवगचल :- 
 आऩरा आषेऩ जो शोता भॅडभ तो तौरातनक वॊख्माफऱालयती शोता . त्माची नोंद तय घेणायच 
आशे.  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ भाझ्मा आषेऩाची नोंद मभतनट्वभध्मे घेण्मात माली अळी भाझी वलनॊती आशे.  
नगयवगचल :- 
 दठक आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भतदानाभध्मे काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच्मा लतीने आम्शी ठयाल केरेरा आशे . मळलवेनेचा 
अमबप्राम वलचाया. त्माॊच्मा कुठल्मा वदस्माॊचा आशे का.  
नगयवगचल :- 
 भी भतदान घेतो . भी भतदानावाठी ऩुकायतो त्माप्रभाणे आऩण आऩरी भतदानाची अमबप्राम 
द्मालेत. वलाप्रथभ दवुया ठयाल जो आरेरा आशे  वुचक जुफेय इनभादाय , अनुभोदन श्रीभ. तनरभ ढलण 
हमा ठयालाच्मा फाजूने आता आऩण माभध्मे वलयोधातच भतदान डामयेक्ट घेऊमा . कायण दोन्शी लेऱा 
आऩल्मारा भतदान घेणे ऑनराईन ळक्म नाशी जवे भागच्मा वबेभध्मे घेतरे शोते तवे पक्त हमा 
ठयालाच्मा वलयोधात ज्माॊच ेभतदान अवेर तय तो  त्माॊच्मा गटनेत्माने वाॊगाले आणण जय लैमजक्तक 
अवेर तय तो त्माॊनी व्मक्तीळ: नाल घेऊन आऩरे हमा ठयालालयती वलयोध आशे अवे तनलेदन द्माल.े  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 वगचल वाशेफ ऩयत भाझा हमा गोष्टीलय आषेऩ आशे.............. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ बायतीम जनतेच्मा ग टनेत्माच्मा दशळोफाने जुफेय इनाभदाय माॊनी जो ठयाल 
भाॊडरेरा आशे त्माचा वलयोध दळावलतो आशे . हमा वलऴमालय कोणारा ककॊ ला फाजूने भाॊडामचा अवेर तो 
व्मक्तीगत फोरू ळकतो.  
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नगयवगचल :- 
 वुचक जुफेय इनाभदाय माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा वलयोधात बायतीम जनता ऩाटीच ेगटनेता  
हमाॊनी त्माॊचा वलयोध दळावलरेरा आशे . हमाव्मततरयक्त कोणारा त्माॊना वलयोध दळालामचा अवेर तय 
त्माॊनी कृऩमा वाॊगाल.े  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ हमा बायतीम जनता ऩाटीच्मा वदस्माॊच ेककती वदस्माॊच ेतुम्शी भोजत आशात.  
नगयवगचल :- 
 ते गोऴलाऱ्मात ददरेरच आशे 61 वदवम्. 
भा. भशाऩौय :- 
 जैन भॅडभ आऩरा आषेऩ अवेर आऩल्मारा वलयोधात भतदान कयामच ेअवेर तय तुम्शी करु 
ळकता.  
गगता जैन :- 
 आता तुम्शारा तेच वाॊगते ककती वदस्माॊची भोजणी आशे. ककती वदस्म आशेत.  
नगयवगचल :- 
 भॅडभ आऩरा प्रश्न तनट कऱरेरा नाशी आऩण ऩुन्शा वाॊगाल.े  
गगता जैन :- 
 गशरोतजीने वाॊगतरे बाजऩातपा  आम्शी वलयोध कयत आशात भग ते 61 कयत आशेत की 60 
कयत आशेत? 
नगयवगचल :- 
 गटनेता माॊनी बायतीम जनता ऩाटीच े 61 वदस्म आशेत त्माॊच्मातीने शे वाॊगगतरे आशे . वलयोध 
दळावलतो अवे वाॊगगतरेरे आशे . तथाऩी कोणाराशी बायतीम जनता ऩषाच्मा कोणत्मा शी वदस्मारा जय 
आऩरा वलयोध नोंदलामचा अवेर तय तो व्मक्तीळ : आऩरा वलयोध नोंदलू ळकतो . त्माची नोंद घेण्मात 
मेईर.  
गगता जैन :- 
 ऩयत गोंधऱ आम्शी वभजामच ेकाम आम्शारा फडतपा  केल्मानॊतय त्माॊनी भरा भोजरे शे 
भराच वभजत नाशी..... 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा आता आऩण कोणत्मा ऩषाभध्मे आशेत? आऩण वाॊगा.  
गगता जैन :- 
 भी वाॊगगतरे भरा फडतपा  केरेरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी कोणत्मा ऩषाभध्मे आशात आऩणच खरुावा कया.  
गगता जैन :- 
 भी खरुावा केरा की , फडतपा च ेरेटय मभऱाल्मानॊतय एखादा नगयवेलक अऩष अवतो तुम्शारा 
भादशती ऩादशजे. तुम्शी भशाऩौय आशात तुम्शारा शे भादशती ऩादशजे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता आऩण कोणत्मा ऩषाभध्मे आशेत. आऩण स्ऩष्टऩणे उल्रेख कया. त्माची नोंद शोईर.  
गगता जैन :- 
 एक लऴााआधी माची नोंद करुन घ्मामची शोती. भरा रेटय ददरे तेव्शा.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा कोणी रेटय ददरे ऩषाने ददरे की भशाऩामरकेने ददरे.  
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गगता जैन :- 
 ऩषाने ददरे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩषाने ददरे तय माचा खरुावा तुम्शी ऩषाकड ेकयामरा ऩादशजे शोता . आता तुम्शी भशावबेभध्मे 
शा वलऴम आणता दठक आशे . आणरा आशे तय भी तुम्शारा वॊधी देते आऩण कोणत्मा ऩषाभध्मे 
आशात. त्माचा खरुावा आऩण स्लत: कयाला.  
गगता जैन :- 
 भॅडभ भी स्लत: कळी कयणाय.  
भा. भशाऩौय :- 
 भग कवे कऱणाय तुभचा वलऴम कवा भीटणाय.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वलऴम उगाच राॊफत आशे . त्माॊना भत फाजूने कयामच ेअवेर त्माॊनी भतदान कया ज्माॊना 
वलयोधात कयामच ेअवेर भतदान ते वलयोधात कयण्मात  माले अळी भशाऩौय भॅडभ वलनॊती आशे . वगचल 
भशोदम तुम्शी तनदेळ द्मा.  
नगयवगचल :- 
 कोणाचशेी वदस्माॊच ेवलयोध आशे का वुचक जुफेय इनाभदाय माॊच्मा ठयालाच्मा वलयोधात 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 वगचल वाशेफ आता भरा वाॊगा गटनेता शी वॊख्मा वाॊगेर शे तुम्शी नोंद कयणाय.  
नगयवगचल :- 
 गटनेता वाॊगेर शी नाशी भाझ्माकड ेजे उऩजस्थत वदस्म वॊख्मा आशे त्माप्रभाणेच आम्शी नोंद 
कयणाय आशोत. मभटीॊगभध्मे जे वदस्म उऩजस्थत आशेत ती वदस्म वॊख्मा भोजरी जाईर.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 तेच भरा वलचायामच ेशोत.े  
नगयवगचल :- 
 वुचक जुफेय इनाभदाय माॊच्मा ठयालाच्मा वलयोधा त बायतीम जनता ऩाटीने वलयोध दळावलरेरा 
आशे. अन्म कोणाचाशी वदस्माॊचा वलयोध नाशी.  
गगता जैन :- 
 भरा एक वाॊगा तुभच्माकड ेवॊख्मा ककती आशे? 
भा. भशाऩौय :- 
 उऩजस्थत वॊख्मा............ 
नगयवगचल :- 
 बायतीम जनता ऩषातपे हमा जव्शडीमो कॉन्पयन्वीॊग वबेभध्मे 49 वदस्माॊना वशबाग आशे.  
गगता जैन :- 
 त्मात भी आशे का? 
नगयवगचल :- 
 तुम्शी ऩण त्माच्मात आशातच ना.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आता एखाद्मा वदस्मारा तुम्शी तुभच्मा 49 वदस्माॊऩैकी. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 प्रवलण ऩाटीर वाशेफ तुम्शारा कुठल्माशी ठयालाभध्मे वलयोध नोंदलामचा अवेर कुठल्माशी ऩषाचा 
अवेर...... 
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प्रवलण ऩाटीर :- 
 प्रत्मेकाचा स्लतॊत्र अगधकाय आशे. प्रत्मेक वदस्मारा.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आता भतदानाची प्रकक्रमा वुरु आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 वलांना अगधकाय आशे . तुम्शी 49 भोजतात. ठयाल कयामचा अवेर एखाद्मारा तटस्थ याशामच े
अवेर शा वदस्माचा अगधकाय आशे. तुम्शी तो कवा दशयालून घेणाय.  
 
नगयवगचल :- 
 वला वदस्माॊना वलनॊती आशे भतदानाची प्रकक्रमा आऩण हमा वलऴमाची ऩूणा करुमा . त्मानॊतय 
ऩुन्शा आऩण आऩरी भते जरूय भाॊडालीत.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 वगचल वाशेफ गटनेता नाशी प्रत्मेक वदस्माच ेभतदान तुम्शी स्लतॊत्र घ्मा . त्माॊचा अगधकाय 
आशे.  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ शी प्रकक्रमा चारू अवताना भाझ ेएक तनलेदन नोंदलून घ्मा . जेव्शा जेव्शा 
भतदानाची लेऱ मेईर तेव्शा तुम्शी प्रीज 6 जयी अजून रेटय ददरे नवेर आणण भरा नेशभी भाझ ेभत 
काम आशे ते लेगऱे वलचाया.  
नगयवगचल :- 
 भॅडभ भी प्रत्मे क लेऱेव वलचायतो . भागच्मा लेऱेव देखीर वलचायरे शोते . आताशी ऩुन्शा 
वलचायरेरे आशे की गटनेत्माॊनी त्माॊच ेफाजूने ककॊ ला वलयोधात शे भतदान ददल्मानॊतयच कोणत्माशी 
ऩषाच ेत्माच ऩषाच ेवदस्मारा आऩरे भतदान द्मामच ेआशे का स्लतॊत्रऩणे बायतीम जनता ऩाटीने जी 
नाले ददरेरी  आशेत आणण त्माॊचा जो ठयाल आशे त्माच्मा अनुऴॊगाने ज्मा वदस्माॊना आऩरा वलयोध 
दळालामचा अवेर त्माॊनी कृऩमा आऩरा वलयोध गटनेत्माॊनी आऩरा दळालाला.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीने ऩूणा वलऴमालयच वलयोध दळावलरेरा आशे . हमा वलऴमालय आम्शी 
तौरातनक वॊख्मे च्मा वलऴमालय तदथा वमभतीलय भी वलयोध दळावलरेरा आशे . भी ठयाल केरेरा आशे . 
काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच्मा लतीन.े 
तनरभ ढलण :- 
 जुफेयजी भी आऩण केरेल्मा ठयालारा अनुभोदन ददरेरे आशे . त्माचाच अथा त्मा भताळी भी 
वशभत आशे. मळलवेनाच्मा लतीन.े  
नगयवगचल :- 
 दठक आशे भी नोंद घेतरेरी आशे.  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ आता भाझ ेभत घेत आशात का? 
नगयवगचल :- 
 तुम्शी फोरा.  
गगता जैन :- 
 भी जुफेय वाशेफाॊच्मा ठयालाळी वशभत आशे.  
नगयवगचल :- 
 दठक आशे.  
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भा. भशाऩौय :- 
 बायतीम जनता ऩाटी 48, मळलवेना काॉगे्रव 25 वदयचा वलळऴे वमभत्माॊलयीर तौरातनक 
वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेणे शा ठयाल फशुभताने भॊजूय कयण्माॊत मेत आशे. वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
प्रकयण क्र. 31 :- 
 वलळऴे वमभत्माॊलय तौरानीक वॊख्मेप्रभाणे वदस्म घेणे. 
ठयाल क्र. 22 :- 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेप्रकयण २ करभ ३०(१) अन्लमे भशानगयऩामरकेव 
लेऱोलेऱी आऩल्मा ऩामरका वदस्माॊभधनू [भदशरा ल फारकल्माण वमभतीवश ] वलळऴे वमभत्माॊची 
नेभणूक कयता मेईर . अळा वमभत्माॊनी भशानगयऩामरका त्माॊना लेऱोलेऱी जे अनुदेळ देईर ते ऩाऱरे 
ऩादशजेत. त्मा अनुऴॊगाने भा . भशावबा दद. १८/०७/२०१८, ठयाल क्र. २३ अन्लमे ऩुढीर वलळऴे वमभत्मा 
गदठत करून वलळऴे वमभत्माॊची वदस्म वॊख्मा ९ (नऊ) इतकी तनजश्चत केरेरी आशे. 

 

अ. क्र. ऩष/गट/आघाडी वयावयी प्रस्तालीत वदस्म 
१ बायतीम जनता ऩाटी ६१ ÷ ९४ x ९ = ५.८४ ६ 
२ मळलवेना २१ ÷ ९४ x ९ = २.०१ २ 
३ काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी १२ ÷ ९४ x ९ = १.१४ १ 

  
तौरातनक वॊख्माफऱानुवाय वलळऴे वमभत्माॊलय वदस्म नेभणुक कयणेवाठी वलाऩषीम गटनेत्माॊनी 

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

अ.क्र. वदस्माच ेनाल ऩष 
१ श्रीभ. मादल मभयादेली याभरार बायतीम जनता ऩाटी 
२ श्रीभ. ळाश रयटा वुबाऴ बायतीम जनता ऩाटी 
३ श्री. बोईय गणेळ गजानन बायतीम जनता ऩाटी 
४ श्रीभ. म्शात्र ेनमना गजानन बायतीम जनता ऩाटी 
५ श्री. ळाश याकेळ यततळचॊद्र बायतीम जनता ऩाटी 
६ श्री. म्शात्र ेवगचन केवयीनाथ बायतीम जनता ऩाटी 
७  मळलवेना 
८  मळलवेना 
९  काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 

 
२) मळषण ल वभाजकल्माण ल झोऩडऩट्टी वुधाय, कक्रडा ल वाॊस्कृततक वमभती 
 

अ.क्र. वदस्माच ेनाल ऩष 
१ डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ बायतीम जनता ऩाटी 
२ श्रीभ. बानुळारी लऴाा गगयधय बायतीम जनता ऩाटी 
३ श्री. ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ बायतीम जनता ऩाटी 
४ श्री. भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ बायतीम जनता ऩाटी 
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५ श्रीभ. ळाश वीभा कभरेळ बायतीम जनता ऩाटी 
६ श्री. दफुे भनोज याभनायामण बायतीम जनता ऩाटी 
७  मळलवेना 
८  मळलवेना 
९  काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 

 
३) वलधी ल तनमोजन वमभती 
 

अ.क्र. वदस्माच ेनाल ऩष 
१ श्री. थेयाड ेवॊजम अनॊत बायतीम जनता ऩाटी 
२ श्री. बोईय जमेळ बानुदाव बायतीम जनता ऩाटी 
३ श्री. जैन याजेंद्र बलयरार बायतीम जनता ऩाटी 
४ श्री. ळटे्टी अयवलॊद आनॊद बायतीम जनता ऩाटी 
५ श्री. वलयानी अतनर यालजीबाई बायतीम जनता ऩाटी 
६ श्री. म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ बायतीम जनता ऩाटी 
७  मळलवेना 
८  मळलवेना 

९  काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 

 
४) आयोग्म ऩरययषण, लैद्मकीम वशाय्म, उद्मान ल ळशय वुळोमबकयण वमभती 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाल ऩष 
१ श्रीभ. ऩाटीर लॊदना भॊगेळ बायतीम जनता ऩाटी 
२ श्रीभ. बानुळारी लऴाा गगयधय बायतीम जनता ऩाटी 
३ श्री. ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ बायतीम जनता ऩाटी 
४ श्री. भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ बायतीम जनता ऩाटी 
५ श्रीभ. ळाश वीभा कभरेळ बायतीम जनता ऩाटी 
६ श्री. दफुे भनोज याभनायामण बायतीम जनता ऩाटी 
७  मळलवेना 
८  मळलवेना 
९  काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 

 

वुचक :- श्री. शवभुख गेशरोत              अनुभोदन :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर 
ठयाल फशुभतान ेभॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
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नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 32, भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊच ेआयषण ल जतन (वुधायणा) अगधतनमभ १९७५ 
च ेकरभ ३(१) अन्लमे लषृ प्रागधकयण वमभती गठीत करुन ऩामरका वदस्माॊभधनू वदस्माॊची नेभणूक 
कयणे. तवेच ३(३) नुवाय त्रफनवयकायी वॊघटनाच्मा प्रतततनधीॊची वदस्म वॊख्मा तनजश्चत करुन नेभणूक 
कयणे 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , बायतीम जनता ऩाटीच्मा गटनेत्माच्मा दशळोफाने आभच्मा वदस्माॊची मादी 
वगचल भशोदमाॊना देत आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वगचल भशोदम , काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच्मा लतीने भी इथनु नाल लाचनू दाखलतो . लषृ 
प्रागधकयण वमभतीलय अळयप भोशम्भद इब्राशीभ ळखे हमा वदस्माच ेनाल नाभतनदेमळत कयत आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 वगचल वाशेफ लषृ प्रागधकयण वमभतीलय भी मळ लवेना ऩषातपे श्री . ददनेळ नरालड ेल वौ . 
अचाना कदभ हमा दोन वदस्माॊच ेनाल देत आशे.  
नगयवगचल :- 
 भा. वऩठावीन अगधकाऱ्माॊच्मा ऩयलानगीने लषृ प्रागधकयण हमा वमभतीलय जी नाले आरेरी 
आशेत ऩषतनशाम ती भी लाचनू दाखलतो . बायतीम जनता ऩाटीतपे 6 वदस्माॊची नाले प्रा प्त झारेरी 
आशेत. 1) ऩाटीर धलृककळोय भन्वायाभ 2) गोदशर ळानु जोयालय 3) म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ 4) नमना 
म्शात्र े5) जैन वुतनता यभेळ 6) ऩाॊडमे ऩॊकज वुमाभणी शी बायतीम जनता ऩषातपे देण्मात आरेरी 
नाले आशेत . तवेच मळलवेना ऩषातपे लषृ प्रागधकयण वमभतीवाठी दो न नाले आरेरी आशेत . 1) वौ. 
अचाना कदभ 2) श्री. ददनेळ नरालड ेतवेच काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच्मा तपे 1) अळयप भोशम्भद 
इब्राशीभ ळखे. 
भा. भशाऩौय :- 
 लषृ प्रागधकयण वमभती करयता वलाऩक्षषमकडून नाले आरेरी आशेत आणण वगचल वाशेफाॊनी त्मा 
नालाॊच ेलाचन केरेरे आशे. वदय वमभतीभध्मे आरेल्मा वदस्माॊच्मा नालाॊना भान्मता देण्मात मेत आशे . 
वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम लाचा.  
प्रकयण क्र. 32 :- 
 भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊच ेआयषण ल जतन (वुधायणा) अगधतनमभ १९७५ च ेकरभ ३(१) 
अन्लमे लषृ प्रागधकयण वमभती गठीत करुन ऩामरका वदस्माॊभधनू वदस्माॊ ची नेभणूक कयणे . तवेच 
३(३) नुवाय त्रफनवयकायी वॊघटनाच्मा प्रतततनधीॊची वदस्म वॊख्मा तनजश्चत करुन नेभणूक कयणे 
ठयाल क्र. 23 :- 

भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊच ेजतन अगधतनमभ १९७५ भधीर प्रकयण २ तनमभ ३(१) अन्लमे 
वॊफॊगधत नागयी स्थातनक प्रागधकयणाने त्मा प्रागधकयणा व ठयवलता मेईर अळारयतीने आणण भुदतीवाठी 
नेभण्मात आरेल्मा अध्मष ल इतय मावश कभीत कभी ५ आणण जास्त १५ व्मक्तीॊची मभऱून फनरेल्मा 
एका लषृप्रागधकयणाची यचना कयता मेईर अळी तयतुद आशे.  

प्रकयण २ चा तनमभ ३(३) अन्लमे लषृप्रागधकयणेव ज्माॊना लषृाच ेयोऩण आणण जतन मा 
षेत्राभध्मे वलळऴे सान आणण प्रत्मष अनुबल अवेर अळा त्रफनवयकायी वॊघटनाच्मा प्रतततनधीॊना 
लषृप्रागधकयणाच ेवदस्म म्शणून नाभतनदेमळत करुन घेता मेईर . शे वदस्म लषृप्रागधकयण वमभती 
ठयवलर अळारयतीने ल भुदतीवाठी जस्लकृत कयण्मात आरे ऩादशजे . प्रकयण २ करभ ३ (२) नवुाय लषृ 
प्रागधकयणाचा अध्मष भशानगयऩामरका आमुक्त अवतीर.  
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 भशानगयऩामरकेच्मा नलतनलाागचत वदस्माॊनी भा . वलबागीम आमुक्त , कोकण वलबाग माॊच े
कामाारमात नोंदणी करून ऩष/गट/आघाडी मभऱून केरेल्मा आघाडीचा तऩमळर खारीर प्रभाणे आशे. 

बायतीम जनता ऩाटी  मळलवेना काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 
६१ २१ १२ (१० + २) 

भशाऩामरका वदस्माॊभधनू घ्मालमाच ेवदस्म वॊख्मेवाठी तौरतनक वॊख्माफऱाच ेप्रभाणात लषृ 
प्रागधकयण वमभतीलय वदस्माॊच ेनाभतनदेळन (उदाशयणाथा) खारीरप्रभाणे शोत आशे. 

अ. 
क्र. ऩष/गट/आघाडी वमभती वदस्म  

९ प्रभाणे 
प्रस्तालीत 
वदस्म 

वमभती वदस्म  
१२ प्रभाणे 

प्रस्तालीत 
वदस्म 

१ बायतीम जनता ऩाटी ६१ ÷ ९४ x ९ = ५.८४ ६ ६१ ÷ ९४ x १५ = ९.७३ १० 
२ मळलवेना २१ ÷ ९४ x ९ = २.०१ २ २१ ÷ ९४ x १५ = ३.३५ ३ 
३ काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी १२ ÷ ९४ x ९ = १.१४ १ १२ ÷ ९४ x १५ = १.९१ २ 

 

लषृ प्रागधकयण वमभतीची भुदत ल भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र ) झाडाॊच ेजतन अगधतनमभ १९७५ 
भधीर प्रकयण २ तनमभ ३(१) अन्लमे भशाऩामरका वदस्माॊभधनू 9 वदस्म वॊख्मा ल ३(३) अन्लमे 
ज्माॊना लषृाच ेयोऩण आणण जतन मा षेत्राभध्मे वलळऴे सान आणण प्रत्मष अनुबल अवेर अळा 
त्रफनवयकायी वॊघटनाच्मा प्रतततनधीॊभधनू 2 वदस्म वॊख्मा तनजश्चत करुन लषृ प्रागधकयण वमभती तवेच 
प्रकयण २ करभ ३ (२) नुवाय लषृ प्रागधकयणाच ेअध्मष भशानगयऩामरका आमुक्त अवतीर अळी 12 
वदस्माॊची वमभती गठीत कयण्मात माली.  

भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊच ेजतन अगधतनमभ १९७५ भधीर प्रकयण २ तनमभ ३(१) अन्लमे 
भशाऩामरका वदस्माॊभधनू ऩुढीर वदस्माॊची लषृ प्रागधकयण वमभतीलय एक लऴााकरयता नेभणूक 
कयण्मात मेत आशे. 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल ऩष 
१ श्री. ऩाटीर ध्रलुककळोय भभन्वायाभ बायतीम जनता ऩाटी 
२ श्रीभ. गोदशर ळानु जोयालयमवॊश बायतीम जनता ऩाटी 
३ श्री. म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ बायतीम जनता ऩाटी 
४ श्रीभ. नमना गजानन म्शात्र े बायतीम जनता ऩाटी 
५ श्रीभ. जैन वुतनता यभेळ बायतीम जनता ऩाटी 
६ श्री. ऩान्डमे ऩॊकज वुमाभणण बायतीम जनता ऩाटी 
७ वौ. अचाना अरुण कदभ मळलवेना 
८ श्री. ददनेळ दगडू नरालड े मळलवेना 
९ ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 

वुचक :- श्री. शवभुख गेशरोत  अनुभोदन :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 33, भदशरा ल फारकल्माण वमभतीलय वदस्माॊची नेभणूक कयणेफाफत. 
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भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ भदशरा ल फारकल्माण वमभती वदस्माॊची मादी बायतीम जनता ऩाटी 
गटनेत्माॊच्मा दशळोफाने वगचल भशोदमाॊना भी देत आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ मळलवेनेच्मा लतीने भदशरा ल फारकल्माण वमभतीलय 1) वौ. लॊदना वलकाव 
ऩाटीर 2) वौ. ळमभारा फगाजी हमा दोन भदश रा वदस्माॊची नेभणूक कयण्माॊत माली अवे भी मळपायव 
कयत आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भदशरा ल फारकल्माण वमभती प्रतततनधीॊची नेभणूक काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच्मा लतीने भी 
इथनू नाल लाचनू दाखलत आशे . 1) भमरान भवलान डडवा 2) रुफीना कपयोज ळखे मा दोन वदस्माॊच े
नाल नाभतनदेमळत कयण्माॊत मेत आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे वगचल वाशेफ नालाॊच ेलाचन कया.  
नगयवगचल :- 
 मळलवेना ऩषातपे 2 नाले ददरेरी आशेत . तथाऩी त्माॊनी अजून एक नाल द्मामच ेआशे . तीन 
नाल देणे अऩेक्षषत आशेत. आऩण 15 वदस्माॊची वमभती गठीत कयणाय आशोत.  
तनरभ ढलण :- 
 भगाळी 9 ची वमभती म्शणारात म्शणून 2 नाले ददरी गेरी.  
नगयवगचल :- 
 प्रत्मेक वमभतीची वदस्म वॊख्मा लेगलेगळ्मा आशेत . भदशरा फारकल्माण वमभती वाठी आऩण 
15 वदस्म वॊख्मा तनजश्चत केरेरी आशे . आऩल्मारा गोऴलाया तवा ददरेरा आशे . त्माप्रभाणे बायतीम 
जनता ऩषाची 10 नाले भाझ्माकड ेआरेरी  आशेत. मळलेवनेची 2 नाले आरेरी आशेत आणण काॉगे्रव 
रोकळाशी आघाडीची ऩण 2 आरेरी आशेत . अद्माऩ एक नाल मळलवेना ऩषाने देणे अऩेक्षषत आशे . 
आऩण ते नाल देण्मात माल.े  
तनरभ ढलण :- 
 वगचल वाशेफ , आऩण त्माच्मात 9 आणण 15 ची वमभती शी भशावबेत ग्राहम धयरी जाईर . 
त्माच्मानुवाय द्मामची आशे. म्शणून आम्शी 9 वदस्मानुवाय दोन नाले ददरी शोती. तय त्माभध्मे आऩण 
एक 1) श्रीभ. ताया घयत हमा वदस्माच ेभदशरा फारकल्माण वमभतीभध्मे नाल घ्मामच ेआशे.  
नगयवगचल :- 
 दठक आशे , भदशरा ल फारकल्माण वमभतीवाठी बायतीम जनता ऩषातपे 10 नाले आरेरी 
आशेत. 1) श्रीभ. ऩाटीर लॊदना भॊगेळ 2) श्रीभ. मवभा ळशा 3) श्रीभ. नाईक वलवलता 4) श्रीभ. फेरानी 
शेभा 5) श्रीभ. वुजाता ऩायधी 6) श्रीभ. वुतनता बोईय 7) श्रीभ. वोनाय वुयेखा 8) श्रीभ. भुखजी अतनता 
9) श्रीभ. ऩयभाय शेतर 10) बालवाय लॊदना मळलवेना ऩषातपे 1) श्रीभ. लॊदना वलकाव ऩाटीर 2) श्रीभ. 
ळमभारा फगाजी 3) श्रीभ. ताया घयत काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी ऩषातपे दोन वदस्माॊची नाले आरेरी 
आशेत. 1) श्रीभ. भमरान डडवा 2) श्रीभ. रुत्रफना कपयोज माप्रभाणे नाले भदशरा फारकल्माण वमभतीवाठी 
प्राप्त झारेरे आशेत.  
तनरभ ढलण :- 
 वगचल वाशेफ एक ळॊका आशे.  
नगयवगचल :- 
 फोरा.  
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तनरभ ढलण :- 
 आम्शी 9 वदस्म वॊख्मानुवाय ऩदशरे रेटय ददरे शोते . आता जे ॲ डीळनर नाल टाकरे आशेत . 
त्माॊच ेरेटय लेगऱ द्माल रागेर का आऩल्मारा? 
नगयवगचल :- 
 द्मा. नॊतय द्मा. 
तनरभ ढलण :- 
 चारेर थॉक्म.ू  
भा. भशाऩौय :- 
 भदशरा ल फारकल्माण वमभती ल यती वला ऩषाॊनी आऩ आऩल्मा वदस्माॊची नाल वगचलाॊकड े
ददरेरी आशेत. त्माकरयता वमभतीलय आरेल्मा वला वदस्माॊना भान्मता देण्मात मेत आशे.  
प्रकयण क्र. 33 :- 
 भदशरा ल फारकल्माण वमभतीलय वदस्माॊची नेभणूक कयणेफाफत. 
ठयाल क्र. 24 :- 
 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेक रभ ३०(१) च ेतयतुदीनुवाय भदशरा ल फारकल्माण 
वमभती गठीत कयणे आलश्मक अवुन , भशानगयऩामरकेतीर गटाच्मा तौरतनक वॊख्माफऱाच्मा प्रभाणात 
वदस्माॊच ेनाभतनदेळन कयण्माची तयतुद आशे . भाता ल फारकाॊच्मा वलवलध कल्माणकायी मोजना 
ळावककम धोयणाप्रभाणे याफवलणे तवेच मावॊफॊधी नवलन मो जना वादय करून ळावककम धोयणाप्रभाणे 
कामाजन्लत कयणे शे मा वमभतीच ेकामाषेत्र यादशर.  
 भशानगयऩामरका वबा काभकाज तनमभच ेकरभ ४ (फ) अॊतगात भदशरा ल फारकल्माण वमभती 
वदस्म वॊख्मा नऊ इतकी तनश्चीत आशे. तवेच भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेकरभ ३०(१) अन्लमे 
भशानगयऩामरकेव, लेऱोलेऱी आऩल्मा ऩामरका वदस्माॊभधनू (भदशरा ल फारकल्माण वमभतीवश) वलळऴे 
वमभत्माॊची नेभणूक कयता मेईर अळी तयतुद आशे . भा. भशावबा दद . १६/१०/२०१७, ठयाल क्र . ०२ 
अन्लमे भदशरा ल फारकल्माण वमभती वदस्माॊची वॊख्मा १५ इतकी तनजश्चत कयण्मात आरी आशे.  
 वलाऩषीम ग टनेत्माॊनी तौरातनक वॊख्मा फऱाप्रभाणे वदस्माॊच्मा नालाची मळपायव केरेनुवाय  

भदशरा ल फारकल्माण वमभतीलय खारीर १५ वदस्माॊची १ लऴााकयीता तनमुक्ती कयण्मात मेत आशे. 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल ऩष 
१ श्रीभ. ऩाटीर लॊदना भॊगेळ बायतीम जनता ऩाटी 
२ श्रीभ. मवभा ळाश बायतीम जनता ऩाटी 
३ श्रीभ. नाईक वलवलता वललेक बायतीम जनता ऩाटी 
४ श्रीभ. फेरानी शेभा याजेळ बायतीम जनता ऩाटी 
५ श्रीभ. ऩायधी वुजाता मळलॊत बायतीम जनता ऩाटी 
६ श्रीभ. बोईय वुतनता ळमळकाॊत बायतीम जनता ऩाटी 
७ श्रीभ. वोनाय वुयेखा प्रकाळ बायतीम जनता ऩाटी 
८ श्रीभ. भुखजी अतनता फफर ू बायतीम जनता ऩाटी 
९ श्रीभ. ऩयभाय शेतर यततरार बायतीम जनता ऩाटी 
१० श्रीभ. बालवाय लॊदना वॊजम बायतीम जनता ऩाटी 
११ श्रीभ. लॊदना वलकाव ऩाटीर मळलवेना 
१२ श्रीभ. ळमभारा फगाजी मळलवेना 
१३ श्रीभ. ताया वलनामक घयत मळलवेना 
१४ श्रीभ. भमरान भवलान डडवा काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 
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१५ श्रीभ रुत्रफना ळखे काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
 

नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 34, भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेप्रकयण २ करभ २०(३) अन्लमे भा . 
स्थामी वमभतीच्मा रयक्त शोणाऱ्मा आठ (८) वदस्माॊच्मा जागी, भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच े
प्रकयण २ करभ २०(५) अन्लमे नवलन आठ (८) वदस्माॊची नेभणूक कयणे . गोऴलाया आम्शी ददरेरा 
आशे. त्माभध्मे ज्मा ऩषाच ेवदस्म तनलतृ्त शोत आशेत त्माच ऩषाच्मा वदस्माॊनी त्मा गोऴलाऱ्माप्रभाणे  
नाले देणे अऩेक्षषत आशेत.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩल्मा ऩयलानगीने स्थामी वमभतीच्मा वदस्माॊची मादी भी वगचल भशोदम  
बायतीम जनता ऩाटीच्मा लतीने ॲज अ गटनेता मा नात्माने मादी देत आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 वगचल वाशेफ मळलवेनेच्मा लतीने आऩल्माकड ेभी देखीर रेटय दद रेरे आशे. भी लाचनू दाखलू 
का? 
नगयवगचल :- 
 ऩत्र मभऱारेरे आशे. तयी आऩण आऩरी नाले लाचनू दाखला.  
तनरभ ढलण :- 
 स्थामी वमभतीलय वदस्म म्शणून 4 वदस्म माॊची आम्शी मळलवेनेच्मा लतीने मळपायव कयत 
आशोत. 1) स्नेशा ऩाॊड े2) एरामव फाॊड्मा 3) श्री. कभरेळ बोईय 4) श्री. जमॊतीरार ऩाटीर. 

नगयवगचल :- 

 भॅडभ आऩल्मारा 3 नाल ेद्मामची आशेत. 3  नाल ेती आऩण ददरेरी आशेत. एरामव फाॊड्मा शे ह्रा 
ऩूलीऩावूनच वदस्म आशेत. त्माॊची टभा ऩूणा झारेरी नाशी अद्माऩ जी तनलतृ्त वदस्म शोणाय त्माॊची नाल े

आऩल्मारा ददरेरी शोती. 1) श्रीभ. अतनता ऩाटीर 2) श्रीभ. स्नेशा ऩाॊड े 3) श्री. कभरेळ बोईय हमा 3 

नालालयच 3 नालाॊच्मा जागी आऩल्मारा वदस्म द्मामच ेआशेत.  

तनरभ ढलण :- 

1) श्रीभ. स्नेशा ऩाॊड े2) श्री. कभरेळ बोईय 3) जमॊतीरार ऩाटीर. 

नगयवगचल :- 

दठक आशे नाल े मभऱारी. काॉगे्रव गटनेत्माॊची नाल ेह्रा वमभतीभध्मे नाशीत. स्थामी वमभतीलय ८ वदस्माॊची 
नाल ेआऩल्मारा मेणे अऩेक्षषत आशेत. त्माभध्मे बायतीम जनता ऩाटीच े 5 वदस्माॊची नाल ेप्राप्त झारेरी 
आशेत. 1) याकेळ ळशा 2) शवभुख गेशरोत 3) वुयेळ खॊडरेलार 4) वुतनता जैन 5) ळान ु गोदशर 

त्माचप्रभाणे मळलवेना ऩषातपे 3 नाल ेप्राप्त झारेरी आशेत. 1) श्रीभ. स्नेशा ऩाॊड े2) श्री. कभरेळ बोईय 3) 
जमॊतीरार ऩाटीर. 

भा. भशाऩौय :- 
 स्थामी वमभती वदस्माॊची नाल े ह्रा दठकाणी बायतीम जनता ऩष तवेच मळलेवना ऩषाभापा त 

वगचलाॊकड ेददरेरी आशेत. वदयच्मा नालाॊना भान्मता देण्मात मेत आशे. वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.38 

प्रकयण क्र. 34 :- 
 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेप्रकयण २ करभ २०(३) अन्लमे भा. स्थामी वमभतीच्मा 
रयक्त शोणाऱ्मा आठ (८) वदस्माॊच्मा जागी , भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेप्रकयण २ करभ 
२०(५) अन्लमे नवलन आठ (८) वदस्माॊची नेभणूक कयणे. 
ठयाल क्र. 25 :- 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेकरभ २०(३) अन्लमे स्थामी वमभती वदस्माॊऩैकी 
खारीर तनम्भे (आठ) वदस्म भाशे ऑक्टोफय २०२० च्मा ऩदशल्मा तायखेव तनलतृ्त झारेरे आशेत.  

तनलतृ्त शोणाऱ्मा वदस्माॊभध्मे बायतीम जनता ऩाटीच े ५ ल मळलवेना ऩषाच े३ वदस्म तनलतृ्त 
शोत आशेत . भा. उऩवगचल नगयवलकाव वलबाग माॊचकेडीर ऩत्र क्र . वॊककणा२००८/४३४/ 
प्र.क्र.१५१/२००८/नवल-२५, दद. २० ऑक्टोफय २००८ अन्लमे तनलतृ्त शोणाऱ्मा आठ वदस्माॊच्मा जागी 
त्माच भान्मता प्राप्त ऩषाचे , नोंदणीकृत ऩषाचे , गटाच,े आघाडीच ेककॊ ला फ्रॊ टच ेनलीन वदस्म स्थामी 
वमभतीलय नेभणे अध्मारुत आशे.  

वलाऩषीम गटनेत्माॊनी तौरातनक वॊख्मा फऱाप्रभाणे वदस्माॊच्मा नालाची मळपायव केरेनुवाय 
तनलतृ्त शोणाऱ्मा आठ वदस्माॊच्मा जागी भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभच ेकरभ २०(५) अन्लमे 
आठ वदस्माॊची दोन लऴाावाठी नेभणूक कयण्मात मेत आशे. 

 
अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल ऩष 
१ श्री. याकेळ ळाश बायतीम जनता ऩाटी 
२ श्री. शवभुख गशरोत बायतीम जनता ऩाटी 
३ श्री. वुयेळ खॊडरेलार बायतीम जनता ऩाटी 
४ श्रीभ. वुतनता जैन बायतीम जनता ऩाटी 
५ श्रीभ. ळानु गोदशर बायतीम जनता ऩाटी 
६ वौ. स्नेशा ऩाॊड े मळलवेना 
७ श्री. कभरेळ बोईय मळलवेना 
८ श्री. जमॊतीरार ऩाटीर मळलवेना 

ठयाल वलाानुभते भॊजूय 
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. ३५, भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ भधीर प्रकयण २, करभ ५(२)(फ) तवेच 
भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल  तनमुक्त्मा) तनमभ २०१२ अन्लमे मभया 
बाईंदय भशानगयऩामरकेलय ऩाच नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊची तनमुक्ती कयणे . नाभतनदेमळत 
वदस्माॊची तनमुक्ती कयणे शा वलऴम आता आऩल्माकड ेवलऴमऩटरालय आशे . हमा वलऴमाच्मा अनुऴॊगाने 
श्री. तनतेळ भुणगेकय माॊनी न्मामारमाभध्मे मागचका दा खर केरेरी आशे . हमा वलऴमा वॊदबााभध्मे 
भशावबेने कोणताशी तनणाम घेऊ नमे मागचका दाखर केरी अवल्माकायणाने माची जी प्रोवेव आशे 
त्माफद्दर आणण तवेच एकूण प्रकक्रमेरा आणण वदस्माॊच्मा नालाफद्दर हमाॊनी आषेऩ घेतरेरा आशे आणण 
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त्माफाफत मागचका उच्च न्मामारमात दाखर केरे री आशे त्माच्मालयती मेणाऱ्मा ९ तायखेरा वुनालणी 
शोणाय आशे. माफाफत त्माॊनी आऩल्मारा कऱवलरेरा आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वगचल वाशेफाॊनी जे वाॊगगतर की हमा वॊदबाात ऩीटीळन शामकोटााभध्मे पाईर 
कयण्मात आरी आशे आणण तळाप्रकाये आमुक्ताॊना ऩण ऩत्र ददरेरा आशे . भशाऩौय भॅडभ आऩणारा ऩण 
तवे ऩत्र देण्मात आरेरा आशे . ऩयॊतु ते जयी देण्मात आरा अवेर तयी माचा अथा अवा शोत नाशी की 
आऩण शा वलऴम घेऊ ळकत नाशी . वगचल भशोदम वलऴम आऩण घेऊ ळकतो कना ? ते ९ तायखेरा 
आशे. कोटााने आऩल्मारा काशी जजभेंट ददरेरा आशे का ? कोटााने भशाऩामरकेरा काशी कऱवलरे आशे 
का? आमुक्त भशोदम, भशाऩौय भशोदम कोटााच ेकाशीशी तनदेळ नाशीत त्माभुऱे भशावबेभध्मे शा वलऴम 
घेण्मात माला अळी भी आऩणाॊव वलनॊती कयतो. आणण भदन मवॊश माॊनी हमा वॊदबाातरा ठयाल भाॊडाला.  
नगयवगचल :- 
 तनतेळ भुणगेकय माॊनी आऩल्मारा जे ऩत्र ददरे ते भी  आऩल्मारा थोडक्मात लाचनू दाखलतो . 
भा. भशावबा दद. ४/१२/२०२०, प्रकयण क्र. ३५ फाफत भा. उच्च न्मामारमात मागचका दाखर अवल्माने 
वदयचा वलऴम यद्द कयणेफाफत त्माॊनी ऩत्र ददरेरे आशे . भा. उच्च न्मामारमातीर दाखर मागचका टॅम्ऩ 
क्र. ९६८४५/२०२० उऩयोक्त वॊदमबाम वलऴमान्लमे आऩल्मा तनदेळनाव आणून देऊ इजच्छतो मेत्मा ळुक्रलाय 
दद. ४/१२/२०२० योजी शोणाऱ्मा भा. भशावबा प्रकयण क्र. ३५ फाफत आम्शी मागचका दाखर केरेरइ वून 
आभच ेलकीर भा . ॲ ङ श्री . ऩथृ्लीयाज गोशेर माॊनी हमाफाफत फुधलाय दद . २/१२/२०२० योजी वुनालणी 
फाफत रयतवय नोदटव ददरेरी आशे . लयीर नभुदप्रभाणे वदयच ेप्रकयण भा . उच्च न्मामारमात 
न्मामप्रवलष्ठ अवल्माने वदयच ेप्रकयण यद्द करुन भा . उच्च न्मामारमाचा अलभान शोणाय नाशी माची 
दषता घ्माली अन्मथा माची वॊऩूणा जफाफदायी याशीर अवे त्माॊनी ऩत्र ददरेरे आशे . त्मानॊतय आता 
आऩण प्रश्न हमा वॊदबाात वलचा यरेरा आशे . हमाफाफत न्मामारमाच ेकाशी नोदटव आशेत का ? तय 
हमाफाफत भशाऩामरकेच ेवलधी अगधकायी माॊच्माळी भी चचाा केरेरी आशे . वकाऱी आज त्मानुवाय 
वदयच्मा प्रकयणालयती आताऩमतं शेयीॊग झारेरी नाशी . ऩदशरी वुनालणी शी ९/१२/२०२० योजी भा. उच्च 
न्मामारमात आऩल्मारा कोणतशेी अन्म आदेळ हमा प्रकयणाभध्मे नाशीत.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. धलृककळोय ऩाटीर फोरा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भा. उच्च न्मामारमाने भशाऩामरकेरा उक्त आऩणारा तवे काशी तनदेळ केरेरे 
नाशीत की जो आऩण वलऴम घेतरेरा आशे . शा वलऴम भशावबेत घेऊ नमे तवे काशी तनदे ळ नाशीत . 
त्माच्माभुऱे आऩण शा वलऴम घेऊ ळकतो. तवेच श्री. तनतेळ भुणगेकय शी व्मक्ती जी आशे शी आऩल्मा 
भशाऩामरकेच्मा काभकाजाभध्मे इॊटयपेअय करु ळकत नाशी . ते आऩल्मारा डामयेक्ळन वुध्दा देऊ ळकत 
नाशी. त्माप्रभाणे भाझी आऩणारा वलनॊती की शा वलऴम घेणे गयजेच ेआशे आणण तवे च रॉ ऑकपवयने 
वुध्दा आऩल्मारा तवे डामयेक्ळन ददरेरे नाशीत की आऩण वलऴम घेऊ ळकत नाशी . त्माच्माभुऱे भाझी 
आऩणाॊव वलनॊती आशे की शा वलऴम भशावबेत घ्माला.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ, वलधी अगधकायी माॊना हमा वलऴमी वलचाया ना.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफाॊनी वाॊगगतर ना. 
तनरभ ढलण :- 
 त्माॊना शी वलचाया ना. नॊतय कॉम्ऩरीकेळन नको आशेत कोणारा.  
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भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे.  
शवभुख गशरोत :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आता वगचल वाशेफाॊनी वाॊगगतर आशे की वलधी वलबागारा वलचायऩूव केरेरी 
आशे आणण त्माॊच्मा भादशतीच्मा अनुऴॊगाने अवे काशी ठयाल ककॊ ला अवे काशी  आदेळ कोटाातून आरेरे 
नाशीत.  
तनरभ ढलण :- 
 उऩभशाऩौय वाशेफ वगचल वाशेफाॊनी अवे काशी आदेळ आरे नाशीत म्शणून वाॊगगतरे आशे . ऩयॊतु 
वलधी वलबाग वलधी अगधकाऱ्माॊकडून जक्रअय करु दे की माच्माभुऱे काशी प्रॉब्रेभ शोणाय नाशी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त भशोदम शा  वलऴम आऩल्माकड ेवभोय आरेरा आशे . त्माच्माभध्मे 
तनतेळ भुणगेकय शे त्माॊनी ऩीटीळन दाखर केरी अवेर कोटााभध्मे उच्च न्मामारमाभध्मे भात्र कोटााचा 
जो त्माॊनी व्शेयी  जक्रअय की आऩल्मारा त्माॊना कोटााचा आऩल्मारा ऐकून घ्मामच फाकी आशे त्मा 
अनुऴॊगाने कोटााने आऩल्मारा काशी डामयेक्ळन ददरेरे नाशीत. ९ तायखेरा ऐकून घेणाय का तो ऩीटीळन 
कयणे वलधी अगधकायीचा आशे . ऩण आजच्मा तायखेरा हमा वलऴमारा कयण्मावाठी शो ककॊ ला नाशी 
भशाऩौय भॅडभ भरा लाटते उगाच लेऱ लामा घारतो. त्माॊनी हमा वलऴमालय ऩुढे कायलाई केरी.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, ठयाल लाचण्मा अगोदय भरा हमा वलऴमालय फोरामची वॊधी देण्मात माली.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩरा ठयाल आशे तो वन्भा . वदस्म भदन मवॊश ठयाल लाचणाय आशे . तय 
भशाऩौय भॅडभने अनुभती द्माली.  
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 35, भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ भधीर प्रकयण २, करभ ५(२)(फ) तवेच 
भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ २०१२ अन्लमे मभया 
बाईंदय भशानगयऩामरकेलय ऩाच नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊची तनमुक्ती कयणे. 
भदन उददतनायामण मवॊश :- 
 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ भधीर प्रकयण क्र .2 करभ 5(2)(फ) तवेच भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 अन्लमे मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरकेलय ऩाच नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊची तनमुक्ती कयणे आलश्मक आशे. 
 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 भधीर 
तनमभ 5(1) च्मा ऩयॊतुकानुवाय ल भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभाच ेकरभ 31अ नुवाय 
नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊच ेनाभतनदेळन कयताना भशानगयऩामरका , भान्मताप्राप्त ऩषाच ेअथला 
नोंदणीकृत ऩषाॊच ेककॊ ला गटाॊच ेतौरातनक वॊख्माफऱ वलचायात घेलून बायतीम जनता ऩाटी तीन वदस्म, 
काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 1 वदस्म, मळलवेना 1 वदस्म शोत आशे. 
 नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्म ऩदाकयीता तौरातनक वॊख्माफऱाच्मा प्रभाणात 5(ऩाच) 
उभेदलायाॊची नाले भा. आमुक्त माॊनी खारीरप्रभाणे मळपायव केरी आशेत. 

अ.क्र. उभेदलायाच ेनाल ऩष/गट/आघाडीच ेनाल 
1 ॲ ङ खान ळपीक अशभद वादत खान काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 
2 श्री. मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती मळलवेना 
3 श्री. अजजत बगलान ऩाटीर बायतीम जनता ऩाटी 
4 श्री. बोवरे अतनर फाफुयाल बायतीम जनता ऩाटी 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.41 

5 श्री. ळभाा बगलती तुगनचॊद बायतीम जनता ऩाटी 
 

भा. आमुक्त माॊनी मळपायव केरेल्मा बायतीम जनता ऩषाच े 1) श्री. अजजत बगलान ऩाटीर        
2) श्री. बोवरे अतनर फाफुयाल आणण 3) श्री. ळभाा बगलती तुगनचॊद ल काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच े
ॲ ङ खान ळपीक अशभद वादत खान माॊच े नाल नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्म ऩदी तनमुक्त कयण्मात 
मेत आशे. भा. वगचल माॊनी नाभतनदेमळत केरेल्मा वदस्माॊची नाले रलकयच भशायाष्ट्र ळावन याजऩत्रात 
प्रमवध्द कयण्माची कामालाशी कयाली. 

मळलवेना ऩषाच ेउभेदलाय श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती माॊच्माफाफत भा . भशाऩौय ल ल           
भा. आमुक्ताॊकड ेवबागशृ नेते श्री . प्रळाॊत दऱली ल बाजऩा गटनेते श्री . शवभुख गशरोत माॊनी तक्राय 
अजा ऩुयाव्मा वदशत ददरा आशे . तक्राय अजााफाफत चौकळीची ळशातनळा करुन तनणाम घेणेफाफत भा . 
भशाऩौयाॊनी भा. आमुक्त माॊना कऱवलरे शोत.े 

तक्राय अजाात श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती माॊनी भशानगयऩामरकेत उभेदलायी अजा दा खर 
केल्मानॊतय ल नाभतनदेळन वदस्माॊची तनलड प्रकक्रमाच ेकाभकाज चारु अवताना श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ 
यभाऩती शे भे . प्रताऩ पाऊॊ डळेनच ेअध्मष अवून त्माॊनी मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेतपे ळशयातीर 
नागयीकाॊना अन्न ऩाककटाॊचा ऩुयलठा कयणेकाभी भशानगयऩामरकेकड ेदयऩत्रक (Quotation) वादय केरे 
आशे. त्माप्रभाणे श्री. मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती शे अध्मष अवरेल्मा भे . प्रताऩ पाऊॊ डळेन मा वॊस्थेव 
भशानगयऩामरकेने दद.13/04/2020 योजी कामाादेळ देण्मात आरे. 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका कामाादेळाप्रभाणे ठेकेदाय भे . प्रताऩ पाऊॊ डळेन माॊनी 
भशानगयऩामरकेत ऩुयलठा केरेल्मा अन्न ऩाककटाॊचा खचााच ेरु .2,39,30,940/- त्रफर भशानगयऩामरकेकड े
वादय केरे . त्माप्रभाणे मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने वदय त्रफराची तऩावणी करुन देमक अदा 
कयणेव मळपायव केरी. 

मालरुन श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती माॊनी मभया बाईंदय भशानगयऩामर केत ठेका घेतल्माच े
मवध्द शोत आशे . त्माभुऱे त्माॊना नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्म घोवऴत करु नमे कायण भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका अगधतनमभ करभ 10 (1) (प) नुवाय ऩामरका वदस्म शोण्माव अनशाता मवध्द शोत 
आशे. अवे वबागशृ नेते श्री . प्रळाॊत दऱली माॊच्मा ऩत्रात नभुद आशे . श्री. मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच ेठेकेदाय अवल्माच ेकागदऩत्र ेऩुयाले वबागशृ नेत्माॊचा ऩत्रावोफत जोडरेरे 
आशे. 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 भधीर 
तनमभ 5(1) नुवाय नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊ च ेनाभतनदेमळत कयण्मावाठी वबागशृनेता , वलयोधी 
ऩषनेता आणण गटनेत्माॊळी वलचाय वलनीभम कयण्माकयीता भा . आमुक्त माॊनी दद .05/10/2020 योजी 
फैठक आमोजजत केरी शोती . वदय फैठकीत वबागशृ नेते श्री . प्रळाॊत दऱली ल बाजऩा गटनेते       
श्री. शवभुख गशरोत माॊनी श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती माॊचा नाभतनदेमळत वदस्म तनमुक्तीलय भा . 
आमुक्त माॊना दद .03/10/2020 योजी ऩत्रान्लमे तक्राय अजा ददरा आशे . मालय भा . आमुक्त माॊनी 
खरुावा कयाला अवे वाॊगगतल्मालय भा. आमुक्त माॊनी “आम्शारा दोन ददलवाॊचा टाईभ द्मा आऩण दोन 
ददलवा नॊतय फवु तेव्शा पाम नर करु” अवे वाॊगुन फैठक वॊऩलरी . तद्नॊतय भा . आमुक्त माॊनी वदय 
वलऴमाफाफत ऩुन्शा दद .22/10/2020 योजी फैठक आमोजजत केरी . त्मा फैठकीत ऩुन्शा उऩयोक्त तक्राय 
अजाालय तनणाम घेण्माफाफत वबागशृ नेते माॊनी वाॊगगतल्मालय भा . आमुक्त माॊनी अवे वाॊगगतरे की , 
“तुम्शी जे वाॊगग तरे ते आम्शी येकॉडा लय घेतरेरे आशे , आमुक्ताॊनी मळपायव केरेल्मा उभेदलायाफाफत 
भशानगयऩामरका अॊततभ तनणाम घेलू ळकते ककॊ ला भशानगयऩामरका तनणाम रयझव्शडा ठेलू ळकत.े” 

श्री. मवॊश वलक्रभ प्रताऩ यभाऩती माॊच्मा लयीर आषेऩाफाफत भा . आमुक्त माॊनी तक्राय अजााची 
ल ऩुयाव्माची ळशातनळा करुन चौकळी केरी नाशी तवेच माफाफत तनणाम घेतल्माच ेददवून मेत नाशी. 
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भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 भधीर 
तनमभ 5(2) अन्लमे भशानगयऩामरकेत नाभतनदेळन वदस्माॊवाठी कामद्मातीर तयतुदीनुवाय तनमभ 4 
अन्लमे वलदशत नभुन्मात प्रऩत्र (नभुना) ददरा आशे . त्मात उभेदलायाने कयालमाच्मा घोऴणाऩत्रात 
स्ऩष्टऩणे नभुद आशे की , उभेदलाय ठेकेदाय नवाला , जयी उभेदलाय नाभतनदेळन अजा बयताना ठेकेदाय 
नवरा, ऩयॊतु तनलडून आल्मालय ककॊ ला जादशय झाल्मालय देखीर तो ठेकेदाय अवु नमे अळी तयतुद आशे. 
त्माभुऱे वदयच ेउभेदलाय नाभतनदेमळत वदस्म शोण्माव अऩात्र आशेत , अवे वबागशृ नेते माॊनी वादय 
केरेल्मा कागदऩत्रानुवाय भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका करभ 10(1)(प) नुवाय ऩामरका वदस्म शोण्माव 
मवध्द शोत अवल्माच ेददवून मेत आशे. 
भा. आमुक्त माॊनी श्री . मवॊश वलक्रभ प्रता ऩ यभाऩती शे ठेकेदाय आशेत माफाफतच्मा तक्राय अजााचा ल 
त्मावोफत जोडरेल्मा कागदऩत्राॊची ऩूणा चौकळी ल ळशातनळा करुन वॊफॊगधताॊची वुनालणी घेलून मळलवेना 
ऩषाच ेश्री . मवॊश वलक्रभ प्रताऩ यभाऩती माॊच ेनाभतनदेळन ऩामरका वदस्म तनमुक्त कयणे मोग्म 
अवल्माव प्रस्ताल तनणाम घेणेकयीता ऩुन्शा भा. भशावबेत पेयवादय कयाला अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
वगचन म्शात्र े:- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म प्रवलण ऩाटीर वाशेफ फोरा. 
प्रवलण ऩाटीर (वलयोधी ऩषनेता) :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ, हमा वलऴमालयती भा. आमुक्ताॊनी त्माॊच्मा दारनाभध्मे भशाऩामरकेच्मा वला 
ऩदागधकाऱ्माॊची फैठक घेतरी शोती . त्मा फैठकीत स्ऩष्ट ददरेरे आशे . एक फैठक झारी दद . 
05/10/2020 मा तायखेरा , त्माच फयोफय दवुयी फैठक झारी . आता जे वन्भा . वदस्म भदन मवॊश 
वाशेफाॊनी जे एकॊ दय अभ्माव करुन एलढे लाचन केरेरे आशे . आमुक्त वाशेफ, भाझी एकच वलनॊती आशे 
22 तायखेरा जो तनणाम झारेरा आशे तो तनणाम लाचतो . हमा वलऴमालयती स्ऩष्ट तनदेळ शोते . मा 
वलऴमालयती जे आषेऩ घेतरे शोते ते भुऱात त्माॊना घेताच मेत नाशी . कधी तनलडणूक ऩण नाशी 
तनलडणूकीची कामाऩत्रत्रका अवते त्माची कामाऩत्रत्रका ऩण नाशी. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 प्रवलण ऩाटीर वाशेफ तुभचा आलाज ईको शोत आशे . तुभच्मा फाजुरा कोणीतयी फवरेरे आशेत . 
त्माॊचा भाईक फॊद कयाला. एक भाईक चारू ठेलाला दश वलनॊती. 
प्रवलण ऩाटीर (वलयोधी ऩषनेता) :- 
 आमुक्त वाशेफ आऩणाॊव वलनॊती आशे की , 22 तायखेरा जो फैठकीत तनणाम झारेरा आशे . तो 
तनणाम लाचनू दाखलतो. अवा आषेऩ देऊ ळकतो का? 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे . आमुक्त वाशेफ , माचा खरुावा कयतीर . आमुक्त वाशेफ माचा आऩण खरुावा 
कयाला. वन्भा. वदस्म ध्रलुककळोय ऩाटीर तुम्शी फोरा . आमुक्त वाशेफ वगळ्माॊच ेफोरणे झाल्मानॊतय 
खरुावा कयतीर. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ भाझ ेअवे भत शोते की , प्रवलण ऩाटीर हमाॊना जे काशी म्शणामच ेआशे ते 
त्माॊनी ववलस्तय वॊऩूणा फोरल्मानॊतय त्माॊच्मालय आऩल्मारा खरुावा कयणे मोग्म  यादशर . कायण की 
ज्मा मभटीॊगरा आम्शारा वलयोधी ऩषनेते प्रवलण ऩाटीर वाशेफ ददरेरे आशे त्माच मभटीॊगभध्मे 22 
तायखेच्मा मभटीॊगभध्मे आमुक्ताॊनी वाॊगगतरे की , भी मळपायव केरेल्मा उभेदलायाॊफाफत भशाऩामरका 
अॊतीभ तनणाम घेलू ळकते ककॊ ला भशाऩामरका तनणाम रयझव्शा ठेलू ळकते अवे आमुक्ताॊनी त्माॊच्मा 
खरुाळाभध्मे म्शॊटरेरे आशे. 
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प्रवलण ऩाटीर (वलयोधी ऩषनेता) :- 
 तुम्शी फोरण्माऩषेा आमुक्त वाशेफ ततथे उऩजस्थत आशेत. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 भाझ्माकड ेआमुक्त वाशेफाॊच्मा प्रोवेडीॊगची झयेॉक्व आशे . त्माच्माभध्मे ऩदशल्मा ऩेजरा मरशरेरे 
आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वलयोधी ऩषनेते आऩणाॊव वलनॊती आशे की , आऩण ध्रलुककळोय ऩाटीर वाशेफाॊच ेफोरणे 
झाल्मानॊतय ऩुन्शा फोरा. त्माॊना त्माॊच ेऩूणा भत भाॊडू द्मा. 
प्रवलण ऩाटीर (वलयोधी ऩषनेता) :- 
 वबागशृाचा लेऱ तुम्शी घारलू नका. 
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी कभी फोररे तय वबागशृाचा लेऱ कभी जाईर . ऩदशरा ध्रलुककळोय ऩाटीर वाशेफाॊना फोरू 
द्मा नॊतय तुम्शारा फोरामरा देत.े 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त वाशेफाॊच्मा खरुाळाभध्मे एक मरशरेरे आशे की , भशाऩामरका अॊततभ 
तनणाम घेलू ळकते . तवेच आऩल्मा भशाऩामरकेच्मा ॲ क्टभध्मे वुध्दा मभया बाईंदय भशानगयऩामर केच े
नाभतनदेळन वदस्माॊकयीता आमुक्ताॊनी मळपायव केरी आणण जय वभजा ती मळपायव भशाऩामरकेरा 
भान्म नवल्माव भशाऩामरकेने कायण देलून ती अभान्म करु ळकतो आणण वन्भा . वदस्म भदन मवॊश 
माॊनी तो ठयाल केरा त्मा ठयालाभध्मे जे मळलवेना ऩषाच ेते नाभतनदे मळत वदस्माॊनी पॉभा बयरेरा 
आशे त्माफद्दर त्माॊनी ववलस्तय भादशती ददरेरी आशे . म्शणजे त्माॊनी ठेका कवा घेतरा. त्माॊना ककती 
फीर अदा कयण्मात आरे आशे . प्रव त्माॊनी पॉभा बयताना त्माॊनी ॲ पेडवे्शीट ददरे की भी ठेकेदाय 
नाशी आणण भॅडभ कोणत्माशी वदस्माने जय आऩण एखादे वदस्माने पॉभा बयरेरा आशे . त्माने 
कोणताशी ठेका घेलू नमे अवे जक्रअयकट भशाऩामरकेच्मा तनणामाभध्मे अवल्माभुऱे प्रवलण ऩाटीर वाशेफ 
माॊनी जो खरुावा केरेरा आशे तो खरुावा वयऱ वयऱ चकुीचा आशे अवे भाझ ेभत आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 तनरभताई फोरा.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , म्शणजे तुम्शारा अवे म्शणामच ेआशे का की , आमुक्त वाशेफाॊनी एकदा वोडून 
दोनदा मभटीॊग घेतल्मा पॉभा बयण्माच्मा प्रोमवजय ऩावून ती प्रोमवजय प्रळावनाने केरी भग प्रळावनारा 
हमा वॊदबाातरे नॉरेज नाशी आशे का? अवे तुम्शारा म्शणामच ेआशे का? 
भा. भशाऩौय :- 
 माफाफत भा . आमुक्त वाशेफ खरुावा कयतीर . तुभच ेभत भाॊडा तुम्शारा काम फोरामच ेआशे 
त.े 
तनरभ ढलण :- 
 भी भाझचे भत वलचायत आशे. त्माॊनी तो वलऴम भाॊडरेरा आशे. भशाऩामरका तनणाम घेलू ळकते. 
आऩण एकदा वोडून दोनदा वाशेफाॊनी मभटीॊग घेतरी . ळलेटच्मा मभटीॊगभध्मे देखीर आम्शी स्लत : शोतो. 
आऩल्मा वदस्माने आऩल्मा गटनेत्माने , वबागशृ नेत्माॊनी देखीर त्मालेऱी ततथे ऩाच जे नाभतनदेमळत 
वदस्म आशेत त्माॊची नाले ततथे वलांची भान्म झारी आणण आताच काम भोठा इश्मू झारा आणण 
ज्मालेऱी ठेकेदाय नवाला हमा वगळ्मा गोष्टी अटी आणण ळती शोत्मा . आम्शारा शी त्माची कल्ऩना 
आशे. ऩयॊतु त्माॊनी त्मा अगोदयच ठेकेदायीचा अजा ददरा शोता . त्माच्माभुऱे तो प्रश्न आ ता मेत नाशी  
आणण जय आरा अवता तय स्कु्रटीनी कयताना तो वलऴम आरा ऩादशजे शोता . त्मालेऱी तो पॉभा त्माॊचा 
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मोग्म का धयरा गेरा शोता आता हमा वलऴमालय चचाा कळारा . म्शणजे जाणुन फुजून शे कयामच ेआशे 
का? 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे उऩभशाऩौय वाशेफ आऩण फोरा.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, ढलण भॅडभच ेजे म्शणणे आशे ते १०० टक्के खये आशे . ऩण त्मा मभटीॊगभध्मे 
पक्त ऑब्जेक्ळन घेण्मावाठी फोरालरे शोते आणण जे  दोन मभटीॊगच ेढलण भॅडभ फोरतात त्मा  दोन 
मभटीॊग नव्शत्मा . कुठल्मा ताॊत्रत्रक फाफ अडचणी शोती म्शणून ती मभटीॊग  ऩुढे ढकररी . दवुयी 
२२/१०/२०२० रा घेतरेरी आभची भाॊग शोती की आभची तक्राय शी शोती की , ज्मा उभेदलायाॊनी पॉभा 
बयरेरे आशेत पेब्रुलायी भदशन्मात १३/०२/२०२० रा अजा लैध धयण्मात आरे शोते . त्मा फाफतीचा शा 
वलऴम शोता माच्माभध्मे वलऴम शा ऑरयेडी भदन मवॊग वाशेफाॊनी जे ठयाल भाॊडरे त्माभध्मे ऩूणा स्ऩष्ट 
केरेरे आशे. ऩण त्माभध्मे दोन वलऴम अजून आशेत. ते ॲ ड कयामच ेफाकी शोते. भशाऩौय भॅडभ एकतय 
शे आशे की आम्शी चॅयीटी कमभळनयरा ऩत्र ददरे शोत.े त्मा चॅयीटी कमभळनयरा शी वलचायऩुव केरेरी की 
आऩण जे तुम्शी छाननी जी केरी शोती त्मा छाननीभध्मे चॅयीटी कमभळनयरा ऩत्र वलचायरे शोते की 
वलचायऩुव केरी शोती का ? प्रताऩ पाऊॊ डळेनभध्मे वलक्रभ मवॊग शे अध्मष म्शणून आशेत की त्माभध्मे 
फदर झारेरे आशेत की त्माभध्मे काम पेयफदर केरेरे आशेत . शी चौकळी ककॊ ला शी तऩावणी वगचल 
भशोदमाॊनी केरी शोती का ककॊ ला आऩल्मा भशानगयऩामरकेतपे झारी शोती का . त्मा मभतनट्वभध्मे शे 
ऩण येकॉडाभध्मे आरेरे आशे की ते आऩण केरेरी नव्शती . भशाऩौय भॅडभ आम्शी स्लत : ऩत्र ददरेरे 
आशे भी स्लत : ऩत्र ददरेरे आशे चॅयीटी कमभळनयरा १५/०६/२०२० रा त्माॊचकेडून भरा उत्तय आरेरे 
आशे. ०७/११/२०२० रा उत्तय आरेरे आशे त्मा उत्तया भध्मे चॅयीटी कमभळनयच ेउत्त य शे आशे भशाऩौय 
भॅडभ की त्माभध्मे अजूनऩमतं म्शणजे अध्मष की फदरी ककॊ ला त्माभध्मे काशी फदर झारेरा नाशी 
म्शणजे कुठेशी प्रत्मष ककॊ ला अप्रत्मष ठेकेदाय म्शणून ते आशेत . प्रत्मष ककॊ ला अप्रत्मष म्शणून त्माॊनी 
तो पामदा घेतरेरा आशे. प्रत्मष ककॊ ला अप्रत्मष म्शणून त्माॊनी त्माॊचा जोडाल ककॊ ला त्माभध्मे वॊफॊगधत 
आशेत म्शणून आम्शी शी भागणी केरी शोती की नगयवेलक पॉभा बयरेरा अवेर ककॊ ला नगयवेलक 
झारा अवेर त्माॊचा ते पॉभा ककॊ ला ते नगयवेलक ऩद अवेर अवे तुम्शी यद्द करु ळकतात प्रव आता 
जे ढलण भॅडभने वाॊगगतरे ऑरयेडी ते आऩल्मा तनमभाभध्मे आशेत . भशाऩौय भॅडभ ५(२२) खारी अळा 
तनमभाभध्मे आशेत . भशाऩौय भॅडभ , आमुक्ताॊनी केरेरे मळपायव वलचाय करुन भशाऩामरकेरा वदस्म 
नाभतनदेळन कयीर ऩयॊतु आमुक्ताॊनी अळाप्रकाये मळपायव केरेल्मा व्मक्तीची मळपायव भशाऩामरकेरा 
अभान्म कयामची ठयलल्माव त्मा फाफतीची कायणे भशानगयऩामरकेत नोंद कयाली रागतीर. भशाऩामरका 
म्शणजे आमुक्त नाशी . ढलण भॅडभ, प्रवलण ऩाटीर वाशेफ भशाऩामरका म्शणजे आऩरी शी वबा तय शे 
आशेत प्रव शे तनमभ ऩण आशेत आता जे धलृककळोय ऩाटीर वाशेफाॊनी वाॊगगतरे की ते प्रोवेडड ॊगभध्मे 
आशेत. ज्मा ददलळी कमभळनय फयो फय आम्शी फवरो शोतो आता जे प्रवलण ऩाटीर वाशेफाॊनी वाॊगगतरे 
की आमुक्ताॊनी डडवीजन ददरे ते पाईनर प्रवलण ऩाटीर वाशेफ आमुक्ताॊनी डडवीजन ददरे ते पामनर 
अवतात. ऩण त्मात वलाात भोठी भशावबा शे त्मालय उच्च आशे . तनणाम ते घेऊ ळकतात शे 
प्रोवेडड ॊगभध्मे ऩण आशे आणण आऩल्मा  कामद्माभध्मे ऩण आशे . त्मा प्रोवेडड ॊगभध्मे शे ऩण मरशीरेरे 
आशे भशाऩौय  भॅडभ ऩयत भी रयऩीट कयतो . तुम्शी जे वाॊगतीर ते आम्शी येकॉडालय घेतरेरे आशे . 
आमुक्ताॊनी मळपायव केरेल्मा उभेदलायाफाफत भशाऩामरका अॊततभ तनणाम घेऊ ळकते ककॊ ला भशाऩामरका 
तनणाम रयझव्शे ठेऊ ळकते . भशानगयऩामरका म्शणजे भशावबा भॅडभ भशाऩामरका वुवप्रभ आशे शा ळब्द 
प्रोमवडीॊगभध्मे आशे . तयी वुद्धा माॊची काशी भागणी अवेर आऩरे वलयोधी ऩषनेते ककॊ ला मळलवेना 
गटनेते त्माॊची काशी भागणी अवेर हमा वलऴमालय आमुक्त भशोदम माच्मालय खरुावा कयाला आणण 
अवे ऩण आऩरे भशाऩामरके त आता तनमभ नवलन ठयरेरे आशेत की आम्शी भशावबा ककॊ ला ऩरयलशन 
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ककॊ ला स्थामी वमभती हमाॊचा कुठराशी ठयाल आऩण कयतो आणण ते ठयाल कोणाच्मा आदेळाखारी ककॊ ला 
कोणाच्मा दफालाखारी आमुक्त ते वलऴम फदरतात ककॊ ला ते वलखॊडीतवाठी ऩाठलतात शा आता ळलेटच्मा 
६ भदशन्माच्मा काऱाभध्मे बय ऩूय झारेरे आशे . आता शा वलऴम अवा डालरून जाऊ नमे आणण 
हमाच्मालय कामदेळीय कायलाई कयण्मात माली अळी वलनॊती आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 उऩभशाऩौय वाशेफ , भशाऩौय भॅडभ , आऩण जे आता म्शणारात की आमुक्त वाशेफाॊलय दफाल 
म्शणा ककॊ ला कोणारा याजकीम उदे्दळाने शे कयत आशेत . भी अवे म्शणू  ळकते का भग की आऩल्मा 
भेजोयीटीचा आऩण गैयपामदा घेता.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा भी वाॊगु इजच्छतो भेजोयीटीचा पामदा घेत अवेर तय की ऑरयेडी भशावबेचा 
एक ठयाल भाॊडरा शोता ऩुढचा वलऴम आशे ऩरयल शनने ठयाल भाॊडरा शोता , स्थामी वमभतीने ठयाल 
भाॊडरेरा शोता तयी वुध्दा भेजोयीटी अवतानाशी ते ठयाल वलखॊडनारा ऩाठलरे . अवेच कयामच ेअवेर 
कोणाचा दफाल अवेर म्शणजे आभच ेआमुक्त भशोदम चाॊगरे आशेत ऩण कुठल्मा कुठल्मा कायणाभुऱे 
ते दफालाखारी मेतात आणण अवेच कयामच ेअवेर तय भशाऩौय भॅडभ तुम्शारा अळी भाझी वलनॊती आशे 
की शी भशावबा ककॊ ला आऩरी ऩरयल शनची वबा ककॊ ला स्थामी वमभती हमा वगळ्मा वबा वोडून द्मा. 
आमुक्त भशोदमाॊना वाॊगाले की पक्त आऊट कॉरवाठी आम्शारा ऩाठला म्शणजे शा गयजेचा ऩाटा नाशी 
मभटीॊग घ्मामची ऩण गयज नाशी अलरोकन आरे म्शणजे वलऴम वॊऩ रा आणण जे कयामच ेअवेर ते 
भनभजीने कयाले. आम्शी जे रोकप्रतततनधी तनलडून आरेरे आशेत ते घयी फवाले कोणी प्रश्न वलचायेर 
ते खड्मात गेरे काशी घेणे देणे नाशी. जे आरे ते ठयलून घ्मामच ेआणण नक्की कयामच.े  
तनरभ ढलण :- 
 भग तेच वाॊगत आशे. उऩभशाऩौय वाशेफ जय दोनदा तुम्शी नाशी म्शणता ळलेटच्मा मभटीॊगभध्मे 
आमुक्त वाशेफाॊनी स्कु्रटीनी  वदॊबाात जी आऩरी ळॊका शोती त्माभध्मे तनलेदन केरे आशे ते तनलेदन 
करुन त्माॊचा पॉभा ग्राहम धयरा गेरा शोता.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 ढलण भॅडभ पक्त स्कु्रटीनीचा वलऴम शोता.  
तनरभ ढलण :- 
 त्माच्मानॊतय त्माच्मात एका वदस्माने भाघाय घेतरी शोती.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 ढलण भॅड भ आम्शी आषेऩ घेतरा शोता पक्त आम्शी वलयोध दळावलरा शोता ते पक्त 
स्कु्रटीनीरा शोते आणण आमुक्ताॊनी  शे वाॊगगतरे ताॊत्रत्रक फाफ शोती  म्शणून एक मभटीॊग ऩुढे ढकररी 
दवुयी तायीख आऩल्मारा ददरी. पक्त ताॊत्रत्रक फाफी वाठीच ददरी शोती 
तनरभ ढलण :- 
 शो ना वाशेफ तेच भी म्शणत आशे. ऩदशरा ददरे ताॊत्रत्रक फाफवाठी तुभची ळॊका शोती म्शणून  
त्माॊनी ऩुढची तायीख ददरी.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आभची ळॊका नव्शती आभची ळॊका काशी नव्शती . आम्शी आज ऩण ठाभ आशोत . त्मा ददलळी 
ऩण आम्शी ठाभ शोतो.  
तनरभ ढलण :- 

तुम्शी स्कु्रटीनीचा वलऴम काढरा.  
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भा. उऩभशाऩौय :- 
ताॊत्रत्रक फाफभध्मे प्रॉब्रेभ शोता त्मालेऱी ऩण खरुावा केरा शोता . त्मालेऱी ऩण आम्शी कामदा 

दाखलरा शोता. करभ जी शोती ती दाखलरी शोती . ऩयॊतु आमुक्त भशोदमाॊच ेशे म्शणणे शोते की जी 
ऑरयेडी स्कु्रटीनी झारेरी आशे ते आम्शी लैध कयतो . ऩुढचा काशी वलऴम अवेर ते भशाऩामरका 
ठयलतीर. तय भशाऩामरका म्शणजे आऩरी शी भशावबा.  
तनरभ ढलण :- 
 ऩण त्माॊच्मा ऩेऩयभध्मे त्माॊनी वगऱे ददरेरे आशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आऩण दोघी खरुावा कयणेऩेषा भशाऩौय भॅडभ भी तुम्शारा वलनॊती कयतो आमुक्त भशोदम 
ककॊ ला आऩरे वलधी भॅडभ माॊनी माचा खरुावा कयाला.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , पक्त भशाऩामरकेने नोंद कयामची आशे . आमुक्ताॊनी केरेल्मा मळपायळीरा 
तुम्शारा कुठराशी आषेऩ अवेर तय त्माची नोंद कयामची शोती.  
तनरभ ढलण :- 
 नोंद कयामची आशे. तनणाम द्मामचा नाशी. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्ताॊनी त्माॊची छाननी करुन त्माॊची मळपायव केरेरी आशे . ५ वदस्माॊची तनणाम अॊतीभच 
आशे. कायण तो वलऴम भशावबेत पक्त…………………… 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 प्रताऩ पाऊॊ डळेन जे काशी उऩक्रभ केरेरे जे काशी त्माॊनी ठेकेदायाने ठेका घेतरा शोता ते 
१२/०२/२०२० नाभतनदेळन छाननी झाल्मानॊतयची गोष्ट आशे . आणण आऩरी जी मभटीॊग शोती 
आमुक्ताॊफयोफय त्माॊच्मा अगोदय म्शणजे भधल्मा कारालधी जी प्रकयणे आशेत हमावाठी तुम्शी तयतूद 
फघून घ्माली ककॊ ला कामदा फघून घ्माला. लाचनू घ्माला कुठराशी दफाल करु नमे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म धलृककळोय ऩाटीर फोरा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , जुफेयजीने जो  आता प्रश्न उऩजस्थत केरा की आमुक्ताने मळपायव केरेल्मा 
माच्मालयती पक्त भशावबेने नोंद कयामची आशे . तय भी जुफेयजीॊना वाॊगतो जुफेयजी आऩल्माकड े
भशाऩामरकेचा ॲ क्ट आशे .  त्मा ॲ क्टभध्मे प्रकयण क्र . ५ भध्मे २ भध्मे आमुक्ताॊनी केरेल्मा 
मळपायळीॊचा वलचाय करुन भशानगयऩामर का ऩामरका वदस्म नाभतनदेळन कयीर . ऩयॊतु आमुक्ताॊनी 
अळाप्रकाये मळपायव केरेल्मा व्मक्तीॊची मळपायव भशाऩामरकेने अभान्म कयामची ठयवलल्माव त्मा 
फाफतची कायणे भशाऩामरकेरा नोंद कयाले रागतीर . म्शणजे आऩण तो अभान्म केरा त्माची कायणे 
नोंद केरेरी आशे . म्शणजेच आऩरा जो ठया ल आशे त्मा ठयालाभध्मे  आऩण जक्रमय कट अभान्मची 
कायणे नोंद केरी आशेत आणण तो नोंद करुन तवा अभान्म कयामचा ठयाल आऩण केरेरा आशे आणण 
आऩण शे ऩण वाॊगगतरेरे आशे की तो डामयेक्ट आम्शी अभान्म कयत नाशी . ॲ क्च्मुअरी वबागशृनेते 
आणण उऩभशाऩौय हमा दोघाॊनी ऩत्र ददरे शोते आणण त्मा  ऩत्राभध्मे डडटेल्वभध्मे त्माॊनी वॊऩूणा प्रताऩ 
पाऊॊ डळेन आणण वलक्रभ प्रताऩ मवॊग जे उभेदलाय आशेत त्माफद्दर त्माॊनी काम काम केरे माचा 
ववलस्तय खरुावा केरा शोता आणण तो ऩण कागदऩत्रावशीत म्शणजे त्मा ऩत्राभध्मे नभुद केरे शोते की 
त्माॊनी पॉभा बयल्मानॊतय त्माॊनी  प्रताऩ पाऊॊ डळेनचा अध्मष म्शणून त्माॊनी पॉभा बयरा आणण पॉभा 
बयल्मानॊतय त्माची प्रोवेव झाल्मानॊतय त्माॊनी भशाऩामरकेरा कोटेळन वादय केरे  आणण त्मा 
कोटेळनप्रभाणे भशाऩामरकेने त्माॊना लका  ऑउया ददरी . लास्तवलक एखादा वदस्म जो ऩामरका वदस्म 
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शोत नाशी त्माॊनी कोणता शी ऩामरकेचा ठेका घेतरा नाशी . आणण आऩल्मा १० क भध्मे जक्रमयकट 
म्शटरेरे आशे ऩोटकरभ २ च्मा तयतुदीच्मा अधीन याशून ततचा भशाऩामरकेफयोफय भशाऩामरकेने ककॊ ला 
भशाऩामरकेच्मा लतीने केरेल्मा कोणत्माशी कयात ककॊ ला भशाऩामरकेच्मा नोकयीत ततचा स्लत :चा ककॊ ला 
ततच्मा बागीदायाचा प्रत्मष ककॊ ला अप्रत्मष कोणताशी बाग ककॊ ला इतय वॊफॊध नवेर आणण हमा 
ऩोटकरभाप्रभाणे ती व्मक्ती भशाऩामरका वदस्म शोऊ ळकत नाशी शे डडस्कॉरमरकेळन शोते आणण माचा 
वॊऩूणा उशाऩोश त्मा ऩत्राभध्मे दोन्शी नेत्माॊनी केल्मानॊतय वुध्दा तो मळपायव आमुक्ताॊनी ऩुढे ऩुटअऩ 
केरेरी आशे . आणण ती ऩुटअऩ केल्मानॊतय भशाऩामरकेच ेअगधकाय आशेत कायण शी भशाऩामरका 
वालाबौभ आशे. हमा भशाऩामरकेने ठयाल केल्माप्रभाणे आणण तो जो ठयाल केरा आशे तो प्रकयण ५ (२) 
आणण १० (क) हमा दोघाॊचा अशलार देऊन आभच ेवन्भा . वदस्माने तो ठयाल केरेरा आशे आणण तो 
ठयाल शा लधै आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 धलृककळोय जी तुम्शी जे आता वाॊगगतरे त्माचा तनणाम देण्माचा अगधकाय कोणाचा शोता. त्माची 
छाननी अगधकाय कोणाचा आशे? 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशावबेचा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशावबेचा छाननी अगधकाय नाशी. छाननीचा अगधकाय आमुक्ताॊचा आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 छाननी केल्मानॊतय आमुक्ताने तुभच्माकड ेभशावबेवभोय शा वलऴम ददरेरा आशे . वुगचत केरेरा 
आशे. तुम्शारा त्माच्माभध्मे कुठराशी आषेऩ कोणाच्माशी नालालय अवेर तय तुम्शारा त्माची पक्त नोंद 
कयामची आशे. आमुक्त त्माॊची नोंद घेतीर आणण त्माच्मानॊतय त्माच्मालयती मोग्म कायलाई कयतीर.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 तोच ठयाल केरेरा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 तुम्शी कोणाच ेनाल कभी करु ळकत नाशी.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 जुफेयजी आम्शी आभच्मा ठयालाभध्मे आऩण अवे म्शटरेरे आशे की आमुक्त माॊनी श्री . वलक्रभ 
प्रताऩ यभाऩती शे ठेकेदाय आशेत. माफाफतचा तक्राय अजााचा ल त्मा वोफत जोडरेल्मा कागदऩत्राची ऩूणा 
चौकळी ल ळशातनळा करुन वॊफॊगधताची वुनालणी घेऊन तो प्रस्ताल ऩुन्शा ऩामरका भशावबेत ठेलण्माव 
आऩण पेयवादय केरेरा आशे. म्शणजेच आम्शी तो अजूनशी अभान्म केरा नाशी . लास्तवलक आमुक्ताॊनी 
वॊऩूणा प्रकयणाची चौकळी केरी ऩादशजे. आऩण जे कागदऩत्र जोडरेरे आशेत त्मा कागदऩत्राॊचा अभ्माव 
करुन त्माॊच्मा मभटीॊगभध्मे त्माॊनी येकॉडालयती घेतरे ऩादशजे शोते की जे काशी म्शटरेरे आशे ते वाप 
चकुीच ेअवून ते ऩामरकेच ेठेकेदाय नाशीत अवे आमुक्ताॊनी म्शटरेरे नाशी . म्शणजे वादय केल्मानॊतय 
वधु्दा आमुक्ताॊनी त्मा प्रकयणाची वखोर चौकळी केरी नाशी अवे भरा तयी लाटते आणण अवे शे 
लास्तवलक ददवून मेत आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्ताॊनी हमा वॊदबााभध्मे खरुावा कयाला.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भरा काशी फोरामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा खरुावा नको आशे तुम्शाराच फोरामच ेआशे भग फोरा.  
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प्रवलण ऩाटीर :- 
 खरुावाच्मा अगोदय फोरामच ेआशे. तुम्शी एलढे एलढे खरुावे केरेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता तुम्शी फोरून झारे ना. ऩाटीर वाशेफ तुम्शी ऩदशल्माॊदा फोरतात.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ आमुक्ताॊनी जी वबा घेतरी त्मा दोन वबा कुठल्मा वलऴमालय शोत्मा माच ेउत्तय 
द्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वलाप्रथभ वलयोधी ऩषनेते म्शणून भी तुम्शारा फोरामरा ददरे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आमुक्ताॊनी त्मा दोन वबा घेतल्मा त्मातरा वलऴम काम शोता...................... 
भा. भशाऩौय :- 
 भाझी तुम्शारा वलनॊती आशे आमुक्त वाशेफाॊना खरुावा करु द्मा.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आषेऩ घेण्मावाठी ती वबा भुऱात नव्शती . भशाऩौय भॅडभ, आषेऩ घेण्माची लेऱ कधीच तनघुन 
गेरी. 
भा. भशाऩौय :- 
 तो आषेऩ घ्मामचा अगधकाय त्माॊचा आशे तो त्माॊनी घेतरा . ठयाल झारेरा आशे आमुक्ताॊना 
खरुावा करु द्मा.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 एलढे तुभच्मा वदस्माॊच ेऐकून घेतरे आभच ेतय ऐका . ज्मा वबेचा वलऴम आशे त्मा वबेवलऴमी 
भी फोरत आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ती येकॉडींग काढून फघा. तुम्शीच जास्त फोरत आशेत.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ ज्मा वबेभध्मे ज्मा वलऴमावाठी वबा घेतरी शोती त्मा वलऴमालय व बा झारीच 
नाशी पक्त ् त्मा अजााचा आषेऩ म्शणून तुम्शी तनणाम घेतरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म भदन मवॊगजीने ठयाल केरेरा आशे . आता ऩूणा वबागशृाभध्मे हमा वलऴमालयती 
चचाा झारेरी आशे आणण आमुक्त वाशेफ मा वलऴमालयती खरुावा देत आशेत . खरुावा ददल्मानॊतय ऩण 
तुम्शारा काम फोरामच ेअवेर तय भी तुम्शारा वॊधी देईर. ऩदशरा त्माॊना खरुावा देऊ द्मा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , त्मा मभटीॊगभध्मे आऩरे वन्भा . वदस्म प्रवलण ऩाटीर उऩजस्थत शोते . त्मा 
प्रोवेडड ॊगभध्मे प्रवलण ऩाटीर वाशेफाॊनी वाॊगगतरे आशे की तनणाम घ्मामरा भशावबा आ शे. त्मालेऱी हमा 
वलऴमालयती आऩण चचाा करु.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ भरा फोरामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा भी फोरामरा देईन. ऩदशरा आमुक्ताॊना खरुावा देऊ द्मा.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, तुभच ेधलृजी लायॊलाय भध्मे फोरतात तेव्शा तुम्शी कवे अलाल कयतात.  
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भा. भशाऩौय :- 
 आम्शी त्माॊना अराल कयत नाशी आमुक्त वाशेफ तमु्शी फोरा.  
भा. आमुक्त :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरत आशे . भशानगयऩामरकेभध्मे नाभतनदेळन वदस्म 
अशाता आणण तनमुक्त्मा 2012 नुवाय दश प्रकक्रमा झारेरी आशे . तनमभ क्र. 4 नुवाय नाभतनदेळनवाठी 
अशाता ददरेरी आशे आणण त्माफाफत स्ऩष्ट उल्रेख आशे . एखाद्मा व्मक्तीकड ेऩामरका प्रळावनाच े
वलळऴे सान अथला अनुबल अवेर अळा व्मक्ती नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्म ऩदावाठी उभेदलाय 
म्शणून नाभतनदेमळत शोण्माव ऩात्र अवेर . माचा अथा जे नाभतनदेळन मेतीर ते ऩात्र ककॊ ला अऩात्र 
ठयलणे आलश्मक आशे . त्मानुवाय प्रळावनाने मा तनमभाच्मा अधीन याशून दद . 10/02/2020 भध्मे 
नाभतनदेळन भागलरी शोती . त्मानुवाय दद. 13 पेब्रुलायी 2020 रा माची स्कु्रटीनी करुन उभेदलाय ऩात्र 
ककॊ ला अऩात्र ठयलण्मात आरेरे शोते . आता माची प्रोवेव झाल्मानॊतय तनमभ क्र .5 नुवाय ऩामरकेच्मा 
वदस्माॊच्मा फाफत वला वॊफॊगधत वबागशृ नेता , वलयोधी ऩषनेता आणण गटनेता माॊचळेी चचाा करुन 
तौरातनक वॊख्माफऱाच ेवलचायात घेलून भशानगयऩामरकेरा उभेदलायाची मळपायव आऩल्मारा कयामची 
शोती. हमा ऩदशल्मा मभटीॊगभध्मे अवे ऑब्जेक्ळन घेण्मात आरे शोते की , जे ऑब्जेक्ळन वबागशृ नेता, 
गटनेता माॊनी जे ऑब्जेक्ळन घेतरे ते त्मा स्टेजलय घेता मेतात की नाशी हमावाठी ती वबा तशकुफ 
कयण्मात आरी आणण दद . 22/10/2020 हमा वबेत शे वाॊगण्मात आरे की , ऑरयेडी स्कु्रटीनी शोऊन 
उभेदलाय ऩात्र तत्कारीन आमुक्ताॊनी डडक्रेअय केरे अवल्माभुऱे आ जच्मा घडीरा कोणतेशी नलीन 
ऑब्जेक्ळन घेता मेणाय नाशी अवे आम्शी डडक्रेअय केरे शोते . त्मानुवाय पामनरी ऩाच उभेदलायाॊची 
नाभतनदेमळत मळपायव मा भशावबेरा केरेरी आशे . आता हमा नॊतयचा प्रश्न मेतो की हमाच्मानॊतय 
डडवीजन कोण घेणाय? तय करभ हमा तनमभाभध्मेच तनमभ 5(2) हमाभध्मे स्ऩष्ट मरशरेरे आशे की 
आमुक्ताॊनी केरेरी मळपायळीचा माच अथा आमुक्त ऩात्र उभेदलायाॊची मळपायव कयतीर . हमा 
मळपायळीचा वलचाय करुन भशाऩामरका म्शणजेच भशावबा ऩामरका वदस्माच ेनाभतनदेळन कयेर . माचा 
अथा पामनर डडवीजन भशावबा घेईर आणण जय आमुक्ताॊनी ऩात्र उभेदला यीच्मा मळपायळी फद्दर ऩयॊतु 
ततथे ॲ ड कयण्मात आरेरा आशे , जय ते भान्म नवेर आणण भशानगयऩामरकेरा अभान्म कयण्माव 
ककॊ ला आऩल्माकड ेरयझव्शा ठेलण्माचा अगधकाय आशे अवे भाझ े ऩयवन इन्टयप्मुटीळन आशे आणण 
त्मानुवाय भशाऩामरकेरा जय अभान्म कयामच ेअवेर तय भशानगयऩामरकेने त्माफद्द र कायणे नभुद 
कयणे आलश्मक आशे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 आमुक्ताॊनी ऩूणा खरुावा केरेरा आशे. आता भाझी आऩणाॊव अळी वलनॊती आशे की हमा वलऴमी 
स्लमॊस्ऩष्ट अमबप्राम ददेरेरा आशे तयी हमाफद्दर कोणाराशी वभस्मा नाशी . तयी कृऩमा आऩण तनणाम 
देलून ठयाल वशभत कयाला. 
तनरभ ढलण :- 
 आम्शारा ठयाल कयामचा आशे. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , तुम्शारा तनलेदन आशे , आमुक्ताॊनी जो खरुावा केरेरा आशे त्मा खरुाळालय 
ऩयत ऩयत प्रश्न उबे करु नमे. 
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आऩरे आमुक्त वाशेफ दफालाखारी काभ कयतात. 
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भा. भशाऩौय :- 
 आऩण जो प्रश्न उऩजस्थ त केरा आशे , हमा वबागशृात आमुक्त उऩजस्थत आशेत . आमुक्त 
वाशेफ इथे आयोऩ रालरा जात आशे की, तुम्शी दफालाखारी काभ कयता. तुम्शी दफालाखारी काभ कयता 
की नाशी कयता माचा आऩण ऩदशल्माॊदा खरुावा द्मा.  
भा. आमुक्त :- 
 आऩण पक्त तनमभानुवाय काभ केरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा माच्माऩुढे काशी फोरामच ेअवेर तय फोरून घ्मा . तुम्शारा प्रश्नाच ेउत्तय मभऱारे . 
आमुक्त वाशेफ दफालाखारी काभ कयत आशेत की नाशी . दफाल अवा कयता मेतो का ? त्माॊनी 
कामदेखारी जे काशी उत्तय द्मामच ेशोते ते कामद्माच्मा आधायालय उत्तय ददरे . शा प्रश्न आऩण ऩुन्शा 
ऩुन्नशा वबागशृाभध्मे का भाॊडत आशेत आज वकाऱऩावून दवुयी लेऱ आशे . आमुक्त दफालाखारी काभ 
कयत आशेत आमुक्त वाशेफ इथे स्लत : उऩजस्थत आशेत त्माॊना वलचाया तुम्शी कोणाच्मा दफालाखारी 
काभ कयत आशेत.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , शे तनलेदन उऩभशाऩौयाॊच ेआशे . त्माच्माभुऱे तो वलऴम मे तो. ते म्शणत आशेत 
की आमुक्त दफालाखारी काभ कयतात.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 ऩयत ऩयत आता फोरू इजच्छतो रशानऩणाची गोष्ट आशे आठलणीत आशे आऩण ऩयत ऩयत 
भॅयी गोल्डलय खेऱतोम . भशाऩौय भॅडभ आमुक्ताॊनी खरुावा ददरेरा आशे उत्तय ददरेरे आशे . त्मा 
खरुावालय त्मा उत्तयलय प्रश्न वलचारु नमे. भशाऩौय भॅडभच ेतनलेदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ ठयाल झारेरा आशे . हमा वलऴमालयती तुभचा ठयाल अवेर तय फोरा . वलयोधी 
ऩषनेते वाशफ आऩण ठयाल भाॊडा.  
गगता जैन :- 
 भाझ फोरामचॊ यादशरेर आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 भाझी वबागशृारा वलनॊती आशे एकाच ऩषाच ेतीन तीन व दस्म एकाच लेऱेरा फोरत आशेत 
कृऩमा आऩण ठयलून घ्मा की नक्की कोण फोरणाय आशे . कायण इथे ऩण फाकीच ेवदस्म आशेत इतय 
ऩषाभध्मे ऩण ते ळाॊतऩणे वबा चारलण्माचा प्रमत्न कयत आशोत . ऩण आऩणच एका ऩषाच ेतीन 
तीन वदस्म फोरत आशेत फाकीच्माॊना वॊधी ददरी तय ककती लाजतीर इथे . आऩण वबा ऑनराईन 
घेतो. आऩण वबागशृात मभटीॊग घेतरी अवती तय यात्रबय मभटीॊग चारलरी अवती . ऩण शी मभटीॊग 
ऑनराईन आशे माचा शी आऩण जया ध्मान ठेलाले ऩाटीर वाशेफ ठयाल लाचा.  
गगता जैन :- 
 भॅडभ जवे तुम्शी न्मामारमात गेरे आणण न्मामारमाचा जोऩमतं तनणाम मेत नाशी ककॊ ला 
न्मामारमाभधनू काशी नोदटव मेत नाशी तोऩमतं तुम्शी शे नाल भान्म केरे . जय आमुक्ताॊनी 
स्कु्रटीनीनॊतय एखादा नाभतनदेळन केरॊ आशे तय त्मारा पक्त त्मावाठी कॅन्वर कयालॊ भरा लाटते की 
भशावबेची एक ऩयॊऩया आशे . काशी तनणाम ऩाव शोणाय आम्शारा शी भादशती आशेत ऩण त्मावाठी 
आऩण एखाद्मा दवुयी ऩाटीच्मा वदस्माॊना भोठ्मा भनाने अलभान द्माल शे वगऱे करुन त्माॊना ळोबा 
देत नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 शा वबागशृाचा अॊततभ तनणाम आशे. भशावबा जो तनणाम घेईर तो अॊततभ अवणाय आशे.  
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गगता जैन :- 
 भेजोयीटीलय तनणाम शोणायच आशे ते शी आम्शारा भादशती आशे . त्माफद्दर लाद नाशी ऩण शा 
मोग्म तनणाम नाशी . भरा शे तुभच्मा तनदेळाव आणून द्मामचॊ शोतॊ . दवुयी ऩदशरा शी वलयोधी ऩाटीरा 
शी एखादा वदस्म नेभणूक कयामचा जो अगधकाय आशे त्माच शे म्शणणे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩाटीर वाशेफ वलयोधी ऩषनेते ठयाल भाॊडत आशेत . ठयाल भाॊडू द्मा . आऩण फोररे आशेत 
आम्शी ऐकून घेतरे आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेतीर जस्लकृत वदस्म म्शणून तनमुक्तीफाफत भा . भशाऩौय भॅडभ 
नाभतनदेळन वदस्म तनलडीफाफत वलचाय वलतनभम कयणेवाठी अगधतनमभातीर तयतुदीनुवाय दद . 
२२/१०/२०२० योजी आमोजजत केरेल्मा आमु क्त वबा कषा त वलयोधी ऩषनेता , वबागशृ नेता ल 
गटनेत्माॊच्मा फैठकीभध्मे मळलवेना ऩषाच्मालतीने श्री . वलक्रभ प्रताऩ मवॊश माॊच्मा नालाची मळपायव 
केरेरी आशे . आऩण त्माॊच्मा नालारा जो आषेऩ घेत आशात त्माफाफत भा . आमुक्त वाशेफाॊकड ेदोन 
लेऱा वबा आमोजजत करुन  आषेऩाॊची ळशातनळा केरेरी आशे . तयी शा आषेऩ घेणे मोग्म नाशी . भा. 
आमुक्त वाशेफाॊनी एकूण वला ऩषीम मभऱून ५ वदस्माॊची नाले जादशय केरी शोती. मळलवेना वदस्म श्री. 
वलक्रभ प्रताऩ मवॊश माॊच ेनाल वभावलष्ठ करुन घेण्मात माल,े अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
वुचना :- 
 भा. आमुक्ताॊनी वला ऩषी म गटनेते , वलयोधी ऩषनेता , वबागशृ नेता ल इतय भशत्लाच े
ऩदागधकायी माॊच्मा वबेभध्मे दद . २२/१०/२०२० योजी मळलवेना ऩषाच ेश्री . वलक्रभ प्रताऩ मवॊश  माॊच े
जस्लकृत नगयवेलक म्शणून वभालेळ केरा शोता . तयी शा आषेऩ मोग्म नाशी . माफाफत पक्त मळलवेना 
वदस्म श्री. वलक्रभ प्रताऩ मवॊश माॊच्मा नालाचा वलऴम ऩुढीर भशावबेत न घेता वला ऩषीम नाभतनदेमळत 
वदस्माॊचा वलऴमावॊफॊधी भा . आमुक्ताॊनी आऩल्मा अखत्मारयत तनणाम घेण्मात माला , अळी भी वुचना 
कयीत आशे. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ भतदानाची प्रकक्रमा कया.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 वगचल वाशेफ तुम्शारा वभजर का ठयाल  आणण वुचना. 
नगयवगचल :- 
 वुचना नीट ऐकू आरेरी नाशी . ठयाल वभजरेरा आशे. तथाऩी आऩण ठयालाची आणण वुचनेची 
प्रत भरा व्शॉट्वअऩ तात्काऱ ऩाठलून द्माली . प्रकयणक क्र . ३५ कयीता दो न ठयाल आरे रे आशेत . 
ऩदशरा ठयाल वुचक श्री . भदन मवॊश, अनुभोदन श्री. वगचन म्शात्रे, दवुया ठयाल आशे वुचक श्री . प्रवलण 
ऩाटीर, अनुभोदन श्री . जुफेय इनाभदाय आणण वुचनेवश ठयाल आशे . वुचक श्रीभ . तनरभ ढलण भॅडभ 
माॊची आशे . प्रथभ भी दवुया ठयाल आरेरा आशे वुचक श्री . प्रवलण ऩाटीर , अनुभोदन श्री . जुफेय 
इनाभदाय हमाभध्मे वुचना तनरभ ढलण भॅडभची आशे . हमा ठयालाच्मा वलयोधात भतदान नोंदलामच े
अवेर त्माॊनी हमा ऩषाच्मा लतीने त्माॊनी आऩरॊ भतदान नोंदलामच ेआशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वगचल भशोदम वलयोधी ऩष नेते मळलवेनेतपे  जो ठयाल भाॊडरेरा आशे  त्मारा 
भाझॊ शवभुख गशरोत बायतीम जनता ऩाटी , गटनेता आभच्मा ऩषाच्मा लतीने भी वलयो ध कयतो ल 
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हमा वॊदबाात कोणारा जो  ठयाल भाॊडरेरा आशे त्मारा वलयोध केरेरा आशे . हमा वॊदबााभध्मे व्मक्ती 
वलळऴे रोकप्रतततनधी कोणारा काशी भत द्मामचा अवेर ते देलू ळकतात.  
नगयवगचल :- 
 वुचक श्री . प्रवलण ऩा टीर माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा  वलयोधात बायतीम जनता ऩाटीच े
गटनेत्माॊनी त्माॊच्मा ऩषाच्मा गटाच्मा लतीने वलयोध दळावलरेरा आशे . त्मा व्मततरयक्त कोणतेशी 
वदस्माॊना लैमजक्तक हमा ठयालाभध्मे वलयोध आशे अवल्माव त्माॊनी आऩल्मा नालावशीत तनलेदन द्मालॊ. 
भरा लाटते कोणाचाशी वलयोध हमाभध्मे बायतीम जनता ऩाटी व्मततरयक्त कोणत्माशी वदस्माचा वलयोध 
नवल्माने ज्माॊनी वलयोध ददरेरा आशे तो नोंदवलरेरा आशे . जैन भॅडभ माॊच्मा ठयालाच्मा फाजूने 
वलयोधात भतदान आशे त्माॊच तनलेदन द्मा.  
गगता जैन :- 
 भाझा वलयोध आशे.  
नगयवगचल :- 
 दठक आशे. तुभचा वलयोध नोंदलून घेतरेरा आशे . वुचक श्री. भदन मवॊश, अनुभोदन श्री. वगचन 
म्शात्र ेमा ठयालाच्मा वलयोधात भतदान अवेर त्माॊच्मा गटनेत्माॊनी आऩर भतदान घोवऴत कयालॊ. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच्मा लतीने केरेल्मा ठयालारा आभचा वलयोध आशे. 
तनरभ ढलण :- 
 मळलवेना ऩषाच्मा लतीने देखीर वुचक श्री . भदन मवॊश माॊनी लाचरेल्मा ठयालारा आभचा 
वलयोध आशे.  
नगयवगचल :- 
 गगता जैन भॅडभ आऩरा कुठल्मा ठयालारा वलयोध आशे.  
गगता जैन :- 
 भाझा शी वलयोध आशे.  
नगयवगचल :- 
 ठीक आशे भतदानाची प्रकक्रमा ऩूणा झारेरी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रकयण क्र . ३५ नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्ती मावाठी भतदान झारेरे अवून 
बायतीम जनता ऩाटीच े ३८ वदस्म आशेत आणण मळलवेना काॉगे्रव वदस्म २५ आशेत. वन्भा. वदस्म 
भदन मवॊग माॊनी लाचरेरा ठयाल फशुभताने भॊजूय कयण्माॊत मेत आशे.  
प्रकयण क्र. 35 :- 
 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ भधीर प्रकयण २, करभ ५(२)(फ) तवेच भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ २०१२ अन्लमे मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरकेलय ऩाच नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊची तनमुक्ती कयणे. 
ठयाल क्र. 26 :- 
 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका  अगधतनमभ भधीर प्रकयण क्र .2 करभ 5(2)(फ) तवेच भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 अन्लमे मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरकेलय ऩाच नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊची तनमुक्ती कयणे आलश्मक आशे. 
 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 भधीर 
तनमभ 5(1) च्मा ऩयॊतुकानुवाय ल भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभाच ेकरभ 31अ नुवाय 
नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊच ेनाभतनदेळन कयताना भशानगयऩामरका , भान्मताप्राप्त ऩषाच ेअथला 
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नोंदणीकृत ऩषाॊच ेककॊ ला गटाॊच ेतौरातनक वॊख्माफऱ वलचायात घेलून बायतीम जनता ऩाटी तीन वदस्म , 
काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 1 वदस्म, मळलवेना 1 वदस्म शोत आशे. 
 नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्म ऩदाकयीता तौरातनक वॊख्माफऱाच्मा प्रभाणात 5(ऩाच) 
उभेदलायाॊची नाले भा. आमुक्त माॊनी खारीरप्रभाणे मळपायव केरी आशेत. 

अ.क्र. उभेदलायाच ेनाल ऩष/गट/आघाडीच ेनाल 
1 ॲ ङ खान ळपीक अशभद वादत खान काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 
2 श्री. मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती मळलवेना 
3 श्री. अजजत बगलान ऩाटीर बायतीम जनता ऩाटी 
4 श्री. बोवरे अतनर फाफुयाल बायतीम जनता ऩाटी 
5 श्री. ळभाा बगलती तुगनचॊद बायतीम जनता ऩाटी 

 

भा. आमुक्त माॊनी मळपायव केरेल्मा बायतीम जनता ऩषाच े 1) श्री. अजजत बगलान ऩाटीर        
2) श्री. बोवरे अतनर फाफुयाल आणण 3) श्री. ळभाा बगलती तुगनचॊद ल काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच े
ॲ ङ खान ळपीक अशभद वादत खान माॊच े नाल नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्म  ऩदी तनमुक्त कयण्मात 
मेत आशे. भा. वगचल माॊनी नाभतनदेमळत केरेल्मा वदस्माॊची नाले रलकयच भशायाष्ट्र ळावन याजऩत्रात 
प्रमवध्द कयण्माची कामालाशी कयाली. 

मळलवेना ऩषाच ेउभेदलाय श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती माॊच्माफाफत भा . भशाऩौय ल ल           
भा. आमुक्ताॊकड ेवबागशृ नेते श्री . प्रळाॊत दऱली ल बाजऩा गटनेते श्री . शवभुख गशरोत माॊनी तक्राय 
अजा ऩुयाव्मा वदशत ददरा आशे . तक्राय अजााफाफत चौकळीची ळशातनळा करुन तनणाम घेणेफाफत भा . 
भशाऩौयाॊनी भा. आमुक्त माॊना कऱवलरे शोत.े 

तक्राय अजाात श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती माॊनी  भशानगयऩामरकेत उभेदलायी अजा दाखर 
केल्मानॊतय ल नाभतनदेळन वदस्माॊची तनलड प्रकक्रमाच ेकाभकाज चारु अवताना श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ 
यभाऩती शे भे . प्रताऩ पाऊॊ डळेनच ेअध्मष अवून त्माॊनी मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेतपे ळशयातीर 
नागयीकाॊना अन्न ऩाककटाॊचा ऩुयलठा कय णेकाभी भशानगयऩामरकेकड ेदयऩत्रक (Quotation) वादय केरे 
आशे. त्माप्रभाणे श्री. मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती शे अध्मष अवरेल्मा भे . प्रताऩ पाऊॊ डळेन मा वॊस्थेव 
भशानगयऩामरकेने दद.13/04/2020 योजी कामाादेळ देण्मात आरे. 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका कामाादेळाप्रभाणे ठेके दाय भे . प्रताऩ पाऊॊ डळेन माॊनी 
भशानगयऩामरकेत ऩुयलठा केरेल्मा अन्न ऩाककटाॊचा खचााच ेरु .2,39,30,940/- त्रफर भशानगयऩामरकेकड े
वादय केरे . त्माप्रभाणे मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने वदय त्रफराची तऩावणी करुन देमक अदा 
कयणेव मळपायव केरी. 

मालरुन श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩ ती माॊनी मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेत ठेका घेतल्माच े
मवध्द शोत आशे . त्माभुऱे त्माॊना नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्म घोवऴत करु नमे कायण भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका अगधतनमभ करभ 10 (1) (प) नुवाय ऩामरका वदस्म शोण्माव अनशाता मवध्द शोत 
आशे. अवे वबागशृ नेते श्री . प्रळाॊत दऱली माॊच्मा ऩत्रात नभुद आशे . श्री. मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच ेठेकेदाय अवल्माच ेकागदऩत्र ेऩुयाले वबागशृ नेत्माॊचा ऩत्रावोफत जोडरेरे 
आशे. 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 भधीर 
तनमभ 5(1) नवुाय नाभतनदेमळत ऩामरका वदस्माॊच ेनाभतनदेमळत कयण्मावाठी वबागशृनेता , वलयोधी 
ऩषनेता आणण गटनेत्माॊळी वलचाय वलनीभम कयण्माकयीता भा . आमुक्त माॊनी दद .05/10/2020 योजी 
फैठक आमोजजत केरी शोती . वदय फैठकीत वबागशृ नेते श्री . प्रळाॊत दऱली ल बाजऩा गटनेते       
श्री. शवभुख गशरोत माॊनी श्री . मवॊश वलक्रभप्रताऩ यभाऩती माॊचा नाभतनदेमळत वदस्म तनमुक्तीलय भा . 
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आमुक्त माॊना दद .03/10/2020 योजी ऩत्रान्लमे तक्राय अजा ददरा आशे . मालय भा . आमुक्त माॊनी 
खरुावा कयाला अवे वाॊगगतल्मालय भा. आमुक्त माॊनी “आम्शारा दोन ददलवाॊचा टाईभ द्मा आऩण दोन 
ददलवा नॊतय फवु तेव्शा पामनर करु ” अवे वाॊगुन फैठक वॊऩलरी . तद्नॊतय भा . आमुक्त माॊनी वदय 
वलऴमाफाफत ऩुन्शा दद .22/10/2020 योजी फैठक आमोजजत केरी . त्मा फैठकीत ऩुन्शा उऩयोक्त तक्राय 
अजाालय तनणाम घेण्माफाफत वबागशृ नेते माॊनी वाॊगगतल्मालय भा . आमुक्त माॊनी अवे  वाॊगगतरे की , 
“तुम्शी जे वाॊगगतरे ते आम्शी येकॉडा लय घेतरेरे आशे , आमुक्ताॊनी मळपायव केरेल्मा उभेदलायाफाफत 
भशानगयऩामरका अॊततभ तनणाम घेलू ळकते ककॊ ला भशानगयऩामरका तनणाम रयझव्शडा ठेलू ळकत.े” 

श्री. मवॊश वलक्रभ प्रताऩ यभाऩती माॊच्मा लयीर आषेऩाफाफत भा . आमुक्त माॊनी तक्राय अजााची 
ल ऩुयाव्माची ळशातनळा करुन चौकळी केरी नाशी तवेच माफाफत तनणाम घेतल्माच ेददवून मेत नाशी. 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (नाभतनदेमळत वदस्माॊची अशाता ल तनमुक्त्मा ) तनमभ 2012 भधीर 
तनमभ 5(2) अन्लमे भशानगयऩामरकेत नाभतनदेळन वदस्माॊवाठी कामद्मा तीर तयतुदीनुवाय तनमभ 4 
अन्लमे वलदशत नभुन्मात प्रऩत्र (नभुना) ददरा आशे . त्मात उभेदलायाने कयालमाच्मा घोऴणाऩत्रात 
स्ऩष्टऩणे नभुद आशे की , उभेदलाय ठेकेदाय नवाला , जयी उभेदलाय नाभतनदेळन अजा बयताना ठेकेदाय 
नवरा, ऩयॊतु तनलडून आल्मालय ककॊ ला जादशय झाल्मालय देखीर तो ठेकेदाय अवु नमे अळी तयतुद आशे. 
त्माभुऱे वदयच ेउभेदलाय नाभतनदेमळत वदस्म शोण्माव अऩात्र आशेत , अवे वबागशृ नेते माॊनी वादय 
केरेल्मा कागदऩत्रानुवाय भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका करभ 10(1)(प) नुवाय ऩामरका वदस्म शोण्माव 
मवध्द शोत अवल्माच ेददवून मेत आशे. 

भा. आमुक्त माॊनी श्री . मवॊश वलक्रभ प्रताऩ यभाऩती शे ठेकेदाय आशेत माफाफतच्मा तक्राय 
अजााचा ल त्मावोफत जोडरेल्मा कागदऩत्राॊची ऩूणा चौकळी ल ळशातनळा करुन वॊफॊगधताॊची वुनालणी 
घेलून मळलवेना ऩषाच ेश्री . मवॊश वलक्रभ प्रताऩ यभाऩती माॊच ेनाभतनदेळन ऩामरका वदस्म तनमुक्त 
कयणे मोग्म अवल्माव प्रस्ताल तनणाम घेणेकयीता ऩुन्शा भा . भशावबेत पेयवादय कयाला अवा भी ठयाल 
भाॊडत आशे. 
 

वुचक :- श्री. मवॊश भदन उदीतनायामण       अनुभोदन :- श्री. वगचन म्शात्र े
 

ठयालाच्मा फाजून े ठयालाच्मा वलयोधात तटस्थ ्
बायतीम जनता 

ऩाटीच े48 वदस्म 
मळलवेना ल कॉगे्रव रोकळाशी आघाडीच े24 वदस्म ल बायतीम जनता 

ऩाटीच्मा वदस्मा श्रीभ. गगता जैन अवे एकुण 25 वदस्म ्
तनयॊक 

 

ठयाल फशूभतान ेभॊजूय 
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.55 

नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्र. ३६, ऩुनावलतनमोजन ऩत्रकाव भान्मता देणेफाफत. (वाला. फाॊधकाभ वलबाग) 
प्रळाॊत दऱली :- 
  

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 सार्व. बाांधकामे 

(ऩ.ृक्र.41) 
भशाऩौय 
तनलाव 

(ऩ.ृक्र.42) 

200.00 
रष 

34.33 
रष 

165.67 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

01 
(ऩ.ृक्र.34) 

110.00 
रष 

90.42  
रष 

75.00 
रष 

“मषाऩौर शनळाश ” या ऱेखानशषावत 
रु.200.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून 
सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 
ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता सदर 
ऱेखानशषावतुन “प्रभाग सनमती ननधी क्र.1 
या ऱेखानशषावखाऱी रु.75.00 ऱऺ र् 
प्रभाग सनमती ननधी क्र.3 ” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.75.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

03 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

22.48  
रष 

75.00 
रष 

2 वर्कास 
आराखडा 
अांमऱबजार्णी 
(ऩ.ृक्र.46) 

भदशरा 
बलन 
फाॊधणे 

(ऩ.ृक्र.46) 

300.00 
रष 

- 300.00 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

नगयवेलक 
स्लेच्छा 
तनधी 

(ऩ.ृक्र.34) 

1500.0
0 रष 

425.07  
रष 

200.00 
रष 

“महषऱा िळन बाांधणे ” या ऱेखानशषावत 
रु.300.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून 
सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 
ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता सदर 
ऱेखानशषावतुन “नगरसेर्क ननधी ” या 
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या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ऱेखानशषावखाऱी रु.200.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

3 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

ज्मेष्ठ 
नागयीकाॊवा
ठी वलयॊगुऱा 
कें द्र तमाय 
कयणे. 

(ऩ.ृक्र.43) 

100.00 
रष 

3.95 रष 96.05 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

05 
(ऩ.ृक्र.34) 

120.00 
रष 

9.99 
रष 

80.00 
रष 

“ज्मेष्ठ नागयीकाॊवाठी वलयॊगुऱा कें द्र 
तमाय कयणे” या ऱेखानशषावत रु.100.00 
ऱऺ एर्ढी तरतुद असून सदर 
ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 ऩयतं 
होणारा खर्व ऩहाता सदर ऱेखानशषावतुन 
“प्रभाग सनमती ननधी क्र.5 या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.80.00 ऱऺ र् 
“प्रभाग सनमती ननधी क्र.4 या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.10.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

04 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

74.70  
रष 

10.00 
रष 

4 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

आय.टी.ओ. 
टॅ्रक 

फाॊधकाभ 
(ऩ.ृक्र.43) 

100.00 
रष 

- 100.00 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

06 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

138.96  
रष 

80.00 
रष 

“आय.टी.ओ. टॅ्रक फाॊधकाभ” या 
ऱेखानशषावत रु.100.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 
सदर ऱेखानशषावतुन “प्रभाग सनमती 
ननधी क्र.6 या ऱेखानशषावखाऱी रु.80.00 
ऱऺ र् “प्रभाग सनमती ननधी क्र.2 या 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 

120.00 
रष 

55.43  
रष 

15.00 
रष 
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या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
तनधी क्र. 

02 
(ऩ.ृक्र.34) 

ऱेखानशषावखाऱी रु.15.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

5 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

बाईंदय 
स्टेळन 

जैवर ऩाका  
वफ-ल/े जुन े
येल्ल ेपाटक 
(ऩ.ृक्र.42) 

50.00 
रष 

- 50.00 
रष 

बाजारऩेटा 
आणण 
कत्तऱखाने 
(ऩ.ृक्र.41) 

भाकेट 
फाॊधकाभ 
(ऩ.ृक्र.41) 

50.00  
रष 

50.00  
रष 

45.00 
रष 

“बाईंदय स्टेळन जैवर ऩाका  वफ - ल े/ 
जुन े येल्ल े पाटक” या ऱेखानशषावत 
रु.50.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून सदर 
ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 ऩयतं 
होणारा खर्व ऩहाता सदर ऱेखानशषावतुन 
“माकेट बाांधकाम ” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.45.00 ऱऺ र्गव होण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे.  
 

6 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

भशानगय 
ऩामरका 
भापा त 
शोडींग्ज, 

कॅन्टीमरलय 
उबायणे / 
रयषा 

150.00 
रष 

12.19 
रष 

137.81 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

भशाऩौय 
स्लेच्छा 

तनणाम तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

15.70  
रष 

80.00 
रष 

“भशानगय ऩामरका भापा त शोडींग्ज, 
कॅन्टीमरलय उबायणे/ रयषा स्टॅण्ड” या 
ऱेखानशषावत रु.150.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 
सदर ऱेखानशषावतुन “महाऩौर स्रे्च्छा 
ननणवय ननधी ” या ऱेखानशषावखाऱी 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

200.00 
रष 

74.70  
रष 

55.00 
रष 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.58 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
स्टॅण्ड 

(ऩ.ृक्र.43) 
04 

(ऩ.ृक्र.34) 
रु.80.00 ऱऺ र् “प्रभाग सनमती ननधी 
क्र.4 या ऱेखानशषावखाऱी रु.55.00 ऱऺ 
र्गव होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

7 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

नवलन 
गटाये/ नारे 
फाॊधकाभ/ 
ळावन 
अनुदान 
(ऩ.ृक्र.42) 

3500.0
0 रष 

2071.11 
रष 

1428.89 
रष 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

वलाधमभाम 
उत्वल / 
उद्घाटन े

भॊडऩ, राईट 
ल इतय 
व्मलस्था 
(ऩ.ृक्र.33) 

150.00 
रष 

145.22  
रष 

100.00 
रष 

“नवलन गटाये/ नारे फाॊधकाभ/ ळावन 
अनुदान” या ऱेखानशषावत रु.3500.00 
ऱऺ एर्ढी तरतुद असून सदर 
ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 ऩयतं 
होणारा खर्व ऩहाता सदर ऱेखानशषावतुन 
“वलाधमभाम उत्वल/ उद्घाटन े भॊडऩ, 
राईट ल इतय व्मलस्था” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.100.00 ऱऺ, 
“धोकादामक इभायती वॊयचनात्भक 
तऩावणी/ ऩरयषण” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.15.00 ऱऺ, “भनऩा वाला. इभायती 
देखबार दरुुस्ती ल इतय काभ”े या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.100.00 ऱऺ, “गटाये 
दरुूस्ती” या ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 
ऱऺ, “गटायालय झाकणे फववलणे” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.25.00 ऱऺ, “ळाऱा 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

धोकादामक 
इभायती 

वॊयचनात्भक 
तऩावणी / 
ऩरयषण 
(ऩ.ृक्र.33) 

15.00  
रष 

14.55  
रष 

15.00 
रष 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

भनऩा वाला. 
इभायती 
देखबार 

350.00 
रष 

350.00 
रष 

100.00 
रष 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.59 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
दरुुस्ती ल 
इतय काभ े
(ऩ.ृक्र.33) 

इभायत दरुूस्ती, तनगा” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.10.00 ऱऺ, 
“स्भळानबूभी/ दपनबूभी वलकाव खचा/ 
फाॊधकाभ कयणे” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.40.00 ऱऺ,  र् “ताॊत्रत्रक वल्रागाय 
पी” या ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 ऱऺ 
र्गव होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

गटाये 
दरुुस्ती 

(ऩ.ृक्र.33) 

300.00 
रष 

292.06  
रष 

50.00 
रष 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

गटायालय 
झाकणे 
फववलणे 
(ऩ.ृक्र.33) 

200.00 
रष 

79.66  
रष 

25.00 
रष 

भशवुरी 
मळषण 
वलबाग 
(ऩ.ृक्र.69) 

ळाऱा 
इभायत 
दरुुस्ती, 
तनगा 

(ऩ.ृक्र.69) 

25.00  
रष 

17.81  
रष 

10.00 
रष 

स्भळानबूभी 
(ऩ.ृक्र.41) 

स्भळानबुभी 
/ दपनबुभी 
वलकाव खचा 
/ फाॊधकाभ 

100.00 
रष 

99.05  
रष 

40.00 
रष 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.60 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
कयणे 

(ऩ.ृक्र.41) 
 

सार्व. 
बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

ताॊत्रत्रक 
वल्रागाय 

पी 
(ऩ.ृक्र.43) 

100.00 
रष 

91.64  
रष 

50.00 
रष 

8 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

नवलन यस्त े
/ डी. ऩी. 

योड 
फाॊधकाभ / 
ळावन 
अनुदान 

3500.0
0 रष 

1200.00 
रष 

2300.00 
रष 

वलकाव 
आयाखडा 
अॊभरफजाल
णी (ऩ.ृक्र.46) 

भुख्म 
कामाारम/ 
प्रबाग 

कामाारम 
पतनाचय 
व्मलस्था/ 
इभायत 

फाॊधकाभ ल 
इतय काभ े
कयणे. 

(ऩ.ृक्र.46) 

150.00 
रष 

150.00  
रष 

75.00 
रष 

“नवलन यस्त/े डी. ऩी. योड फाॊधकाभ/ 
ळावन अनुदान” या ऱेखानशषावत 
रु.3500.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून 
सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 
ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता सदर 
ऱेखानशषावतुन “भुख्म कामाारम/ प्रबाग 
कामाारम पतनाचय व्मलस्था/ इभायत 
फाॊधकाभ ल इतय काभे कयणे.” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.75.00 ऱऺ, 
“नगयवेलक स्लेच्छा तनधी ” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.90.00 ऱऺ, “वाला. 
इभायती/ मवग्नर/ जनयेटय/ मरफ्ट/ वर्शेष ननधी नगयवेलक 1500.0 425.07  90.00 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.61 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(ऩ.ृक्र.34) स्लेच्छा 

तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

0 रष रष रष कुरय/ वौयददल/े स्ट्रीट राईट वलद्मुत 
देखबार दरुुस्ती (वलद्मुत दरुुस्ती)” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 ऱऺ, “भाकेट 
फाॊधकाभ” या ऱेखानशषावखाऱी रु.60.00 
ऱऺ, र् “वाला. ळौचारम ल भुतायी 
देखबार / दरुूस्ती ल नुतनीकयण / 
वाप-वपाई (फाॊधकाभ / आयोग्म)” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.100.00 ऱऺ र्गव  
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

वलद्मुत 
दरुूस्ती  
(ऩ.ृक्र.38) 

वाला.इभायती 
/मवग्नर 
/जनयेटय/ 
मरफ्ट/ कुरय 
/ वौयददल े/ 
स्ट्रीट राईट 
वलद्मुत 
देखबार 
दरुुस्ती 
(वलद्मुत 
दरुुस्ती) 
(ऩ.ृक्र.38) 

250.00 
रष 

200.06  
रष 

50.00 
रष 

बाजारऩेटा 
आणण 
कत्तऱखाने 
(ऩ.ृक्र.41) 

भाकेट 
फाॊधकाभ 
(ऩ.ृक्र.41) 

50.00  
रष 

50.00  
रष 

60.00 
रष 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.62 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

वाला. 
ळौचारम ल 

भुतायी 
देखबार / 
दरुूस्ती ल 
नुतनीकयण 
/ वाप-
वपाई 

(फाॊधकाभ / 
आयोग्म) 
(ऩ.ृक्र.33) 

800.00 
रष 

420.43  
रष 

100.00 
रष 

 

9 नवर्न वर्द्युत 
कामे (ऩ.ृक्र.47) 

मवग्नर 
मॊत्रणा 
(नवलन 
वलद्मुत 
काभ)े 

(ऩ.ृक्र.47) 

100.00 
रष 

- 100.00 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

नगयवेलक 
स्लेच्छा 
तनधी 

(ऩ.ृक्र.34) 

1500.0
0 रष 

425.07  
रष 

60.00 
रष 

“मवग्नर मॊत्रणा (नवलन वलद्मुत काभे)” 
या ऱेखानशषावत रु.100.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 
सदर ऱेखानशषावतुन “नगरसेर्क ननधी ” 
या ऱेखानशषावखाऱी रु.60.00 ऱऺ र् 
“प्रभाग सनमती ननधी क्र.2 या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.20.00 ऱऺ र्गव 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

02 

120.00 
रष 

55.43  
रष 

20.00 
रष 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.63 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(ऩ.ृक्र.34) होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

1
0 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

वौय उजाा 
तनधी / 
एर.ई.डी. 
फववलणे 
(ऩ.ृक्र.34) 

150.00 
रष 

6.83 रष 143.16 वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

उऩभशाऩौय 
स्लेच्छा 

तनणाम तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

125.00 
रष 

- 50.00 
रष 

“वौय उजाा तनधी/ एर.ई.डी. फववलणे” 
या ऱेखानशषावत रु.150.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 
सदर ऱेखानशषावतुन “उऩ महाऩौर 
स्रे्च्छा ननणवय ननधी ” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 ऱऺ, 
“सभाऩती, स्थायी सनमती स्रे्च्छा 
ननणवय ननधी ” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.50.00 ऱऺ र् “प्रभाग सनमती ननधी 
क्र.2 या ऱेखानशषावखाऱी रु.25.00 ऱऺ 
र्गव होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

वबाऩती, 
स्लेछा 

तनणाम तनधी  
(ऩ.ृक्र.34) 

100.00 
रष 

97.04  
रष 

50.00 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग 
वमभती 
तनधी क्र. 

02 
(ऩ.ृक्र.34) 

120.00 
रष 

55.43  
रष 

25.00 
रष 

र्रीऱप्रमाणे ऩुनववर्ननयोजन ऩत्रकाव भान्मता मेत आशे. 
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धलृककळोय ऩाटीर :- 

 भाझ ेअनुभोदन आशे.  

तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ, भाझी एक वुचना आशे.  

भा. भशाऩौय :- 
 ढलण भॅडभ वुचना भाॊडा. 
तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ आस्थाऩना वलबागातपा  फमाचळा अळा ऩामरकेच्मा भारकीच्मा लास्त ुफाॊधण्माच ेकाभ 

चार ूआशे. ऩयॊत ुकाशी लास्तुच्मा त्मा ठेकेदायाॊना ककॊ ला लास्तुच ेफाॊधकाभ ऩूणा शोण्मावाठी लऴा लऴा त्माॊची फीर 

शी तयतुद नवल्माभुऱे तयतुद कयामरा वाॊगगतरेरी अवताना देखीर केरी न गेल्माभुऱे त े फाॊधकाभ 

ऩामरकेची ऩरयजस्थतीभध्मे ऩामरकेची फाॊधकाभ ेफॊद आशेत. ती फाॊधकाभ ेऩूणा शोण्मावाठी त्माॊची लऴा लऴा फीरे 

ऩेंडीॊग आशेत. तय 50 राख शी तयतुद जी केरेरी आशे ती 50 राख तयतूद ऩुयेळी नवून त्माची तयतूद एक 

कयोडऩमतं लाढवलण्मात माली तय ऩामरकेच्मा लास्त ु ह्रा लऴाानुलऴा तयतुदीॊभुऱे ऩडून आशेत त्मा ऩूणा शोऊ 

ळकतीर. त्माभुऱे आऩल्मारा वलनॊती आशे की 50 राखालरुन त्माची अभाऊॊ ट कयण्मात माली. 
भा. भशाऩौय :- 
 कोणत्मा शेडभध्मे? 

तनरभ ढलण :- 

 फाॊधकाभ. 

प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ लाचरेल्मा ठयालाभध्मे वुचना अॅड करुन घेता मेणाय नाशी. माची कृऩमा नोंद घ्माली. 
तनरभ ढलण :- 

 का कयता मेणाय नाशी. शे ऩण वलधामक काभ आशे ना. आणण यस्त्मालयच े पेरयलारे लाढत आशेत. 

लऴाानुलऴा ती भाकेटची काभ ेफॊद ऩडरेरी  आशेत. 

प्रळाॊत दऱली :- 
 शे जे ऩुनातनमोजन ऩत्रकाव भान्मता ददरेरी आशे त्माभध्मे वगऱे आरेरे आशे. कृऩमा लेगऱी वुचना 
भाॊडामची आलश्मकता नाशी. जया वभजुन घ्मा.  
तनरभ ढलण :- 

 भशाऩामरका आणण स्लत:च ेनगयवेलक आणण फागेच ेमाच्मा तनधी आशेत त्मा लैमजक्तक आशेत त्मा 
तनधी तुम्शारा करुन.................. 

प्रळाॊत दऱली :- 
 लैमजक्तक  कुठरेशी नाशी. भशाऩौय तनलाव शे भदशरा बलन त्मातशी आऩण तयतुद केरेरी आशे. 

तनरभ ढलण :- 

 भशाऩामरकेच ेजे भाकेट फाॊधतात ततथरे कपयेलारे उठतीर पेरयलाल्माॊना आऩण यस्त ेभोकऱे करुन 

देऊ ळकतो. अळा ऩध्दतीन ेजय काभे अळी जय यखडत यादशरी  तय शे वगऱे प्रश्न भशाऩामरकेच ेलाढतच 

याशणाय आशेत.  

भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा ढलणताई आऩण केरेरी वुचना मोग्म आशे. ऩण प्रळावनारा तवॊ लाटत े की 
आऩणारा तयतुद कभी ऩडत ेतय ऩुढच्मा भशावबेभध्मे ऩुन्शा तवा प्रस्ताल प्रळावनाच्मा भाध्मभातून मेऊ 

ळकतो. आता वध्मा आऩण तवा तनमोजन केरेरे आशे. आणण ठयाल शी झारेरा आशे. त्माच्माभुऱे आऩण 

आजच्मा ठयालारा भान्मता देऊ मा.  
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तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ प्रश्न आता तुभच्मा वभोय ठेलरेरा आशे. 

भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा लाटते प्रळावनान ेत्माफाफत खरुावा कयाला. खाॊत्रफत वाशेफ आऩण जया खरुावा कया.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 

 भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीन ेफोरतो, भा. तनरभताई ढलण माॊनी जी वुचना केरी शोती त्माप्रभाणे आऩण 

गोऴलाया ददरेरा आशे आणण कुठल्मा तयी काभाकरयता ऩैव ेतनधी कभी ऩडणाय अवेर तय आम्शी लेऱोलेऱी 
अवे वलऴम आणत जाऊ. 

भा. भशाऩौय :- 
 फयोफय आशे.  

गगता जैन :- 

 भशाऩौय भॅडभ भरा पक्त एक प्रश्न वलचायामचा आशे दोन तीन लास्तू अळा आशेत ज्माची आऩण 

ऩूलाऩयलानगी घेतरी नाशी. ळौचारम तोडामच े आदेळ आरे वफस्टेळनन े आऩण ऩूला ऩयलानगी मळलाम 

फाॊधामच ेकाभ चार ू केरे आशे आता त ेस्थगगती आरी आशे. भग आता कयामच ेकाम अळी लास्त ू जेव्शा 
आऩरे अगधकायी एक  ऩण ऩयलानगी मळलाम आऩरी अळी एक लास्त ूचार ूकरुन टाकतात. काभे चारू करुन 

टाकतात आणण जरूयी काभारा तुम्शी वाॊगतात आभच्माकड ेऩैव ेनाशीत. भग आम्शारा काम वाॊगामच.े 

भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे खाॊत्रफत वाशेफ फोरा.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 

 भॅडभ बाईंदय ऩजश्चभ स्टेळनरा जे काभ चार ूआशे त ेयेल्ले ऩजश्चभच्मा ऩयलानगीन ेचार ूआशे त्मान े

ददरेल्मा ऩयलानगीनूवाय वुरु आशे.  

गगता जैन :- 

 वॉल्ट डडऩाटाभेंट. 

ददऩक खाॊत्रफत :- 

 वॉल्ट डडऩाटाभेंटच्मा जागेलय जे काभ आशे त ेआऩण वरु केरेरे नाशी भॅडभ. त ेस्थगगत केरे आशे. 

आणण त ेवोडून आणण ऩूणाच त ेकाभ आऩण स्थगगत केरेरे आशे. आऩल्मा वोफत त्माची उद्मा वगऱीच 

ऩाशणी कयण्मात मेणाय आशे. भरा लाटत े10.30 च्मा टाईभ अततरयक्त आमकु्त आणण आऩण घेतरेरा आशे. 

त े उद्मा आऩण ऩाशणी करुन त्माफाफत तनणाम घेणाय आशोत ऩुढचा. ऩयॊत ु जे काभ चार ूआशे त े येल्ल े

वलबागाची ऩयलानगी घेऊन त्माॊच्माळी एभ.ओ.म.ू करुनच चार ूआशे भॅडभ.  

गगता जैन :- 

 ळौचारम ब्रीजच्मा खारी आशे. तोडण्माचा आदेळ आरा आशे.  

ददकऩ खाॊत्रफत :- 

 कामळमभया उड्डाणऩुराखारी ना.  
गगता जैन :- 

 शो.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 

 कामळमभया उड्डाण ऩुराखारी जेव्शा गडकयी वाशेफ आरे शोत ेतेव्शाच त्माॊनी त ेभशाऩौय भॅडभरा 
तेव्शाचा काभावाठी एन.ओ.वी. च ेऩत्र शॅन्ड ओव्शय केरे शोत.े पक्त त्मा डडऩाटाभेंटळी एभ.ओ.म ूजो कयामचा 
आशे तो यादशरेरा आशे. त्माभुऱे ततथऩमतं आऩणत ेकाभ स्थगगत केरेरे आशे.  
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गगता जैन :- 

 त्मा तोडामच्मा आधी म्शणजे ज्मा ज्मा लास्त ूभी शे एक दोन उदाशयण ददरे. आऩण ऩाठऩुयाला कयत 

नाशी आणण त्माआधी काभ चार ूकयतात. शे कोणाच्मा दफालाखारी चार ूकयतात त ेभरा भादशत नाशी. ऩण 

शी ऩध्दत आता थाॊफला. आमुक्त वाशेफ आऩण ऩण फवरे आशेत. भी ऩयत वाॊगणाय की भशाऩामरकेच ेनाशीत 

शे जनतेच ेऩैव ेआशेत. तुम्शारा आता ततथे भेट्रो शोत आशे त्मा जॉगवा ऩाका लय तुम्शी 6.5 राखाच ेटाईल्व 

टाकत आशेत त ेआता दोन तीन भदशन्मात ऩयत तुटणाय आशे आणण ती भेट्रो तेव्शाऩावून ऩाव झारेरी आशे 

म्शणजे आऩरे अगधकायी जेव्शा काशी काभ ऩाव कयतात तेव्शा त ेचौकळी कयत नाशी का? ककती गयजेच ेआशे 

ककती नाशी. भरा शे दोन तीन उदाशयण द्माली रागरी कायण जे झारेरे आशे त ेकाम भी भाॊडू ळकत नाशी. 
ऩण अॅटरीव 2-3 उदाशयण तुभच्मा तनदाळनाव आणून ऩुढे शे शोऊ नमे कायण त ेझारे आशे भी ऩयत वाॊगत 

त्माचा रयव्शवा नाशी ऩण शे जे आऩण कयतो शी जी आऩरी ऩध्दत आशे ती चकुीची आशे. आणण त्मात वुधाय 
आणामची गयज काम. कुठेतयी आमुक्त वाशेफ मळस्त आणा. जोऩमतं 100 टक्के तुम्शारा त्माकाभाची खात्री 
शोत नाशी तोऩमतं लका  ऑडाय देऊ नमे.  

भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ फोरा.  
भा. आमुक्त :- 

 भॅडभ आऩण भाॊडरेरी वूचना आम्शी ऑरयेडी रषात घेतरेरी आशे आणण त्माच्मानुवाय इथनू ऩूढे 

जी काशी काभ ेशोतीर प्रस्तावलत काभे अवतीर त्माची ऩूणा ळशातनळा करुन वॊफॊगधत एन.ओ.वी. घेऊनच 

आऩण ऩुढची काभे कयणाय आशोत.  

भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल वलाानुभते भॊजूय. वगचल वाशेफ ऩूढचा वलऴम घ्मा.  
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प्रकयण क्र. 36 :- 
 ऩुनावलतनमोजन ऩत्रकाव भान्मता देणेफाफत. (वाला. फाॊधकाभ वलबाग) 
ठयाल क्र. 27 :- 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 सार्व. बाांधकामे 

(ऩ.ृक्र.41) 
भशाऩौय 
तनलाव 

(ऩ.ृक्र.42) 

200.00 
रष 

34.33 
रष 

165.67 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 01 
(ऩ.ृक्र.34) 

110.00 
रष 

90.42  
रष 

75.00 
रष 

“मषाऩौर शनळाश ” या ऱेखानशषावत 
रु.200.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून 
सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 
ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता सदर 
ऱेखानशषावतुन “प्रभाग सनमती ननधी क्र.1 
या ऱेखानशषावखाऱी रु.75.00 ऱऺ र् 
प्रभाग सनमती ननधी क्र.3 ” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.75.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 03 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

22.48  
रक्ऴ 

75.00 
रष 

2 वर्कास 
आराखडा 
अांमऱबजार्णी 
(ऩ.ृक्र.46) 

भदशरा 
बलन 
फाॊधणे 

(ऩ.ृक्र.46) 

300.00 
रष 

- 300.00 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

नगयवेलक 
स्लेच्छा तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

1500.0
0 रष 

425.07  
रष 

200.00 
रष 

“महषऱा िळन बाांधणे ” या ऱेखानशषावत 
रु.300.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून 
सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 
ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता सदर 
ऱेखानशषावतुन “नगरसेर्क ननधी ” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.200.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.68 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 सार्व. बाांधकामे 

(ऩ.ृक्र.41) 
ज्मेष्ठ 

नागयीकाॊवा
ठी वलयॊगुऱा 
कें द्र तमाय 
कयणे. 

(ऩ.ृक्र.43) 

100.00 
रष 

3.95 रष 96.05 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 05 
(ऩ.ृक्र.34) 

120.00 
रष 

9.99 
रष 

80.00 
रष 

“ज्मेष्ठ नागयीकाॊवाठी वलयॊगुऱा कें द्र 
तमाय कयणे” या ऱेखानशषावत रु.100.00 
ऱऺ एर्ढी तरतुद असून सदर 
ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 ऩयतं 
होणारा खर्व ऩहाता सदर ऱेखानशषावतुन 
“प्रभाग सनमती ननधी क्र.5 या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.80.00 ऱऺ र् 
“प्रभाग सनमती ननधी क्र.4 या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.10.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्य. 04 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

74.70  
रष 

10.00 
रष 

4 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

आय.टी.ओ. 
टॅ्रक 

फाॊधकाभ 
(ऩ.ृक्र.43) 

100.00 
रष 

- 100.00 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 06 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

138.96  
रष 

80.00 
रष 

“आय.टी.ओ. टॅ्रक फाॊधकाभ” या 
ऱेखानशषावत रु.100.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 
सदर ऱेखानशषावतुन “प्रभाग सनमती 
ननधी क्र.6 या ऱेखानशषावखाऱी रु.80.00 
ऱऺ र् “प्रभाग सनमती ननधी क्र.2 या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.15.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 02 
(ऩ.ृक्र.34) 

120.00 
रष 

55.43  
रष 

15.00 
रष 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.69 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 सार्व. बाांधकामे 

(ऩ.ृक्र.41) 
बाईंदय 
स्टेळन 

जैवर ऩाका  
वफ-ल/े जुन े
येल्ल ेपाटक 
(ऩ.ृक्र.42) 

50.00 
रष 

- 50.00 
रष 

बाजारऩेटा 
आणण 
कत्तऱखाने 
(ऩ.ृक्र.41) 

भाकेट 
फाॊधकाभ 
(ऩ.ृक्र.41) 

50.00  
रष 

50.00  
रष 

45.00 
रष 

“बाईंदय स्टेळन जैवर ऩाका  वफ - ल े/ 
जुन े येल्ल े पाटक” या ऱेखानशषावत 
रु.50.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून सदर 
ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 ऩयतं 
होणारा खर्व ऩहाता सदर ऱेखानशषावतुन 
“माकेट बाांधकाम ” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.45.00 ऱऺ र्गव होण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे.  

6 सार्व. बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

भशानगय 
ऩामरका 
भापा त 
शोडींग्ज, 

कॅन्टीमरलय 
उबायणे / 
रयषा 
स्टॅण्ड 

(ऩ.ृक्र.43) 

150.00 
रष 

12.19 
रष 

137.81 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

भशाऩौय 
स्लेच्छा तनणाम 

तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

15.70  
रष 

80.00 
रष 

“भशानगय ऩामरका भापा त शोडींग्ज, 
कॅन्टीमरलय उबायणे/ रयषा स्टॅण्ड” या 
ऱेखानशषावत रु.150.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 
सदर ऱेखानशषावतुन “महाऩौर स्रे्च्छा 
ननणवय ननधी ” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.80.00 ऱऺ र् “प्रभाग सनमती ननधी 
क्र.4 या ऱेखानशषावखाऱी रु.55.00 ऱऺ 
र्गव होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 04 
(ऩ.ृक्र.34) 

200.00 
रष 

74.70  
रष 

55.00 
रष 

7 सार्व. बाांधकामे नवलन 3500.0 2071.11 1428.89 बाांधकामे वलाधमभाम 150.00 145.22  100.00 “नवलन गटाये/ नारे फाॊधकाभ/ ळावन 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.70 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(ऩ.ृक्र.41) गटाये/ नारे 

फाॊधकाभ/ 
ळावन 
अनुदान 
(ऩ.ृक्र.42) 

0 रष रष रष (ऩ.ृक्र.33) उत्वल / 
उद्घाटन े

भॊडऩ, राईट 
ल इतय 
व्मलस्था 
(ऩ.ृक्र.33) 

रष रष रष अनुदान” या ऱेखानशषावत रु.3500.00 
ऱऺ एर्ढी तरतुद असून सदर 
ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 ऩयतं 
होणारा खर्व ऩहाता सदर ऱेखानशषावतुन 
“वलाधमभाम उत्वल/ उद्घाटन े भॊडऩ, 
राईट ल इतय व्मलस्था” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.100.00 ऱऺ, 
“धोकादामक इभायती वॊयचनात्भक 
तऩावणी/ ऩरयषण” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.15.00 ऱऺ, “भनऩा वाला. इभायती 
देखबार दरुुस्ती ल इतय काभ”े या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.100.00 ऱऺ, “गटाये 
दरुूस्ती” या ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 
ऱऺ, “गटायालय झाकणे फववलणे” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.25.00 ऱऺ, “ळाऱा 
इभायत दरुूस्ती, तनगा” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.10.00 ऱऺ, 
“स्भळानबूभी/ दपनबूभी वलकाव खचा/ 
फाॊधकाभ कयणे” या ऱेखानशषावखाऱी 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

धोकादामक 
इभायती 

वॊयचनात्भक 
तऩावणी / 
ऩरयषण 
(ऩ.ृक्र.33) 

15.00  
रष 

14.55  
रष 

15.00 
रष 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

भनऩा वाला. 
इभायती 
देखबार 
दरुुस्ती ल 
इतय काभ े
(ऩ.ृक्र.33) 

350.00 
रष 

350.00 
रष 

100.00 
रष 

बाांधकामे गटाये दरुुस्ती 300.00 292.06  50.00 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.71 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(ऩ.ृक्र.33) (ऩ.ृक्र.33) रष रष रष रु.40.00 ऱऺ,  र् “ताॊत्रत्रक वल्रागाय 

पी” या ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 ऱऺ 
र्गव होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

गटायालय 
झाकणे 
फववलणे 
(ऩ.ृक्र.33) 

200.00 
रष 

79.66  
रष 

25.00 
रष 

भशवुरी 
मळषण 
वलबाग 
(ऩ.ृक्र.69) 

ळाऱा इभायत 
दरुुस्ती, तनगा 
(ऩ.ृक्र.69) 

25.00  
रष 

17.81  
रष 

10.00 
रष 

स्भळानबूभी 
(ऩ.ृक्र.41) 

स्भळानबुभी / 
दपनबुभी 

वलकाव खचा / 
फाॊधकाभ 
कयणे 

(ऩ.ृक्र.41) 

100.00 
रष 

99.05  
रष 

40.00 
रष 

सार्व. 
बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.41) 

ताॊत्रत्रक 
वल्रागाय पी 
(ऩ.ृक्र.43) 

100.00 
रष 

91.64  
रक्ऴ 

50.00 
रष 

8 सार्व. बाांधकामे नवलन यस्त े 3500.0 1200.00 2300.00 वलकाव भुख्म 150.00 150.00  75.00 “नवलन यस्त/े डी. ऩी. योड फाॊधकाभ/ 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.72 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(ऩ.ृक्र.41) / डी. ऩी. 

योड 
फाॊधकाभ / 
ळावन 
अनुदान 

0 रष रष रष आयाखडा 
अॊभरफजाल
णी 
(ऩ.ृक्र.46) 

कामाारम/ 
प्रबाग 

कामाारम 
पतनाचय 
व्मलस्था/ 
इभायत 

फाॊधकाभ ल 
इतय काभ े
कयणे. 

(ऩ.ृक्र.46) 

रष रष रष ळावन अनुदान” या ऱेखानशषावत 
रु.3500.00 ऱऺ एर्ढी तरतुद असून 
सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 मार्व 2021 
ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता सदर 
ऱेखानशषावतुन “भुख्म कामाारम/ प्रबाग 
कामाारम पतनाचय व्मलस्था/ इभायत 
फाॊधकाभ ल इतय काभे कयणे.” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.75.00 ऱऺ, 
“नगयवेलक स्लेच्छा तनधी ” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.90.00 ऱऺ, “वाला. 
इभायती/ मवग्नर/ जनयेटय/ मरफ्ट/ 
कुरय/ वौयददल/े स्ट्रीट राईट वलद्मुत 
देखबार दरुुस्ती (वलद्मुत दरुुस्ती)” या 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

नगयवेलक 
स्लेच्छा तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

1500.0
0 रष 

425.07  
रष 

90.00 
रष 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.73 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
वलद्मुत 
दरुूस्ती  
(ऩ.ृक्र.38) 

वाला.इभायती 
/मवग्नर 
/जनयेटय/ 
मरफ्ट/ कुरय / 
वौयददल े/ 
स्ट्रीट राईट 
वलद्मुत 
देखबार 
दरुुस्ती 
(वलद्मुत 
दरुुस्ती) 
(ऩ.ृक्र.38) 

250.00 
रष 

200.06  
रष 

50.00 
रष 

ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 ऱऺ, “भाकेट 
फाॊधकाभ” या ऱेखानशषावखाऱी रु.60.00 
ऱऺ, र् “वाला. ळौचारम ल भुतायी 
देखबार / दरुूस्ती ल नुतनीकयण / 
वाप-वपाई (फाॊधकाभ / आयोग्म)” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.100.00 ऱऺ र्गव  
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

बाजारऩेटा 
आणण 
कत्तऱखाने 
(ऩ.ृक्र.41) 

भाकेट 
फाॊधकाभ 
(ऩ.ृक्र.41) 

50.00  
रष 

50.00  
रष 

60.00 
रष 

बाांधकामे 
(ऩ.ृक्र.33) 

वाला. ळौचारम 
ल भुतायी 
देखबार / 

800.00 
रष 

420.43  
रष 

100.00 
रष 

 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.74 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
दरुूस्ती ल 

नुतनीकयण / 
वाप-वपाई 
(फाॊधकाभ / 
आयोग्म) 
(ऩ.ृक्र.33) 

9 नवर्न वर्द्युत 
कामे (ऩ.ृक्र.47) 

मवग्नर 
मॊत्रणा 
(नवलन 
वलद्मुत 
काभ)े 

(ऩ.ृक्र.47) 

100.00 
रष 

- 100.00 
रष 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

नगयवेलक 
स्लेच्छा तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

1500.0
0 रष 

425.07  
रष 

60.00 
रष 

“मवग्नर मॊत्रणा (नवलन वलद्मुत काभे)” 
या ऱेखानशषावत रु.100.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 
सदर ऱेखानशषावतुन “नगरसेर्क ननधी ” 
या ऱेखानशषावखाऱी रु.60.00 ऱऺ र् 
“प्रभाग सनमती ननधी क्र.2 या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.20.00 ऱऺ र्गव 
होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 02 
(ऩ.ृक्र.34) 

120.00 
रष 

55.43  
रष 

20.00 
रष 

1
0 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

वौय उजाा 
तनधी / 
एर.ई.डी. 
फववलणे 

150.00 
रष 

6.83 रष 143.16 वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

उऩभशाऩौय 
स्लेच्छा तनणाम 

तनधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

125.00 
रष 

- 50.00 
रष 

“वौय उजाा तनधी/ एर.ई.डी. फववलणे” 
या ऱेखानशषावत रु.150.00 ऱऺ एर्ढी 
तरतुद असून सदर ऱेखानशषावखाऱी 31 
मार्व 2021 ऩयतं होणारा खर्व ऩहाता 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.75 

या शऴवाातुन ह्या शऴवाात 

अ.
क्र. 

प्रधान, गौण ळ 
तऩशऴऱळार 

शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक 
शेळा ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

उऩऱब्ध 
शऴल्ऱक 

प्रधान, गौण 
ळ 

तऩशऴऱळार 
शऴवा 

बाांधकाम 
वळवयक शेळा 

ळगैरे 

मुल 
अनुदान 

आज 
तारखे 
ऩयंतचे 
खचा 

प्रस्तावळत 
ळाढीची 
रक्कम 

अशिप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(ऩ.ृक्र.34) वर्शेष ननधी 

(ऩ.ृक्र.34) 
वबाऩती, 

स्लेछा तनणाम 
तनधी  

(ऩ.ृक्र.34) 

100.00 
रष 

97.04  
रष 

50.00 
रष 

सदर ऱेखानशषावतुन “उऩ महाऩौर 
स्रे्च्छा ननणवय ननधी ” या 
ऱेखानशषावखाऱी रु.50.00 ऱऺ, 
“सभाऩती, स्थायी सनमती स्रे्च्छा 
ननणवय ननधी ” या ऱेखानशषावखाऱी 
रु.50.00 ऱऺ र् “प्रभाग सनमती ननधी 
क्र.2 या ऱेखानशषावखाऱी रु.25.00 ऱऺ 
र्गव होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

वर्शेष ननधी 
(ऩ.ृक्र.34) 

प्रबाग वमभती 
तनधी क्र. 02 
(ऩ.ृक्र.34) 

120.00 
रष 

55.43  
रष 

25.00 
रष 

र्रीऱप्रमाणे ऩुनववर्ननयोजन ऩत्रकाव भान्मता मेत आशे. 
 

वुचक :- श्री. प्रळाॊत दऱली   अनुभोदन :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
 
 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.76 

नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्र. 37, भशानगयऩामरकेच ेवलवलध वलबागाच ेअमबरेख स्कॅतनॊग डडजीटामझळेन 
कयणेकाभी खचााव भॊजूयी मभऱणेफाफत. 
धलृककळोय ऩाटीर :- 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका मिमिध मिभागांचे अमभिेख स्कॅननग ि मडजीटायझेशन करणे आिश्यक आहे 
त्यािळेु मिरा भाईंदर िहानगरपामिका RFP for scanning and digitization of records of Mira Bhaindar 
Municipal Corporation करणेकािी जनेु दस्ताऐिज ि 5 िर्ष कािािधीत नमिन मनिाण होणारे दस्तािेज स्कॅननग 
ि मडजीटायझेशन करणेकरी ता M/S. Genius Infotech यांची मनमिदा 5 िरे् कािािधीकरीता खािीि दराप्रिाणे 
िंजरु आहे. 
 

Sr. No. Particular Rate per Unit in Rs. 
(+ GST) 

A Document Scanning and Digitization Cost  
A4/Legal 0.61 
A3 1.22 
A2 1.22 
A1 2.44 

 

 िहापामिकेच्या मिमिध मिभागांची  दस्ताऐिज स्कॅननग ि मडजीटायझेशन कराियाचे असल्याने पढुीि 
उिषरीत कािािधीकरीता रु.2.50 कोटीच्या खचास िा. आयकु्त यांनी िंजरुी मदल्याने िा. आयकु्त यांचा प्रस्ताि िंजरु 
करीत आहे असा िी ठराि िांडत आहे. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  

भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म धलृककळोय ऩाटीर माॊनी भाॊडरेरा ठयाल वलाानुभत ेभॊजूय कयण्माॊत मेत आशे.  

प्रकयण क्र. 37 :- 
 भशानगयऩामरकेच ेवलवलध वलबागाच ेअमबरेख स्कॅतनॊग डडजीटामझळेन कयणेकाभी खचााव 
भॊजूयी मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. 28 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका मिमिध मिभागांचे अमभिेख स्कॅननग ि मडजीटायझेशन करणे आिश्यक आहे 
त्यािळेु मिरा भाईंदर िहानगरपामिका RFP for scanning and digitization of records of Mira Bhaindar 
Municipal Corporation करणेकािी जनेु दस्ताऐिज ि 5 िर्ष कािािधीत नमिन मनिाण होणारे दस्तािेज स्कॅननग 
ि मडजीटायझेशन करणेकरी ता M/S. Genius Infotech यांची मनमिदा 5 िरे् कािािधीकरीता खािीि दराप्रिाणे 
िंजरु आहे. 
 

Sr. No. Particular Rate per Unit in Rs. 
(+ GST) 

A Document Scanning and Digitization Cost  
A4/Legal 0.61 
A3 1.22 
A2 1.22 
A1 2.44 

 

 िहापामिकेच्या मिमिध मिभागांची  दस्ताऐिज स्कॅननग ि मडजीटायझेशन कराियाचे असल्याने पढुीि 
उिषरीत कािािधीकरीता रु.2.50 कोटीच्या खचास िा. आयकु्त यांनी िंजरुी मदल्याने िा. आयकु्त यांचा प्रस्ताि िंजरु 
करीत आहे असा िी ठराि िांडत आहे. 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.77 

वुचक :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर  अनुभोदन :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्र. 38, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापा त ऩोरीव आमुक्तारम ल ऩोरीव उऩआमुक्त 
कामाारमावाठी जागा बाड्माने देणे ल खचााव कामोत्तय भान्मता देणेफाफत.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशायाष्ट्र ळावन गशृवलबागाकडीर ळावन तनणाम क्र .7316/प्र.क्र.104/ऩोर-3 दद.13/9/2019 
अन्लमे मभया बाईंदय लवई वलयाय ऩोमरव आमुक्तारम तनभााण कयण्माव ळावनाने भान्मता ददरेरी 
आशे. वदय ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी बाडमाने जागा उऩरब्ध करून देण्मावाठी भा . 
भशावबेऩुढे प्रस्ताल वादय कयण्मात आरा शोता . भा. भशावबा दद .31/01/2020 ठयाल क्र .97 अन्लमे 
भा. भशावबेने ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी जागा उऩरब्ध करून देण्मावाठी भा. भशाऩौय माॊच्मा 
अध्मषतेखारी वमभतीची स्थाऩना केरी . वदय वमभतीभध्मे आमुक्त , उऩभशाऩौय, वबाऩती स्थामी 
वमभती, वबागशृ नेता, वलयोधी ऩषनेता, वलाऩषीम गटनेते, ळशय अमबमॊता, कामाकायी अमबमॊता माॊचा 
वभालेळ शोता. वदय वमभतीची दद .07/09/2020 योजी फैठक शोऊन खारीर तनणाम एकभताने घेण्मात 
आरे. 

1) ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी मभयायोड (ऩूला) ळाॊती गाडान , वेक्टय 5, याष्ट्रवॊत 
आचामा श्री ऩद्मवागय वुयश्लयजी बलन शी ऩूणा इभायत रयकाभी करुन दोन लऴा भुदतीवाठी 
भनऩाच्मा तनमभानूवाय बडमाने देण्मात माली . माफाफत बाड ेदयाचा कयायनाभा कयण्मात 
माला. 

2) मभयायोड (ऩूला) कनकीमा भधीर आयषण क्र .249 शी इभायत ऩोमरव उऩआमुक्त 
कामाारमावाठी रयकाभी करुन दोन लऴा भुदतीवाठी भनऩाच्मा तनमभानूवाय बाडमाने देण्मात 
माली माफाफत बाड ेदयाचा कयायनाभा कयण्मात माला. 

3) ऩोमरव आमुक्तरमावाठी ळावनाने भॊजुय केरेल्मा आयषण क्र .324 भधीर 11815 
चौभीटय शी जागा ऩोमरव वलबागाने वॊऩादीत करुन वदय जागेलय इभायत फाॊधण्माने काभ 
तातडीने वुरू कयाल.े 

4) वद्माजस्थतीत मभयायोड (ऩूला) ळाॊतीगाडान, वेक्टय 5 मेथीर याष्ट्रवॊत आचामा श्री . ऩद्मवागय 
वुयश्लयजी बलन इभायतीभधीर कामाारमे खारीर दठकाणी स्थराॊतयीत कयण्मात मालीत. 

5) बाईंदय ऩजश्चभ मेथीर अऩय तशमवरदाय कामाारमावाठी ऩदशरा भजरा बाडमाने ददरेरा 
अवुन तऱ भजल्मालय वतेु कयालमाचा अवल्माने वदय जागा बाडमाने देण्मात माली. 

6) ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी भशानगयऩामरकेभापा त कॊ त्राटदायाच्मा लावऴाक भॊजुय 
दयाने वदय कामाारमातीर आलश्मक काभे वुरु करुन कामाारम तमाय कयण्मात माल.े 

7) मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा यस्ता रुॊ दीकयणात नमानगय  मेथीर जुने ऩोमरव स्टेळन 
इभायत, बाईंदय (ऩ.) ऩोमरव स्टेळन वभोयीर भॊदीय , कामळमभया ऩोमरव स्टेळन वभोयीर 
गोडालुन ल कुॊ ऩणमबॊत फागधत शोत आशे . कामळमभया उड्डाणऩुराखारीर कामळमभया ऩोमरव 
स्टेळनची अवरेरी लाशने , एभआमडीवी मेथीर ईएवआमवी शॉस्ऩीटर च्मा जागेतीर 
लाशतुक वलबागा ची ऩाकींग इत्मादी घोडफॊदय वव्शे क्र . 233 भध्मे मळफ्ट करुन लयीर 
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प्रभाणे वला जागा भशानगयऩामरकेव रयकाभी करुन देण्मात माव्मात . माफाफत ऩोमरव 
वलबागाने त्लयीत कामालाशी कयाली. 

8) भा. आमुक्त माॊनी लयीर प्रभाणे तनणामाची अॊभरफजालणी कयाली. 
 वदय तनणामानूवाय ऩोमरव आमुक्त ल ऩोमरव उऩआमुक्त कामाारमाकयीता तवेच इतय 

कामाारमाॊना स्थराॊतयीत करून जागा उऩरब्ध करून देण्मात आरेल्मा अवून भनऩाच्मा वदय 
इभायतीच्मा दरुुस्तीवाठी रु .49,96,350/- यकभेच ेल आमुक्तारम कामाारमावाठी भॊजूय दयाने  
रु.55,07,900/- यकभेच ेअॊदाजऩत्रक करून काभ वु रू कयण्मात आरेरे आशे . वदय अॊदाजऩत्रकीम 
खचााव ल आलश्मक तयतुद ऩुनावलतनमोजना व्दाये उऩरब्ध कयण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे. 

  भा. भशाऩौय माॊच्मा अध्मषतेखारी गठीत वमभतीने घेतरेल्मा तनणामाॊना कामोत्तय भान्मता 
देण्मात मेत अवून तनणामानूवाय ऩोमरव आमुक्त , ऩोमरव उऩआमुक्त , उऩ तनफॊधक वशकायी वॊस्था , 
वशदयु्मभ तनफॊधक नोंदणी वलबाग , अप्ऩय तशमवरदाय , भशवूर तनलडणूक कामाारम मा वला 
कामाारमाॊना नव्माने ददरेल्मा जागेच ेळावकीम दयाने बाड ेआकायण्माव देणखर भान्मता देण्मात मेत 
आशे. 
डडम्ऩर भेशता :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  

धलृककळोय ऩाटीर :- 

 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त वाशेफ मभया बाईंदय, लवई वलयाय ऩोमरव आमुक्तारम वुरु कयण्माफाफत भा. 
भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी आऩण एक कमभटी नेभरी शोती आणण ह्रा कमभटीभध्मे आऩण काशी तनणाम 

घेतरे शोत ेआणण ह्रा तनणामाचा गोऴलाया ऩूणा आऩण वगळ्मा वदस्माॊना ददरेरा आशे. वाशेफ ज्माप्रभाणे 

आऩण ऩोमरव आमुक्तारमाकरयता जागा इमभजजएटरी उऩरब्ध करुन ददरी आणण लॉयपॉटी लयती आऩण 

काभ केरे. जजथे आऩरी जेलढे लॉडा ऑकपवय शोत ेततथे आऩरा प्रबाग अध्मषाच ेऑकपव शोत.े त्मा रोकाॊना 
आऩण इमभजजएटरी खारी करुन ददरे. ततथे आणखीन एक स्टॅभ ड्मुटीजच ेऑकपव शोत ेत्माॊना शी आऩण 

खारी कयामरा वाॊगगतरे इमभजजएटरी त्माच्मानॊतय गगयीमाच ेऑकपव शोत.े आऩण त्माॊनाशी खारी केरे. त्मा 
रोकाॊनी यातोयात म्शणजे अख्खा आकाळ ऩाताऱ एक करुन आऩरे वला कभाचायी रालून आऩरी वगऱी 
कागदऩत्र वगऱ घेऊन त े दवुयीकड े मळफ्ट झारे. म्शणजे ज्मा तत्ऩयतेन े त्मा रोकाॊनी काभ केरे ज्मा 
तत्ऩयतेन ेआऩण काभ केरे त्माच तत्ऩयतेन ेऩोमरव वलबागान ेआऩण घेतरेरे तनणामाची अॊभरफजालणी 
केरी नाशी वाशेफ. ह्राच ऩोमरव आमुक्तारमाकरयता आऩण एक कयोड रुऩमाच ेपतनाचय कयण्मावाठी आऩण 

त्मारा भॊजूयी ददरेरी आशे. एलढे अवताना वधु्दा आऩण काशी तनणाम घेतरेरे शोत े त्मात तनणाम शे 

ऩजब्रकच्मा दशताच ेशोत ेजनतेच्मा दशताच ेशोत ेऩयॊत ुत्माची अॊभरफजालणी झारी नाशी. त्माच्माभध्मे एक 

तनणाम वाॊगतो की आयषण क्र. 324 भधीर 11 शजाय 815 चौ.भी. शी जागा ऩोमरव वलबागान ेतातडीन े

घेतरी ऩादशजे आणण त्माच्मालयती एक अद्मालत चाॊगरे काभ शेच आता जय आऩण वुरु केरे तय मेणाऱ्मा 2 

लऴााभध्मे ऩोमरव आमुक्तारम शोऊ ळकत.े जय आऩण आता जय काभ वुरु केरे नाशी तय शे 2  लऴा ऩण शोणे 

इम्ऩॉमवफर आशे म्शणजे आऩरी जी लास्त ुआऩण त्माॊना ददरेरी आशे ती लास्तु खारी शोऊ ळकत नाशी. 
त्मानॊतय वाशेफ दवुऱ्मा छोट्मा गोष्टी शोत्मा आऩण त्माॊना वाॊगगतरे शोत ेकी मभया बाईंदय भशाऩामरका यस्ता 
रुॊ दीकयणाभध्मे एक नमानगयची जी ऩोरीव चौकी आशे. आऩण एक त्माॊना ऩोमरव स्टेळन ददरे ऩयॊत ुती जी 
ऩोमरव चौकी यस्त्माभध्मे आशे आणण ती लाशतुकीव अडथऱा तनभााण कयत ेती काढामरा ऩादशजे ऩण त्माॊनी 
ती काढरी नाशी. त्माच्मा फदल्मात त्माॊना आऩण चाॊगरे ऩोमरव स्टेळन फाॊधनु ददरे. चाॊगरी जागा ददरी 
ऩयॊत ुत ेकाढरे नाशी. त्माचप्रभाणे कामळमभया ऩोमरव स्टेळनच्मा वभोय जी जागा आशे ब्रीजच्मा खारी ततथे 

वॊऩूणा गोडाऊन केरे आशे. त्माॊना आऩण वाॊगगतरे की त ेगोडाऊन ततकडून शटला त्मातल्मा ज्मा गाड्मा 
आशेत त्मा डडस्ऩोज कया. त्मावुध्दा त्माॊनी अजूनऩमतं केल्मा  नाशी. आणण त्माच्माभुऱे आऩरे त ेकाभ 

थाॊफरेरे आशे. त्माचप्रभाणे एभ.आम.डी.वी. मेथीर ई.एव.आम.वी. शॉस्ऩीटरच्मा जागेतीर लाशतुक वलबागात 
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जी ऩाककंग आशे त्मातरे जे गाड्मा आशेत त्मा गाड्मा घोडफॊदयचा वव्र्शे क्र. 233  भध्मे आऩण मळफ्ट 

कयामरा वाॊगगतरे शोत.े ऩण त ेशी त्माॊनी अजून ऩमतं केरे नाशी. तवेच आऩरे कामळमभया योडलयती एव.के. 

स्टोनची ऩोमरव चौकी आशे ती यस्त्माच्माभध्मे मेतो ती अगदी कॉनायरा आशे. त्माच्माभुऱे बयऩूय ट्रापीक 

जाभ शोत.े ती वुध्दा आऩण त्माॊना मळफ्ट कयामरा वाॊगगतरी शोती. ऩण त्माच ेशी काभ अजून ऩमतं त्माॊनी 
केरेरे नाशी. तय भाझी आऩणाव वलनॊती शोती की, आमुक्त वाशेफ भशाऩौय भॅडभ आऩण इमभजजएटरी ऩोमरव 

अगधकामाॊळी ऩुन्शा एकदा फैठक रालून आऩण ह्रारा भॊजूयी ददरेरी आशे त्माॊना वुध्दा वाॊगा की 4 भदशन े

शोऊन गेरे आऩण तनणाम घेता ऩण आजतागमात त ेकाभ आऩण केरे नाशी तय शे काभ आऩण त्लयीत 

रलकयात रलकय कयाले शी वलनॊती.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. आमुक्त वाशेफ आऩण त्माॊची रलकयच फैठक फोरलून आऩण त्माॊच्मावाठी 
आमुक्तरमावाठी एलढा खयच् कयत आशेत. अऩेक्षषत आशे की भशाऩामरकेची ककॊ ला ळशयाची जी काभे 
यखडरेरी आशेत ककॊ ला आऩण त्माॊना वुचलरी आशेत ती काभे झारी ऩादशजेत मावाठी रलकयात रलकय एक 

मभटीॊग आमोजजत करुन त्माॊना ह्रा वॊदबााभध्मे वुचना देण्मात माव्मात. ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
प्रकयण क्र. 38 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापा त ऩोरीव आमुक्तारम ल ऩोरीव उऩआमुक्त कामाारमावाठी 
जागा बाड्माने देणे ल खचााव कामोत्तय भान्मता देणेफाफत. 
ठयाल क्र. 29 :- 
 भशायाष्ट्र ळावन गशृवलबागाकडीर ळावन तनणाम क्र .7316/प्र.क्र.104/ऩोर-3 दद.13/9/2019 
अन्लमे मभया बाईंदय लवई वलया य ऩोमरव आमुक्तारम तनभााण कयण्माव ळावनाने भान्मता ददरेरी 
आशे. वदय ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी बाडमाने जागा उऩरब्ध करून देण्मावाठी भा . 
भशावबेऩुढे प्रस्ताल वादय कयण्मात आरा शोता . भा. भशावबा दद .31/01/2020 ठयाल क्र .97 अन्लमे 
भा. भशावबेने ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी जागा उऩरब्ध करून देण्मावाठी भा. भशाऩौय माॊच्मा 
अध्मषतेखारी वमभतीची स्थाऩना केरी . वदय वमभतीभध्मे आमुक्त , उऩभशाऩौय, वबाऩती स्थामी 
वमभती, वबागशृ नेता, वलयोधी ऩषनेता, वलाऩषीम गटनेते, ळशय अमबमॊता, कामाकायी अमबमॊता माॊचा 
वभालेळ शोता. वदय वमभतीची दद.07/09/2020 योजी फैठक शोऊन खारीर तनणाम एकभताने घेण्मात 
आरे. 

1) ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी मभयायोड (ऩूला) ळाॊती गाडान , वेक्टय 5, याष्ट्रवॊत 
आचामा श्री ऩद्मवागय वुयश्लयजी बलन शी ऩूणा इभायत रयकाभी करुन दोन लऴा भुदतीवाठी 
भनऩाच्मा तनमभानूवाय बडमाने दे ण्मात माली . माफाफत बाड ेदयाचा कयायनाभा कयण्मात 
माला. 

2) मभयायोड (ऩूला) कनकीमा भधीर आयषण क्र .249 शी इभायत ऩोमरव उऩआमुक्त 
कामाारमावाठी रयकाभी करुन दोन लऴा भुदतीवाठी भनऩाच्मा तनमभानूवाय बाडमाने देण्मात 
माली माफाफत बाड ेदयाचा कयायनाभा कयण्मात माला. 

3) ऩोमरव आमु क्तरमावाठी ळावनाने भॊजुय केरेल्मा आयषण क्र .324 भधीर 11815 
चौभीटय शी जागा ऩोमरव वलबागाने वॊऩादीत करुन वदय जागेलय इभायत फाॊधण्माने काभ 
तातडीने वुरू कयाल.े 

4) वद्माजस्थतीत मभयायोड (ऩूला) ळाॊतीगाडान, वेक्टय 5 मेथीर याष्ट्रवॊत आचामा श्री . ऩद्मवागय 
वुयश्लयजी बलन इभायतीभधीर कामाारमे खारीर दठकाणी स्थराॊतयीत कयण्मात मालीत. 

5) बाईंदय ऩजश्चभ मेथीर अऩय तशमवरदाय कामाारमावाठी ऩदशरा भजरा बाडमाने ददरेरा 
अवुन तऱ भजल्मालय वेतु कयालमाचा अवल्माने वदय जागा बाडमाने देण्मात माली. 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.80 

6) ऩोमरव आमुक्तारम कामाारमावाठी भशानगयऩामरकेभापा त  कॊ त्राटदायाच्मा लावऴाक भॊजुय 
दयाने वदय कामाारमातीर आलश्मक काभे वुरु करुन कामाारम तमाय कयण्मात माल.े 

7) मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा यस्ता रुॊ दीकयणात नमानगय मेथीर जुने ऩोमरव स्टेळन 
इभायत, बाईंदय (ऩ.) ऩोमरव स्टेळन वभोयीर भॊदीय , कामळमभया ऩोमरव स्टेळन वभोयीर 
गोडालुन ल कुॊ ऩणमबॊत फागधत शोत आशे . कामळमभया उड्डाणऩुराखारीर कामळमभया ऩोमरव 
स्टेळनची अवरेरी लाशने , एभआमडीवी मेथीर ईएवआमवी शॉस्ऩीटर च्मा जागेतीर 
लाशतुक वलबागाची ऩाकींग इत्मादी घोडफॊदय वव्शे क्र . 233 भध्मे मळफ्ट करुन लयीर 
प्रभाणे वला जागा भशानगयऩामरकेव रय काभी करुन देण्मात माव्मात . माफाफत ऩोमरव 
वलबागाने त्लयीत कामालाशी कयाली. 

8) भा. आमुक्त माॊनी लयीर प्रभाणे तनणामाची अॊभरफजालणी कयाली. 
 वदय तनणामानूवाय ऩोमरव आमुक्त ल ऩोमरव उऩआमुक्त कामाारमाकयीता तवेच इतय 

कामाारमाॊना स्थराॊतयीत करून जागा उऩरब्ध करून देण्मा त आरेल्मा अवून भनऩाच्मा वदय 
इभायतीच्मा दरुुस्तीवाठी रु .49,96,350/- यकभेच ेल आमुक्तारम कामाारमावाठी भॊजूय दयाने  
रु.55,07,900/- यकभेच ेअॊदाजऩत्रक करून काभ वुरू कयण्मात आरेरे आशे . वदय अॊदाजऩत्रकीम 
खचााव ल आलश्मक तयतुद ऩुनावलतनमोजना व्दाये उऩरब्ध कयण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे. 

  भा. भशाऩौय माॊच्मा अध्मषतेखारी गठीत वमभतीने घेतरेल्मा तनणामाॊना कामोत्तय भान्मता 
देण्मात मेत अवून तनणामानूवाय ऩोमरव आमुक्त , ऩोमरव उऩआमुक्त , उऩ तनफॊधक वशकायी वॊस्था , 
वशदयु्मभ तनफॊधक नोंदणी वलबाग , अप्ऩय तशमवरदाय , भशवूर तनलडणूक  कामाारम मा वला 
कामाारमाॊना नव्माने ददरेल्मा जागेच ेळावकीम दयाने बाड ेआकायण्माव देणखर भान्मता देण्मात मेत 
आशे. 

वुचक :- श्री. प्रळाॊत दऱली  अनुभोदन :- श्रीभ. डड ॊम्ऩर भेशता 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्य. 39, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर फाॊधकाभ ल तनष्कावन कचऱ्माच े
(Construction & demolition waste (C & D)) वॊकरन, लाशतुक ऩुनाचक्रीकयण कयणे काभाॊच्मा 
दयाॊना भान्मता देणेफाफत. 
श्रीप्रकाळ मवॊग :- 

 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात फाॊधकाभ ल तनष्कावन केरेल्मा कचऱ्माच ेवॊकरन , 
लाशतुक ल ऩुनाचक्रीकयण कयणेचा प्रस्ताल प्रळावनाने भा. भशावबेत वादय केरेरा आशे. 
 प्रळावनाने गोऴलाऱ्मात नभुद केरेल्मा ल भशानगयऩामरका षेत्रातीर फाॊधकाभ ल तनष्कावन 
केरेल्मा कचया तनभााणाच्मा लस्तुजस्थतीचा वॊऩूणा आढाला घेतल्मानॊतय ठा णे भशानगयऩामरकेने तनमुक्त 
केरेल्मा एजन्वीकड ेफाॊधकाभ ल तनष्कामवत कचया देलून ऩुनाचक्रीकयण कयणेकयीता देणे उगचत शोणाय 
नाशी. तवेच ते नागयीकाॊच्मा ल मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा दशताच ेशोणाय नवुन 
भशानगयऩामरकेलय नाशक आगथाक बुदंड ऩडण्माची ळक्मता ददवून मेत आशे.  
 भा. भशावबा दद .31/01/2020 ठयाल क्र .82 अन्लमे वालाजतनक / खाजगी बागीदायी तत्लालय 
फाॊधा, लाऩया ल शस्ताॊतयीत कया मा ऩध्दतीने वदय प्रकल्ऩ याफवलण्मावाठी प्रळावनाने जागा उऩरब्ध 
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करुन प्रकल्ऩ उबारुन प्रकक्रमा कयाली अवा ठयाल भॊजुय कयण्मात आरा शोता , ऩयॊतु प्रळावनाव जागा 
उऩरब्ध झारी नाशी.  
 वफफ, प्रळावनाने बाड ेतत्लालय जागा उऩरब्ध करुन घेण्माची कामालाशी कयाली ककॊ ला 
भशाऩामरकेव घनकचया प्रकल्ऩाकयीता ळावनाने उऩरब्ध करुन ददरेल्मा जागेत प्रकल्ऩ उबायणेफाफतची 
कामालाशी करुन प्रस्ताल तमाय कयाला ल भान्मतेवाठी ऩुढीर भा . भशावबते प्रस्ताल पेयवादय कयाला 
अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  

भा. भशाऩौय :- 
 प्रकयण क्र. 39, नगयवेलक श्री. भदन मवॊग माॊनी भाॊडरेरा ठयाल वलाानुभत ेभॊजूय कयण्माॊत मेत आशे.  

प्रकयण क्र. 39 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर फाॊधकाभ ल तनष्कावन कचऱ्माच े (Construction & 

demolition waste (C & D)) वॊकरन, लाशतुक ऩुनाचक्रीकयण कयणे काभाॊच्मा दयाॊना भान्मता 
देणेफाफत. 
ठयाल क्र. 30   :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात फाॊधकाभ ल तनष्कावन केरेल्मा कचऱ्माच ेवॊकरन , 
लाशतुक ल ऩुनाचक्रीकयण कयणेचा प्रस्ताल प्रळावनाने भा. भशावबेत वादय केरेरा आशे. 
 प्रळावनाने गोऴलाऱ्मात नभुद केरेल्मा ल भशानगयऩामरका षेत्रातीर फाॊधकाभ ल तनष्कावन 
केरेल्मा कचया तनभााणाच्मा लस्तुजस्थतीचा वॊऩूणा आढाला घेतल्मानॊतय ठाणे भशानगयऩामरकेने तनमुक्त 
केरेल्मा एजन्वीकड ेफाॊधकाभ ल तनष्कामवत कचया देलून ऩुनाचक्रीकयण कयणेकयीता देणे उगचत शोणाय 
नाशी. तवेच ते नागयीकाॊच्मा ल मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा दशताच ेशोणाय नवुन 
भशानगयऩामरकेलय नाशक आगथाक बुदंड ऩडण्माची ळक्मता ददवून मेत आशे.  
 भा. भशावबा दद .31/01/2020 ठयाल क्र .82 अन्लमे वा लाजतनक/ खाजगी बागीदायी तत्लालय 
फाॊधा, लाऩया ल शस्ताॊतयीत कया मा ऩध्दतीने वदय प्रकल्ऩ याफवलण्मावाठी प्रळावनाने जागा उऩरब्ध 
करुन प्रकल्ऩ उबारुन प्रकक्रमा कयाली अवा ठयाल भॊजुय कयण्मात आरा शोता , ऩयॊतु प्रळावनाव जागा 
उऩरब्ध झारी नाशी.  
 वफफ, प्रळावनाने बाड ेतत्ला लय जागा उऩरब्ध करुन घेण्माची कामालाशी कयाली ककॊ ला 
भशाऩामरकेव घनकचया प्रकल्ऩाकयीता ळावनाने उऩरब्ध करुन ददरेल्मा जागेत प्रकल्ऩ उबायणेफाफतची 
कामालाशी करुन प्रस्ताल तमाय कयाला ल भान्मतेवाठी ऩुढीर भा . भशावबेत प्रस्ताल पेयवादय कयाला 
अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वचुक :- श्री. भदन उददतनायामण मवॊश  अनुभोदन :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  
नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्र. 40, बाईंदय (ऩूला) प्रबाग क्र. १० भधीर स्ल. इॊद्रफशादयु मवॊश ग्रॊथारमाच ेव्मलस्थाऩन 
“अमबमान” मा वाभाजजक वॊस्थेरा देणेफाफत.  
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गणेळ बोईय :- 
 भशाऩामरकेतपे उबायण्मात आरेल्मा स्ल . इॊद्रफशादयु मवॊश ग्रॊथारमाच ेव्मलस्थाऩन , ऩुस्तकाॊची 
देखयेख ल देखबार मोग्म रयतीने शोत नवल्माने ऩुस्तक प्रेभीॊना उऩरब्ध ऩुस्तके लाचालमाव मभऱत 
नाशी. तवेच लेऱोलेऱी ग्रॊथारमाच ेअऩगे्रडळेन कयणे गयजेच ेअवते , वध्मा कोणत्मा वलऴमाॊच्मा 
ऩुस्तकाॊची भागणी आशे , कोणती ऩुस्तके उऩरब्ध अवालीत माफाफतचा वखोर अभ्माव अवणे देखीर 
आलश्मक आशे . वद्मजस्थतीत ग्रॊथारमाच्मा व्मलस्थाऩनेकयीता ग्रॊथऩार ल आलश्मक कभाचायी लगा 
उऩरब्ध नाशी. ग्रॊथारम व्मलस्थाऩनेकयीताशी भशाऩामरकेव खचा शोत आशे. 
 उऩयोक्त ऩरयस्थीतीचा वलचाय करुन प्रळावनाने वदय ग्रॊथारम व्मलस्थाऩन कयणेकयीता भा . 
आमुक्त माॊनी “अमबमान” मा वाभाजजक वॊस्थेळी चचाा वलनीभम करुन स्ल . इॊद्रफशादयु मवॊश ग्रॊथारमाच े
व्मलस्थाऩन “अमबमान” मा वाभाजजक वॊस्थेरा नाभभात्र बाड्माने दे णेव भा . आमुक्त माॊना अगधकाय 
प्रदान कयण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
डडम्ऩर भेशता :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ शा वलऴम कोणाचा आशे. प्रळावनाचा आशे तुभचा आशे वत्ताधामाॊचा आशे.  

भा. भशाऩौय :- 
 शा वलऴम अमबमान ह्रा वाभाजजक वॊस्थेन ेभागणी केरी शोती आणण त्माॊनी आऩल्मारा तनलेदन 

केरेरे आशे त्माॊनी तव ेऩत्र ददरेरे आशे. त्मानुवाय शा आऩण ह्रा वबागशृाभध्मे वलऴम आणरा आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 भारभत्ता ऩामरकेची आशे. माच्मालय आमुक्ताॊचा काम अमबप्राम आशे.  

भा. भशाऩौय :- 
 आऩण शा ऩामरकेच्मा आमुक्ताॊनाच अगधकाय ददरेरा आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 शा वलऴम आमुक्ताॊकड ेगेरा नव्शता का पक्त तुभच्माकडचे आरा शोता का? त्माॊनी जी भागणी केरी 
शोती ऩामरकेची भारभत्ता आशे ग्रॊथारम अवरा वलऴम चाॊगरा अवरा तयी आमुक्ताॊच ेह्राच्मालयती भत काम 

आशे? 

भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ ह्रालय आऩरे काम भत आशे? 

ददऩक खाॊत्रफत :- 

 भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीन ेफोरतो आयषण क्र. 120 लाचनारमाच ेकाभ अजून ऩूणा झारेरे नाशी. 
त्मारा जलऱ जलऱ 3 त े 4 भदशन ेरागतीर प्रळावनाच ेभत शोत ेकीती रामब्रायी जी आशे शी आऩणच 

कयामरा ऩादशजे अव ेआम्शी रयऩोटींग करुन त्मारा आमुक्त वाशेफाॊनी भान्मता ददरी शोती. तथाऩी माचा 
आम्शी गोऴलाया ददरा नाशी. माचा ठयाल आल्मानॊतय माफाफत आम्शी आमुक्ताॊकड े वादय करुन त्माॊच्मा 
तनणामानुवाय ऩुढीर कायलाई करु.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 अजून आऩरी तमायी नाशी. ग्रॊथारम तमाय नाशी. खाॊत्रफत वाशेफ लास्तू अजून तमाय झारेरी नाशी. 
भशाऩौय भॅडभ आभच्मा कोकणाभध्मे एक म्शण आशे. म्शैव नाशी तय गायगा वुरुलात अजून व्शामची आशे 

अजून दठकाणा नाशी आणण शा गायगा तमाय केरा तुम्शी शे काम चाररमॊ. माची रोणी खाण्माची तमायी आशे 

का? आमुक्त भशोदम शे काम चाररे आशे. ऩामरका कोणाची रोणी तमु्शीच खात आशेत. कुठल्मातयी ह्रारा 
देत आशेत. आता तो ऩामरकेची भारभत्ता त्माच ेधोयण काम अवणाय. त्माच ेळुल्क काम आकायेर. त्माची 
काम ऩध्दत अवेर. त्माचा स्लत:चा ककती अनुबल आशे अवे शे ग्रॊथारम चारण्माच ेमाच ेआधी वॊळोधन 
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रालाल ेरागेर. त ेभागणी कयामच्मा आधी आऩण देऊन भोकऱे आमुक्त भशोदमाॊना भाझी वलनॊती आशे 

एकतय प्रथभत: प्रळावनाचा ठयाल गोऴलाया नाशी. म्शणजे शा वलऴम चचरेा मेऊ ळकत नाशी. कायण तुम्शी 
स्लत: ठयलरे. वत्ताधामाॊनी शे आभच ेआम्शी ह्रारा काशी करु ऩामरकेची भारभत्ता ऩामरकेची भारभत्ता 
तनणाम घेणाये तुम्शी.  
भा. भशाऩौय :- 
 आऩण वलऴम आणू ळकतो.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 तुम्शी आणू ळकता आणण फशुभतान ेऩदशरे तय करु ळकता. आमुक्ताॊना अगधकाय आशे. 451 अॊतगात 

वलखॊडीत करुन घेतीर. भशाऩौय भॅडभ ऩामरकेच ेभारभत्तेच ेवलश्लस्त कोण तुम्शी आणण भी.  
भा. भशाऩौय :- 
 नक्की.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 कोणाच्मातयी स्लाधीन करुन टाकामच.े आजऩमतं जजतके स्लाधीन केरे ना त्माची ऩरयजस्थती 
आऩल्मा डोळ्माच्मा वभोय आशे. रषलेधीन े मळलायगाडान ददरे त्माची काम ऩरयजस्थती झारी. ळाऱा ददल्मा 
त्माची काम ऩरयजस्थती झारी.  
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल झारेरा आशे. तुम्शी त्मारा भान्मता द्मा नाशीतय तुभचा ठयाल कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 मा वलऴमारा गोऴलायाच नाशी तय ठयाल काम कयणाय. गोऴलायाच ददरा नाशी त्माच्मालय काम चचाा 
कयणाय. ऩामरकेची भारभत्ता बाड ेतत्लालय द्मामची अवेर काशी कयामच ेअवेर कुठल्मा वॊस्थेरा द्मामच े

अवेर त्माच्मालय चचाा झारी ऩादशजे. प्रळावनाचा त्माच्मालय गोऴलाया ऩादशजे. त्माॊची वशी ऩादशजे. भनारा 
लाटेर तव ेकयामच.े त ेकवॊ ळक्म आशे. आमुक्त भशोदम भाझी आऩणाव वलनॊती आशे एकतय प्रथभत: माचा 
गोऴलाया नाशी तुम्शारा भी थोडव इततशावात घेऊन जातो आभच्माकड ेअच्मुत शाॊगे आमुक्त शोत.े त्माॊनी 
ऩरयऩत्रक काढरे शोत.े कुठराशी गोऴलाया प्रळावनाचा नवरा तय वलबागीम अगधकामान ेत्माच्मालय कायलाई 

कयामची नाशी आणण त्मा आमुक्तान े भदाावायखे व्माववऩठालरुन त्माॊनी आलाशन केरे शोत े की अळा 
कुठल्माशी वलऴमारा ज्माचा गोऴलाया प्रळावनाचा नवणाय आम्शी कायलाई कयणाय नाशी आणण त ेठाभऩणे 

त्मा वलऴमालय यादशरे. आम्शारा तुभच्माकडून तळीच अऩेषा आशे वाशेफ. अळा वलऴमाॊना तुम्शी जुभानणाय 
नाशीत अळा वलऴमाॊना ज्माच्मालय प्रळावनाचा गोऴलाया नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 गणेळ बोईय वाशेफ माॊनीजो ठयाल भाॊडरेरा आशे त्माच्माभध्मे त्माॊनी स्ऩष्टऩणे म्शटरेरे आशे की 
भा. आमुक्त माॊना अगधकाय प्रदान कयण्मात मेत आशे. आमुक्ताॊच्मा अगधकायामळलाम कोणी काशी करु 

ळकणाय नाशी. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 तुम्शी काम कोणत्मा कोऩमाभध्मे कोणारा गुऱ रालण्मावायखा वलऴम केरा काम. कुठल्मा तयी 
वॊस्थेरा पक्त त्माॊना खळु कयण्मावाठी. 
भा. भशाऩौय :- 
 कवरे गुऱ आणण कवरे.............. 

जुफेय इनाभदाय :- 
 तुम्शी काशीतयी कोणारा खळु कयण्मावाठी केरेरा आशे माचा अथा तोच झारा.  
भा. भशाऩौय :- 
 ह्रा वॊस्थेन ेआऩल्मारा तनलेदन ददरे त्मा तनवलदनानुवाय आऩण ह्रा वबागशृात....... 
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जुफेय इनाभदाय :- 
 तनलेदन ददरे तय आमुक्ताॊकड ेददरे ऩादशजे आणण आमुक्ताॊनी तनणाम घेतरा ऩादशजे.  

भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल झारेरा आशे तुम्शारा ठयाल भाॊडामचा आशे का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 ठयाल कयामरा काम जातो. आम्शी करु ठयाल चाय ऩानाचा ठयाल दोन मभतनटात फनलून आणतो. 
भाझा चाय ऩानाचा ठयाल आशे भी लाचामरा घेतो.  
गगता जैन :- 

 भशाऩौय भॅडभ शा एक आऩल्मारा भशावबेची ऩध्दत शोती की, जोऩमतं गोऴलाया मेत नाशी तोऩमतं 

आऩणतो वलऴम भशावबेत घेणाय नाशी. एकतय गोऴलाया नाशी. आणण दवुयी डडटेल्व ऩण ददरेरी नाशी. त्मा 
वॊस्थेन े त्मा ग्रॊथारमारा वाॊबाऱामच ेअवेर ऩण त ेकवे वाॊबाऱणाय. काम कयणाय त्माची डडटेल्व काम 

आशेत त्माचा खचा काम आऩण त्माॊना काम अटीळतीलय देतो कायण फशुतेक लास्त ुअळी झारी आशेत की 
आऩण ज्माॊना ज्माॊना ददरी आशेत त्माॊनी त ेत ेत्माच ेफयोफय ऩारन केरे नाशी अवे वाॊगगतरे तयी चकुीच े

शोणाय नाशी. कायण आऩण लास्त ुआऩल्मा वलश्लावान े देतो की आऩरी शी वॊस्था खऩु चाॊगरे कयणाय. ऩण 

त्मा वॊस्थेन ेत्मानॊतय चाॊगरे कयणाय. ऩण त्मा वॊस्थेन ेत्मानॊतय ततथे भोनोऩॉरी काढून भग त ेभैदान अवो 
ककॊ ला दवुयी लास्त ूअवो अजूनऩमतं आऩण ज्मा ज्मा वॊस्थाॊनी शे ददरेरे आशे. भी वाॊगत नाशी शी वॊस्थाशी 
तळीच अवेर ऩण डडटेल्व तोऩमतं आम्शारा बेटत नाशी अॊधायात आम्शी काशी वाॊग ुळकत नाशी भॅडभ 

तुम्शारा वलनॊती याशणाय की आम्शारा ऩदशरा डडटेल्व द्मा शी वॊस्था कळाप्रकाये त ेग्रॊथारम कयणाय आणण 

त्मानॊतय काम वुवलधा आऩल्मारा त ेउऩरब्ध करुन देणाय ककॊ ला त्मा ग्रॊथारमाभध्मे स्टूडॊटरा काम देणाय 
ककॊ ला मवतनमय मवटीझनरा काम देणाय काम वोई वुवलधा उऩरब्ध करुन देणाय शी वगऱी डडटेल्व जोऩमतं 

त्मा वॊस्थान ेआऩल्मारा ददरी नाशी भरा लाटत ेत ेचकुीच ेशोणाय काशी तनणाम घ्मामच ेअळी ककत्मेक तयी 
वॊस्थाच ेआलेदन मेत अवत.े त्माॊनाशी प्रोटोकॉर प्रभाणे आमुक्ताॊना त ेदेऊन त्माॊनी काम काम द्मामच ेत्माॊनी 
इच्छा आशे ककॊ ला कवे कयणाय त ेद्मामची गयज शोती आणण भरा अवे लाटत े त्माॊच्माकडून ऩूणा डडटेल्व 

भागलून ऩुढच्मा वबेत शा वलऴम घ्माला. जेणेकरुन आम्शी ऩण त्मात तनणाम देऊ ळकू आणण जय वॊस्था खऩूच 

चाॊगरे कयामरा फघत ेतय त्माॊच्माळी शी अन्माम शोणाय नाशी आऩण वलांनी मभऱून त ेतनणाम केरा तय त ेफय 
याशीर अवे भरा लाटत.े  

तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ ठेकेदाय शा वलऴम भशाऩामरकेरा अत्मॊत वप्रम आशे. अवे लाटामरा रागरे. प्रत्मेक 

वलऴमाभध्मे प्रत्मेक जजथे जजथे ऩूली शेच वगऱे काभ भशाऩामरकेच्मा अॊतगात चारत शोत ेऩयॊत ुआता जय 
आऩण त्माचा दशळोफ काढरा तय भशाऩामरकेच्मा प्रत्मेक वलबागाभध्मे ठेकेदाय नेभरे गेरे आशेत आणण 

पामदा ठेकेदायाॊचा आणण फाकीच्मा काशी गोष्टी म्शणजे जे ळशयारा वलकावावाठी ऩादशजे ककॊ ला काभ 

शोण्मावाठी तो उदे्दळ भशाऩामरकेचा अवतो अवे दळालरे जात.े तय तो वलऴम नक्कीच अजस्तत्लात मेतोम का 
आणण दवुयी गोष्ट आता ह्रा वगळ्माॊनी आऩरे भत भाॊडरेरे आशे. त्मा वलऴमाळी भी देखीर वशभत आशेच. 

ऩयॊत ुभाझ ेअवे म्शणणे आशे आमुक्त वाशेफ की शी भशाऩामरका ऩूणात: ठेकेदायाॊच्मा शातात वोऩल ूनमे ऩूणा 
ळशयाच ेलाटोऱे शोईर जे मभऱत ेत े देखीर भशाऩामरकेरा मभऱणाय नाशी शे वगऱे ठेकेदाय खाऊन भोकऱे 

शोतीर आणण नॊतय आऩण त्माच्मालय ऑब्जेक्ळन घेत याशणाय वलऴम भाॊडत याशणाय. वलऴमालय चचाा कयत 

याशणाय ददलव वॊऩरा की आम्शी घयीगेरो. माच्मातून काशी तनष्ऩन्न शोणाय नाशी. जय खयोखय चाॊगरे अवेर 

ळशयाच्मा वलकावावाठी अवेर ळशयाच्मा पामद्मावाठी अवेर तय नक्की तुम्शी ततथे कया. ऩयॊत ुतुभची ददळा 
काम आशे तनमभालरी तनमभ अटीळती काशी वभोय न ठेलता अळा ऩध्दतीन ेजी लास्त ुझारीच नाशी त्माच्मा 
वॊदबाात आताच तुम्शी जादशय कयता. वगळ्मा नगयवेलकाॊना कुठेतयी त्माॊची ददळाबूर झारेरी आशे त्माॊना 
कुठच्मा कडून ती भादशती कऱत नाशी. तय ह्रा गोष्टी अळा कुठेतयी शोऊ नमे भरा लाटत ेआता वगळ्मा 
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डडऩाटाभेंटभध्मे ठेकेदाय जय नेभरेत तय भरा लाटत ेऩामरकेचा जेलढा स्टाप आशे त्माॊना आता काशी काभे 
उयरेरी नवतीर. आमुक्त वाशेफ ह्रा गोष्टीचा ऩूणा वलचाय वलतनभम कया आणण प्रत्मेक जजथे जजथे ठेकेदाय 
नेभरे आशेत ततथे ततथे काम चाररे आशे माची देखीर ळशातनळा ऩण आऩण कयाली. त्माभुऱे शा वलऴम 

रयतवय तनमभ आणण अटीळतीत ेआऩल्मारा काम देणाय आशेत काम कयणाय आशेत त्मा फदल्मात त ेकाम 

घेणाय आशेत. जे काशी वला अटीळती वशीत शा प्रस्ताल गोऴलाया वादय कयाला आणण त्मानॊतयच शा वलऴम 

ऩुढच्मा भशावबेत घेण्मात माला शी आऩल्मारा वलनॊती आशे.  

भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा जैन भॅडभ, वन्भा. वदस्मा ढलण भॅडभ, जुफेय इनाभदाय जी आऩण आऩल्मा 
ऩध्दतीन ेह्रा दठकाणी वुचना केरेल्मा आशेत. ऩयॊत ुभरा अवे लाटत ेवन्भा. वदस्म गणेळ बोईय वाशेफ आणण 

अनुभोदन डडम्ऩर भेशता भॅडभन े ददरेरे आशे. ह्रा वॊस्थेरा काभ द्मामच े नाशी द्मामच े कळा ऩध्दतीन े

द्मामच ेआशे मा वलांचा अगधकाय आमुक्ताॊना ददल्माचा ठयाल तो आशे. त्माच्माभुऱे तुम्शारा अवे लाटत ेकी 
तो ठयाल चकुीचा आशे ककॊ ला तुम्शारा आणखीन लेगऱा ठयाल भाॊडामचा अवेर तय तुम्शी भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आम्शारा कवे वभजेर शे चकुीच ेआशे की नाशी गोऴलायाच ददरा नाशी.  
तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ आऩण ऩण ह्रा वबागशृाचा पाय लऴााऩावूनच्मा वदस्मा शोत आरेल्मा आशेत. त्माभध्मे 

जो ठयाल माच्माऩूली ह्राच वबागशृाभध्मे झारेरा भा. आमुक्त अच्मुत शाॊगे वाशेफाॊनी जो भागे घेतरा शोता 
त्मानुवाय आताऩमतं वगऱ चारत आरेरे आशे. काशी गोष्टीॊभुऱे आऩण देखीर त्मारा वशकामा आम्शारा 
केरेरे आशे. वगळ्माॊनाच गोऴलाया नवेर तय तो वलऴम ऩुढच्मा भशावबेत घेतरा गेरेरा आशे. आताऩमतं भग 

आता घाई काम आशे की फाफा आताच आऩल्मारा त ेकयामच ेआशे आणण तुम्शी आम्शारा वलयोधकाॊचा ठयाल 

भाॊडामरा वाॊगता. 
भा. भशाऩौय :- 
 ढलणताई आऩण आमुक्त वाशेफाॊनाच अगधकाय ददरे आशेत. आमुक्त ऩाशतीर. त्माच्माभध्मे काम 

आशे आणण तव ेलाटरे तय ऩयत आऩण चचरेा शा वलऴम घेऊमा. आता आऩण त्माॊना भान्मता देऊ. ऩुन्शा 
चचरेा वलऴम घेऊमा. त्मा ठयालाभध्मे आऩण अगधकाय आमुक्ताॊना ददरेरे आशेत आऩल्माकड ेनाशी.  
 

तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ भान्मता ददल्मानॊतय आऩण चचाा काम कयणाय आशोत त्माच्मालय. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ आमुक्ताॊना अगधकाय ददरे आशेत आमुक्त ऩूढे तनणाम घेतीर. 

तनरभ ढलण :-  

 दठक आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्ताॊना अळी वुचना कया की शा वलऴम तुम्शी माच्मालयती अभ्माव कया. चौकळी कया आणण शा 
ऩयत वलऴम भशावबेवभोय वादय कया अळी तुम्शी वुचना करु ळकता का तय कया. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ ऑरयेडी त्मा ठयालाभध्मे म्शटरेरे आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 भशावबेवभोय वादय कया. 
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भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ जुफेय बाई अॅड कय यशा शूॉ ऑरयेडी ठयाल के अॊदय मरखा शुआ शै फोरा शुआ शै अगय 
आमुक्तको ऐवा रगता शै की लाऩीव व ेराना शै तो रेके आमेंगे वलऴम खतभ। 
तनरभ ढलण :- 

 उऩभशाऩौय वाशेफ तुभच ेलाक्म आठलण करुन देत ेउद्मा कदागचत आमुक्ताॊलय नाशी तयी प्रेळय आरा 
दफाल आरा आणण त्माॊनी त्मादफालाखारी त्माॊनी त ेकेरे तय आमुक्ताॊना अगधकाय देता खय ऩण आमुक्ताॊलय 
उद्मा कोणाच ेतयी प्रेळय आरॊ अवे नको व्शामरा. अवे भी म्शणारे.  

भा. उऩभशाऩौय :- 
 ढलण भॅडभ ऩुढचा वलऴम मेणाय आशे. त्माभध्मे कऱेर की आभच्मा आभचा आमुक्ताॊना ककती प्रेळय 
मेतो आणण शे आम्शारा ठालुक आशे आऩरे आमुक्त जी एकदभ ळॊबय टक्के जेंटरभन भाणूव आशेत. 

जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्ताॊचा मा वलऴमालय काम अमबप्राम आशे आमुक्ताॊना त्माच ेतनलेदन करु द्मा. 
भा. आमुक्त :- 

 आऩल्माकड े शा जो वलऴम आरा शोता की ग्रॊथारमाच े व्मलस्थाऩन द्मामच े तय आज योजी 
ग्रॊथारमाची त्रफल्डीॊग झारी नवल्माभुऱे शा गोऴलाया प्रळावनारा देण्मात आरेरा नाशी आणण जी काशी चचाा 
आता झारी त्माच्मा नुवाय जो अगधकाय ददरेरा आशे त्माच ेऩूणात: गोष्टी तऩावून ऩॉझीदटलश् तनगेटीव्श 

रषात घेऊन ककॊ ला आऩल्मा इथरे जे ज्मा काशी दशस्ट्री झाल्मा त्मा रषात घेऊन ऩामरकेच्मा दशतानुवाय 
डडवीजन घेतरे जाईर. 

भा. भशाऩौय :- 
 फयोफय. 
तनरभ ढलण :- 

 धन्मलाद वाशेफ. 

भा. भशाऩौय :- 
 प्रकयण क्र. 40, वन्भा. गणेळ बोईय वाशेफ माॊनी भाॊडरेरा ठयाल वलाानुभत ेभॊजूय कयण्मात मेत आशे. 

वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
प्रकयण क्र. 40 :- 
 बाईंदय (ऩूला) प्रबाग क्र. १० भधीर स्ल. इॊद्रफशादयु मवॊश ग्रॊथारमाच ेव्मलस्थाऩन “अमबमान” मा 
वाभाजजक वॊस्थेरा देणेफाफत. 
ठयाल क्र. 31 :- 
 भशाऩामरकेतपे उबायण्मात आरेल्मा स्ल . इॊद्रफशादयु मवॊश ग्रॊथारमाच ेव्मलस्थाऩन , ऩुस्तकाॊची 
देखयेख ल देखबार मोग्म रयतीने शोत नवल्माने ऩुस्तक प्रेभीॊना उऩरब्ध ऩुस्तके लाचालमाव मभऱत 
नाशी. तवेच लेऱोलेऱी ग्रॊथारमाच ेअऩगे्रडळेन कयणे गयजेच ेअवते , वध्मा कोणत्मा वलऴमाॊच्मा 
ऩुस्तकाॊची भागणी आशे , कोणती ऩुस्तके उऩरब्ध अवालीत माफाफतचा वखोर अभ्माव अवणे देखीर 
आलश्मक आशे . वद्मजस्थतीत ग्रॊथारमाच्मा व्मलस्थाऩनेकयीता ग्रॊथऩार ल आलश्मक कभाचायी लगा 
उऩरब्ध नाशी. ग्रॊथारम व्मलस्थाऩनेकयीताशी भशाऩामरकेव खचा शोत आशे. 
 उऩयोक्त ऩरयस्थीतीचा वलचाय करुन प्रळावनाने वदय ग्रॊथारम  व्मलस्थाऩन कयणेकयीता भा . 
आमुक्त माॊनी “अमबमान” मा वाभाजजक वॊस्थेळी चचाा वलनीभम करुन स्ल . इॊद्रफशादयु मवॊश ग्रॊथारमाच े
व्मलस्थाऩन “अमबमान” मा वाभाजजक वॊस्थेरा नाभभात्र बाड्माने देणेव भा . आमुक्त माॊना अगधकाय 
प्रदान कयण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वचुक :- श्री. गणेळ बोईय  अनुभोदन :- श्रीभ. डड ॊम्ऩर भेशता 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 
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वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्र. 41, भशानगयऩामरकेच्मा स्ल . इॊददया गाॊधी रुग्णारमाभध्मे आत्मालश्मक वेलेकयीता 
NICU कामाान्लीत कयणेफाफत. ह्रा वलऴमा वॊदबाात प्रळावनाकडून ऩत्र प्राप्त झारेरे आशे की माफाफत भा. 
भशावबा दद. 07/06/2019 ठयाल क्र. 22 अन्लमे ह्राऩूलीच ह्रा काभाच्मा वॊदबाात भान्मता ददरेरी अवून काभ 

प्रगती ऩथालय आशे कयीता शा वलऴम लगऱण्मात माला अवे ऩत्र प्रळावनाकडून वगचल कामाारमारा प्राप्त 

झारेरे आशे.  

प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ आता वगचल भशोदम म्शणारे की ह्राच्मा आधायालय शा ठयाल झारेरा आशे प्रळावनान े

ऩानक्र. 66 कोणी खरुावा केरे ह्रा वॊदबाातरा. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 दऱली वाशेफ तुम्शारा ऩयत एक तनलेदन आशे तुभच्मा आजूफाजूरा जे भाईक चार ूआशेत त्माॊना 
वगळ्माॊना फॊद कयामरा राला. 
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ ऩत्र लाचनू दाखलत आशे. (ऩत्र लाचनू दाखलणे.) 

प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ लैद्मककम अगधकायी माॊनी जो खरुावा केरेरा आशे त्माभध्मे त े म्शणतात 

एन.आम.वी.म.ू शे कामााजन्लत कयता मेतणाय नाशीत. एव.एन.वी.म ूआणण एन.आम.वी.म.ू माचा पुर पॉभा 
जया वाॊगा. माचा जया अथा वाॊगा काम आशे. एव.आम.वी.मू. आणण एन.आम.वी.म.ू आऩण जो ठयाल केरा 
आशे की 07/06/2019 तो एव.आम.वी.म.ू वाठी आशे आणण त्माभध्मेच आऩण शे एन.आम.वी.म.ू अॅड कया 
अवे आऩरे म्शणणे आशे भग प्रॉब्रेभ कुठे मेत आशे. त्माॊनी तो ठयाल फतघतरा का? 
वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 आदयणीम भशाऩौय भॅडभ आणण वन्भा. वदस्म एव.एन.म.ूवी म्शणजे स्ऩेळर न्म ूफॉनकेअय मुतनट 

आणण एन.आम.वी.मू. म्शणजे न्म ूओनेटर इन्टेन्वीव्श केअय मुतनट ह्रा दोन्शीभध्मे एकच डडपयन्व आशे. 

प्रळाॊत दऱली :- 
 भरा वाॊगा दद. 07/06/2019 रा मवक न्म ुफॉनकेअय मुतनट शा ळब्द टाकरेरा आशे. तय शा चकुीचा 
आशे का? 
वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 तो ळब्द चकुीचा नाशी. आऩल्मारा एव.एन.वी.म ू वाठी आऩरा ठयाल भॊजूय शोता. त्मादृष्टीन े

ज्मालेऱेरा ततवमा भजल्माच ेफाॊधकाभ शोईर त्मानुवाय आऩरा एव.एन.वी.म ूततथे चारू कयामच ेआशे.  

प्रळाॊत दऱली :- 
 एन.आम.वी.म ूरा काम प्रॉब्रेभ आशे.  

वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 एन.आम.वी.म ू जे आशे शे कयवयी केअय मुतनट आशे. माच्माभध्मे भेडडकर कॉरेजेव आशेत ककॊ ला 
टीचीॊग इन्स्टीट्मुट आशेत. त्मादठकाणी शे चारते आणण ततथे न्मुनेटॉरॉजजस्ट तळाच े गयज आऩल्मारा 
बावत ेआणण आऩल्माकड ेन्मूनेथॉरॉजजस्ट शे उऩरब्ध शोत नाशीत. ज्मा दठकाणी भेडडकरकॉरेज अवतेततथे 

24 शलवा शे न्मुयोरॉजजस्ट उऩरब्ध अवतात आणणत्मा फारकाॊच ेततथे उऩचाय चाॊगल्माप्रकाये शोऊ ळकतात. 
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प्रळाॊत दऱली :- 
 वय भग आऩण काम म्शणतो की आऩल्माकड ेह्रा एन.आम.वी.म.ू कामाान्लीत शोऊ ळकत नाशी अव े

आऩरे म्शणणे आशे.  

वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 कयामचचे अव ेआऩण ठयलरे तय आऩण करु ळकतो. ऩण ह्राभध्मे आऩण जे न्मुनेटोरॉजजस्ट आणण 

एन.आम.वी.म.ू कयामच ेमाच्माभध्मे म्शणतो एन.आम.वी.म ूवाठी जी फारकाॊची गयज अवत ेतय एक शजाय 
फारकाॊचा ज्मालेऱी जन्भ आऩल्माकड े शोतो त्माभध्मे 2 त े 3 फारकाॊना आऩल्मारा एन.आम.वी.म.ू ची 
आलश्मकता लगैये बावत.े 

प्रळाॊत दऱली :- 
 दठक आशे अॅग्री ऩण त्माकरयता डॉक्टय वाशेफ आऩल्मारा आज आऩल्माकड े ती व्मलस्था 
नवल्माभुऱे भुॊफईच्मा दठकाणी शरलण्मात मेत.े त्मादठकाणी त ेउऩचाय आऩल्माकड ेददरे जात नाशी. भग जे 

उऩचाय ददरे जात नाशी ती जयी मॊत्रणा आऩण इकड ेकामााजन्लत केरी तय प्रॉब्रेभ कुठे मेणाय आशे.  

वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 वय आऩल्मारा जो भेडडकर स्टाप त्मावाठी रागामचा आशे...... 

प्रळाॊत दऱली :- 
 वय आऩण भेडडकर स्टाप फद्दर फोरत आशेत तय आऩण खारी इथे जो दद. 07/06/2019 चा 
ठयाल आशे त्माभध्मे आऩण ऩद बयतोम. फघा फारयोगतस एक आशे, लैद्मककम अगधकायी एभ.फी.फी.एव, 

लैद्मककम अगधकायी 4 फी.ए.एभ.एव, ऩरयवेवलका एक, अगधऩरयचारयका 12, वॊगणक चारक, कष वेलक, 

वपाई काभगाय अळा ऩध्दतीन े आाऩण 29 ऩदे मादठकाणी बयतो. अव े ळावनाकड े आऩण भॊजूयीकरयता 
ऩाठलणाय शोतो. अवे तुम्शी त्मा ठयालाभध्मे भेन्ळन आशे. दद. 07/06/2019 च्मा भग कुठे अडरॊ आणण का 
ऩाठलरा नाशी शा दद. 07/06/2019 चा ठयाल आऩण म्शणता शा ठयाल झारेरा आशे तय भग शा का नाशी 
ऩाठलरा ठयाल? 

वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 7 जून 2019 चा जो ठयाल आशे तो एव.एन.वी.म.ू वाठीचा ठयाल आशे आणण तो स्टापची जी 
रयक्लामयभेंट वाॊगगतरेरी आशे ती एव.एन.वी.म.ू वाठी ची रयक्लामयभेंट आशे ज्मालेऱेरा आऩण 

एव.एन.वी.म.ू स्थाऩन करु त्माच्माऩेषा आऩल्मारा डफर स्टाप ततथे रागतो आणण आऩरे एक्स्ऩेंडीचय जे 

आशे त ेऩण त्मानुवाय आऩरे लाढणाय.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 आमुक्त भशोदम, भशाऩौय भॅडभ भरा अवे म्शणामच े आशे आऩण शे ऩदतनमभाती ळावनाकड े शा 
प्रस्ताल अजूनऩमतं लऴा शोऊन गेरे ऩाठलरेरा नाशी. भाझी आऩणाॊव वलनॊती आशे त्माभध्मे एव.एन.वी.म.ू 

अॅड करुन घ्मालॊ आमुक्त भशोदम जयी स्टाप लाढरा तयी चारेर ऩयॊत ु मभया बाईंदयच्मा नागरयकाॊना शा 
एव.एन.वी.म.ू फद्दर जे भुॊफईरा जाल ेरागत ेतो प्रॉब्रेभ मेऊ नमे अळी भाझी वलनॊती आशे भशाऩौय भॅडभ 

आणण म्शणून आऩण शा जो काशी ठयाल कयतो भशाऩौय भॅडभ माच्माभध्मे आऩण तेच म्शणतो की गेल्मा 
लेऱेरा जो दद. 07/06/2019 चा ठयाल आणण एव.एन.वी.मू. चा आज जो वलऴम आऩण आणरा आशे तो 
त्माभध्मे अॅड करुन घ्माल ेआणण ऩुढीर भशावबेत पेय वादय कयाला.  
योदशदाव ऩाटीर :- 

 भशाऩौय भॅडभ वबागशृारा वलनॊती कयतो भशाऩौयाॊनाशी वलनॊती कयतो, आमुक्ताॊनाशी वलनॊती कयतो 
आऩण ज्मालेऱी ठयाल भशावबेवभोय आणतात. त्मालेऱी आमुक्ताॊकड ेउत्तय भरा अगधकामाॊकड ेउत्तय शा 
जो भॅवेज ळशयाभध्मे जातो तो अत्मॊत ददेुली आशे. आभा अवा अनुबल म्शणून त्मा काभाकाजाभध्मे प्रगती 
शोणे गयजेच ेआशे. आमुक्त वाशेफ आऩण आम.ए.एव. ऑपीवय आशात. त्माभुऱे वभाज ऩूणा आऩल्माकड े

अत्मॊत आळने ेऩाशत आशे की आता आम्शारा आम.ए.एव. ऑकपवय मभऱारे आशेत. त्माभुऱे त ेतस आशेत, 
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कामाषभ आशेत. रोकामबभुख काभाभध्मे त्माॊना रुची आशे अवा भॅवेज जामरा ऩादशजे. वबागशृाभध्मे दोन्शी 
फाजूची जी भत ेभाॊडरी जातात. दोन्शी तीन्शी चायशी ठयालालय जी चचाा झारी त्मा चचभेध्मे ळशयाच ेबरे 

आशे. अवे प्रश्न आशेत ककॊ ला कोणरा अडचण आशे अव ेप्रश्न रोकाॊऩमतं ककॊ ला ऩत्रकायाॊऩमतं जातो. भाझी 
भशाऩौयाॊना वलनॊती आशे वबागशृ नेत्मारा वलनॊती आशे, आमुक्ताॊनाशी वलनॊती आशे की ज्मालेऱी वलऴम मेतात 

त्माच ेगाॊमबामान ेअभ्माव करुन तव े वलऴम आणरे ऩादशजेत आणण बुमभका शी भाॊडत ेलेऱी तुम्शी स्ऩष्ट 

बुमभका भाॊडरी ऩादशजे. जव ेभगाळी वाॊगगतरे की शाॊगे वाशेफाॊनी तो वलऴम भाॊडरा शोता आमुक्त वाशेफ 

तनमभात अवेर तय त्माच ेतुम्शी ऩुनावलचाय कया आणण तुम्शी ठोव उत्तय द्मामरा ऩादशजे. तेच गालारा 
अऩेक्षषत आशे. अन्मथा ऩयत शी वबा शोत े जात े गोंधऱ भाजतोम शे पाय चाॊगरे नाशी अवे भी भाझ े

व्मजक्तगत भत भाॊडतो धन्मलाद. 

गगता जैन :- 

 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त वाशेफ तुभच्मा भताळी भी वशभत आशे. ऩण आऩल्माकड ेफोयीलरी आणण 

खाय इथे प्रामव्शेट एव.एन.वी.म.ू चारत आशेत. भग ततथेशी त ेभॅनेज कयत आशेत. भरा भादशत आशे शे थोडवे े

डडकपकल्ट जॉफ आशे आणण वलांना त ेऩॉमवफर नवत.े वाशेफ जय आऩल्मारा इॊददया गाॊधीभध्मे नवेर तयी 
आऩल्मा मबभवेन जोळीभध्मे ऩण त ेउऩरब्ध शोत अवेर तय इथे गयीफ जनतेरा एव.एन.वी.म.ू ची गयज 

आशे. मवरयमवरी तो वलचाय कया आणण भरा लाटत े 10 तय 10 भरा भादशत आशे तुम्शी शजायभध्मे 

10वाॊगगतरे तय आऩरी अधी लस्ती म्शणजे 4-5 राख लस्ती आशे. भदशराॊची आणण आऩरे त ेवलचाय कया जे 

आऩण एव.एन.वी.म.ू फॉम्फेरा ऩाठलतो एव.एन.वी.म.ू ऩेळॊट तो जया एक नॊफय काढून जय आऩल्मारा 10 

एलढे ऩण कयता आरे तय भरा लाटत ेइथरी जनतेरा एक शेल्ऩ याशणाय वाशेफ तुम्शी एक डॉक्टय म्शणून 

आणण एक आमुक्त म्शणून त्माफाफतीत ऩॉणझदटव्शरी वलचाय कया इॊददया गाॊधी इथे नाशी भी शी त ेभान्म 

कयत.े कदागचत एव.एन.वी.म.ू एलढे वोऩ ेनाशी. 24 शलवा तीन डॉक्टय आणण आऩल्माकड ेत ेऩदतनमभाती 
झारेरी नाशी. ऩण आऩण जय वलचायच केरा नाशी आऩल्मा ळशयारा शे काशी ऩादशजे तय कधीच शोणाय नाशी 
आणण आता आऩल्माकड ेत ेकुठेशी शोऊ ळकत ेआणण कुठे आऩण त ेकरु ळकतो त्मा फाफतीत ऩॉणझदटव्शरी 
प्रमत्न कया अळी भाझी वलनॊती आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त भशोदम शा वलऴम खयतय डॉ. वलजम याठोड वाशेफाॊचा. वाशेफ तुभच्मा वभोय 
वुॊदय वलऴम आरेरा आशे वाशेफ. एन.एव.एन.वी.म.ू कया, एव.एन.वी.म.ू कया भळीन वुध्दा घ्मा. कॅच रॅफ 

तमाय कया. एभ.आय.आम. वीटी स्कॅन शे वगऱ काशी कया कयता ना. म्शणजे शा वलऴम तुम्शी ददरेरा नाशी 
तुम्शारा खयतय दोऴ ददराच नाशी ऩादशजे. भशाऩौय भॅडभन े शा वलऴम म्शणजे वत्ताधामाॊनी शा वलऴम 

आणरेरा आशे. काम वलचाय करुन भरा त्माची कल्ऩना नाशी. एव.एन.वी.म.ू शा वलऴम आऩल्मा वलचायाच्मा 
ऩरीकडचा आशे. भशाऩामरकेरा तयी आणरा दठक आशे. शयकत नाशी. वलऴम चाॊगरा आशे वलचाय चाॊगरे 

आशेत. कल्ऩना चाॊगरी आशे. भी मारा कल्ऩना फोरणाय कायण शे स्लप्न आशे. भात्र वाशेफ त ेकभीत कभी 
इॊददया गाॊधी रुग्णारम जो भुझफ्पय शुवेनच्मा आभदाय तनधीतून तमाय झारॊ आशे वध्मा एकभेल शॉस्ऩीटर 

आशे जो जनयर शॉस्ऩीटर आशे. टेंबाभध्मे आऩण कोवलड वेंटय केल्माभुऱे रोकाॊची गदी ततथे ऩाठलरी. एक्व 

ये भळीन फॊद आशे. दोन डामरेमवव भळीन फॊद आशेत, मरफ्ट फॊद आशे, शऊव ककऩीॊगचा दठकाणा नाशी. वाशेफ 

रेफय फेडभध्मे वलाात जास्त ततथे डडरीव्शयीज शोत आशेत. फेड कभी ऩडत आशेत त्माच्मालयती कोणी चचाा 
कयत नाशी. एव.एन.वी.म.ू, एन.एन.वी.म.ू दठक आशे वाशेफ माच्मा ऩरीकड ेतुम्शारा काम जाऊन ऩादशजे त े

कया आऩल्माकड ेअजून फयेच काशी कयता मेईर वाशेफ त ेकया. भात्र वध्मा जी आऩण लास्त ुतमाय केरी शोती 
त्मारा जी वोम ददरी ऩादशजे रोकाॊना गोयगरयफ भाणूव वाशेफ ततथे उऩचायावाठी आल्मानॊतय त्मारा एक्व ये 
काढामरा रोक नाशी. ऩॅथोरॉजीच े रॅफ भळीन फॊद आशेत. आऩण वाशेफ अजून स्ऩॉट ऩध्दतीन े कयतो. 
एरामझाची भळीन आऩल्माकड ेनाशी शे तुम्शारा अॊतय वभजत अवेर. ऩॉट अॅनॅजव, स्ऩॉट ऩॅथोराजी आणण 

ऐरामझा आऩण ऐरामझा ऩध्दतीन े कयत नाशी. आऩण स्ऩॉट ऩध्दतीनेच कयतो. वाशेफ ततथे ऩॅथोरॉजी 
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कदागचत डॉक्टय आभच ेदवुये नवलन डॉक्टय लाघभाये वाशेफाॊना शी त ेवभजत नवेर. वाशेफ ती गयजेची लस्त ु

आशे. भाझी ह्रा वलऴमालय तुम्शारा वलनॊती आशे वत्ताधामाॊनी शा वलऴम आणरा त्माॊच्मा बालना चाॊगल्मा 
आशेत. चाॊगल्मा लाईट नाशीत. कयता आरे त े100 टक्के कया. भात्र वध्मा ज्मा ततथे लास्तुलय ज्मा वोमी 
वुवलधा आऩल्मारा ज्मा ऩुयलल्मा ऩादशजेत त्माच्मालयती वाशेफ ह्रा अगधकामाॊना फोरला आणण वलचाया की 
माच्मा कॅफीनभध्मे फॊद ऩडरेरा ए.वी. ककती ददलवात रयऩेअय शोतो आणण ततथे डामरेमवव भळीन 6 भदशन े

फॊद आशे. त्मारा अजूनऩमतं का केरे नाशी. एक्व ये भळीन आज लऴाबय फॊद आशे. त्मारा ऑऩयेटय नाशी 
त्माच्मालयती त्माॊनी काम केरे त्माचा जलाफ वलचाया. शी जफाफदायी कोणाची. ह्रा ज्मा भोठभोठ्मा कल्ऩना 
आऩल्मा आशेत काल्ऩतनक फाफी माच्मालयती चचाा केरी ऩादशजे. आशे त्मा वोमीॊना वाशेफ चारू करुन द्मा शी 
भाझी आऩल्मारा कऱकऱीची वलनॊती आशे वबागशृाभध्मे.  

तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ एका लाक्मात वुचना आशे की कुठचाशी माचा जव ेजुफेय इनाभदायजी माॊनी वाॊगगतरे 

फमाचळा गीलयी फॊद आशेत त्माची रोकाॊना वेलेवाठी मभऱत नाशी. अळाच ऩध्दतीन ेपक्त मुतनट उब ेन 

कयता त्माचा मोग्म रयतीन ेरोकाॊना त्माचा पामदा शोत अवेर ककॊ ला पामदा कयाला आणण जे मुतनट रालरेरे 

आशेत त ेबरे डामरेमववच ेअवु देत, एक्व ये च ेअवु देत फाकीचा नाशी का प्रळावनारा ककॊ ला आऩल्मा 
वत्ताधामाॊना ऩण भग त्माच्मालय ऩण अॊकुळ ठेला ना. त ेकरुन घ्मा. रोकाॊना त्माची वेला मभऱारी ऩादशजे. शे 

15-15 राखाॊच े25 राखाॊच ेशोतात. भग ततथे ह्रा भळीन फॊद आशेत आयोग्म वलऴमक प्रळावन वरयमव नाशी 
आशे का? ह्रा वलऴमालय रष द्मा. नवलन नवलन कयामरा पामदा नाशी. त ेऩादशजे जे रोकाॊना ऩादशजे ककॊ ला 
जास्तीत जास्त वुवलधा आऩल्मा मभया बाईंदयच्मा रोकाॊना नागरयकाॊना मभऱारी ऩादशजे ह्रा एरयमातच 

मभऱारी ऩादशजे शी प्राॊजऱ इच्छा आभची ऩण आशे. आणण त ेकयालॊ ऩयॊत ुजे केरेरे आशे. त्मातुन रोकाॊना 
वुवलधा मभऱत नाशी. तय त्माच्मालय ऩदशल्माॊदा रष द्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा जैन भॅडभ, वन्भा. वदस्म दऱली वाशेफ, ढलण ताई, इनाभदाय ह्रा वलांनी अततळम 

चाॊगल्मा वुचना ह्रा दठकाणी केरेल्मा आशेत. भरा अव ेलाटत ेप्रळावनाच ेखयोखय दरुाष शोत चाररे आशे. 

उऩामुक्त लाघभाये वाशेफ मभया बाईंदय ळशयाभध्मे शी जनता शी भशाऩामरकेरा ककॊ ला भशाऩामरकेच्मा प्रळावन 

अगधकामाॊकड ेलेगळ्मा नजयेन ेऩाशत.े आज बरे आम्शी वत्तेलय आशोत ऩयॊत ुजनतेरा काभ ऩादशजे वत्ता 
कोणाचीशी अवो जनतेच े काभ कयणे शे तुभच ेकताव्म आशे आणण आम्शी रोकप्रतततनधी वुध्दा रोकाॊनी 
आम्शारा तनलडून ददरे म्शणून त्माच्माळी कटीफध्द आशोत. ज्मा रुग्णारमाभध्मे एक्व ये भळीन नाशी 
डामरेमवव भळीन काभ कयत नाशी. रुग्णाॊलयती मोग्म तो उऩचाय शोत नवेर तय शी खॊताची फाफ आशे. भरा 
अव ेलाटत ेकी वॊफॊगधत अगधकामाॊनी त्मालय मोग्म ती देखयेख केरी ऩादशजे आणण ह्रा फाफतच्मा वुचना 
उऩामुक्ताॊना भी ददल्मा शोत्मा ऩयॊत ु जय अळा ऩध्दतीच े काभकाज आणण शी ऩध्दत जय प्रळावनाच्मा 
भाध्मभातून शोत अवेर तय शी खेदाची फाफ आशे. आणण जो कोणी अगधकायी मोग्म ऩध्दतीन ेकाभ कयत 

नवेर तय त्माच्मालय शी शी भशावबा कायलाई करु ळकत ेम्शणून कृऩमा आऩण आऩल्मा जफाफदायी मोग्म 

त्मारयतीन ेऩाऱाव्मा आणण ह्राफाफत त्लयीत अॅक्ळन घेऊन वाशेफ शा वलऴम डॉक्टय आऩण आशात त्माभुऱे शा 
वलऴम वगऱे आऩल्मा वलबागाळी वॊफॊगधत आशेत आणण माफाफत आऩल्मारा मोग्म ती भादशती अवेरच 

आणण शे अवे वलऴम मा वबागशृाभध्मे चचरेा मामरा नको शोत ेभरा अवे लाटते आऩण ह्राकड ेजातीन ेरष 

द्मा आणण त्लयीत आऩण कायलाई कयार आणण आजचा शा जो वलऴम आरेरा आशे माफाफत दऱली वाशेफ 

ठयाल भाॊडामरा वाॊगा.  
शेतर ऩयभाय :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा मभया योड (ऩ.ु) मेथीर स्ल . इॊदीया गाॊधी रुग्णारमाभध्मे 
नलजात मळळूॊवाठी 8 खाटाॊच े SNCU (SICK NEW BORN CARE UNIT ) चारू कयणे ल 
त्माकयीता आलश्मक अवरेरे डॉक्टवा तवेच कभाचायी उऩरब्ध करुन घेण्माचा ठयाल भा . भशावबा 
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दद.07/06/2019 योजीच्मा भशावबेत ठयाल वॊभत झारा शोता . प्रळावनाने त्माची अॊभरफजालणी केरी 
नाशी. माच रुग्णारमात NICU कामाान्लीत कयणेफाफत रोकप्रतततनधी ल नागयीकाॊची भागणी अवल्माने 
प्रळावनाने ऩरयऩूणा प्रस्ताल भॊजुयीकयीता प्रळावनाने ऩुढीर भा . भशावबेत वादय कयाला अवा भी ठयाल 
भाॊडत आशे.  
ददऩीका अयोया :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  

भा. भशाऩौय :- 
 प्रकयण क्र. 41 शा ठयाल वन्भा. वदस्मा शेतर ऩयभाय माॊनी भाॊडरेरा आशे. तो वलाानुभत ेभॊजूय 
कयण्माॊत मेत आशे. ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
प्रकयण क्र. 41 :- 
 भशानगयऩामरकेच्मा स्ल . इॊददया गाॊधी रुग्णारमाभध्मे आत्मालश्मक वेलेकयीता NICU 
कामाान्लीत कयणेफाफत. 
ठयाल क्र. 32 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा मभयायोड (ऩ.ु) मेथीर स्ल . इॊदीया गाॊधी रुग्णारमाभध्मे 
नलजात मळळूॊवाठी 8 खाटाॊच े SNCU (SICK NEW BORN CARE UNIT ) चारू कयणे ल 
त्माकयीता आलश्मक अवरेरे डॉक्टवा तवेच कभाचायी उऩरब्ध करुन घेण्माचा ठयाल भा . भशावबा 
दद.07/06/2019 योजीच्मा भशावबेत ठयाल वॊभत झारा शोता . प्रळावनाने त्माची अॊभरफजालणी केरी 
नाशी. माच रुग्णारमात NICU कामाान्लीत कयणेफाफत रोकप्रतततनधी ल नागयीकाॊची भागणी अवल्माने 
प्रळावनाने ऩरयऩूणा प्रस्ताल भॊजुयीकयीता प्रळावनाने ऩुढीर भा . भशावबेत वादय कयाला अवा भी ठयाल 
भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्रीभ. शेतर ऩयभाय  अनुभोदन :- श्रीभ. ददऩीका अयोया 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्र. 42, भशायाष्ट्र ळावनाने तनरॊत्रफत केरेरा भा. स्थामी वमभती वबा दद. १७/०८/२०२०, 
ठयाल क्र. २७ फाफत अमबलेदन वादय कयणेफाफत. 
धलृककळोय ऩाटीर :- 

 भशाऩौय भॅडभ, भा. आमुक्त वाशेफ माॊच्मा तनदळानाव आणू इजच्छतो.  
ददनेळ जैन :- 

 भशाऩौय भॅडभ शा आऩरा जो वलऴम आशे त्माच्माभध्मे भूऱ वलऴम शा आशे की आऩण भशावबेभध्मे 

शा वलऴम दद. 07/06/2019 योजी मावाठी आणरा शोता की आऩल्मारा कोणत्माशी नगयवेलकाच्मा लॉडाभध्मे 

जे गाडान अवेर काशी ऩण अवतात त्मारा आऩल्मारा त े टाईभालयती काभ शोत नव्शतॊ. एक डडऩाट्रभेंट 

राईटचॊ लेगऱ, भजुयच लेगऱ, देखबार दरुुस्तीच लेगऱ, नवलन योऩ रालामचॊ लेगऱ, यॊगयॊगोटीच लेगऱ, 

खेऱणीच लेगऱ, ळौचारम दरुुस्तीच लेगऱ, वलद्मतु वलबागाच लेगऱ म्शणून नगयवेलक वगळ्मा रोकाॊना 
त्राव शोत शोता म्शणून आऩण भशावबेध्मे शा वलऴम आणरा शोता की आऩण शी वगऱी लस्त ुवुयषायषक, 

भजूय ऩुयलठा, रारभाती, ळणेखत, औऴधे, देखबार तनगा, नवलन योऩ रालणे, यॊगयॊगोटी, दरुुस्ती खेऱणी 
दरुुस्ती, ळौचारम, वलद्मुत दरुुस्ती शा ठयाल केरा शोता की आऩण वला मभऱून एकच टेंडय काढामच ेम्शणजे 

आऩल्मारा त्मावाठी दशा दठकाणी कपयामची गयज नाशी. आता वध्मा भाझ्मा लॉडाभध्मे दोन भदशन्माऩावून 
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राईट नाशी गाडानभध्मे भी कपयतो त ेफोरतात फाॊधकाभभध्मे जा, वलद्मुत डडऩाटाभेंटरा जा. ततथे जा वलऴम 

तो नाशी आणण ह्रावाठी ठयाल केरा शोता की आऩण एक ठयाल कयामचा त्माच्माभध्मे नॊतय स्टॅÏन्डगभध्मे ह्रा 
रोकाॊनी गोऴलाया ऩाठलरा तनवलदा काढून स्टॅन्डीॊगची भान्मतेवाठी आणण स्टॅन्डीॊगभध्मे आरा आणण 

स्टॅÏन्डगन े तो ठयाल यद्द केरा. यद्द ह्रावाठी केरा की आऩण जे भशावबेभध्मे जो ठयाल केरा शोता त्मा 
ठयालाभधनू काशी ठयावलक लस्त ूज्माभध्मे ठेकेदायाचा पामदा आशे त्माचा पक्त टेंडय काढरा आणण फाकीच े

वगऱे लवत ूयादशरेरे आशेत म्शणून आऩण जो भूऱ ठयाल केरा भशावबेभध्मे त्माचा काशी भतरफ यादशरेरा 
नाशी आणण दवुयी गोष्ट त्मानॊतय आऩल्मा स्थामी वमभतीभध्मे तो ठयाल आऩण का यद्द केरा की ऩयत 

तनवलदा काढून तो आणा. ऩयत शे जे आशे ठयाल ळावनारा वलखॊडनावाठी त ेस्टॅन्डीॊगरा ऩाठलरा. आऩण 

काका ऩण ठयाल कयतो स्टॅन्डीॊगभध्मे ककॊ ला भशावबेभध्मे आऩण रोकाॊच्मा दशताच्मा दृष्टीकोनातून कयतो. 
आऩण ऩरयलशनचा ऩण तवाच केरा. म्शणून कोटााने यद्द केरा आता माच्माभध्मे ऩण काम केरॊ त्माॊनी उगीच 

ती खोटी भादशती ददरी त े आऩण कळावाठी ऩाठलतो. भॅडभ माच्माभध्मे जी भादशती ददरेरी आशे 

वलखॊडनावाठी भाझ्माकड ेवगऱे ऩेऩय आशेत. वलखॊडनावाठी जे ऩाठलरेरे ठयाल आशेत त्माच्माभध्मे ऩदशरा 
नॊफय मरदशरेरॊ आशे भा. भशावबा ठयाल क्र. 14 ठयाल 25 दद. 07/06/2019 योजीच्मा ठयालाच्मा कोणत्माशी 
प्रकाये वलरॊफन कयण्मात आरेरा नाशी. म्शणजे वलखॊडनावाठी ळावनारा ऩण त्माॊनी ददळाबूर केरेरी आशे. 

माच्माभध्मे त्माॊनी म्शटरे की वलखॊडनरा ठयालाच्मा दशळोफान े आम्शी तनवलदा काढरेरी आशे आणण 

ठयालाभध्मे काम मरदशरेरॊ आशे आणण तनवलदा लेगऱी काढरेरी आशे आणण दवुयी गोष्ट त्माच्माभध्मे 

मरदशरेरॊ आशे वदय जस्थतीत उद्मान लषृ प्रागधकयण वलबगात तनगा ल देखबारीची काभ े ऩाणी ऩुयलठा 
वलबागात भॊजूय ठेकेदायाभापा त ककभान लेतन कामद्माप्रभाणे भॊजूयीत लाढ देऊन कयण्मात मेत आशेत. तवेच 

वदय ठेकेदायाॊना काभ कयण्माव तमाय नाशी ह्राफाफत ठेकेदाय गुरुजी इन्फ्रा. प्राम. मरमभटेड अन्लमे योजीच ेऩत्र 

ददरेरे आशे. म्शणजे शे ऩण चकुीच ेआशे. कुठरा तुम्शारा ऩत्र ददरेरा आशे आणण काभ केरेरे आशे. कवे काम 

तुम्शी काशी ऩण ऩाठलरेरॊ आशे त्माच्मानॊतय रास्टभध्मे मरदशरेरॊ आशे वदय काभाच े अॊदाजऩत्रक शे 

भशायाष्ट्र ळावनाच्मा ऩाका  अॅन्ड गाडान ह्रा वन 2015-16 डी.एव.आय प्रभाणे अवरेल्मा.. माॊनी भामनव 90 
कभी दयान ेतनवलदा प्राप्त झारेरी वदय फामोडकेचा तुम्शी खचाात फचत शोईर म्शणजे एक टक्का ऩण त्रफरो 
नाशी आणण आऩरे आमुक्त वषभ आशेत. शुळाय आशेत की त ेकभीत कभी 5 त े6 टक्के कभीत कभी त्रफरो 
करु ळकतात. त्मारा तव े नाशी ऩण शी वगऱी गोष्ट ळावनारा खोटी दाखलून डडऩाटाभेंटन े ततकडून 

ळावनाकडून ददळाबूर करुन त ेऩयत वलखॊडन करुन आणरेरॊ आशे. म्शणजे आऩण जे भशावबेभध्मे ठयाल 

कयामच ेनाशी, स्टॅन्डीॊगरा ठयाल कयामचा नाशी. रोकाॊच्मा दशताच ेकाभ कयामच ेनाशी आणण पक्त ठेकेदायाॊचा 
पामदा कवा शोईर, पक्त भजूय ऩुयलठा ददलवाभध्मे 3-3 टभा त्माॊना द्मामचॊ. आता भरा एक ऩण 

नगयवेलक वाॊगा 95 भधनू की त्मारा गाडाभध्मे त्राव शोतो की नाशी. रार भातीचा लेगऱा वाॊगामचॊ, भजूयाच 

लेगऱ वाॊगामच आता त ेवगऱ टेंडय दवुयॊ टेंडय कव बयणाय. भशाऩौय भॅडभ आता शे जे टेंडय वलखॊडन करुन 

आणरेर आशे तो आऩण ऩाठलरेर शे वलखॊडन करुन त ेआऩरा ठयाल वलखॊडन करुन आरेरा आशे. ती स्थामी 
वमभतीची भॊजूयी काम वगऱे आऩण इथनूच ळावनारा ऩाठलून ततथनू करुन आणामचॊ. भशावबचे काशी आशे 

की नाशी अगय अवे काशी अवरॊ तय ऩयत भशावबेऩूढे आणामचॊ अवत ेना की तुम्शी एलढी भॊजूयी ददरेरी आशे 

भशावबेभध्मे आऩण जे वगऱे वाॊगगतरे की तुम्शी कया ऩण त्मा डडऩाटाभेंटन ेऩयत भशावबेवभोय आणामरा 
ऩादशजे शोत ेकी आऩण शे नाशी कयत पक्त शे कयतो भी ऩयत ऩयत स्टॅन्डीॊगची ददळाबूर कयामची तव े

ळावनाची ददळाबूर कयामची. भशावबेची ददळाबूर कयामची शे कळावाठी ठेकेदायाॊच्मा पामद्मावाठी आता 
तनरभ ढलण माॊनी ऩण म्शटरे शोत ेकी आऩण ठेकेदायाॊवाठी कयतो ती फयोफय म्शटरी शोती की ठेकेदायाॊच्मा 
पामद्मावाठी शा ठयाल वलखॊडन करुन आणरेरा आशे.  

तनरभ ढलण :- 

 वलखॊडन झाल्माभुऱे आता तुम्शारा ठेकेदायाचा पामदा जाणल ूरागरेरा आशे का? 
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ददनेळ जैन :- 

 तवॊ नाशी भॅडभ तुभच ेभत आशे का माच्माभध्मे . 

तनरभ ढलण :- 

 स्थामी वमभतीच ेवलऴम, स्थामी वमभतीवभोय घ्मा ना शल्री वयवकट वलऴम स्थामी वमभतीत ऩाव 

कयता.  
ददनेळ जैन :- 

 तवॊ नाशी भॅडभ आता वलखॊडन करुन आणरा रोकाॊना आता वगळ्मा नगयवेलकाॊना ह्रा ळशयारा 
भादशती ऩडरॊ ऩादशजे की ळावन आणण प्रळावन काभ कयतो.  
तनरभ ढलण :- 

 माच्मा आधी अव ेककती वलऴम तुम्शी वलखॊडीत कयामरा चाॊगरॊ चाॊगरे ददरे आशेत तेव्शा कुठे शोता.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आम्शी तय आमुक्त भशोदमाॊच ेअमबनॊदन कयतो अजून 2-5 वलऴम वलखॊडीत करुन आणामच.े  

तनरभ ढलण :- 

 आता आमुक्त वाशेफाॊनी ददरा, आमुक्त वाशेफाॊना जे मोग्म लाटरे नाशी त्माॊनी वलखॊडनारा ददरा. तय 
तुम्शी त्माच्मालय कळारा प्रेळय आणू ळकता. त ेजेंटरभन आशेत. त ेफयोफय मोग्म तनणाम घेतीर. काशी काशी 
लेऱेरा तुभच्मा दफालाखारी ऩण कयालॊ रागतॊ.  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त भशाऩौयाॊच्मा ककॊ ला वत्ताधामाॊच्मा दफालाखारी काभ कयत अवत ेतय वलखॊडनारा ऩाठलरा 
अवता का? नवता ऩाठलरा.  
तनरभ ढलण :- 

 एक वलऴम वोडा शे चकुीच आशे तय चकुीचॊ आशे ना.  
(वबागशृात गोंधऱ) 

जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम भी आऩरे तय खयतय अमबनॊदन करु इजच्छतो तुम्शी शे दोनच वलऴम वलखॊडीत करुन 

आणरे. प्रत्मेक भशावबेच े5 वलखॊडीत कया शेत ूऩयस्ऩय अलाढाल े केरेरे जजतके काशी ठयाल आशेत मारा 
कुठेतयी अॊकुळ रागेर आणण 2-4 भ्रष्टाचाय कुठेतयी थाॊफेर भी तुभचा ऩूणा ळशयाच्मा लतीन ेअमबनॊदन करु 

इजच्छतो. तुम्शी रोकाॊच्मावभोय मा आणण ह्रा ळशयाचॊ खयोखय चाॊगर कया. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩकी ऩयमभळन व ेजजव तयश व ेददनेळ जैन न ेइव फात को उजागय ककमा रोगो के 

वाभन ेशभाये मशाॉ के वफ रोकप्रतततनधी उनके वभष शभाये मशाॉ की जनता शै उवके वभष छोटे व ेउदाशयण 

भें भें दे दूॉगा की जजव तयीके व ेबायतीम जनता ऩाटीने जो ठयाल यखा दद. 07/06/2019 भें वलऴम ऐवा था 
की शय गचज अरग अरग डडऩाटाभेंट शय अरग अरग डडऩाटाभेंट अरग अरग काभ कय यशे थे औय उवके 

मरए काभ नशी शो ऩा यशा था औय कोई बी रोकप्रतततनधी शो ककवी बी ऩष व ेजुड ेशो उनकी प्रॉब्रेभ मश बी 
थी की लो काभ कयन े के मरए जफ अगधकायी के ऩाव जात े थे तो अगधकायी कशत े थे शभाये ऩाव इवकी 
ऩयमभळन नशी शै मशाॉ मे शभाये काभ के दामये भें नशी आता शै। जजव तयश का स्ऩष्टीकयण ददनेळ जैनजीन े

फतामा शै वशी फात शै ददनेळ जी इवके मरए कशाॉ लो ककवी बी ऩष शो तकरीप मश थी इवी के मरए लो 
वफको एक वाथ भें एक जुट राके एक तनवलदा कयन ेकेमरए प्रकक्रमा फनाईए की जो दद. 07/06/2019 को 
फनाई गई प्रकक्रमा चर बी गई। रेट शोत ेगमा भजे की फात ऐवा था एक घय के उदाशयण दे देता शू ऩय मे 

अगय खाना खाने के मरए फैठत ेशै, भशाऩौय भॅडभ तो शभाये घय भ ेजो भाॉ, फशन ेमा ऩत्नी मा फेटी आभतौय ऩय 
देखोगे तो खाना शभेळा एक जन शी फनाता शै एक उदाशयण देता शूॉ। ताकी वफका वभज भें आए, कोई डार 

अरग व ेफनाता नशी शै, कोई चालर अरग व ेफनता नशी शै, कोई बाजी अरग व ेफनती नशी शै, कोई योटी 



भा. भशावबा दद. ०७/१२/२०२०(दद.०४/१२/२०२० ची तशकुफ वबा)       ऩान क्र.94 

अरग व ेफनती नशी शै आभतौय ऩ ेआऩ देखोगे तो शभेळा खाना एक शी व्मक्ती घय ऩ ेफनाता शै उवी तयीके व े

तनणाम मरमा गमा की तनवलदा तनकारो ताकी जफाफदाय एक व्मक्ती यशे, उवका राईट का काभ शो मभट्टी का 
काभ शो मशाॉ लशाॉ इम्ऩरीभेंट कयना काभ शो तो लो एक शी व्मक्ती को शभ कय वकत ेशै। इवी फात को रेत े

शुए जजव तयश व ेअबी शभाये वदवम भशोदमन ेकशाॉ की मशाॉ ऩ ेभ्रष्टाचाय फढता शै। भ्रष्टाचा क्मों फढता शै लो 
अरग अरग जात का शै तफ फढता शै काभ बी फढता शै। उवी तयश व ेभ्रष्टाचाय ना फढे इवमरए मश तनणाम 

मरमा गमा था औय मश काभ कयना चादशए था रेककन क्मा शुआ स्टॅÏन्डग भें वलऴम आमा तनवलदा भॊजूय कयन े

के मरए जफ स्टॅÏन्डगन ेऩुयी तयश व ेदेखा तो उवभें ऐवा रगा की मश जजव तयश व ेभशावबा भें ठयाल यखा था 
उव तयीके व ेऩाव नशी शुआ शै औय मश अफ अरग मान ेजो वदस्म भशोदम का कशना था की ठेकेदाय का 
पामदा ऩशुचान ेके मरए जो जो उवे ऩवॊद गचज थी उवन ेलो तनवलदा भें लो टेंडय भें उवन ेलो डार दी। भशाऩौय 
भॅडभ भैं आऩको फताना चाशूॉगा की जफ ठयाल वलखॊडीत के मरए बेजा गमा दद. 28/09/2020 को बेजा गमा 
ज्मादा वभम बी नशी रगा औय वलखॊडीत शो के ऩटाक व े18/11 को आ बी गमा। भैं चाशूॉगा ऐवा वलऴम एक 

टॅक्व का बी ददमा गमा शै। 13/8 को अबी तक उवका रयझल्ट आमा नशी तो कृऩमा कयके लो बी आऩ जया 
ऩशूॉचा ददजीए। 
जुफेय इनाभदाय :- 
 प्रळावन की तयप व ेबेजो ना। 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ जजव तयश व ेइन्शोंन ेफतामा की टॅक्व की वॊदबा भें इन्शोंन ेआयाभ व े जैवा जुफेय 
बाईन ेफतामा की भशावलकाव आघाडी शै, मश रास्ट 5-6 भदशन ेके अॊअदय आमुक्त भशोदम जैवे अबी ढलण 

भॅडभन ेकशाॉ था की प्रेळय ककव तयश का आता शै की रास्ट 5-6 भदशन ेकी अॊदय भशाऩौय भॅडभ, फी.एव.म.ुऩी. 
शो, ऩरयलशन शो, उद्मान शो, टॅक्व वफ वलखॊडीत के मरए ककए वफ ऩाव शो के आ गए रेककन मवपा  टॅक्व नशी 
आमा। भशावलकाव आघाडी की जम शो वभझ वकत ेशो क्मों नशी आमा भशाऩौय भॅडभ फाकी वफ आ गमा 
औय खाव तौय ऩ ेमश जो आमा शै तनणाम वलखॊडीत शो के आमा शै उवभ ेक्मा मरखा गमा ळावन आदेळ का 
औय कशाॉ व े ददळाबूर की गई थी भशायाष्ट्र ळावन उवभें जो ततवया कॉरभ शै ततवया ऩॉइंट आमुक्त मभया 
बाईंदय भशानगयऩामरका माॊनी ठयालाचा वलखॊडीत करयता नभूद केरेरी कायणे नुवाय घेता वदय ठयाल मभया 
बाईंदय भशानगयऩामरकेचा आगथाक दशताच्मा वलयोधात अवल्माचा स्ऩष्ट शोता. आगथाक वलयोध कुठे आरा 
आम्शी तय स्ऩष्ट शे केरॊ शोतॊ की त्मा ज्मा तनवलदाभध्मे भॊजूय केल्मा शोत्मा म्शणजे जे ठयाल आम्शी भॊजूय 
केरे शोत ेवगऱे एकत्रत्रत कयण्मात मालॊ त ेएकत्रत्रत नव्शत ेम्शणून त्माचा स्टॅÏन्डगभध्मे वलयोध केरा शोता. 
ऩण प्रळावनाची ददळाबूर करुन आम्शी प्रळावनारा शे उत्तय ददरॊ. मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचा आगथाक 

दशताचा वलयोध अवल्माभुऱे मभया बाईंदय भशानगयऩामरका स्थामी वमभती वबेत ऩारयत केरेरा ठयाल 27, 5-
17/08/2020 शा भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ करभ 451 अनुवाय तनरॊत्रफत कयण्माफाफत 

ळावनाच ेवलचायकृत आशेत. म्शणजे ददळाबूर कोणी केरी मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ळावन आमुक्ताॊतपे 

कभलरॊ कोणी जे कोणी ठेकेदाय अवेर जे ठेकेदाय दशतगचॊतक अवेर त ेकदागचत अगधकायी अवेर जे ठेकेदाय 
दशतगचॊतक अवेर त े कदागचत अगधकायी अवेर त्मा वॊफॊगधत डडऩाटाभेंटच े जे अगधकायी अवेर त्माचा 
माच्माभध्मे काम फेनीपीट अवेर त ेभी जास्त भाझ ेभत व्मक्त कयतो. अबी भुझ ेफताईए भशाऩौय भॅडभ 

जजन तयीके व ेफतामा शै की शय चीज ऩाव शोती शै शय गचज वलखॊडीत शोती शै, प्रेळय नशी शै तो क्मा शै। मश 

ककधय ना ककधय टेंडय जजवने बी मरमा शै, मशाॉ ठेकेदाय को जो बी भदत ददराना चाशता शै लो वफ ऩवान शीत 

नशी शै तो क्मा शै। कशाॉ ना कशाॉ भशाऩौय भूडभ भुझ ेइवभें एशवाव शोता शै औय फाकी वफ रोकप्रतततनधी को 
बी फताना चाशता शूॉ की ककधय इवभें रोकप्रतततनधी को न फतात ेशुए उनको न ध्मान भें यखत ेशुए उनका बी 
नुकवान शोता शै जनता का बी नुकवान शोता शै, जनता का काभ बी नशी शोता औय मवपा  औय मवपा  भशाऩौय 
भॅडभ मश ठेकेदाय का पामदा औय ठेकेदाय व ेजो वॊफॊगधत अगधकायी शै उवका ऩवानर पामदा शै औय भैं 
चाशूॉगा की मश ऩयॊऩया मा मवरमवरा ना चरे औय उव ेमशाॉ ऩय शी योके जजव तयश व ेभैंन ेऩदशरे शी कशाॉ था 
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आमुक्त भशोदम शभाये जेंटरभन शै आळा कयता शूॉ जेंटरभन की तयश यशे औय ना मशाॉ लशाॉ का वुन ेजो 
रोकप्रतततनधी के न फल्की भशाऩामरका मभया बाईंदय की जो जनता शै उनके खळुशारी के मरए उनके 

फेतनकपट के मरए जो काभ लन वल ॊडो जक्रअयन्व शो वके लैवा आमुक्त भशोदम व ेगुजायीळ शै भशाऩौय भॅडभ 

की उवऩ ेध्मान दे औय एक व्मक्ती वलळऴे ककवी ठेकेदाय को सान न देत ेशुए ककवी ठेकेदाय को जान न देत े

शुए इवके ऩशरे का जो ठयाल था भशाऩौय भॅडभ ककवीने लो प्रश्न ककमा की इवन ेठेकेदाय का फेतनपीट के मरए 

शभन ेलो देखा औय लो ठयाल आमुक्त के शाथ भें दी आमुक्त को जो उगचत रगे लो तनणाम रे। इवभें मवपा  
देखा जा यशा शै की कशी ना कशी ऩुयी तयप व े ठेकेदाय का शी पामदा शो यशा शै औय इव वॊफॊगधत जो बी 
अगधकायी शै अगय शै तो लो बी उवऩ ेजाॉच ककजीए औय अगधकायी को लशाॉ ऩ ेआळा कयता शूॉ की उनके उऩय 
कोई ना कोई फडी कायलाई कक जाए मशी भशाऩौय भॅडभ आऩव ेतनलेदन शै। 
तनरभ ढलण :- 

 भशाऩौय भॅडभ आभच े वन्भा. राडके उऩभशाऩौय माॊनी टेंडय, ठेकेदाय मावॊदबाात खऩु चाॊगरे 

स्ऩष्टीकयण ददरे. खयोखय ऐकामरा खऩू चाॊगरे लाटरे. ऩयॊत ु टेंडय आणण ठेकेदाय मावॊदबाात कोणी 
स्ऩष्टीकयण द्माल आणण कुठच्मा ऩध्दतीच ेद्माल आणण कळा ऩध्दतीन ेटेंडय मवस्टीभ चारत ेमा वॊदबाातरच 

नॉरेज भरा लाटत े ह्रा वदस्माॊना आशे. वन्भा. वदस्माॊना आशेच. त्माभुऱे टेंडय प्रकक्रमा कळी कयामची 
कोणारा द्मामच ेह्रा आभच े मभया बाईंदय ळशयातीर भशाऩामरकेचा भशत्लाचा भुद्दा आशे. टेंडय कवे रयकॉर 

शोतात, कवे काम शोत ेस्लत:च्मा दशताच ेअवरे तय त्माॊना भदत कळी केरी जात ेनवेर तय रयकॉर केरे 

जात.े अवे ऩत्र अवतात. फमाचळा अळा टेंडय प्रकक्रमा ह्रा ळशयात चार ूआशेत. ह्रा वॊदबाात वत्ताधामाॊनी 
ळशातनळा कयाली ककॊ ला एखाद्मा टेंडयच्मा फाफतीत जे आमुक्ताॊना ककॊ ला त्माॊच्मा अगधकायात त्माच्मालय त े

केल्मालय त्माॊच्मालय आयोऩ शोत आशेत. तय त ेचकुीच ेअवतीर. त ेजय वलखॊडनारा ऩाठलल्मानॊतय तय त े

मोग्म शोत.े त्मात त्मा ठेकेदायाॊना तनणाम शोता आणण त्माॊच्माभुऱे मोग्म शोत ेतय त्माभुऱे कुठेतयी जे वला 
वदस्म आता चाॊगरे अभ्माव ुआशेत चाॊगरे वुस आशेत. वला रोकाॊना कऱेर त्माभुऱे आऩण तयी ह्रा वॊदबाात 
उशाऩोश करु नमे. अवे तयी आम्शारा लाटत.े  

भा. भशाऩौय :- 
 तभुचा आलाज इको शोत आशे.  

तनरभ ढलण :- 

 त्माभुऱे कृऩमा टेंडय वॊदबाात जय द्मामच ेअवेर भादशती तय ऩूणा ज्मा ऩध्दतीन ेप्रकक्रमा चार ूशोत े

5-5 लेऱा रयकॉर केरे जात,े 10-10 लेऱा त्माभुऱे काभ ेअडकरी जातात. त्मा वगळ्मा प्रोमवजयच ेतुम्शी 
स्ऩष्टीकयण ददरे तय फय शोईर त ेका शोतात पक्त वलऴमालय फोरण्माऩेषा भरा टेंडय प्रकक्रमेलय ठेकेदायाॊलय 
फोरून.............. 

भा. भशाऩौय :- 
 उऩभशाऩौय वाशेफ फोरत आशेत.  

भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, मळलवेनेच ेगटनेत ेभाझी ताई ढलण भॅडभ त्माॊनी ऩण चाॊगल्मा रयतीन ेभशावबेवभोय 
ऩयत वलऴम आणरा. टेंडय, टेंडय, टेंडय, 10-10,  5-10 ककॊ ला दोनदा रयकॉर झारेरे अवेर त्मा वलऴमालय 
स्ऩष्टीकयण ददरेरे आशे. म्शणून त ेरयकॉर झारेरे आशेत. भशाऩौय भॅडभ ह्र वलऴमालय इनडामयेक्टरी ढलण 

भॅडभन ेअवा प्रश्न उऩजस्थत केरा आशे आमुक्ताॊफयोफय की शे आमुक्ताॊना फये लाटरे म्शणून आमुक्ताॊनी त े

वलखॊडीतवाठी ऩाठलरे.  

तनरभ ढलण :- 

 फयॊ लाटरे नाशी फयोफय लाटरे नाशी म्शणून मोग्म लाटरे नाशी.  
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भा. उऩभशाऩौय :- 
 दठक आशे. म्शणजे स्थामी वमभतीन ेठयाल भाॊडरा शोता त ेमोग्म नव्शत ेअव ेआमुक्ताॊना लाटरे 

म्शणून त ेवलखॊडीतरा ऩाठलरे फयोफय.  
तनरभ ढलण :- 

 अवेर ना त ेआमुक्त वाॊगतीर ना.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 तय त ेअमोग्म शोत ेत े कुठे ना कुठे आमुक्ताॊना मोग्म कुठे लाटरे कवॊ लाटरे कोणा वाॊगण्माभुऱे 

लाटरे की कुठल्मा अगधकामाभुऱे लाटरे की कुठल्मा ठेकेदायाभुऱे लाटरे शा तुभचा प्रश्न आमुक्ताॊकड ेआशे 

का की आमुक्ताॊना लाटरे म्शणून आमुक्ताॊनी ऩाठलरे......................... 

जुफेय इनाभदाय :- 
 ठेकेदायाचा वलऴम अवताना त्माच ेस्ऩष्टीकयण कयताना................ 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आभच ेस्ऩष्ट भत आशे की आमुक्त आभच ेजेंटरभन आशे. भाझा आयोऩ शा आशे की शी तनवलदा 
ककॊ ला जो आऩण ठयाल केरेरा शोता त ेफाॊधकाभ वलबाग, उद्मान वलबाग इतय कुठरे जे वलबाग आशेत त े

एकत्र माल ेआणण एकत्र काभ कयाल ेआणण लन वल ॊडो जक्रमयन्व व्शाल.े शा आऩरा उदे्दळ शोता. ऩण अवे न 

कयता जाणून फुजून अगधकायी ककॊ ला ठेकेदायाच ेवाथीन ेशी तनवलदा लेगऱी काढरी कोणारा पामदा देण्मावाठी 
आणण भाझ ेतय भत शे आशे की आमुक्ताॊना ऩण ददळाबूर केरेरी आशे. ऩयत भशायाष्ट्र ळावनारा ददळाबूर 

केरी. जुफेय बाई भशावलकाव आघाडी लशाॉ ऩ ेददळाबूर की गई शै। 
जुफेय इनाभदाय :- 
 ऩण कोणी केरी? 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 तेच भी वलचायत आशे की शी ददळाबूर कोणी केरी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आयोऩ कयणाये फाजूरा तुम्शी ज्माॊच्मालय आयोऩ कयणाय त े ऩयत आरे. तुम्शी वलचाया तुम्शी 
आमुक्ताॊलय आयोऩ कयत आशेत. त्माॊना वाॊगा तुम्शी ददळाबूर केरी.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 लशाॉ ऩ ेउनको जक्रमय स्ऩष्टीकयण फताना नशी जा यशा शै। 
तनरभ ढलण :- 

 आमुक्त वाशेफ त्माच े उत्तय देतीर ना. तुम्शी कळावाठी कयता. तुम्शी आमुक्ताॊलय आयोऩ कयत 

आशेत.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 शा आता वलऴम आरा शोता अमबलेदनवाठी पक्त तुम्शारा भादशती देण्मावाठी तुम्शी त्माच्मालयती 
तुभच ेस्ऩष्टीकयण का देत आशेत. कोणाची चोयी ऩकडरी गेरी की तो जोयात फोरामरा रागतो. शा तुभचा 
प्रकाय झारा. स्थामी वमभती तुभची, वबाऩती तुभचा, तनणाम तुभचा, भशावबा तुभची, वलऴम तुम्शी आणामच े

त्माच े स्ऩष्टीकयण तुम्शी द्मामच.े तो प्रळावनारा लाटरे शा मोग्म नाशी केरा वलखॊडीत वलयोधात ठयाल 

नवताना वुध्दा केरा. त्मा भदाावायखे काभ आमुक्ताॊनी केरे त्माॊच ेअमबनॊदन.  

धलृककळोय ऩाटीर :- 

 भशाऩौय भॅडभ एलढे वगऱे ठयाल स्टॅन्डीगभध्मे ऩाव झारे. एलढे वगऱे ठयाल भशावबेभध्मे ऩाव 

झारे ऩयॊत ुप्रळावनान ेपक्त शाच ठयाल वलखॊडनाकरयता ऩाठलरा माचा अथा काम म्शणजे 95 टक्के जे ठयाल 

झारेरे आशेत त ेमोग्म झारेरे आशेत शे वटीकपकेळन तुम्शीच केरेरे आशे. ककती 95 टक्के पक्त दोन त े

तीन ठयाल वलखॊडनाकरयता ऩाठलरे आशेत.  
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जुफेय इनाभदाय :- 
 माच्मा आधी आम्शी ऩाठलत शोतो. तुभची बाजऩाची वत्ता शोती. वलखॊडीत शोत नव्शत.े आम्शी 
वलखॊडनावाठी वलऴम ऩाठलरे. काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीन ेमाच्मा आधीच ेवलऴम बयऩूय वलऴम वलखॊडनावाठी 
ऩाठलरे. तेव्शाच ेआमुक्त प्रेळयभध्मे काभ कयामच.े बायतीम जनता ऩाटी वत्तेलयती शोती याज्मळावनालय.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 

 2002  व े2015 तक याष्ट्रलादी काॉगे्रवची वत्ता थी तबी दोनो मभरा के वफकुछ ककमा ना अबी 
एक की फायी आई तो तुम्शे क्मों जरवी शो यशी शै। जया थोडावा गधयज यखो ना ऩदशरा भुझ ेफोरन ेदो। जफ 

आऩन ेफोरा शभन ेवुना आणण आमुक्त वाशेफ एलढी कऱलऱ शोती शा भशाऩामरकेचा पेलयचा तनणाम शोता का 
वलयोधाचा तनणाम शोता भग आघाडी वयकायरा तो टॅक्व फद्दर तनणाम द्मामरा का त्राव शोता भुॊफई 

भशाऩामरकेच्मा 550 स्क्लेअय कपटच्मा कभी घयाॊना त्माॊना 100 टक्के कय भापी केरी आणण मभया 
बाईंदयच्मा नागरयकाॊकरयता का तनणाम घेतरा नाशी. म्शणजेच कुठे म्शणजे तुभच ेजे तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफ 

फोरतात. आॊधऱ दऱते आणण कुत्र ऩीठ खात.े फयोफय ना शे आघाडी वयकाय शे काभ आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 माच्मात कुत्र कोण आशे? 

धलृककळोय ऩाटीर :- 

 तुम्शी त्मा म्शात्र ेवाशेफाॊना वलचाया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भरा जामची इच्छा नाशी. तुम्शी जा त्माॊच्मा भागे भागे.  

धलृककळोय ऩाटीर :- 

 तुम्शारा अथा ऩादशजे ना म्शणून तुम्शारा वाॊगगतरे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 उखाणे घेता ना वलचाय कयामरा की आऩण कुठल्मा वलऴमालय कोणावाठी फोरतो.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 

 आऩन ेजफ उखाणा ददमा तो शभको बी उखाणा देन ेका अगधकाय शै। आऩ उवका अथा अरग अरग 

रगात ेशै शभ उवका अथा अरग रगात ेशै। 
तनरभ ढलण :- 

 कळारा वबागशृाचा लेऱ लामा घारलत आशोत.  

धलृककळोय ऩाटीर :- 

 तुम्शी रोकाॊनी फोररॊ तय चारत.े आम्शी रोकाॊनी फोररे तय नाशी चारत.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 शा वलऴम अमबनॊदनाचा वलऴम आशे. ह्रा वबागशृाभध्मे भादशतीवाठी वलऴम प्रथभत: भी वगचलाॊच े

वुध्दा अमबनॊदन करु इजच्छतो की ऩदशरा अवा कुठरा वलऴम वबागशृाभध्मे ददरा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 

 आमुक्त वाशेफ आऩण जो खरुावा ळावनारा वादय केरा आशे तो कवा चकुीचा आशे शे भी 
आमुक्ताॊच्मा तनदळानाव आणून देतो. आमुक्त वाशेफ आऩरी ददळाबूर आऩरे अगधनस्त अवरेरे कभाचायी 
माॊनी केरेरी आशे. आऩण जय खरुावा फतघतरा अवेर त्माच्माभध्मे आऩण अवे म्शटरे आशे की भा. 
भशावबेन े7  जून 2019  योजी ठयाल ऩाव केरा आणण त्मा ठयालाभध्मे मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्रातीर 

उद्मान,े भैदान,े स्भळान,े दबुाजके इत्मादी दठकाणच्मा देखबारीची एकत्रत्रत तनवलदा काढण्माचा ठयाल ऩायीत 

केरा आणण तथाऩी वदय भशाऩामरकेचा ठयाल शोणे अगोदय वदय काभाभधीर काशी काभाॊचा लावऴाक तनवलदा 
वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाभापा त ल इतय वलबागाभापा त कयण्मात माल.े ऩण वाशेफ शे वाप चकुीच ेआशे. 7  
जून 2019  रा आऩण भशवबा घेतरी त्माच्माभध्मे शा ठयाल भॊजूय केरा शोता आणण भशावबा शी वालाबौभ 
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आशे स्टॅÏन्डग कमभटीच्मालयती भशावबा आशे. ऩरयलशन कमभटीच्मा इतय वमभतीॊलयती ऩण भशावबा आशे 

आणण एकदा जय भशावबेन ेतनणाम घेतरा तय त्माची अॊभरफजालणी प्रळावनारा आणण इतय दठकाणी कयणे 

गयजेच ेआशे. 7 जून 2019  ठयाल ऩाव झाल्मानॊतय प्रळावनातपे ऩुन्शा ठयाल आरा. प्रळावनातपे ठयाल 

आरा की 7 जून 2019 रा रार भाती आणण वपेद येती ऩुयलठा कयण्मा काभाची लावऴाक तनवलदा 
भागलण्माची भान्मता ददरेरी आशे. भग जय आम्शी भान्मता ददरी 7 तायखेरा वेभ भशावबेभध्मे की 
एकत्रत्रत तनवलदा काढामची आणण भग ऩुन्शा प्रळावनातपे रार भाती आणण ळणे खतची तनवलदा भान्मतेवाठी 
आरेरी आशे. जय आम्शी एका दठकाणी भान्मता ददरेरी आशे की वला काभाची एकत्रत्रत तनवलदा काढा तय 
एकत्रत्रत तनवलदा काढण्माची भान्मता ददरी आशे तय भग अॅटोभेटीकरी वाशेफ शी जी भान्मता आशे शी 
भान्मता यद्द शोत.े तवेच दवुयी गोष्ट यॊगयॊगोटी ल दरुुस्ती फाफत वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाभापा त वदय 
काभची लावऴाक तनवलदा काढल्मा शोत्मा. त्मा कधी काढल्मा शोत्मा 11 जून 2019  रा आऩण त्मा भॊजूय 
केल्मा. म्शणजेच काम की आऩल्मा भशावबेच्मानॊतय तीन ददलवान ेम्शणजे 4 ददलवान े शे टेंडय ऩाव झारे. 

जय आऩण भशावबेत धोयण ठयलरेरे शोत ेतय भग शे धोयण अॅटोभेटीकरी शी तनवलदा अॅटोभेटेकरी कॅन्वर 

शोत आशे. त्माच्मानॊतय आणखीन फघा. वाशेफ आणखीन आऩण 7 जूनरा तनवलदेची भान्मता ददरी शोती. 
त्माच्माभध्मे अवे म्शटरेरे शोत ेनवलन खेऱणी, फेंचवे आणण व्मामाभाची वादशत्म ऩुयलठा कयण्माच ेकाभाची 
लावऴाक तनवलदेरा भान्मता ददरी आशे. म्शणजे आऩण कधी केरे 7 तायखेराच केरे. म्शणजे आऩण 

भशावबेरा तनणाम घेतरा. त्माच्मानॊतय शा तनणाम घेतरा. म्शणजे आऩण जय एखादा तनणाम घेतरेरा आशे 

की आऩण वला काभाॊवाठी एकत्रत्रत तनवलदा भागलरी ऩादशजे. भग शा अॅटोभेटीकरी प्रळावनान ेमाच्मालयती 
कायलाई नाशी केरी ऩादशजे. दवुयी गोष्ट वालाजतनक वलबागाभापा त वुध्दा स्भळानबुभी ल दपनबुभी उद्मान े

तराल मेथीर वलद्मुत काभाॊची देखबार दरुुस्ती लाढरी. ती कधी काढरी 11 जून 2019 म्शणजे कधी 
आऩल्मा ठयालाच्मा नॊतय म्शणजेच प्रळावनाच्मा अगधकामान ेआमुक्ताॊची ददळाबूर केरी. दवुयी गोष्ट वाशेफ 

आऩण एक अजून स्ऩष्टीकयण ददरेरे आशे की ऑरयेडी आऩण तनवलदा काढरेरी अवल्माभुऱे शी तनवलदा 
आऩण करु ळकत नाशी. वाशेफ लावऴाक तनवलदेचा अथा अवा शोतो की मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्राभध्मे 

काशी काभ कयत अवेर तय त्माचा आऩण येट भॊजूय कयतो आणण येट भॊजूय केल्मानॊतय त्मा कॉन्टॅ्रक्टयरा 
आऩण वाॊगण्मात मेत ेकी शे काभ ऩामरकेतपे आऩण कयामच ेआणण जे काभ केरे आशे त्माचचे ऩैव ेआऩण 

त्मा कॉन्टॅ्रक्टयरा देतो आणण जय आऩण एकत्रत्रतचा ठयाल ऩाव केल्मानॊतय शे काभ जय केरे नाशी तय माचा 
आऩल्मारा ऩेभेंट द्मामची अजजफात गयज नाशी. म्शणजेच आऩण शा जो ददरेरा खरुावा शा ककती चकुीचा 
आशे शे मालरुन ददवून मेत.े अजून ऩमतं पक्त ळावनान ेआऩल्मारा तनरॊत्रफत केरेरे आशे वलखॊडन केरेरे 

नाशी. आमुक्त वाशेफ ह्राच्माभध्मे भशाऩामरकेच ेकोणतेशी आगथाक नुकवान झारेरे नाशी. कायण की आऩण 

पक्त एकत्रत्रत तनवलदा काढण्माचा ठयाल भॊजूय केरेरा आशे. आऩण कोणराशी काभ ददरे नाशी. दवुयी गोष्ट 

ज्मा-ज्मा वलबागाभापा त जी काभ ेलाढरी आशेत तय त्मा वलबागाभापा त त ेकाभ जय नाशी केरे तय त्माच े

देमक अदा शोत नाशी भग माच्माभध्मे भशाऩामरकेच ेनुकवान कुठे. कुठेच नाशी. ऩयॊत ुभरा तयी लाटत ेकी 
घाईघाईन े म्शणजे कुठल्मातयी अगधकामान े आऩरी ददळाबूर केरी भरा लाटते शे उद्मान आणण लन 

वलबागाच्मा अगधकामाॊनी आऩरी ददळाबूर केरी आणण आऩण शा ठयाल वलखॊडनारा ऩाठलरा ककॊ ला नेशभी 
आयोऩ शोतो की कुठल्मा तयी ठेकेदायाच्मा पेलय कयण्माकरयता शे टेंडय ऩाव झारेरे आशे आणण शे टेंडय ऩाव न 

केल्माभुऱे आऩण शा ठयाल वलखॊडन कयणारा ऩाठलरा आशे आणण ज्मालेऱी भशावबेभध्मे आऩण शा जो 
ठयाल ऩाव केरा 7 जून 2019 योजी की मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्रातीर उद्मान ेआणण फगीचा दरुुस्त 

कयण्मावाठी देखबार कयण्माकरयता एकत्रत्रत तनवलदा काढामची आशे आणण शा जो ठयाल आशे शा वलाानुभत े

ऩाव कयण्मा आरेरा आशे त्माच्माभध्मे कोणत्माशी ऩषान े वलयोध केरा नाशी म्शणजे वगळ्माॊच ेभत तेच 

शोत.े त्माच्मानॊतय अचानक काम वुत्र आरी ती कऱरी नाशी आणण त्माच्माभुऱे शे आऩण जो खरुावा केरा शा 
चकुीचा आशे अवे भरा तयी लाटत े आमुक्त वाशेफाॊनी ऩुन्शा एकदा ह्राच्मालयती वलचाय कयाला अळी भी 
आमुक्ताॊना वलनॊती कयतो आणण अमबलेदन काम द्मामच े आशे शे भी भाॊडतो. मभया बाईंदय षेत्रातीर 
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उद्माने, भैदान,े स्भळानबूभी, दबुाजके, इत्मादी दठकाणच्मा देखबारीकयीता याफलरेरी तनवलदा पेटाऱने 
तवेच नव्माने तनवलदा भागवलण्माव स्थामी वमभतीने दद . 17/08/2020 योजी ऩारयत केरेरा ठयाल क्र . 
27 तनरॊत्रफत कयण्माफाफत वॊदबा :- ळावन तनणाम क्र. मभबा/1120/प्र.क्र.46/नवल-28, दद. 18 नोव्शेंफय 
2020. भशोदम, लयीर वॊदबीम वलऴमानुवाय खारीर प्रभाणे अमबलेदन वादय कयण्मात मेत आशे . मभया 
बाईंदय भशानगयऩामरकेची स्थाऩना शी याज्मळावना भापा त अगधवुचनेद्लाये बायताच्मा अनुच्छेद 
वॊलॊधानाच्मा 243 नुवाय कयण्मात  आरेरी आशे . भनऩाच्मा भा . भशावबेत खचााफाफत धोयणात्भक 
तनणाम घेण्माच ेअगधकाय आशेत . वदय अगधकायात  भा. भशावबा भशाऩामरकेच्मा आगथाक दशताचा ल 
वलांगीण वलकावाचा तनणाम शोत अवतो . मभया बाईंदय भशाऩामरकेच्मा उद्मान ल लषृप्रागधकयण 
वलबागाभापा त ळशयातीर उद्माने, भैदान,े स्भळानबूभी, दबुाजके इत्मादी दठकाणची देखबार ल दरुुस्ती 
केरी जाते . वदय देखबार ल दरुुस्तीच्मा काभे शी लेगलेगळ्मा वलबागाभापा त केरी जात आशे . वुयषा 
यषक ऩुयवलणे आस्थाऩना वलबाग, दैनॊददन कचया काढणे, गलत काढणे, झाड,े गलत माॊना ऩाणी भायणे, 
औऴध भायणे इत्मादी काभे उद्मान ल लषृप्रागधकयण वलबागाभापा त केरी जातात . लयीर काभावाठी 
वॊफॊगधत वलबागाभापा त मोग्म कॊ त्राटदाय लावऴाक दय भॊजूय करुन नेभण्मात मेत अवल्माने एका 
उद्मानात 8 ते 10 कॊ त्राटदायाॊना वलबागाॊना काभालय तनमॊत्रण ठेलाले रागते . तवेच हमा वला काभाॊलय 
भोठ्मा स्लरुऩात खचा शोत अवतो . उद्मान ल लषृप्रागधकयण वलबागाभापा त दययोज वुभाये 350 भजूय 
पक्त देखबारीवाठी लाऩयण्मात मेतात . ळशयातीर उद्माने , भैदान,े स्भळानबूभी, दबुाजके, इत्मादीची 
देखबार ल दरुुस्ती चाॊगरी शोत नवून नागयीकाॊना चाॊगरी वुवलध मभऱत नवल्माचा भोठ्मा प्रभा णात 
तक्रायी मेत आशेत . ळशयातीर उद्माने , भैदाने, स्भळानबूभी, दबुाजके देखबार दरुुस्तीची काभे 
व्मलजस्थत शोत नवल्माने ल तीन वलबागाॊची काभे अवल्माने त्मालय एका वलबागाच ेतनमॊत्रण ल एका 
वलबागाभापा त तनवलदा भागलून एका कॊ त्राटदायाव एका दठकाणची देखबार ल दरुुस्तीची का भे ददल्माव 
काभलय तनमॊत्रण ठेलून खचााची फचत करुन नागयीकाॊना चाॊगरी वेला देता मेईर . माकयीता भा . 
भशावबेने दद . 7 जुन 2019, ठयाल क्र. 25 अन्लमे ळशयातीर उद्माने , भैदाने, दबुाजके इत्मादीभध्मे 
वुयषा यषक भजूय ऩुयलठा रार भाती , ळणेखत, औऴध खयेदी कयणे , देखबार ल तन गा, नवलन योऩे 
रालणे, गलत रालणे , यॊगयॊगोटी ल दरुुस्ती , खेऱणी दरुुस्ती ळौचारम , ऩाणऩोई वापवपाई ल दरुुस्ती , 
वलद्मुत दरुुस्ती इत्मादी काभाचा वभालेळ करुन मा काभाभध्मे तस ल अनुबल अवरे ल्मा एजन्वीरा 
काभ देण्माफाफत एकच तनवलदा भागवलण्मात धोयणात्भक तनणाम घेण्मात आरा. भा. आमुक्त, मभया 
बाईंदय भशानगयऩामरकातपे भा . भशावबेने ठयालाद्लाये ठयवलरेरा वदय धोयणाची अॊभरफजालणी करुन 
तनवलदा भागवलण्माची कायलाई कयणे आलश्मक अवताना वदय भशावबेत ठयालानुवाय कायलाई न कयता 
ऩयस्ऩय कोणतीशी भान्मता न घेता खारीरप्रभाणे फदर केरे . भा. भशावबा ठयालानुवाय अॊदाजऩत्रक 
करुन त्माव ताॊत्रत्रक भानमता घेण्मात आरेरी नाशी. ळावन तनणाम दद. 18 नोव्शेंफय 2020 भधीर (अ) 
नभुद केरेल्मा नुवाय वुयषा यषक ऩुयलठा कयण्माच ेकाभ आस्थाऩना वलबागाभापा त कयण्मात मेत 
अवून उद्मान ल लषृप्रागधकयण वलबा गाभापा त कयण्मात मेत अवून  उद्मान ल लषृप्रागधकयण 
वलबागाभापा त तनवलदाभध्मे वुयषा यषक ऩुयलठा कयण्माच ेकाभाचा वभालेळ केल्मालय ल त्मानुवाय 
तनवलदा करुन कॊ त्राटदाय माॊना नवलन काभाच ेकामाादेळ ददल्मालय आस्थाऩना वलबागाकडीर वुयषा यषक 
कभी कयण्मात मेणाय आशेत . तथाऩी माफाफत ळावनाची ददळाबूर कयण्मात आरेरी आशे . त्माचप्रभाणे 
ळावन तनणामातीर “अ” “ड” ल “ई” भध्मे नभुद केल्माप्रभाणे फाॊधकाभ वलबागाभापा त उद्मानाची 
दरुुस्ती, यॊगयॊगोटी, वलद्मुत दरुुस्तीवाठी तवेच स्भळानबूभी, दपनबूभी, उद्माने, तराल मेथीर वलद्मुत 
दरुुस्ती काभे शी उद्मान ल लषृप्रागध कयण वलबागाभापा त वदय काभाॊच्मा वभालेळ करुन तनवलदा 
प्रकक्रमेद्लाये नवलन कॊ त्राटदाय नेभल्माव फाॊधकाभ वलबागाभापा त काढरेल्मा तनवलदेतीर काभे फॊद शोणाय 
आशेत. माफाफत देखीर ददळाबूर कयण्मात आरेरी आशे. ळावन तनणामात “फ” भध्मे नभुद केल्मानुवाय 
ळावनाची ददळाबूर कयण्मा त आरेरी अवून नवलन तनवलदा भध्मे वुयषायषक ऩुयलठा कयण्माची 
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जफाफदायी एकाच कॊ त्राटदायालय टाकामची अवून वदय कायलाई झाल्मालय आस्थाऩना वलबागाव 
वुयषायषक घेण्माची आलश्मकता नाशी. “फ” भध्मे नभुद केल्मानुवाय रारभाती , ळणेखत, वपेद येती 
ऩुयलठा कयण्मावाठी स्लतॊत्र तनवलदा काढरेरी आशे . तथाऩी नव्माने उद्माने , भैदाने ल दबुाजके तमाय 
कयण्मावाठी वदय तनवलदेतून काभ कयण्मात मेणाय अवून देखबार ल दरुुस्तीवाठी एकत्रत्रत तनवलदा 
काढून त्माभध्मे जुन्मा दठकाणी आलश्मकतेनुवाय रारभाती ल ळणेखत टाकणे काभाचा वभालेळ 
झाल्मालय त्मा कॊ त्राटदायाभा पा त काभ शोऊन भशाऩामरकेने वद्मजस्थतीत नेभरेल्मा कॊ त्राटदायाव वदय 
काभ कयणेव फॊद कयता मेणाय आशे . वदय लावऴाक तनवलदा एका लऴााची अवून भा . भशावबेने नव्माने 
धोयण तनजश्चत केल्मानुवाय भागलामची तनवलदा शी जास्त कारालधीवाठी आशे . उद्मान ल 
लषृप्रागधकयण वलबागाकडीर दै नॊददन भजूय ऩुयलठा कयणेकाभी लाढरेरी तनवलदेची भुदत शी 2015 
भध्मे वॊऩून ल भा . भशावबेने तनवलदा भागवलण्मावाठी लेऱोलेऱी धोयण तनजश्चत करु नवुध्दा मा 
वलबागाभापा त नवलन तनवलदा शोण्माव वलरॊफ केरा आशे . माभध्मे मा वलबागात कामायत अवरेल्मा दोन 
उद्मान अगधषकाॊचा भोठा ला टा आशे . ळशयातीर उद्माने , भैदान,े दबुाजके माची दयुालस्था झारेरी 
अवून माभध्मे फदर शोलून ळशयातीर नागयीकाॊना चाॊगरी वोईवुवलधा उऩरब्ध शोण्मावाठी भनऩाने 
ठयवलरेल्म धोयणानुवाय एक तनवलदा भागवलणे दशताच ेआशे . भा. आमुक्त, मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरका माॊनी भशाऩामरकेची ददळाबूर करुन ऩयस्ऩय काशी फाफी करुन भागवलरेल्मा तनवलदा शी 
फेकामदेळीय ल भशाऩामरकेच्मा दशताच ेनाशी . वद्मजस्थतीत भनऩाच्मा आस्थाऩना , फाॊधकाभ ल वलद्मुत 
वलबागाकयीता भागवलरेल्मा  लावऴाक दयाची तनवलदा मात वद्मजस्थतीत देखबार ल दरुुस्तीच्मा 
काभावाठी अवून उद्मान ल लषृप्रा गधकयण वलबागाभापा त वदय काभाॊचा वभालेळ करुन तनवलदा 
भागवलण्माव वदय वलबागाकड े वुयषायषक ल इतय काभाच ेकॊ त्राट कभी शोणाय आशे . उद्मान ल 
लषृप्रागधकयण वलबागाभापा त भागीर 5 लऴाात भा . भशावबेत ठयाल करुन देखीर त्मा ठयालाची 
अॊभरफजालणी करुन कॊ त्राटदाय का नेभण्मा त आरा नाशी . भा. भशावबेची भुदतलाढ नवताना ऩयस्ऩय 
कॊ त्राटदायाव कळी भुदतलाढ देलून फेकामदेळीय खचा केरा माफाफत चौकळी करुन दोळीॊलय कायलाई 
कयण्माची आलश्मकता आशे . वदय प्रस्तालातीर ठयाल वलखॊडीत कयण्मावाठी आऩल्माकड े
रोकप्रतततनधीॊच्मा काभालय टाकत अवल्माच ेवॊफॊगधत अवू न आऩण हमा दफालाखारी फऱी ऩडू नमे ल 
तनमभानुवाय वला फाफी तऩावून काभ कयाले . लयीरप्रभाणे ळावन तनणामातीर भुद्माॊफाफत ववलस्तय 
खरुावा वलचाय कयता भा. आमुक्त, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माॊनी भा . भशावबा दद . 7 जुन 
2019 ठयाल क्र. 25 अन्लमे ठयवलरेरे धोयण डालरून कोणती शी भान्मता न घेता ऩयस्ऩय काढरेरी ल 
स्थामी वमभतीने भॊजूय केरेरी तनवलदा शी फेकामदेळीय ल भनऩाच्मा आगथाक दशताची नाशी. त्माभुऱे भा. 
आमुक्त माॊनी स्थामी वमभती वबेऩुढे ठेलरेरी फेकामदेळीय तनवलदा कयण्माचा ठयाल मोग्मच आशे. तयी 
वदय ठयाल वलखॊडीत कयण्मात मेलू नमे . भा. भशावबा दद. 7 जुन 2019 ठयाल क्र. 25 अन्लमे ऩारयत 
केरेल्मा ठयालानुवाय तनवलदा भागवलण्माच ेभा . आमुक्त, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माॊना आदेळ 
द्मालेत अवे अमबलेदन भनऩातपे ळावनारा कयण्मात माले अवे भी वबागशृावभोय तनलेदन कयतो. 
ददनेळ जैन :- 

 अमबलेदनरा भाझी भान्मता आशे.  

गगता जैन :- 

 तनलेदनरा भान्मता नवेर तयी चारेर ठयाल नाशी आशे त ेतनलेदन केरेरे आशे. भशाऩौय भॅडभ पक्त 

एक वलचायामच ेआशे तनवलदा आऩण लेगलेगऱी जयी काढरी त्मारा कॊ ट्रोर कयणाया एक अगधकायी अवतो. 
म्शणजे कुठे भाती ऩादशजे, कुठे काम गयजेच ेआशे त ेएकच अगधकायी फघतो. त ेलेगलेगऱे अगधकायी फघत 

नाशी म्शणजे एका अगधकामारा त ेळक्म शोत नाशी का ऩाच भाणवाॊना, वशा भाणवाॊना पोन करुन एक 

वुत्रात फाॊधामच ेआणण जे स्ऩेळामरस्ट आशेत त ेस्ऩेळामरस्टच आशेत उऩभशाऩौय वाशेफ आऩन ेअबी खान ेका 
फशुत अच्छा उदाशयण ददमा। आऩ ळामद शॉटेर भें जात ेशोंगे आऩके एक वदस्म न ेचामनीज ऑडाय ककमा 
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शोगा, एकन ेभोगराई ककमा शोगा, एकन ेऔय कुछ ककमा शोगा। ककचन एकशी शोता शै रेककन अॊदय ळपे 

अरग अरग शोत ेशै, जो अऩनी अऩनी मोग्मता के अनुवादय लश खाना फनात ेशै औय आऩके टेफर ऩ ेआत ेशै। 
घय भें बी मश कबी कबी शोता शै आऩन ेघय का उदाशयण ददमा तो भैं फोरती शूॉ भें गशृीणी शूॉ कबी कोई एक 

फशन फशुत अच्छी गचज फनाती शै, दवुयी फशन उववे अच्छी गचज फनाती शै तो शभ मश रयक्लेस्ट कयत ेशै की 
आज दार मश फनाई मा वब्जी लश फनाई ऩय खाना आऩको एकशी थारी भें ऩयोवा जाता शै। उवभें कशी व ेमश 

डडफ्रॊ ट ळपे नशी शोता की ककवन ेफनामा, क्मा फनामा दार फाटी भें दार आती शै वब्जी के लाटी भें वब्जी 
आती शै। तो आऩ मश उदाशयण फशुत गरत दे यशे शै औय दवुयी फात की मश आयोऩ रगाना फायफाय शभाये 
वन्भा. आमुक्त ऩ ेकी मश दफाल के तनच ेकाभ कय यशे शै वय मश दफाल देनेलारो ऩ ेआयोऩ मवपा  नशी शै मश 

आमकु्त वाशफ ऩ ेबी आयोऩ शै की मश अऩना दफाल मा अऩना वशी काभ नशी कय यशे शै औय दफाल के तशत 

गरत काभ कय यशे शै। भुझ ेरगता शै की टॅक्व का वलऴम बी वलखॊडन शोके आमा शै अगय भैं मभस्टेक नशी कय 
यशी शूॉ आमुक्त वाशफ भेये फाद इव का जलाफ दे की क्मा शै औय भुझ ेरगता शै की जफ शभ मश ऐव ेकोई 

आयोऩ कयत ेशै तो शभ प्रळावन भैं आमुक्त ऩ ेशभाये अॅडीळनर आमुक्त ऩ ेमश आयोऩ कय यशे शै की ळामद 

वशी मा गरत का बान इनको नशी शै। इवमरए उन्शोंन ेवलखॊडन कयन ेबेजा शै। तो भुझ ेरगता शै की ळावन 

न ेजजनके शाथो भें कभान वोऩी शै उनकी मोग्मता ऩ ेळक कयना कशी बी दठक नशी शोगा। शभ वबी गचजो के 

अरग अरग ठेकेदाय शै इवके मरए बी अगय अरग शोत े शै तो कोई ऐवा प्रॉब्रेभ नशी शै अगधकायी उवको 
कॊ ट्रोर कयन ेके मरए औय उन अगधकायी ऩ ेअॅडडळनर औय शभाये आमुक्त दोनो वषभ शै तो भुझ ेकशी नशी 
रगता की मश उवभें कोई बी औय उवके फालजुद अगय आऩको गरत रगता शै शभ ळामद एक घॊटे व ेइव 

चचाा ऩ ेशभाया वभम व्मथा जामा कय यशे शै क्मोंकी जो शो चकुा शै उवके फाद लाऩव तनलेदन के मरए इतनी 
चचाा कयना भुझ ेरगता शै की एक फाय जजव व्मक्ती को जो गचज वशी रगा के आऩको रगता शै की लो गचज 

उवे गरत लाऩीव रगेगी क्मा शभ उव ेरयलश्व कयन ेके मरए इतनी चचाा कय यशे शै तो भुझ ेरग यशा शै की 
आऩ अगरा वलऴम रे औय लो ळामद आखयी वलऴम शै तो अगरा वलऴम रे तो शभ शभाया वभम को फचा ऩाए। 
भा. भशाऩौय :- 
 उऩभशाऩौय वाशेफ फोरा.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वदस्म भशोदमजी का फशुत फशुत धन्मलाद. वदस्म भशोदमजी दो उदाशयण ददए एक तो शॉटेर का 
औय दवुया घय का शॉटेर का भैं जक्रमय कय द ूअगय शभ शोटर भें आऩ बी जात ेशो शभ बी जात ेशै औय फाकी 
के वदस्म बी जात ेशोंगे रेककन शभ मवॊगर वल ॊडो क्रीअयन्व कयत ेशै जो शभाये ऩाव फॊदा शै मानी शॉटेर त े

तौय ऩ ेशभ लेटय के स्टीलेट कशे शभाये ऩाव वादा शभ लन वल ॊडो जक्रमयन्व फोरत ेशै मश वब्जी औय मश खाना 
चादशए लो शभ ेराके दे देता शै। उवी तयीके व ेतनवलदा की गई कपय आऩन ेफोत की घय ऩ ेगदृशणी की वबी 
गशृीणी का भेया आदय शै शाॉ भेये घय ऩ ेबी फशन शै, भाॉ शै तो स्ऩेमळमरी वार भें एक फाद मा दो फाय भैं भम्भी 
व ेकशता शूॉ की भम्भी प्रीज लो जया फना देना। भुझ ेभारुभ शै भेयी लाईप ळामद लश फयाफय नशी फना ऩाती 
मा कशाॉ न कशाॉ कभी यश जाती शै। रेककन स्ऩेळर ऩ ेउवको शभ कशत े शै अऩनी टेक्नीकर बाऴा भें औय 
कभमळामर बाऴा भें भॅडभ स्ऩेळामरस्ट यशी फात यशी फात मश 07/06/2019 को जफ मश ठयाल यखा गमा 
औय प्रस्ताल ककमा गमा तो वदस्म को वबी भशावबा के शभाये रोकप्रतततनधीको फताना चाशूॉगा की वला 
वॊभती व ेमश ऩाव ककमा गमा था उवऩ ेककवी न ेऑब्जेक्ळन नशी मरमा था। तो क्मा भैं फोर ुमश प्रळावन का 
जानफुज के रोकप्रतततनधी ऩ ेआषेऩ मा उनका अनादय कयन ेके मरए काभ ककमा गमा। जफ ठयाल ऩुयी तयश 
व ेवला वॊभती व ेऩाव शुआ था कपय बी रोकप्रतततनधी की लशाॉ ऩ ेइज्जत मा उनका जो भानवन्भान था मशाॉ 
ऩ ेप्रळावनन ेऩुये मरखीत दाल ऩ ेयखा। कपय वदस्म भशोदम ने कशाॉ कमभळनय ऩ ेफाय फाय आयोऩ रगा यशे शै 

भैंन े कपय व ेकशाॉ भैं कपय व ेदोशयाना चाशता शूॉ की शभाये कमभळनय जेंटरभन अगय भशाऩुरुऴ कशो तो बी 
चरेगा कोई प्रॉब्रेभ नशी। भैं कपय व ेकशना चाशता शूॉ की कोई तो शै जजव तयीके व ेजुफेय बाईन ेदौयामा की 
कोई तो भदा तो तनकरा भैं लश भदा ढूॉढना चाशता शूॉ की कौन शै बाई की मशाॉ ऩ ेबी ददळाबूर शो यशी शै। जुफेय 
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बाई भशावलकाव आघाडी ऩ ेबी ददळाबूर शो यशी शै औय लशाॉ ऩ ेमरखा क्मा जा यशा शै आगथाक प्रस्ताल जजव 

तयीके व ेभैंन ेदौयामा शभाये ऩाटीर वाशफन ेदोशयामा की आगथाक प्रस्ताल भतरफ फात तनकर यशी शै ददल्री 
की लश जा यशे शै चने्नई ऩ ेशभ फाय कय यशे शै ददन के खान ेकी लो फात कय यशे शै यात के खाने की ददळाबूर 

कयनी शै तो कभ व ेकभ अच्छे ढॊग व ेककजीए कुछ रोगो को शजभ शोल ेऔय रोगो का स्ऩेळरी भशावबा भें 
जजतन ेबी शभाये वदस्म चाशे लश भशाऩौय शो उऩभशाऩौय शो औय फाकी के वदस्म उन वफन े मभरके वला 
वॊभती व ेककमा गमा था भैं कपय व ेभशाऩौय भॅडभ व ेमश कशना चाशूॉगा उनका अऩभान न कयत ेशुए भैं कपय 
व ेकशूॉगा कीधय ना ककधय कशी ना कशी प्रळावन मानी आमुक्त को बी ददळाबूर की गई शै मश मवपा  औय 
मवपा  ककवी एक व्मक्ती को पामदा ऩशुॉचान े के मरए औय भैं आयोऩ रगाना चाशूॉगा मश मवपा  औय मवपा  
ठेकेदाय मा ठेकेदाय वे जुड ेजो बी व्मक्ती शै चाशे लो कोई बी शो 100 टक्के लो अऩना व्मक्तीगत पामदा 
ऩशुॉचान ेके मरए मश काभ शो यशा शै। 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ भरा पक्त माच्माभध्मे एकच वलचायामच ेआशे शे अमबलेदन शोत ना भशाऩौय भॅडभ शे 

अमबलेदन म्शणजे वत्ताधामाॊच्मा लतीन ेशे त्माॊच ेतनलेदन शोत ेकेरेल्मा ठयालाॊना वलखॊडीत केरेल्मा वलऴमालय 
त्माॊच ेतनलेदन शोत.े  

नगयवगचल :- 

 शोम.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 त्माच्माभध्मे भा. आमुक्ताॊच्मा नालालय म्शणजे आमुक्ताॊच्मा अगधकायालय जो आषेऩ त्माॊनी 
घेतरेरा आशे भी त्माॊचा तनऴेध कयत आशे. आणण ळावनान ेजो तनणाम घेतरेरा आशे आम्शी त्माच ेस्लागत 

कयतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
नगयवगचल :- 

 प्रकयण क्र. 43, वन्भा. वदस्मा श्रीभ. गीता बयत जैन माॊचा ददनाॊक २७/११/२०२० योजीच्मा 
ऩत्रान्लमे ददरेरा प्रस्ताल . -- मभया बा ईंदय भशानगयऩामर केभापा त आकायण्मात आरेरा “भरप्रलाश 
वुवलधा कय” यद्द कयणेफाफत. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ मश जो बी प्रस्ताल आमा शै मश भरप्रलाश वुवलधा कय मश आभ रोगो को वभज भैं 
नशी आता शै अगय शभ इवको मवधी बाऴा भें ळाॊत बाऴा भें कये तो मश ऐवा दठक शै फोरना उगचत नशी शै। 
रेककन कपय बी आभ जनता तक मश फात जाए की, मश अॅक्च्मुअर भैं शै क्मा भरप्रलाश वुवलधा कय शै नो 
डाऊट लशाॉ ऩ े टॅक्व भैं मरखा शुआ शै। रेककन कपय बी रोगो को वभज भैं आए वॊफॊगधत कयन ेके मरए शभ 

वॊडाव मा भरभुत्र कश वकत ेशै। ताकी रोगो को वॊफॊगधत मा वभजन ेभें थोडा आवान शो जाए। 
जुफेय इनाभदाय :- 
 ज्माॊचा “ज” चा ठयाल आशे त्माॊना फोर ुद्मा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात भशाऩामरकेतपे ल खाजगी वलकावकाने उबायण्मात 
आरेल्मा भर ळुध्दीकयण कें द्राची (STP Plant) ल भरप्रलाश वुवलधा कयाफाफत ववलस्तय भादशतीव श 
वलऴम ऩुढीर भा. भशावबेत प्रळावनाने वादय कयाला अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
भदन उददतनायामण मवॊश :- 
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 भाझ ेअनुभोदन आशे. 

तनरभ ढलण :- 

 ठयाल कवरा भाॊडत आशेत. ज च्मा प्रस्तालालय आधी ठयाल शोतो का? 
प्रळाॊत दऱली :- 
 “ज” च्मा प्रस्तालालयती ठयाल शोतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 “ज” च्मा प्रस्तालालयती ठयाल शोतो.  
तनरभ ढलण :- 

 तुभच्मा वोमीनुवाय तुम्शी ठयाल कयत अवता का आणण भग म्शणतात वलखॊडीत केरे म्शणून.  

प्रळाॊत दऱली :- 
 आम्शी काम ठयाल केरा आशे वाॊगा आम्शी तेच वाॊगगतरे ना की खाजगी, एव.टी.ऩी. प्राॊट आशेत 

त्माची वगऱी भादशती गोऱा करुन आणा. त्मानॊतय आऩण काम तो डडवीजन घेऊ ना वबागशृाभध्मे लेगऱ 

काम म्शटरेरे आशे.  

जुफेय इनाभदाय :- 
 वबागशृनेत ेतो ज्माॊचा प्रस्ताल अशे त्माॊना फोर ूद्मा त्माॊना फोर ूद्मा त्माॊना चचाा करु द्मा. त्माॊचा 
प्रस्ताल तयी काम आशे.  

प्रळाॊत दऱली :- 
 करु द्मा भी कुठे नाशी म्शणतो. 
जुफेय इनाभदाय : 
 वबागशृनेतेजी ज्माॊचा प्रस्ताल आशे त्माॊना फोर ूद्मा त्माॊना चचाा करु द्मा. त्माॊचा प्रस्ताल तयी काम 

आशे.  

प्रळाॊत दऱली :- 
 करु द्मा भी कुठे नाशी म्शणतो. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 त्माॊच्मा प्रस्तालालय तुम्शी तनणाम घेणाये कोण? 

प्रळाॊत दऱली :- 
 तनणाम घेणाये म्शणजे शाऊवभध्मे प्रस्ताल आरा तय आम्शी घेणाय नाशी. तनणाम का नाशी घेणाय.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 त्माॊना चचाा करु द्मा ना. तनणाम घ्मामचा अवेर तय ठयालाच्मा भाध्मभातून घेऊ.  

प्रळाॊत दऱली :- 
 तुम्शी ऩण ठयाल द्मा. ज्माॊचा आशे त ेफोर ूद्मा. तुम्शी का फोरत आशेत. 

  

जुफेय इनाभदाय :- 
 चचाा तय करु देत त्माॊचा प्रस्ताल आशे त्माॊना चचाा करु द्मा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 शो भी कुठे नाशी म्शणतो. भशाऩौयाॊनी फोरा आणण चचाा कया.  
गगता जैन :- 

 भशाऩौय भॅडभ भरा चचाा कयण्मावाठी वॊधी मभऱाली.  
 

 

 

भा. भशाऩौय :- 
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 वन्भा. वदस्मा आऩरा प्रस्ताल पेटाऱरेरा नाशी. ऩुढीर भशावबेभध्मे आऩल्मारा ववलस्तय 
प्रळावनान ेमा वलऴमी............... 
गगता जैन :- 

 भॅडभ भरा चचाा कयामची आशे जोऩमतं अगधकायी भरा उत्तय देत नाशी भी तुभच्माकडून जलाफ 

भागत नाशी. ज चा  प्रस्ताल आभचा शक्क आशे. त्माची तुम्शारा चचाा कयाली रागेर. तनणाम नॊतय घ्मा. 
ऩुढच्मा भशावबेरा वलऴम आणामचा नॊतय द्मा भरा जे भुदे्द भाॊडामच ेआशेत त्माचशेी जलाफ भरा ऩुढच्मा 
भशावबेत द्मा ना.  
भा. भशाऩौय :- 
 ज चा प्रस्ताल वन्भा. गगता जैन भॅडभचा आशे. ह्रा वलऴमी गगता जैन भॅडभ फोरतीर फाकी कोणीशी 
भध्मे फोर ूनका.  
गगता जैन :- 

 भशाऩामरका प्रळावनान े कय मोग्म भुल्माचा 8 टक्के भरप्रलाश वुवलधा राब कय 2011 ऩावून 

वुधायीत तय 12 त े13 कोटी आणण ह्रा लऴााची आऩरी जी भागणी आशे ती आशे 16 कोटी 12 राख आणण 

ज्मालेऱी भरा इथे टॅक्व वॊफॊधी कोणी अवेर तय जलाफ द्माला कायण ज्मालेऱी कय वलबागान ेवुधायीत 

भरप्रलाश वुवलधा राब कय लवुर कयण्माचा तनणाम घेतल्माव त्माव भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका 
अगधतनमभातीर करभ 453 आणण 454 मा अन्लमे भशाऩामरका प्रळावनान े तनमभ ल उऩवलधी फनलल्मा 
आशेत काम भरा शे जलाफ पक्त आणण पक्त अगधकामाॊकडून ऩादशजे. कोणीशी भध्मे फोर ूनमे भॅडभ प्रीज 

तुम्शारा भाझी वलनॊती आशे आणण त्मारा त्मा तनमभ ल उऩवलधी 455 अन्लमे ळावनाची भॊजूयी घेतरी शोती 
का? माचाशी भरा जलाफ अगधकायी कडूनच ऩादशजे. कोणीशी दवुमान ेफोर ूनमे शी भेशयफानी कया. 
भा. भशाऩौय :- 
 वॊफॊगधत अगधकामान ेखरुावा कयाला.  
गगता जैन :- 

 भॅडभ जय शी उऩवलधी प्रकक्रमा ऩूणा केरी नवेर तय प्रळावन भरप्रलाश वुवलधा राब कयचा नालाखारी 
जे नागरयकाॊची रुट चारत आशे त ेखयॊ आशे का? तेलढे भरा अगधकायीन ेजलाफ द्माला ऩदशरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वॊफॊगधत अगधकामान ेखरुावा द्माला.  
वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 आदयणीम भशाऩौय भॅडभ ल वन्भा. वदस्मा भशाऩामरकेन े15 पेब्रुलायी 2011 चा जो ठयाल ऩारयत 

केरा शोता त्मानुवाय भरप्रलाश वुवलधा राबकय तो राग ुकेरेरा आशे. त्मानुवाय आऩण त्माची कय आकायणी 
कयतो. माफाफत आऩण कुठरीशी उऩवलधी लगैये तमाय केरेरी नाशी.  
गगता जैन :- 

 जेव्शा आऩण उऩवलधी भॊजूय केरी नाशी. आऩण काशीच केरेरे नाशी तय आऩण त े कय लवुर 

कयामचा अगधकाय आशे का? 
 

वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 भशाऩामरकेन ेभरवुवलधा राब कय रालणेव तत्कारीन वबेभध्मे भॊजूयी ददरेरी शोती. त्मानुवाय शा 
टॅक्व गोऱा कयणे आणण त्माच ेकयतनधाायण कयणे शे अगधकाय आशेत.  

गगता जैन :- 

 अगधकाय आशेत जय उऩवलधीव भॊजूयी घेतरी नवेर तयी वाशेफ शे कयभुल्म उऩवलधी भॊजूय झारी 
नाशी झारी. भशाऩौय भॅडभ एक गोष्ट त ेम्शणतात आऩण अगधकामाॊचा जलाफ घेऊच त ेराल ूळकत नाशी. भी 
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तुम्शारा खात्री देत.े वाशेफ ऩण इथे 600 कोटी एलढा खचा झारेरा आशे त्मा वुवलधेवाठी त्माभधनू भरा 
लाकोड ेवाशेफाॊनी वाॊगाल ेकी आऩल्माकड ेककती एव.टी.ऩी. प्रान चारू आशे? 

वुयेळ लाकोड े:- 

 भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीन ेफोरतो एव.टी.ऩी. प्रान आऩण 10 ऩैकी 7 प्रान आऩण चार ूकेरेरे 

आशेत. 7 प्रान वुरु आशेत.  

गगता जैन :- 

 7 फॊद आशेत लाकोड ेवाशेफ तुम्शी ह्रा वबेनॊतय रगेच भाझ्मा वोफत चरा याऊॊ डरा भी दाखलत े7 फॊद 

आशेत.  

वुयेळ लाकोड े:- 

 नाशी भॅडभ आऩण कामाान्लीत केरेरे आशेत. काम आशे ऑऩयेळन भेन्टेनन्व आशे. ऑऩयेळन 

भेन्टेनन्वभध्मे एखादा ऩाटा लगैये फॊद अवू ळकतो.  
गगता जैन :- 

 वाशेफ ककती ददलव ककती भदशन.े  

वुयेळ लाकोड े:- 

 प्राॊट अवा फॊद शोत नाशी.  
गगता जैन :- 

 ककती ददलव, ककती भदशन े ककती लऴा? दठक आशे आणण इथे 19 गालठण आणण 8 त े10 भोठ्मा 
झोऩडऩट्टी उत्तन, नलघय शे वगऱे गाल बाईंदय ऩजश्चभ इथे शी मोजना ह्रा वुवलधा त्माॊना मभऱणाय नाशी का? 

वुयेळ लाकोड े:- 

 भॅडभ तुम्शी नलघय बागात म्शणता का? 

गगता जैन :- 

 कुठेशी.  
तनरभ ढलण :- 

 नलघय फी.ऩी. योडरा ऩण नाशी.  
वुयेळ लाकोड े:- 

 भॅडभ काम आशे काशी बागाभध्मे आऩण नलघय आणण ह्रा बागाभध्मे जजथे ऩाईर पाऊॊ डळेन नाशी 
आशे ततथे डामयेक्ट पाऊॊ डळेनलय आऩरे येव झारेल्मा त्रफल्डीॊग आशेत. आऩण जे मवलयेजच ेजे काभ कयतो. 
ततथे वाधायण 5 भीटय, 6 भीटय अळा डपे्थ मेतात. ह्रा डपे्थरा गेरा तय वभोयची त्रफल्डीॊग ऩडण्माची मबती 
अवत.े त्माभुऱे आऩण ततथे ट्राम केरा शोता ऩण त ेकयता मेत नाशी म्शणून आऩण तेथीर स्टॉऩ केरेरे आशे. 

दाट लस्ती ज्मादठकाणी वाशेफ ऩाईर पाऊॊ डळेन नाशी त्मादठकाणी............... 
गगता जैन :- 

 लाकोड ेवाशेफ भरा भादशत आशे. आऩण दफुईरा दवुयी त ेशोऊ ळकत नाशी. तो ऩमतं भरा वगऱच 

भादशत आशे. भी ऩयत वाॊगत ेकी त ेशोणाय नाशी. तुम्शी कन्वल्टॊटरी फोरामरा ऩादशजे शोत.े ऩण आता खऩु 

ददलवाॊनी त ेघेणायच नाशी तेव्शा त्मा नागरयकाॊनी शा कय का म्शणून द्मामचा. वाशेफ ती मोजना अजून कधी 
ऩूणा व्शामची शोती ती अजून ऩमतं ऩूणा झारी नाशी. तुम्शी जलाफ ददरा नाशी तय आऩण त ेजलाफ भागलून 

घ्मामचा. ती आऩरी जफाफदायी नाशी. शोती का? 
वुयेळ लाकोड े:- 

 भॅडभ जया आलाज स्ऩष्ट ऐकू मेत नाशी. ऩण शा भरवुवलधा राब कय शी मोजना वुरु व्शामच्मा 
अगेादय आऩण रालतो. म्शणजे बाॊडलरी खचा त्माच ेरोनच ेशफ्त ेअवे बयणे त्माच्माभध्मे अऩेक्षषत अवत.े 

आणण शा भरवुवलधा राबकय शा आऩल्मा भशायाष्ट्र भशाऩामरका अगधतनमभभध्मे वला दठकाणी रालण्माची 
प्रोजव्शजन आशे त्मानुवाय आऩण तो रालरेरा आशे आणण दवुया नॊतयचा टॅक्व अवतो भरप्रलाश कय ज्मा 
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दठकाणी वुवलधा ददरी. ज्मादठकाणी वुवलधा ददल्मानॊतय त्मावाठी ऑऩयेळन भेन्टेनन्ववाठी रागणाया खचा 
म्शणून शा खचा तनघण्मावाठी म्शणून भरप्रलाश कय रालतो. तय त्माचा ठयाल आऩण 2017 रा भशावबेन े

ददरा शोता. ऩण भशावबेन े तो ठयाल पेटाऱरा म्शणून आऩल्माकड े भरप्रलाश शा कय राग ु नाशी. पक्त 

भरप्रलाश वुवलधा राब कय राग ुआशे आणण आऩण फाकी ळजेायच्मा भशाऩामरकाॊभध्मे आऩण वलचायरे टॅक्व 

ऩॅटना काम आशे. तय के.डी.एभ.वी. भध्मे भरवुवलधा राबकय आशे. 10.50 टक्के आणण भरप्रलाश कय शा 5 
टक्के आशे. ठाणे भशाऩामरकेभध्मे भरवुवलधा राब कय 9 टक्के आशे. भरप्रलाश कय 5 टक्के आशे आणण 

ऩाणी ऩुयलठा राब कय शा 12.50 टक्के कल्माण डोंफीलरी भशाऩामरकेरा टी.एभ.वी. भध्मे 12 टक्के आणण 

मभया बाईंदय भशाऩामरकेभध्मे पक्त भरवुवलधा राब कय शा 8 टक्के आशे. भरप्रलाश कय काशी रालरेरा 
नाशी ऩाणी ऩुयलठा राब कय शी रागरेरा नाशी.  
गगता जैन :- 

 लाकोड ेवाशेफ कुठे ककती आशे शा भाझा प्रश्न नाशी. तुम्शी उत्तय देताना पक्त भाझ ेप्रश्नाच ेउत्तय 
द्मा. दवुयी काऩोयेळनच ेभी काशीच वलचायरेरे नाशी.  
वुयेळ लाकोड े:- 

 रालण्माभागे उदे्दळ काम आशे भडॅभ.............. 

गगता जैन :- 

 आऩण केव्शा रालरेरे 2011 भध्मे जेव्शा आऩण................ 

भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ शी जी चचाा चार ूआशे ऩुढच्मा भशावबेभध्मे ववलस्तय भादशती घेऊ गोऴलाया घेऊन 

ककॊ ला वलऴमऩत्रत्रकेलय घेऊन शा वलऴम ऩयत आणाल.े आणण माच्मालय ववलवत्य चचाा शोऊ देत.े अळी भागणी 
आशे. आणण कयण्मात माली. त्मा अगधकामान ेअगधकायी ऩण ऩूणा तमायीन ेमेणाय. भादशती देऊ ळकतात काशी 
घडरे तय.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ शा वलऴम ववलस्तय वलऴमऩत्रत्रकेलयती घेऊन ऩुढीर भशावबेत आणाला. जेणेकरुन ह्रा 
वबागशृातीर वला वदस्माॊना मा वलऴमालयती फोरण्माची वॊधी मभऱेर आणण आऩरे भुदे्द व्मलजस्थत भाॊडता 
मेतीर आणण वन्भा. गगता जैन भॅडभन ेभाॊडरेरा शा भुद्दा अततळम चाॊगरा अवून ळशयाच्मा दशताकरयता आशे 

तयी आऩण शा वलऴम वलऴमऩटरालयती ऩुढच्मा भशावबेभध्मे घेण्मात माला. भरा अवे लाटत ेकी शयकतीचा 
भुद्दा याजील भेशया............... 
गगता जैन :- 

 भॅडभ भाझ ेअजून वॊऩरेरे नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 भॅडभ आऩण ऩुढच्मा वबेभध्मे शा वलऴम ववलस्तय घेतो. जेणेकरुन वला वदस्माॊना ह्राभध्मे वशबाग 

घेता मेईर आणण शा वलऴम चाॊगरा आशे त्माभुऱे प्रळावनाराशी माची ववलस्तय तमायी करुन उत्तय देता 
मेईर.  

 

गगता जैन :- 

 भॅडभ भाझी भागणी आशे तुम्शी जयी त ेऩुढच्मा भशावबेत तो चचरेा घ्माच ऩण आऩण दयलऴी 16 

त े17 कोटी भरा अव ेलाटत ेकी ळशयाच्मा नागरयकाॊकडून खोटी रयतीन ेलवुर कयतो. शे दयोडा आशे त्माॊच्मा 
णखळात आणण शे जे जाचक आऩण जे टॅक्व रालरेरा आशे. त्मारा त्लयीत यद्द कयाल ेकायण जो ज्मा टॅक्वरा 
आऩण उलवलधी लगैये झारेरी नाशी त े घेऊ ळकत नाशी आणण आऩण फघार तय उयरा लगैये ऩयत द्माल 

रागरे काऩोयेळनन ेत ेटॅक्व भी ऩयत ती भागणी कयणाय आशे की त ेतय द्मार आणणआता रगेच शा कय यद्द 
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कया भॅडभ इथे कोवलडन ेजनता त्रस्त झारी आशे. वगळ्माॊची पाइनान्ळीमर ऩोजजळन खऩु फेकाय झारेरी 
आशे त्मालय. 
भा. भशाऩौय :- 
 तेच तय आम्शी म्शणत शोतो आणण शा वलऴम आऩण भारभत्ताॊभध्मे वुट द्माली म्शणून अवा ठयाल 

करुन ळावनाकड ेऩाठलरेरा आशे ऩण तो अजून भशावलकाव आघाडी वयकायच्मातपे तो तनणाम आऩल्माकड े

आरेरा नाशी.  
गगता जैन :- 

 भशाऩौय भॅडभ वुट तय देऊ ऩण जे घ्मामच ेअगधकाय नाशीत त ेकळारा घेतो. 
भा. भशाऩौय :- 
 तुभच ेम्शणणे फयोफय आशे भी तुभच्मा भताळी वशभत आशे. ज्मा बागाभध्मे भरप्रलाश वुवलधा नाशी 
आशे त्मा बागाभधनू भशाऩामरका कळा ऩध्दतीन े टॅक्व लवुरी कयत े म्शणून ववलस्तय शा वलऴम आऩण 

ऩुढच्मा भशावबेभध्मे घेऊ. जेणेकरुन वला नगयवेलक त्माभध्मे वशबागी शोतीर. याजील भेशया आऩण फोरा.  
याजील भेशया :- 
 थकॅ्व भॅडभ आऩका मश वलळऴे स्थामी वमभती वबा दद. 09/07/2020 उवभें प्रकयण 26, ठयाल 24 
प्रळावनान े ददरेल्मा गोऴलामात नभुद केल्माप्रभाणे मभया बाईंदय भशाऩामरकेच े लैद्मककम वलबागाकरयता 
आलश्मक डाव नाळके ल अऱी नाळके खयेदी कयणे कयीता भागवलण्मात आरेल्मा तनवलदेच े दय तनवलदा 
धायकान ेलाटाघाटी अॊती वदय केल्माप्रभाणे जस्लकायणेव ल मा खयेदीवाठी 3.5 कयोड मा खचााऩमतं भी स्थामी 
वबा भॊजूयी देत आशे. मश आऩन ेऩाव ककमा था स्टॅÏन्डग कमभटी भें औय उवभें आऩन ेआमटभ नॊफय 24 भें 
आऩन ेस्प्रे ऩॊऩ खयीदे थे जफकी भळनयी का इवभें कोई उल्रेख नशी शै। दवुया आऩण मश जो खयीदा था 
उवका कॉस्ट 8870 प्रव टॅक्वेव शै औय जफकी भैंन ेलो शी भळीन आऩको रेटय ददखाता शूॉ फीर ददखाता शूॉ 
लो वुकुन एजन्वी व े5982040 ऩैव ेभैं वलदाऊट टॅक्व औय 6700 वलथ टॅक्व खयेदी शै मश उवकी यवीद शै। 
दवुयी गचज मश कयोना के मरए खयीदी गई गचज थी अच्छी फात शै कयोना के टाईभ ऩ ेइवकी जरुयत बी थी। 
रेककन मश मवपा  100 भमळन ेखयेदी गई प्रबाग 6 के मरए 100 भमळन ेखयेदी गई औय उवभें भेये खमार वे 
नशी नशी कयके 5 शजाय व ेजादा त्रफल्डीॊग शोगी। प्रबाग 6 भें औय लश भळीन भें आऩको ददखाता शूॉ। उवभें 
एक वदस्म का नाभ मरख के ददमा गमा शै। मश टॅक्व ऩेऩय का ऩैवा शै। एक मवरेक्टीव्श गचज जफ शभन े

डस्टफीन खयीदे थे तो लो डस्टफीन शय वोवामटी को ददए गए थे औय लो नगयऩामरका न ेददए थे औय शभ बी 
लशाॉ ऩ े थे नगयऩामरका के ऑकपव व े ददए गए जफकी मश ऩॊऩ ककवी के ऑकपव व े ददए गए औय कोई 

अगधकायी नशी था। एक बी अगधकायी नशी था औय मश जो भैंन ेखयीदा शै एक ऩॊऩ मश रयटेर प्राईज शै औय 
आऩन े112 ऩॊऩ खयीदे शै। दवुयी गचज ककवी बी वोवामटी को मवरेव्टीलश् वोवामटी को ददमा गमा शै औय 
उनको मश नशी फतामा गमा की इवभें केमभकर कौनवा स्प्रे कयना शै। कौनवा केमभकर मुज कयना शै औय 
एक गचज नगयऩामरका को जो स्प्रेइंग भमळन शै लश 4 ककरो की शै 4 रीटय ऩाणी भतरफ कॉन्टीटी तो 
जजवका लजन शाईरी 1 मा 2 ककरो शोगा औय मश भळीन 12 रीटय की शै एक इॊडडव्हु्रज्लर वोवामटी भैं 12 
रीटय की भळीन देने का भतरफ शी नशी उठता शै औय मश 12 रीटय की भळीन 8 ककरो की शै कौनवा 
वोवामटी का भेंफय 20 ककरो लजन उठाके स्प्रे कय वकता शै? तो ऩब्रीक पॊ ड का औय मश येट का जो शै इव 

दशवाफ व ेतो ऩता चरता शै की मश ऩुयी गचजे एक्झागे्रटेड येट भें खयीदी गई शै। आऩन े24 आमटभ खयेदी शै 

औय ऩयवेंट भाकेट येट व ेजादा भें खयीदा गमा शै मश ऩॊऩ औय मवरेक्टील रोगो को मवरेक्टीव्श वोवामटीज 

को अऩन ेऑकपव भैं फुरा के अऩन ेफथाड ेके ददना ददमा गमा। इवका जलाफ कौन देगा? 
वॊबाजी लाघभाये (भा. उऩामुक्त) :- 

 भा. भशाऩौय भॅडभ वन्भा. वदस्माॊनी शा जो प्रश्न उऩजस्थत केरेरा आशे माफाफत ववलस्तय भादशती 
घेऊन ऩुढीर वबेत देण्मात मेईर.  
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भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे भादशती घ्मा अवे काशी झारे आशे का आणण तळी भग वुचना त्माॊना द्मा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ त े याजू भेशया फोरताना वलवयरे प्रबाग तनधीभधनू देण्मात आरेरे आशे. आमुक्त 

भशोदम ऩामरकेची भारभत्ता आशे तो. ह्रा वलऴमाची चौकळी राला.  
भा. भशाऩौय :- 
 भादशती घ्मामरा वाॊगगतरेरे आशे. ठयाल भॊजूय. 
प्रकयण क्र. 43 :- 
 वन्भा. वदस्मा श्रीभ. गीता बयत जैन माॊचा ददनाॊक २७/११/२०२० योजीच्मा ऩत्रान्लमे ददरेरा 
प्रस्ताल. -- मभया बाईंदय भशानगयऩामर केभापा त आकायण्मात आरेरा “भरप्रलाश वुवलधा कय ” यद्द 
कयणेफाफत. 
ठयाल क्र. 34 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात भशाऩामरकेतपे ल खाजगी वलकावकाने उबायण्मात 
आरेल्मा भर ळुध्दीकयण कें द्राची (STP Plant) ल भरप्रलाश वुवलधा कयाफाफत ववलस्तय भादशतीवश 
वलऴम ऩुढीर भा. भशावबेत प्रळावनाने वादय कयाला अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्री. प्रळाॊत दऱली  अनुभोदन :- श्री. भदन उददतनायामण मवॊश 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. भशाऩौय :- 

आजची वबा शी खेऱीभेऱीच्मा लातालयणात वॊऩलरी अवे भी जादशय कयत.े  

  
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
 

 


