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लाजता वबा वुचना क्र. ०४ दद. ०३/११/२०२० योजीच्मा वलऴमऩत्रत्रकेलय वलचाय वलतनभम कयणेकरयता Video 
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८) ऩाॊडमे ऩॊकज वूमाभणण         वदस्म 

९) ऩाटीर  योदशदाव ळॊकय       वदस्म 

१०) गोदशर ळान ूजोयालय मवॊश     वदस्मा 
११) काॊगणे भीना मळलॊत            वदस्मा 
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२०) ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ      वदस्म 

२१) ऩाटीर लॊदना भॊगेळ           वदस्मा 
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२७) जैन वुतनता यभेळ             वदस्मा 
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३८) ळखे अभजद गपाय       वदस्म 

३९) ऩाटीर जमॊतीरार गुरूनाथ       वदस्म 

४०) घयत ताया वलनामक            वदस्मा 
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५७) बोईय वलणा वुमाकाॊत           वदस्मा 
५८) बोईय कभरेळ मळलॊत        वदस्म   

५९) ऩाटीर अतनता जमलॊत          वदस्मा 
६०) बोईय बालना याजू             वदस्मा 
६१) बोईय याजू मळलॊत    वदस्म 

६२) भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ        वदस्म 

६३) अयोया दीवऩका ऩॊकज         वदस्मा 
६४) फेरानी शेभा याजेळ             वदस्मा 
६५) गजये दौरत तुकायाभ           वदस्म 

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

६९) ळखे रुफीना कपयोझ            वदस्मा 
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८१) अशभद वायाश अकयभ         वदस्मा 
८२) इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा        वदस्म 

८३) ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ    वदस्म 

८४) बोईय जमेळ बानुदाव           वदस्म 

८५) म्शात्र ेनमना गजानन           वदस्मा 
८६) बानुळारी लऴाा गगयधय          वदस्मा 
८७) म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ         वदस्म 
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गैयशजय वदस्म - 

१) जैन याजेंद्र बलयरार           वदस्म 

२) ऩाटीर नयेळ तुकायाभ           वदस्म 

३) म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय        वदस्म 

४) बट दीप्ती ळखेय               वदस्मा 
 

यजेचा अजा –  तनयॊक 
 

भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ, काभकाजारा वुरुलात कयाली.  
नगयवगचल :- 
 भा. वऩठावीन अगधकायी माॊच्मा भान्मतेने मभया बाईंदय भशानगऩामरकेची भा . भशावबा फुधलाय 
दद. ११/११/२०२० योजी वकाऱी ११.०० लाजता Video Conferencing द्लाये आमोजजत कयण्मात 
आरेरी आशे . तयी Video Conferencing द्लाये आमोजजत भशावबेभध्मे वला वन्भा . वदस्माॊनी 
वशबाग घ्माला दश वल नॊती. आजच्मा वबेच्मा काभकाजारा वु रुलात कय णाय आशोत . तत्ऩूली 
प्रळावनाकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ अनुवुची “ड” च ेप्रकयण २ के अन्लमे एक प्रस्ताल 
प्राप्त झारेरा आशे . त्मारा वला वबागशृाची भान्मता आशे . वलऴम ऩुनावलतनमोजन ऩत्रकाव भान्मता 
देणेफाफत.  
भा. भशाऩौय :- 
 भान्मता ददरेरी आशे.  
नगयवगचल :- 
 शा वलऴम वलऴमऩत्रत्रकेलयीर वला वलऴम वॊऩल्मानॊतय ळलेटी घेण्मात मेईर . माचा गोऴलाया 
आऩणाॊव रगेचच व्शॉट्वअऩलय ऩाठवलण्मात मेत आशे . आऩण प्रश्नोत्तयाच्मा तावारा वुरुलात कयत 
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आशोत. लेऱ ११.१७ मभतनटे झारेरी आशेत . ऩदशरा प्रश्न  आशे श्रीभ . तनरभ ढलण माॊनी दद . 
०८/०२/२०१९ योजी वलचायरेरा प्रश्न आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩल्मा ऩयलानगीने फोरते , मभया बाईंदयची भशानगयऩामरका भा . वलळऴे 
भशावबा दद . ०५/०७/२०१६ रा आऩण शे ऩुतऱे उबायण्मा वॊदबाात वुचना भाॊडरी शोती . ह्मा ४ थोय 
भशाऩुरुऴाॊच े ऩुतऱे त्मानॊतय फयेच काऱ त्मालय काशी तनणाम घेतरा गेरा नव्शता . ऩयॊतु शा प्रश्न 
वलचायरा त्मानॊतय अजुनशी त्माच ेउत्तय आरे आशे की , २०१७ अन्लमे ऩोमरव वलबागाकड ेना शयकत 
दाखरा देण्मावाठी ऩाठऩुयाला कयण्मात मेत आशे . आता २०१७ नॊतय ३ लऴा गेरी आता २०२० आशे 
थोडी तयी भयाठी अजस्भता ज्मा रोकाॊनी ह्मा भयाठी भातीभध्मे क्राॊतीकायीच्मा ज्मा मोजना याफवलल्मा 
जे भशाऩुरुऴ आशेत जे रोकाॊचा आदळा आशेत ह्मा भयाठी ह्मा भशान ऩुरुऴाॊच ेऩुतऱे उबायण्मावाठी 
एलढा लेऱ का रागत आशे ? काशी ऩुतऱे तय एक भदशन्मात उबायरे गेरे आशेत . भी त्मा कुठल्माशी  
वभाजाच्मा ककॊ ला त्मा भशाऩुरुऴाॊचा वलयोध नाशी . ऩयॊतु तो प्रस्तालशी त्मालेऱी नव्शता आणण त्मानॊतय 
एक भदशन्माभध्मे प्रस्ताल घेऊन तो ऩुतऱा उबायरा गेरा आशे . भग ह्मा आभच्मा भयाठी क्राॊतीकायी 
भशान ऩुरुऴाॊच ेऩुतऱे उबायण्मावाठी एलढा लेऱ का रागत आशे ? ह्मा प्रस्तालाचा ऩाठऩुयाला शोत नाशी 
आशे का? गॊबीयरयत्मा भयाठी अजस्भता घ्मामचीच नाशी आशे . भॅडभ आऩण जया ह्मा वॊदबाात भरा 
उत्तय द्माल.े रेखी उत्तय आरे आशे माच्मा भान्मतेवाठी  ऩाठवलरेरे आशे त्माच्मा भान्मतेवाठी 
ऩाठवलरेरे आशे . २०१६ आज २०२० वॊऩणाय आशे . आज 4 लऴा ऩूणा झारी . तयी आऩल्मा ह्मा 
ऩयलानग्मा ऩूणा शोत नाशी . म्शणजे शे ऩुतऱे उबायण्माची भानमवकता आशे की नाशी ? माच ेऩदशरा 
उत्तय द्मा कायण ह्मा भशायाष्ट्राभध्मे ज्माॊच ेमोगदान आशे जे भशाऩुरुऴ आशेत आणण भयाठी अजस्भता 
थोडीतयी आऩण जऩाली . ती ऩूणात : जऩरी ऩादशजे . ऩयॊतु शे माच्मातून दद वून मेत नाशी की ती ऩूणा 
जऩरी जात आशे . ह्मारा अजून ककती लेऱ रागेर . ३ लऴा जय ऩोमरव वलबागाकड ेनाशयकत दाखरा 
घेण्मावाठी जातो माचा अथा आऩरा ऩाठऩुयाला नाशी आशे ककॊ ला आऩरी भानमवकता नाशी की शे ह्मा 
भशानऩुरुऴाॊच ेऩुतऱे ह्मा भयाठी भातीभध्मे उबे कयालेत . भरा कृऩमा ह्मा  वॊदबाात उत्तय द्मा आणण 
ऩुढे माचा प्रस्ताल ऩुढेऩमतं कयता याशणाय आशे माच ेदेखीर आऩण उत्तय द्माल.े  
भा. भशाऩौय :-  
 प्रळावनाने माचा खरुावा द्माला . वन्भा. नगयवेवलका ढलणताई ह्माॊनी उऩजस्थत केरेरा 
प्रश्नाचा प्रळावनाच्मा भाध्मभातून उत्तय देण्मात माल.े  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने  फोरतो याष्ट्रऩुरुऴ थोय व्मक्ती ह्माॊच ेऩुतऱे उबायण्मा 
वॊदबाात वाभान्म प्रळावन वलबाग ह्माॊचा जी .आय जो आशे त्मानुवाय एक ऩुतऱा वमभती अवते . भा. 
जजल्शागधकायी ह्माॊच्मा अध्मषतेखारी आणण त्मा ऩुतळमाॊवाठी ज्मा काशी ऩयला नग्मा घ्माव्मा रागतात 
त्मावाठी भागादळाक तत्ल शी वलशीत केरेरी आशेत . त्मानुवाय प्रळावनाभापा त प्रथभत : आऩरे ठयाल 
झाल्मालयती ऩोमरव वलबागाकड ेजी भुख्म ऩयलानगी आशे त्मावाठी अजा केरेरा आशे . त्माच्मा वोफतच 
करा वॊचरनारम भुख्म लास्तुळास्त्र भशायाष्ट्र याज्म ह्माॊ च्माकड ेवुध्दा आऩण अजा केरा आशे आणण 
ह्मा ऩुतळमाॊफद्दर रोकभान्म दटऱक माॊचा अधााकृती ऩुतळमारा करा वॊचनारमाची २६ पेब्रुलायी २०१९ 
रा भॊजूयी मभऱारेरी आशे . त्मानॊतय वलय वालयकय माॊचा अधााकृती ऩु तळमारा क्रे भॉडरेरा १५ 
नोव्शेंफय २०१८ रा ऩयलानगी मभऱारेरी आशे . जजजाभाता ह्माॊचा अधााकृती ऩुतळमावाठी १९ नोव्शेंफय 
२०१९ करा वॊचनारमाची भॊजूयी मभऱारेरी आशे . तथाऩी अजूनऩमतं ऩोमरव वलबागाकड ेवातत्माने 
ऩाठऩुयाला करुन ह्मारा ना शयकत दाखरा न मभऱाल्माने ऩुढची कामालाशी ठप्ऩ झारी आशे . ऩोमरव 
ऩयलानगी आल्मानॊतय नगयवलकाव वलबागा ची भॊजूयी घेण्मात मेईर आणण वॊऩूणा प्रस्ताल शा 
जजल्शागधकायी ह्माॊच्माकड ेअॊततभ भान्मतेवाठी ऩाठलरा जाईर. 
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तनरभ ढलण :- 
 खाॊत्रफत वाशेफ , भा. वावलत्रीफाई पुरे माॊचा ऩुतळमाफद्दर काशी उल्रेख केरा नाशी . त्माची 
ऩयमभळन मभऱारी की नाशी? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ऩयमभळन मभऱारेरी आशे. ऩोमरव वलबागाकड ेआम्शी वातत्माने ऩाठऩुयाला कयत शोतो . कवे 
आशे एक वुवप्रभ कोटााच ेजजभेंट आशे . त्माच्मानुवाय त्मा जागा फॊददस्त रागतात . त्मावाठी वुध्दा 
आणण ३७ आऩण तो भागच्मा लऴी जानेलायी भदशन्माभध्मे शे वगऱे ऩुतळमाॊची जागा ३७ करुन 
ऩुतळमाॊवाठी याखील ठे लण्मावाठी ठयाल केरेरा आशे . त्माच्मा फाफतीत वुध्दा आऩरी प्रोमवजय वुरु 
आशे. शे वलकाव आयाखड्मात जागा दळावलण्मावाठी. 
तनरभ ढलण :- 
 वाशेफ भरा लाटते पाटक जलऱ........ 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भॅडभ आऩण जय ऩूला इततशाव फतघतरा तय आऩल्माकड ेआताऩमतं आऩण...... 
तनरभ ढलण :- 
 ह्माॊचा ऩुतऱा जो उबायरा गेरा आशे त्मारा ऩयमभळन नाशी आशे का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ७ ते ८ लऴा रागतात ह्मा वगळमा गोष्ट्टीवाठी ऩाठऩुयाला. 
तनरभ ढलण :- 
 भग एक भदशन्माभध्मे ततथे पाटकाजलऱ ऩुतऱा कवा फवलरा गेरा? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 त्मारा वगळमा ऩयमभळन आशेत भॅडभ . २००६ ऩावून त्मा  जागेवाठी ऩाठऩुयाला कयत शोतो . 
२००६ भध्मे शा ठयाल झारा शोता.  
तनरभ ढलण :- 
 शयकत नाशी भाझ ेतेच म्शणणे आशे की जे काशी कयार ते वलांवाठी ..... 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आऩरा ऩाठऩुयाला वातत्माने वुरु आशे वगळमा वलबागाॊकड ेह्मारा रलकयच आऩण वगळमा 
भान्मता घेऊन ऩुढीर प्रकक्रमा करु मा भॅडभ.  
तनरभ ढलण :- 
 अऩेक्षषत आशे. ह्मा लऴाबयात तयी वगळमा ऩुतळमाॊच ेकाभकाज चारू शोईर का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आऩण त्मादृष्ट्टीने प्रमत्न करुमा भॅडभ.  
तनरभ ढलण :- 
 भरा भागच्मा लेऱी ऩण अवेच उत्तय आरे शोते माच्मावाठी केरे आशे त्माच्मावाठी केरे आशे. 
ऩयॊतु अद्माऩ त्माच्मालय काशीच वुरुलात तुभची झारी नाशी . त्मालय रलकयात रलकय आऩण 
ऩाठऩुयाला करुन त्माॊच ेकाभ चारू कयाल.े  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शो भॅडभ.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका ढलणताई माॊच्मा प्रश्नारा उत्तय प्रळावनाच्मा भाध्मभातून देण्मात आरेरे 
आशे. वगचल वाशेफाॊनी ऩुढीर काभकाजारा वुरुलात कयाली.  
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जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , माच्मा आधी वगचलाॊनी “क” चा एक प्रस्ताल त्माची भान्मता घेतरी . आता 
भान्मता घेताना आम्शी अनम्मुटलय शोतो . आम्शी काशी फोरू ळकरो नाशी . प्रथभत: तो प्रस्ताल काम 
आशे तो कभीत कभी ग्रुऩलयती तयी टा काला. आम्शारा प्रस्ताल तयी वभजू द्मा . कवरा प्रस्ताल आशे 
ऩुनावलतनमोजनाचा.  
नगयवगचल :- 
 ग्रुऩलय भी दोन मभतनटात देतो . ऩुढचा प्रश्न आशे श्री . अतनर वालॊत माॊचा गॅयेजेवच्मा 
वॊदबााभध्मे.  
अतनर वालॊत :- 
 ददलाऱीच्मा वलांना ळुबेच्छा . भशाऩौय भॅडभ आताच आभच ेगटनेते  जुफेय इनाभदाय वाशेफ 
ह्माॊनी “क” च्मा प्रस्तालाफद्दर वबागशृारा वलचायरे. वगचल भशोदमाॊनी ज्मालेऱी “क” चा प्रस्ताल आरा 
ज्मालेऱी भशावबा शोत अवते त्मालेऱी ते ॲ डव्शान्वभध्मे  कॉऩी ददरी जो . ऩण आज वगचल वाशेफाॊनी 
जी भान्मता घेतरी त्माभध्मे “क” चा प्रस्ताल लाचराच गे रा नाशी. आम्शारा वलांना अनम्मुट करुन 
ठेलरे शोते आणण “क” चा प्रस्ताल एलढ्मा घाईघाईभध्मे केरा रय -ॲ प्रोवप्रएळन कळाच ेकयत आशेत . 
आभच्माकडून तुम्शी कळारा भान्मता घेतरी आम्शारा कऱरे तय ऩादशजे कळावाठी  तुम्शी 
रयॲ प्रोवप्रएळन कयत आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आम्शी भान्मता कुठे ददरी आशे अनम्मुट शोतो.  
अतनर वालॊत :- 
 आम्शी वगऱे म्मुट शोतो . कवे कऱणाय आम्शारा तुम्शी कळाची भान्मता घेत आशात . वगचल 
वाशेफाॊनी वबागशृाच ेकाभकाज व्मलजस्थत चारवलरेरे नाशी माचा अथा.   
भा. भशाऩौय :- 
 आऩल्मारा ती भादशती व्शॉटवअऩलय देत आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 व्शॉटवअऩलय तुम्शी आभची भान्मता घेतल्मानॊतय आम्शारा देत आशात.  
भा. भशाऩौय :- 
 नाशी भादशती व्शॉटवअऩलय देत आशेत. 
अतनर वालॊत :- 
 भॅडभ तुम्शी “क” च्मा प्रस्तालारा भान्मता घेता आभचा वलयोध नाशी. ऩण आम्शारा कऱरे तय 
ऩादशजे आम्शी ऩूणा प्रस्ताल लाचामरा ऩादशजे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वलयोध का नाशी वलयोध अवु ळकतो . प्रश्नच लाचरा नाशी तय काम कोणारा वलकुन टाकतीर 
त्माॊच ेखय नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळावन त्मा वॊदबााभध्मे ऩुन्शा.......... 
जुफेय इनाभदाय :- 
 खयतय वगचलाॊनी तो प्रस्ताल लाचामरा ऩादशजे.  
अतनर वालॊत :- 
 ऩुणा लाचामरा ऩादशजे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता प्रश्नोत्तयाचा ताव चारू आशे. शा ताव वॊऩरा की ते लाचन कयतीर.  
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अतनर वालॊत :- 
 आभची अजूनऩमतं त्मारा भान्मता नाशी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. प्रश्नोत्तयाचा ताव वॊऩु दे. त्माच्मानॊतय ऩुन्शा लाचन शोईर. भग आम्शारा भान्मता 
द्मामची नाशी. द्मामची तुम्शी ठयला. तुभचा प्रश्न वुरु आशे तुम्शी फोरा.  
अतनर वालॊत :- 
 भॅडभ भगाळी तनरभ ताईंनी जो प्रश्न उऩजस्थत केरा भरा एकच वलचायामच ेआशे त्मा 
वॊदबाात भी फोरामचा प्रमत्न कयत शोतो . भरा फोरामरा मभऱारे नाशी . प्रळावनारा वलचायामच ेआशे 
की ळशयाभध्मे एलढे ऩुतऱे उबायरेरे आशेत त्माची वला भान्मता प्रळावनाजलऱ आशे . शे प्रळावनाने 
एकदा वाॊगाले . आता जे ऩुतऱे ळशयाभध्मे उबायरेरे आशेत . प्रळावनारा जो प्रश्न वलचायरा शोता 
प्रळावनाने प्रश्नोत्तयारा जो प्रश्न वलचायरा शोता . प्रळावनाने प्रश्नोत्तयाच्मा तावारा भगाळी वाॊ गगतरे 
प्रळावनारा अवे म्शणामच ेआशे का शे जे वला ळशयाभध्मे ऩुतऱे भशाऩामरकेभापा त उबायरेरे आशेत 
त्माॊच्मा वला कामदेळीय ऩयलानग्मा भागगतरेल्मा आशेत एलढे प्रळावनाने वाॊगाल.े  
भा. भशाऩौय :- 
 वालॊत वाशेफ , ऩुतळमाॊचा वलऴम झारेरा आशे . वन्भा. नगयवेवलका ढलण ताई माॊ नी प्रश्न 
उऩजस्थत केरा शोता त्माॊच ेप्रळावनाने उत्तय ददरेरे आशे . आता तुभचा प्रश्न भरा लाटते गॅयेज 
वॊदबााभध्मे आशे. त्मा वॊदबााभध्मे तुम्शी फोरा. तुभची लेऱ लामा जात आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 लेऱ लामा जाणाय नाशी . वबागशृाभध्मे प्रश्न उऩजस्थत केल्मानॊतय भगाळी तनर भ ताईंचा प्रश्न 
चारू शोता . त्मालेऱी त्माॊची ऩयलानगी घेऊन एक वलचायरे शोते ऩण तो आलाज तुभच्माऩमतं गेरा 
नाशी. एलढी त्माॊनी ३ भशाऩुरुऴाॊच्मा फा फतीत वाॊगगतरे की आम्शी वला कामदेळीय ऩयलानग्मा घेत 
आशोत. प्रळावनारा अवे म्शणामच ेआशे का की जेलढे ऩुतऱे उबायरे आशेत त्माॊना वला कामदेळीय 
ऩयलानग्मा घेतरेल्मा आशेत. ह्मा ळशयाभध्मे दोन भदशन्माॊभध्मे वुध्दा ऩुतऱे उबायरे गेरे आशेत.  
तनरभ ढलण :- 
 ह्मा वॊदबााभध्मे प्रळावनाने उत्तय ददरेरे आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 वभाधानकायक नाशी. प्रळावनाने ददळाबूर केरेरी आशे. उत्तय वभाधानकायक नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे तवे तुम्शी ऩुन्शा प्रश्न वलचाया . ह्मा वॊदबााभध्मे ऩुन्शा प्रश्न तुम्शारा वलचायता मेऊ 
ळकतो.  
अतनर वालॊत :- 
 आता भाझ्मा प्रश्नालय मेतो . गॅयेजच्मा वॊदबाात प्रळावनाने जे उत्तय ददरेरे आशे भरा लाटते 
वदस्माॊना ते ऩोशोचरेरे अवेर . ह्मा वॊदबाात आमुक्त भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी ऩदागधकाऱमाॊची एक 
कमभटीची मभटीॊग झारी शोती . २१/२/२०१८ योजी त्मा अनुऴॊगाने ह्मा ळशयाभध्मे जे गॅयेजेव आशेत त्मा 
फाफतीत एक धोयण ठयलरे गेरे . त्मा धोयणाच्मा अनुऴॊगाने गॅयेजची वॊख्मा मरमभटेड याशीर आणण 
प्रळावनाच्मा उत्ऩन्नाभध्मे बय ऩडरे. त्मानॊतय २६/२/२०१८ ची तशकुफ वबा आणण दद. २८/०३/२०१८ ची 
वलळऴे भशावबा ह्माभध्मे  ठयाल ऩारयत झारा . वलाानुभते झारा त्मारा कोणी वलयोध केरा नाशी . 
त्माभध्मे ळशयातीर गॅयेज वलऴमी धोयण ठयवलण्माॊत आरे. आज ते प्रळावनाने उत्तय ददरेरे आशे. आज 
आऩण गॅयेजेवना लावऴाक पी १० शजाय एलढी ठयलरी जे ऩयलाना घेणाय नाशीत . त्माॊच्मालय पौजदायी 
गुन्शे दाखर कयामचे आयषणाभध्मे जी गॅयेज आशेत . ज्मादठकाणी वॊख्मा ददरेरी आशे उदा . पक्त भी 
६ नॊफय प्रबागाच ेदतो. ६ नॊफय प्रबागाभध्मे जी वॊख्मा ददरेरी आशे आणण त्माअनुऴॊगाने जी पी जभा  
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केरेरी आशे . १ राख ३० शजाय आऩण प्रत्मेक गॅयेजरा १० शजाय रुऩमे पी त्मादठकाणी केरी शोती . 
भग ह्माच ेवभाधान आजची ऩरयजस्थती शा प्रश्न भी वलचायरा शोता . २४ जुरै २०१९ आणण आज आशे 
नोव्शेंफय २०२० भग त्मा ठयालालय प्रळावनाने कायलाई का केरी नाशी ? तो वलखॊडीत कयामरा 
ऩाठवलरेरा आशे का ? आज ळशयाभध्मे गॅयेजेवचा एलढा वुऱवुऱाट झारेरा आशे . यस्त्मालय रोकाॊना 
चारामरा भुष्ट्कीर झारेरे आशे . ठयालाभध्मे तयतुद आशे तयी वुध्दा त्माच्मालय काशी कायलाई झारेरी 
नाशी. प्रळावनाने काम म्शणणे आशे . त्माॊनी जे उत्तय ददरे आशे ते पक्त कपगय ददरी आशे . त्मात 
वुध्दा कुठे टॅरी शोत नाशी. आज लॉमळॊग वेंटय पक्त ४ ददरे आशेत. ६ नॊफय प्रबागाभध्मे त्माॊच्मालय 
कायलाई काम कयणाय शे प्रळावन, प्रळावनाने माच्मा फाफतीत आजची ऩरयजस्थती फाफत उत्तय द्माल.े  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक वालॊत वाशेफ माॊनी जो प्रश्न उऩजस्थत केरा आशे. मा प्रश्नारा उत्तय 
प्रळावनाने द्माल.े  
भा. उऩामुक्त (भ.ु) :- 
 वन्भा. भशाऩौय भॅडभ , वन्भा. वदस्माॊनी जो प्रश्न वलचायरेरा आशे . ळशयाभध्मे आज जलऱ 
जलऱ २०० गॅयेजेव आशेत . काय लॉमळॊग वेंटय ३८ आशेत, वजव्शाव वेंटय ७० आशेत. लाशन ळोरुभ ४१ 
आशेत, स्ऩेअय ऩाटा वलके्रते ५५ आशेत. मातल्मा ६३ जणाॊनी ऩयलाने घेतरेरे आशेत. ज्माॊच्माकड ेऩयलाने 
नाशीत त्माफद्दर आम्शी तऩावणी करुन उगचत कायलाई त्माॊच्मालय रगेच कयत आशोत . तवेच जे गॅयेज 
अनगधकृत आशेत ज्माॊनी ऩयलानगी घेतरेल्मा नाशीत त्माॊच्मालय तात्काऱ ऩोमरवाॊच्मा ऩद्धतीने कायलाई  
कयण्माॊत मेईर . माफाफत भा . ऩोमरव आमुक्त भशोदम भा . आमुक्त भशोदम , प्रळावन, भा. भशाऩौय 
भॅडभ माॊ ची माफाफत भागच्मा आठलड्मात फैठक घेण्मात आरेरी . त्माप्रभाणे प्रळावन कायलाई वुरु 
कयत आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ , प्रळावनान ेआताच भान्म केरॊ की २०० गॅयेजेव आशेत . २०० ऩेषा जास्त  
अवतीर. आणण ऩयलाने पक्त ५३ रोकाॊनी घेतरेरे आशेत . म्शणजे ददडळ ेरोकाॊनी घेतरेरे आशेत . 
म्शणजे ददडळ ेरोकाॊनी ऩयलानेच घेतरेरे नाशीत आणण गॅयेजेव चारलत आशेत आणण आता प्रळावन 
म्शणत आशे की आम्शी कायलाई करु . भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी ऩदागधकाऱमाॊची मभटीॊ ग शोते. २०१८ 
भध्मे त्माफाफत ठयाल ऩाव शोतो . त्मा ठयालाच्मा अनुऴॊगाने २०१९ भध्मे त्मा लेऱे ऩावून आताऩमतं 
वुध्दा कोणतीशी कायलाई न कयता करु अवे आता प्रळावन म्शणत आशे . ३ लऴाानॊतय तीन भदशन्माच े
ऩाणी फीर जय कोणी बयरे नवेर वोवाम टीने रगेच तुम्शी लॉटय कनेक्ळन कट कयामरा जाता प्रॉऩटी 
टॅक्व बयरा नवेर तय भग ह्मा गॅयेज भारकाॊलय ह्मा ळशयाची जी ददुाळा  केरेरी आशे . त्माच्मालय 
एलढा बयदस्त कोणाचा आशे . कायलाई कयामरा प्रळावन कोणाची लाट फघत आशे ? भशावबेच्मा 
ठयालाच्मा अनुऴॊगाने कायलाई का झारी नाशी ? मारा कोण जफाफदाय अगधकायी आशे त. त्माॊच्मालय 
तुम्शी काम कायलाई कयणाय आशात ? आज जया कपरुन फघा वगळमा दठकाणी घ्मा गॅयेजेवच ेएलढी 
घाईघाई चाररेरी आशे . प्रळावनारा स्लत :शून काशी कायलाई कयालॊ अवे लाटत नाशी . आम्शी प्रश्न 
वलचायल्मालय वुद्धा एक एक लऴा गप्ऩ झोऩा काढणाय . गप्ऩ फवणाय आणण त्मानॊतय वाॊ गणाय की 
आम्शी कायलाई कयामरा २०० ऩैकी ज्मालेऱी ४० रोक तुभच्माकड ेऩयलाना घेतात . ऩयलाना घेतरा 
नवेर तय त्माॊच्मालय काम कायलाई कयामची त्मा ठयालाभध्मे उल्रेख आशे. पौजदायी गुन्शे दाखर कया. 
भरा उत्तय देते लेऱी स्ऩष्ट्ट मरशीतात की , एकालयशी गुन्शा दाखर केरेरा नाशी . भग प्रळावन कयते 
काम. अगधकाऱमाॊनाशी जफाफदायी ददरी आशे ऩयॊतु शे कयतात तयी काम. स्लत:शून काशी कयामची त्माॊची 
इच्छा नाशी आशे का ? आज जलऱ जलऱ ददड लऴा झारे भी प्रश्न वलचायल्मानॊतय तयी वुद्धा एकशी 
गॅयेजलय कायलाई कयता आरी नाशी. भशाऩामरकेच्मा ऩयलाना पीभध्मे ह्माॊना लाढ कयता आरी नाशी. शे 
रोक काम कयत आशेत ? प्रळावनाने ददरेल्मा उत्तयालय भी अजजफात वभाधान नाशी . भशाऩौय भॅडभ , 
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माऩूलीची मभटीॊग झारी त्माभध्मे वुध्दा ३ प्रश्न अवेच ऩेंडीॊग ठेलण्मात आरे . त्माॊचा आता ह्मा 
प्रश्नोत्तयाभध्मे उल्रेख नाशी . ज्मालेऱी ळशयातीर अनगधकृत रॉ जजॊग फोडडगंचा प्रश्न शोता फाजाय पी 
ठेकेदायाने भशाऩामरकेरा ददरेरे चके डडवऑडाय झारे तो प्रश्न शोता . त्मालेऱी वुध्दा प्रळावनानाभापा त 
अवे वाॊगण्मात आरे की , चौकळी करुन ववलस्तय उत्तय ऩुढच्मा भशावबेभध्मे देण्मात मेईर . त्माच े
उत्तय भरा अजुनऩमतं देण्मात आरेरे  नाशी. आता वुध्दा वाॊगत आशेत की , आम्शी कायलाई करु . 
कोण जफाफदायी अगधकायी आशेत? त्माॊनी शी कायलाई केरेरी नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक वालॊत वाशेफ आऩल्मा भादशतीवाठी वाॊगते  ददलाऱीचा वण आता वुरु शोत 
आशे. अळा ऩरयजस्थतीत रोक खयेदीवाठी फाजायात जातात . गाड्मा घेऊन जातात . फाईक अवतात 
यस्त्मालयती रालतात. आऩण जय त्मालय कायलाई कयामरा जय वुरुलात केरी तय ती रोक खयेदीवाठी 
गेरेरी आशेत त्माॊची लाशने वुध्दा उचररी जातीर . अळा ऩरयजस्थतीत आम्शी जी मभटीॊग घेतरी 
त्माभध्मे अवे ठयरेरे आशे की ददलाऱी झाल्मानॊतय रगेचच आऩण अनगधकृत  गॅयेज लॉमळॊग वेंटय 
वजव्शाव वेंटय ककॊ ला जे यस्त्मालयती लाशने वलनाकायण उबी कयतात मा वलांलयती कायलाई कयण्मात 
मेणाय आशे . आणण भरा अवे लाटते प्रळावनाने जय तुम्शारा उत्तय ददरेरे आशे ते वभाधानकायक 
नवेर तय तुम्शी ह्मा प्रश्ना वॊदबाात ऩुन्शा आमुक्ताॊना मरशून मालयती चचाा करु ळकता.  
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भरा लाटते की ह्मा प्रश्नारा कुठेतयी आऩण कराटणी ददरेरी आशे. खयेदीवाठी 
जे रोक जाणाय गाड्मा घेऊन जाणाय , टू जव्शरय घेऊन जाणाय त्माॊच्माफद्दर भाझा प्रश्नच नाशी . मा 
ळशयाभध्मे एलढी अनगधकृत गॅयेजेव जे ळोरुभ आशेत यस्त्मा लय गाड्मा रालतात रोकाॊफद्दर नाशी 
प्रळावनारा ऩाठीळी घारू नका. प्रळावनारा वलचाया एलढे ददलव त्माॊनी का कायलाई केरी नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 आम्शी अजजफात ऩाठीळी घारणाय नाशी जय चकुीच.े  
अतनर वालॊत :- 
 प्रश्न डफर देऊ नका. भशाऩौय भॅडभ भी तुम्शारा वलनॊती कयतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 त्मालेऱेरा कायलाई झारीच ऩादशजे अवे शी भाझ ेभत आशे . भी तुभच्मा भताळी वशभत आशे . 
ऩण आता ददलाऱीचा वण आशे. आऩण माच्मालयती आताच वुरुलात केरी तय आऩल्मा प्रबागाभध्मे जी 
काशी गॅयेजेव अवतीर काशी अवेर लॉमळॊग वेंटय अवतीर तय तुभची इच्छा अवेर तय आऩण वुरुला त 
करुमा.  
अतनर वालॊत :- 
 भॅडभ वुरुलात कया.  
भा. भशाऩौय :- 
 कधी कयामची.  
अतनर वालॊत :- 
 वलाानुभते ठयाल झारेरा आशे. व्मक्तीळ: कोणाळी भाझ ेबाॊडण नाशी . ळशयाच्मा दशताचा वलऴम 
आशे. रोकाॊची काम शारत आशे जया फघा भाकेटभधनू जेव्शा रोक तनघतात . भशाऩौय भॅडभ , भी जो 
प्रश्न उऩजस्थत केरेरा आशे . ठयालाच्मा अनुऴॊगाने २०१९ भध्मे उऩजस्थत केरेरा आशे . एलढे ददलव का 
कायलाई झारी नाशी. त्मा अगधकाऱमाॊना तुम्शी जफाफदाय धयणाय आशेत की नाशी? 
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी शा जो प्रश्न उऩजस्थत केरा आशे तो आज ह्मा भशावबेभध्मे आरेरा आशे . तुभच्मा 
प्रश्नारा प्रळावनाने उत्तय ददरेरे आशे आणण भशाऩौय म्शणून भी स्लत : त्माॊना वाॊगते ददलाऱी नॊतय 
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ह्मा वला जे गॅयेज अवतीर , काय लॉमळॊग वेंटय अवतीर ककॊ ला वजव्शाव वेंटय जे आशेत जे अनगधकृत 
ऩण आशेत त्माच्मालयती कायलाई प्रळावनाने कयाली.  
अतनर वालॊत :- 
 भॅडभ कायलाई कयाली शे ठयालाभध्मे २०१८ भध्मे झारेरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता तुम्शारा काम ऩादशजे? 
अतनर वालॊत :- 
 ठयालाची अॊभरफजालणी आणण भशाऩामरकेच ेउत्ऩन्न एलढे ददलव फुडारेरे आशे . त्मारा 
जफाफदाय कोण? 
गगता जैन :- 
 अगधकायी.  
अतनर वालॊत :- 
 त्मा अगधकाऱमाॊलय तुम्शी काम कायलाई कयणाय. 
गगता जैन :- 
 त्माॊच्माकडून लवूर कया.  
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौयाॊनी आदेळ द्माला. भशाऩामरकेच ेनुकवान झारेरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळावनाने माफाफत मोग्म ती दखर घेऊन त्लयीत मालय कायलाई कयाली आणण जो कोणी 
अगधकायी मावॊफॊगधत दोऴी अवेर त्माच्मालय तनजश्चत कायलाई कयाली. 
गगता जैन :- 
 भशाऩामरका आयषण जागेत ककती आशेत. चायच फाकी चायच आशेत का? 
अतनर वालॊत :- 
 ऩूणा ळशयाभध्मे चायच पक्त आयषण जागेभध्मे.  
गगता जैन :- 
 भग त्मावाठी ककती लऴा अजून लाट फघामची . वगऱे आयषण आऩरे अवेच जातात . आऩण 
आऩरे आयषणाभध्मे काशीच करु ळकत नाशी आणण रोकाॊनी मामच ेगॅयेज टाकामचे. अनगधकृत कब्जा 
कयामचा आणण आऩण आयषणाची नाल फघत याशामच ेकी ते आक्रभण झारेरे आशे त्मात आणण 
आऩरे काशीच नाशी अवे ते ककती लऴा चारणाय आशे? एक आयषण भोकऱे कयामरा तुम्शारा ककती 
लऴा रागणाय आशेत . अगधकायी खळुार वाॊगतात की , आज तुभचा प्रश्न आरा म्शणून आम्शी उत्तय 
देतोम तो आज प्रश्न आरा नाशी . ऩण एक लऴा आधी ददरा शोता . आता उत्तयभध्मे आम्शारा ऩादशजे 
शोते की आम्शी शी शी कायलाई केरी. कोणाची लाट फघत शोतात.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 प्रश्न मामची. प्रश्नाचा क्रभाॊक रागामची लाट फघत शोत.े  
भा. भशाऩौय :- 
 भुठे वाशेफ उत्तय द्मा.  
गगता जैन :- 
 अगधकाऱमाॊची स्लत :ची काशी नैततक जफाफदायी नाशी आशे . जोऩमतं आम्शी प्रश्न उऩजस्थत 
कयणाय नाशी जोऩमतं आम्शी रष लेधणाय नाशी तोऩमतं अगधकाऱमाॊनी स्लत :शून आऩरी जफाफदायी 
कयामची नाशी तेव्शाशी आदेळ ददरेरे.  
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अतनर वालॊत :- 
 फयोफय आशे तेव्शा शी आदेळ ददरेरा.  
गगता जैन :- 
 तेव्शाशी आदेळ ददरेरा भग ह्मा आदेळाभध्मे नवलन काम शोणाय आशे . योडलय गाड्मा उभ्मा 
कयतात योडलय खळुार त्माॊच ेरयऩेअयीॊग चारते . त्मालय काम कायलाई योड कोणाच्मा फाऩाचा आशे ? 
आजशी योडलय ततथे रोकाॊना शै याणगती शोत.े यस्त्मालयती गाड्मा उभ्मा करुन ते रोक फाशेय रयऩेअयीॊग 
कयीत अवतात . त्माॊची एक छोटीळी दकुान काढून फाकी वगऱे काभ योडलय . त्मालय तुम्शी काम 
कायलाई कयणाय? 
भा. भशाऩौय :- 
 उऩामुक्त वाशेफ उत्तय द्मा.  
भा. उऩामुक्त (भ.ु) :- 
 वन्भा. वदस्मा ऩयलाना वलबागाचा ऩदबाय आताच भाझ्माकड ेआरेरा आशे . आऩण जे म्शणत 
आशेत की , गॅयेज ककॊ ला ह्मा गोष्ट्टी यस्त्मालय त्माफाफत भी स्लत : गॅयेजलाल्माॊना ह्मा वुचना ददरेल्मा 
आशेत की तुम्शी गॅयेजेव शटलून घ्मा . नाशीतय आम्शी तुभच्मालय कायलाई कयणाय आशोत . त्माप्रभाणे 
प्रत्मेक लॉडा ऑकपवयरा भी वुचनाशी ददरेरी आशे की, आऩल्मा वॊऩूणा टीभ घेऊन ऩोमरवाॊच्मा भदतीने 
शे वॊऩूणा अनगधकृत गॅयेज शरलामच ेआशेत . त्माफद्दर कायलाई आऩल्मारा रगेच वुरु कयामची आशे 
आणण आम्शी शे वगऱे गॅयेज अततक्रभण ककॊ ला ळावनाच्मा जागेलय आशेत शे वॊऩूणा आम्शी रलकयात 
रलकय रयकाभे करुन देऊ.  
गगता जैन :- 
 वाशेफ वुचना तुम्शी कधी ददल्मा? 
भा. उऩामुक्त (भ.ु) :- 
 भागच्मा आठलड्मात ददल्मा. 
गगता जैन :- 
 एलढ्मा रलकय कळारा ददल्मात. 
भा. भशाऩौय :- 
 प्रश्नोत्तयाचा ताव वॊऩरेरा आशे. वगचलाॊनी ऩुढीर वलऴमाव वुरुलात कयाली.  
अतनर वालॊत :-  
 वगचल वाशेफ भाझा वलऴम ऩेंडीॊग आशे.  
नगयवगचल :- 
 शो भी नोंद घेतरी . दवुया प्रश्न आशे भगाळी भी ऩुकायरेरा शोता . भान्मता ददरेरी आशे . 
त्माफद्दरची भादशती आऩल्मारा खाॊत्रफत वाशेफ देत आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 भादशती ददरेरी आशे आम्शी भान्मता ददरेरी नाशी. आम्शारा प्रश्न वाॊगा काम आशे.  
नगयवगचल :- 
 एक मभतनट ते भादशती देत आशेत.  
ददऩक खाॊत्रफत :-  
 ऩुनावलतनमोजनाचा वलऴम जो आशे त्माच्माभध्मे नगयवेलक स्लेच्छा तनधी, प्रबाग वमभती तनधी, 
भशाऩौय स्लेच्छा तनधी , उऩभशाऩौय स्लेच्छा तनधी , स्थामी वमभती स्लेच्छा तनधी माभध्मे ऩैवे कभी 
आशेत. तय ते ऩैवे लाढलून मालऴी दयलऴााप्रभाणे आऩण जे काभे घेतरी शोती...................... 
तनरभ ढलण :- 
 आम्शी भागणी केरी शोती.  
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ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ह्मा रेखामळऴााभध्मे ऩुनावलतनमोजनचा वलऴम आरेरा आशे. आणण तो के खारी ददरेरा आशे शा 
वलऴम भॊजूय झाल्मालय आऩण नगयवेलक तनधीभधनू १५ राख आणण प्रबाग तन धीभधनू १० राखाची 
काभे प्रस्तावलत करुन ह्मालऴी कयणाय आशोत . तय त्मावाठी ह्मा वलऴमारा भॊजूयी द्माली त्मावाठी शा 
अयजॊटभध्मे वलऴम आम्शी घेतरेरा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुभची भान्मता आशे का? 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वगचल वाशेफाॊना वाॊगा की , ज्माचा प्रश्न अवे र ज्माचा वलऴम आशे त्माराच 
अनम्मुट कया. दोघा ततघाॊच ेअनम्मुट शोतात त्माभध्मे आलाज जक्रमय मेत नाशी . वदस्माॊची कम्ऩरेंट 
आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आभचा अनम्मुट अवल्माभुऱे थोडा आभचा टेक्नीकर प्रॉब्रेभ शोता . वलऴम काम शोता ऩुन्शा 
वाॊगगतरे तय फये ऩडरे . आता जो वलऴम वाॊ गगतरा त्मारा पक्त भान्मता ऩादशजे शोती कळारा 
भान्मता ऩादशजे तो वलऴम वभजराच नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 वबागशृाभध्मे दोनदा वलऴम लाचनू झारेरा आशे . आता ऩुन्शा एकदा लाचते आता रष देऊन 
ऐका.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आभचा भाईक चारू नव्शता. टेक्नीकरी प्रॉब्रेभ शोता.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता चारू आशे का? 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आता मेतॊ ऐकामरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 खाॊत्रफत ऩयत वलऴम वाॊगा.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ऩुनावलतनमोजनाव भॊजूयी देण्माचा शा वलऴम आणरेरा आशे . ह्माच्माभध्मे नगयवेलक स्लेच्छा 
तनधी, प्रबाग वमभती तनधी , भशाऩौय स्लेच्छा तनधी , उऩभशाऩौय स्लेच्छा तनधी, स्थामी वमभती स्लेच्छा 
तनधी माभध्मे ऩैवे नाशीत . त्मावाठी ऩैवे दवुऱमा शेडभधनू आणण्मावाठी शा वलऴम आणरेरा आशे . शा 
वलऴम भॊजूय झाल्मानॊतय दयलऴीप्रभाणे नगयवेलक स्लेच्छा तनधीभधनू १५ रष आणण प्रबाग 
वमभतीभधनू १० रष यकभेची काभाॊफाफत वगळमा वदस्माॊक डून ऩत्र लगैये घेऊन त्मा काभाची 
तऩावणी ऩशाणी करुन वदयची काभे भॊजूय कयण्माॊत मेणाय आशेत.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ माभध्मे भाकेटवाठी देखीर तयतूद नाशी . फीरे अडकरी लऴा लऴा त्रफरॊ तनघत 
नाशी. भग त्माॊची तयतूद इथे कयण्माॊत माली.  
भा. भशाऩौय :- 
 केरी आशे का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शो.  
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भा. भशाऩौय :- 
 केरी आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 दठक आशे थॉक्म.ु  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ माच्माभध्मे स्लेच्छा तनधीभध्मे अवे भरा लाटते पक्त नगयवेलक तनधी आशे . 
तो पाय भशत्लाचा आशे . फाकी वगऱे जे ऩदागधकाऱमाॊची तनधी आशेत ते न कयता पक्त नगयवेलक 
तनधीरा भान्मता देण्मात माली अवे भरा लाटत.े  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 अथावॊकल्ऩाभध्मे तयतूद इतय त्माॊना वुध्दा केरेरी आशे. त्माप्रभाणेच शा वलऴम आणरेरा आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 ऩुनावलतनमोजन पक्त तेलढ्माच यकभाॊच ेकयण्मात माले ना . ऩुनावलतनमोजन आऩण यक्कभेच े
करु ळकतो . शेडभध्मे काशीतयी यक्कभ तय अवेर ना त्माच्माभध्मे ऩदागधकाऱमाॊच ेतनधी लेगलेगळमा 
अवतीर त्माॊची यक्कभ लेगऱी आशे आणण नगयवेलक तनधीची यक्कभ काशीतयी लेगऱी अवेर ना . 
नगयवेलक तनधीची यक्कभाची पक्त ऩुनावलतनमोजन कयण्मात माल.े  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ठयालाद्लाये तुम्शी कया. त्माप्रभाणे कायलाई करु.  
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भाॊडा.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 ठयाल आम्शारा भाॊडामचा आशे? 
भा. भशाऩौय :- 
 नॊतय.  
नगयवगचल :- 
 आजच्मा भशावबेकरयता एक रषलेधी प्राप्त झारेरी आशे . वन्भा. वबागशृनेते प्रळाॊत दऱली 
माॊनी रषलेधी ददरेरी आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आभच ेफोरणे फाकी आशे . भशाऩौय भॅडभ , मा वलऴमालय भरा आमुक्ताॊना प्रश्न वलचायामचा 
आशे. क प्रस्ताल त्माॊनी जो ददरेरा आशे . त्माॊनी त्माच्मा स्लाषयीने गोऴलाया ददरा आशे का ? भशाऩौय 
भॅडभ, आम्शारा म्मुट करुन ठेलामच ेअवेर तय शी वबा पक्त तुम्शीच चारलामची वत्ताधाऱमाॊनी.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा कोणीशी म्मुट केरेरे नाशी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भरा वातत्माने म्मुट करुन ठेलरेरे आशे. कभीत कभी १५ मभतनटे वातत्माने पोन कयत आशे. 
ते याज घयत पोन उचरत नाशीत. तुम्शी गटनेत्माॊना म्मुट करुन ठेलरे तय वबा कळारा चारलता.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी येंजभध्मे नाशीत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आम्शी येंजभध्मेच आशोत. काशी प्रॉब्रेभ नाशी. भी पुर येंजभध्मे आशे. तुम्शारा शी वबा पक्त 
वत्ताधाऱमाॊना चारलामची अवेर तय तुम्शी आम्शारा भेशयफानी करुन कृऩमा वबेभध्मे फोरलूच नका . 
तुम्शी इच्छा अवेर तय आम्शी मे ऊ वबा जेव्शा चारू शोईर ना तेव्शा इभायतीभध्मे मेऊन फवू . आम्शी 
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फवू जेव्शा चचाा जी काशी कयामची आशे ती करु . क चा प्रस्ताल तुम्शी ठेलरा आशे . आमुक्ताॊची 
गोऴलाऱमालय स्लाषयी आशे का ? भी त्माच भताचा आशे . प्रबाग तनधी , नगयवेलक तनधीचा 
ऩुनावलतनमोजन कयामची गयज अवरी तय कयाले . अन्मथा त्माची गयज नाशी . शे लऴा कोवलड लऴा आशे . 
ह्मा लऴाालय जास्तीत जास्त ऩैवा ककॊ ला रागरेरा तनधी शा आयोग्म वॊदबाात ल्मा वलऴमालय खचा केरा 
गेरा ऩादशजे. स्लेच्छा तनधी २-२ कोटी रुऩमे भशाऩौय तनधी २ कोटी रुऩमे वबागशृ नेता माॊचा तनधी शा 
काम तुम्शी रालरम तयी काम. त्माॊनी काशी कोणाची दवुऱमाची काभे घेतरी आशेत की काम कयामरा. 
भा. भशाऩौय :- 
 फजेटभध्मे तयतूद आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, शा तनधी ऩूणा ऩामरकेचा आशे पक्त एका कोणाचा एका कुठल्मा ऩदागधकाऱमाचा 
अवू ळकत नाशी . आमुक्त वाशेफ तुम्शी इथे आशेत की नाशी भरा कल्ऩ ना नाशी तुम्शी भरा स्क्रीनलय 
कुठे ददवत नाशी . आजच्मा वबेभध्मे कोण आशेत . आमुक्त आशेत , अततरयक्त आमुक्त आशेत . कोण 
फवरे आशेत.  
भा. भशाऩौय :- 

आमुक्त आशेत.  
भा. आमुक्त :- 
 वगऱे आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम , शा वलऴम तुम्शी तुभच्मा स्तयालय आशे त्माची चौक ळी कया की एलढ्मा 
लऴााभध्मे आजऩमतं ह्मा तनधीचा लाऩय कुठे कुठे झारेरा आशे. नको तो खचा करु ४०० कोटीशून जास्त 
ऩैवा शा वालाजतनक फाॊधकाभ वलबागाकड ेस्ऩीर ओव्शयचा फाकी आशे . प्रबाग तनधी, नगयवेलक तनधी 
वुध्दा ह्मा लऴााभध्मे कोवलडभुऱे वभजा अडचणीत मेत अवेर तय भी काॉगे्रव ऩषाच्मा लतीने तुम्शारा 
ऩूणाऩणे भाझी भान्मता आशे . एक रुऩमाची वुध्दा आम्शारा गयज आशे . शे लऴा वाशेत १०० टक्के 
कुठराशी प्रकायचा आऩल्माकड ेउत्ऩन्नाच ेस्त्रोत ह्मा लऴााभध्मे याशणाय नाशी . म्शणून अळा प्रकायचा 
फाकीचा तनधी वाशेफ तुम्शारा यद्द केरा ऩादश जे. शे तुभच्मा अगधकायात आशे . आभचा ह्मा क च्मा 
प्रस्तालारा वलयोध आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे तुम्शी ठयाल नॊतय भाॊडा. आता ऩुढच्मा काभकाजारा वुरुलात कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 तनरभ भॅडभ वेनेची काम ऩरयजस्थती आशे ह्मा वलऴमालय ? वेन्माची बुमभका काम आशे ? टू 
थडा भेजोयीटी ऩादशजे. माच्मावाठी शा क चा प्रस्ताल घ्मामचा की नाशी घ्मामचा प्रवलण ऩाटीर वाशेफ 
वेनाची बुमभका स्ऩष्ट्ट कयाली.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
  आभचा त्मालयती ठयाल आशे. क च्मा प्रस्तालालयती ठयाल आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे वलऴम झाल्मालय ठयाल भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 मालयती ठयाल शोत नाशी . आधी वलऴम घ्मामचा की नाशी घ्मामचा तो भुद्दा आशे . ठयाल नॊतय 
वलऴम. वलऴम घ्मामचा की नाशी घ्मामचा क चा प्रस्ताल आशे. अती तातडीचा शा वलऴम अवतो.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वलऴम घेण्मावाठी प्रवलण बाईने शोकाय ददरेरा आशे.  



भा. भशावबा दद. ११/११/२०२०          ऩान क्र. 15 

जुफेय इनाभदाय :- 
 भरा वेन्माची बुमभका स्ऩष्ट्ट इथनू वभजण्मात आरेरी नाशी . त्माॊना अनम्मुट कया . वलयोधी 
ऩषनेत्मारा तुम्शी म्मुट कयता. भग कळारा तुम्शी वबा चारलता. भग तुम्शीच तनणाम घ्मामचा. 
तनरभ ढलण :- 
 भागच्मा भशावबेत देखीर ठयरे शोते . गटनेता, वलयोधी ऩषनेता माॊना अनम्मुट ठेलामचे . कार 
भी वगचलाॊळी देखीर ह्मा वलऴमालय फोररे शोत.े  
भा. भशाऩौय :- 
 अनम्मुट ठेलरे अवते तय तुम्शी कवे फोररे अवते . प्रवलण ऩाटीर फोररे , ढलणताई फोरल्मा, 
जुफेय इनाभदाय वाशेफ फोररे. आम्शी कोणारा म्मुट कयतो.  
तनरभ ढलण :- 
 चाय लेऱा भी भॅवेज ऩाठलरा . त्मानॊतय दोन तीन लेऱा भी पो न केरे तेव्शा भाझा आता 
अनम्मुट केरे. भग वलयोधी ऩषनेत्माॊना ऩण कया ना.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ क च्मा प्रस्तालावाठी आभची बुमभका आशे . ती ऩदशरा घ्मा . आभच ेभत तय 
घ्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगऱे घेणाय.  
भा. आमुक्त :- 
 टेक्नीकर दृष्ट्टमा वगळमाॊना अनम्मुट ठेलरे रे आशे . ऩयॊतु काम शोते की , वगळमाॊच ेभाईक 
फोरत नवताना जय ऑन अवरे तय आलाजाच ेलामब्रेळन शोते . कोणाराच जक्रमय ऐकू मेत नाशी . 
आभच्मा वाईटने वगळमाॊना अनम्मुट ठेलरेरे आशेत . कवे शोते वभजा एखादा वदस्म फोररा त्माॊच्मा 
फोरल्मानॊतय त्माॊचा भाईक ऑन याशीरा तय भग आऩल्मा रा ऐकू मेत नाशी. तय कृऩमा रयक्लेस्ट आशे 
आभच्मा वाईटने आम्शी वगळमाॊना अनम्मुट ठेलरेरे आशे . ज्माॊच ेफोरणे झाल्मानॊतय त्माॊना त्माॊचा 
भाईक फॊद करुन टाका. म्शणजे वगळमाॊनाच ऐकू मेईर.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ आभची मळलवेना ऩषाच्मा लतीने आभच्मा ऩषाची वद यचा “क” च्मा प्रस्तालालय 
अळी बुमभका आशे शा प्रस्ताल पाय भशत्लाचा अवल्माभुऱे वदयचा शा प्रस्ताल घेऊ नमे . नॊतय तो 
रयतवय वलऴम घ्माला . वदयचा प्रस्तालारा आभचा वलयोध आशे . मळलवेनेच्मा ऩषातपे वगळमा 
नगयवेलकाॊचा वदयच्मा प्रस्तालारा वलयोध आशे . काॉगे्रवच्मा गटनेत्माॊ ना वलचारुन काॉगेवची बुमभका 
घ्माली. टू थडा तनणाम द्माला अवेर तय रयतवय शोत अवेर तय घ्माला . नॊतय भग त्माच्मालय भतदान 
घ्माल.े  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, प्रळावनाने ददरेल्मा “क” च्मा प्रस्तालारा आभचा वलयोध आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 जुफेय बाई, आऩवे ऩशरे प्रवलण बाईने बी मशी वलऴम ऩय फात यखी थी , जफ आऩकी आलाज 
आऩकी कनेक्ळन, इॊटयनेट का कनेक्ळन किक्लेन्वी रो थी | प्रवलण ऩाटीर वाशफने उन्शोंने इव वलऴम 
को ऩुकाया ददमा था | अफ ळामद आऩकी कुछ फात थी उवके अॊदय कुछ डडस्कळन शुआ शोगा | औय 
उन्शोंने प्र वलण बाईने फात यखी थी नगयवेलक तनधी प्रबाग तनधी ॲ ड शोनी चादशए फाकी जो 
ऩदागधकायी तनधी शै उवके उऩय डडस्कळन शोना चादशए मा नशी शोना चादशए ऐवा प्रवलण बाईने कशा 
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था| उवी वलऴम को रेके फाद भें जफ आऩण किक्लेन्वी भें आए तफ आऩने कशाॉ की , मळलवेना अऩनी 
फात जक्रमय कये | भशाऩौय भॅडभने आऩकी फात रेके उन वफकी फात रेके इव वलऴम को वफकी 
वशभती भतरफ भॅक्झीभभ वफ रोगो की वशभती थी| इवमरए भशाऩौय भॅडभने कशाॉ की आखीयकाय भैं 
मश वलऴम मरमा औय अगय ककवीको वलऴम यखना शै तो अऩना लश वलऴम जक्रमय............. 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 तेव्शा आभच ेभत शोते . तेव्शा ज चा प्रस्ताल शोता तेव्शा ठयाल कयामरा रागरा शोता . आम्शी 
ठयाल कयतो.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 शा प्रवलण बाई, प्रत्मेकारा फोरामरा वॊधी बेटते माभध्मे दोन भते नाशीत . तुम्शी भाॊडरेरे शोते 
त्मा दशळोफाने भशाऩौय भॅडभने ह्मा वलऴमालय खरुावा केरा की ह्माभध्मे कयता मेई र. त्मानॊतय शी 
कोणाची इच्छा अवेर मा ऩषाची ककॊ ला एकत्रत्रत त्मा दशळोफाने भाॊडाले ककॊ ला ठयाल भाॊडामचा अवेर तय 
ठयाल भाॊडाला आणण जुफेय बाईच्मा भताळी भी ॲग्री आशे . जुफेय बाईने जे तनलेदन केरे आमुक्ताॊना 
भशाऩौयाॊना की शा जो तनधी लाऩयरेरा आशे तो कुठल्मा दठकाणी लाऩयरेरा आशे त्माची चौकळी कयाली. 
फयोफय लाऩयरेरा आशे की नाशी लाऩयरेरा आशे त्माची चौकळी कयाली . भी त्मा भताचा आशे . आऩण 
एकत्र जाऊ ककॊ ला ते खरुावा करुन आऩरा देतीर ऩण वभजा ळशयाभध्मे गयजेच ेआशे . आऩल्मा 
काभाफद्दर कुठल्मा नगयवेलकच्मा प्रबागाच्मा काभाफद्दर ककॊ ला प्रबागा भध्मे गयज ऩडरी तय तो तनधी 
लाऩयण्मात माला अळी भाझी वलनॊती आशे . भशाऩौयाॊना आणण आमुक्ताॊना जुफेयजी आऩ बी जय इवके 
उऩय ऩवानरी औय वलयोधी ऩषनेते शभाये औय मळलवेना गटनेते ढलण भॅडभ आऩ फात कय मरजीए 
चादशए तो आऩ उवको रास्ट भें डडवीजन रेते शै अगय कपय बी आऩको ऐवा रगता  शै की नशी शोना 
चादशए तो शभ आऩके वाथ भें शै| कोई इश्मु नशी| आऩ डडवीजन मरजीए तफ तक मश भुद्दा जुफेय बाई 
रयक्लेस्ट शै आऩवे वलनॊती शै मश भुद्दा पाईनर नशी शो जाता तफतक रास्ट भें यख मरजीए ओके जुफेय 
बाई, प्रवलण बाई| 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩल्मा ऩयलानगीने  फोरु इजच्छतो भी उऩभशाऩौय शवभुख गशरोत वाशेफाॊनी 
चाॊगल्मा म्शणजे प्रेभऱ बाऴेत वलऴम भाॊडामचा प्रमत्न केरा . भात्र आमुक्त भशोदम भी तुम्शारा 
वॊफॊधीत करुन वाॊगु इजच्छतो जेव्शाऩावून शा ऩामॊडा ऩाडण्मात आरा भशाऩौय तनधीचा , उऩभशाऩौय 
तनधीचा, स्थामी वमभती तनधीचा , स्थामी वमभती वबाऩती स्लेच्छा तनधी , वलयोधी ऩषनेता स्लेच्छा 
तनधी, वबागशृनेता स्लेच्छा तनधी वाशेफ एका ऩषाचा वत्ताधायी ऩषाचा ऩरयचयाभध्मेच पक्त शी काभे 
कयण्मात आरी वलकावाच ेशा तनधी शा भशाऩामरकेचा तनधी आशे आणण भशाऩामरकेरा जजथे मोग्म 
लाटेर जजथे खयोखय काभाची गयज आशे ततथेच पक्त शा ऩैवा खचा केरा गेरा ऩादशजे . वाशेफ शा 
ऩामॊडा ऩाडरा गेरा नवता  ना भाझी ऩयत आऩल्मारा वगचल भशोदम एक वलनॊती आशे की वबा 
काभकाजच्मा प्रथेप्रभाणे क चा प्रस्ताल . क चा प्रस्ताल भाॊडताना प्रळावनाने क चा प्रस्ताल आमत्मा 
लेऱेचा वलऴम अवतो . वगचलाॊनी आधी तो प्रस्ताल लाचामचा अवतो . लाचल्मानॊतय वबागशृाची भान्मता 
प्राप्त कयामची अवते शी वगऱी काशी कामा ऩध्दत आज इथे कुठेच झारेरी नाशी . वगचलाॊनी वाॊगाले 
ककॊ ला येकॉडींग ऩयत फघाली . वगचलाॊनी शा प्रस्ताल कुठे लाचरा . आम्शारा अनम्मुट ठेलल्मानॊतय आम्शी 
आभची बुमभका कळी भाॊ डणाय. म्शणून भशाऩौय भॅडभ , भाझी आऩणारा वलनॊती आशे की , खयोखयच 
तुम्शारा शा वलऴम अवा लाटत अवेर की बयऩूय गयजेचा आशे तय रयतवय प्रळावनाचा गोऴलाया घेऊन 
ऩुढच्मा वबेभध्मे तुम्शारा लाटतॊ तेव्शा फशुतेक बयऩूय अती भशत्लाचा वलऴम तय तुम्शारा वलऴम वुध्दा 
घेण्माचा अगधकाय भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभाने ददरेरा तुम्शी त्माचा लाऩय कयाला . आम्शी 
ऩयत वबेभध्मे फवामरा तमाय आशोत . भात्र शा वलऴम रयतवय ऩटरालय मेऊनच नॊतय शा वलऴम घेतरा 
ऩादशजे. कायण आभची भान्मता नाशी . भी ऩयत स्ऩष्ट्ट फोरतो कायण शा वलऴम कोणाच्माशी रषात 
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आरा नाशी. वलांना म्मुट करुन ठेलरे शोते . वलयोधी ऩषनेता शोते ककॊ ला तनरभ ढलण गटनेता आशेत 
त्माॊना आऩरी बुमभका भाॊडता आरी नाशी . म्शणूनच शा वलऴम अळा प्रकाये शा चचरेा आरेरा आशे 
म्शणून भाझी आऩणाॊव वलनॊती आशे . आमुक्त भशोदम कामदमाच्मा ऩमरकड ेतुम्शी नाशीत . कामदा जो 
काशी फोरतो . वगचलाॊना वलचाया त्माॊनी शा प्रस्ताल लाचरा का ? “क” चा प्रस्ताल आरा आशे त्मारा 
वबागशृाची भान्मता आशे की नाशी . वगऱेच म्मुट शोते . कळी आऩरी बुमभका भाॊडणाय . मालय बाऴण 
कोणाची झारी नाशी . चचाा झारी नाशी . म्शणून ह्मारा स्ऩष्ट्ट वलयोध आशे . शा वलऴम रयतवय ऩुढच्मा 
वबेभध्मे वलऴमऩटरालय आणण तद्नॊतय त्माचा तनणाम घ्माला.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भैं कपय वे दोशया यशा शूॉ , भशाऩौय भॅडभ वे बी रयक्लेस्ट करुॊगा आमुक्त भशोदम वे बी 
रयक्लेस्ट करुॊगा शा गयजेचा नवेर स्ऩेळरी भी फोरत आशे आऩल्मा रोकप्रतततनधी म्शणजे नगयवेलक 
ह्मा दशळोफाने ककॊ ला प्र त्मेक नगयवेलक कुठल्माशी ऩषाचा अवो ह्मावाठी शा वलऴम आणरेरा शोता 
आणण पॅ्रक्टीकरी कोणाच ेअवे म्शटरे अवेर की अगधकायी , ऩदागधकायी भी भाझ ेभत जक्रअय कयतो . 
वभजा वला ऩषाचा वलयोध अवेर ककॊ ला भॅजक्झभभ रोकाॊचा वलयोध अवेर ककॊ ला आऩल्मा तयतुदच्मा 
दशळोफाने ककॊ ला रॉ च्मा  दशळोफाने ३-४ ची आलश्मकता आशे आणण त्माभध्मे शोत नवेर तय भशाऩौय 
भॅडभ, शा वलऴम घेऊ नका आणण जुफेय बाई , ढलण भॅडभ , प्रवलण ऩाटीर वाशेफ माॊच्मा वलांच्मा 
इच्छेनुवाय ककॊ ला वलांच्मा भतानुवाय शा वलऴम ऩूढीर भशावबेभध्मे घेण्मात माला अळी वलनॊती आशे . 
ह्मा भशावबेद्ला ये वगळमाॊना वाॊगु इजच्छतो ऑरयेडी एवप्ररभध्मे भी भाझ ेनगयवेलक तनधी , प्रबाग 
तनधी ह्मा कोवलड – १९ च्मा खारी भी ऩत्र ऑरयेडी ददरेरे आशे . भाझा तनधी आणण प्रबाग तनधी 
लाऩयण्मात माला. आणण प्रळावनाने भरा ऩत्रशी ददरेरे आशे की तुभचा प्रबाग तनधी आणण नगयवेलक 
तनधी शा को वलडभध्मे लाऩयण्माॊत आरेरा आशे . भाझी इच्छा शी शोती कुठल्माशी ऩषाच ेअवो त्माॊचा 
तनधी आऩल्मा प्रबागाभध्मे लाऩयण्माॊत माला ल रोकाॊच्मा दशतावाठी लाऩयण्माॊत माला . कदागचत गयज 
ऩडल्माव ककती गयजेच ेआशे शे तुम्शी ककॊ ला आमुक्ताॊनी ते ठयलून घ्माले . ऩयत ळलेटी भाझ ेभत  आशे 
की वलाानुभते शा गयजेचा अवेर तय कया आणण वलांच ेभत नवेर तय शा वलऴम भशाऩौय भॅडभ आऩण 
ऩुढच्मा वबेभध्मे घेण्मात माला अळी वलनॊती आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. उऩभशाऩौय वाशेफाॊच्मा वलनॊतीनुवाय वदयचा वलऴम शा आऩण ऩुढच्मा भशावबेत घेत 
आशोत. वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम घ्मा. 
नगयवगचल :- 
 वन्भा. वबागशृनेता प्रळाॊत दऱली माॊची रषलेधी भी आऩणाॊकड ेवादय केरेरी आशे. रषलेधीचा 
वलऴम आशे. मभया बाईंदय ळशयात शोणाऱमा ऩाणी ऩुयलठा फाफत.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. प्रळाॊत दऱली वाशेफ आऩरी रषलेधी ऩुकायरेरी आशे. कृऩमा आऩण वुरुलात कयाली.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩल्मा ऩयलानगीने फोरतो , भशाऩौय भॅडभ भाझी रषलेधी चारू अवताना 
कृऩमा करुन वगचल वाशेफ आऩण फाकीच ेवदस्माॊच ेम्मुट करुन घ्मालेत. त्माभुऱे आलाज ऐकामरा मेत 
नाशी अवे आमुक्त भशोदम म्शणारे की वगळमाॊना अनम्मुट केरे आलाज जात नाशी . आजशी आताशी 
काशी वदस्म अनम्मुट आशेत.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 वगचल वाशेफ, गटनेत्माचा भाईक अनम्मुट कया.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 गटनेते लगऱून कृऩमा फाकीच्माॊना म्मुट ठेला. 
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प्रवलण ऩाटीर :- 
 वगचल वाशेफ ढलण भॅडभचा भाईक अनम्मुट कया.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 अनम्मुटच आशेत ऩाटीर वाशेफ. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आज मभया बाईंदय ळशयारा बेडवालणाया प्रश्न आणण तो ऩाणी ऩुयलठा गेरे ४ 
भदशने अतोना त ह्मा मभया बाईंदय ळशयाच्मा नागरयकाॊच ेशार शोत आशेत आणण ह्मारा एकभेल 
जफाफदाय प्रळावन आशे . गेल्मा ४ भदशन्माऩावून आऩल्मारा ४ भदशन्माऩूली जे ऩाणी मामचे  जे ऩाणी 
भॊजूय कोठ्मातरे आशे . एभ.आम.डी.वी. च े१३५ एभ.एर.डी ते न मेता मा ४ भदशन्माभध्मे पक्त ९७ 
एभ.एर.डी. कधी ९८ एभ.एर.डी रोकाॊच्मा जीलन भयणाचा प्रश्न तनभााण झारेरा आशे . एकतय मभया 
बाईंदय ळशयाभध्मे कोयोनाचा प्रादबुााल आशे . त्मातल्मा त्मात आता कभी प्रभाण आशे . अवे अवरे तयी 
ह्मा ळशयाभध्मे ह्मा ऩाणीभुऱे जनतेरा बेडवालणाया शा प्रश्न आशे . जनतेरा माच्माऩावून त्राव शोत 
आशे आणण भशाऩौय भॅडभ प्रळावनाने माफाफतीत लेऱोलेऱी ऩत्रव्मलशाय करुन वुध्दा त्मातून काशी 
तनळऩन्न झारेरे नाशी. भशाऩौय भॅडभ आऩणशी शोतात आऩण उद्मोग भॊत्र्मा कड ेभॊत्रारमाभध्मे मभटीॊग 
आमोजजत केरी शोती. आभदायशी शोते. मेथीर ऩषाच ेवगऱे गटनेते शोते. ततथे जाऊन आल्मानॊतय जो 
तनणाम झारा आणण तो तनणाम पक्त कागदालयतीच आशे का भशाऩौय भॅडभ त्मा तनणामाची 
अॊभरफजालणी व्शामरा नको का ? आम्शी काम म्शणतो आम्शी काशी एकस्रा भा गत नाशी . जे 
एभ.आम.डी.वी. च ेठयरेरे ऩाणी आशे आऩरे १३५ एभ.एर.डी. तेच भागतो आणण भग ऩेऩयभध्मे 
उरटवुरट फातम्मा छाऩून आणामच्मा प्रळावनालयती काशीच आयोऩ शोत नाशीत . वत्ताधाऱमाॊलयती 
आयोऩ शोतात . भग आम्शी जेव्शा कऱकऱीने कोणता भुद्दा भाॊडतो त्माच्माकड ेगाॊबीमाने का ऩादशरे 
जात नाशी ? तत्कारीन नगयाध्मष प्रपुल्र ऩाटीर अवताना येर योको आॊदोरन झारे शोते . 
नागरयकाॊलयती राठीचाजा कयण्मात आरा शोता . त्माॊच्मालयती गुन्शे दाखर कयण्मात आरे शोते . भग 
अळा प्रवॊगाची लाट ऩाशत आशेत का ? ते व्शामरा ऩादशजे का ? ळशयाभध्मे ज्मा लेऱेरा अवा 
आणीफाणीचा प्रश्न तनभााण शोतो आम्शी जेव्शा वबागशृाभध्मे फोरतो वगऱे नगयवेलक त्मालेऱेरा तो 
प्रश्न उऩजस्थत कयतात भग प्रळावन काम कयते . का त्मा अगधकाऱमाॊना फोरलून जलाफ भागलून घेत 
नाशी. आभदाय भॊत्री भशोदम देवाई वाशेफाॊकड ेऩण शा वलऴम झारा शोता आणण त्मा शी लेऱेरा जक्र मय 
झारेरे आशे. पक्त दवुऱमा फाजूरा वत्ताधायीॊलयती आयोऩ कयामच ेकी २५ एभ.एर.डी. ऩाणी तात्ऩुयता 
ददरे शोते. ज्मा ददलळी मभटीॊग रालरी भॊत्री भशोदमाॊनी त्मा लेऱेरा आभदायशी शोते गटनेते शोते वला 
ऩषाॊच ेजरवॊधायण वलबागाच ेकामाकायी अध्मषाॊनी वाॊगगतरे की १३५ एभ.एर.डी. शे भॊजूय आशे. भॊजूय 
कोट्माप्रभाणे आम्शारा मभऱारे ऩादशजे . वलऴम अवा आशे की ते वाकेतलरुन घ्मामच ेकी 
काऩुयफालडीलरुन घ्मामचे. भशाऩौय भॅडभ जो काशी प्रश्न आशे तो प्रळावनाने वोडलामरा ऩादशजे . वाकेत 
लरुन आऩण ऩाणी उचरतोच आशे . आता कुठे कटूता आरी. आता कुठे प्रॉब्रेभ मेत आशे. फाशेय पक्त 
चचाा कयामची स्टोयेज कॅऩीवीटी नाशी आशे . अळातरा बाग नाशी . भशाऩौय भॅडभ स्टोयेज कॅऩेमवटी 
आताशी आऩल्माकड ेआशे . ह्मा आऩण १३ नवलन टाक्मा फाॊधरेल्मा आशेत त्माभध्मे आताशी आऩरी 
४० एभ.एर.डी. ऩाणी शे स्टोयेज कयण्मावाठी कॅऩेमवटी आशे ना . भग अवे अवताना प्रॉब्रेभ कुठे मेतो 
आणण तो प्रळावनाने वोडलरा ऩादशजे ना. प्रळावनारा कोणी दोऴ देत नाशी. वत्तेलयती आशात त्माॊनाच 
दोऴी ठयलरे जात आशे . ततकड ेमभटीॊग घेतल्मा आभदाय आशेत ना . ह्मा मभटीॊगराशी आभदाय आशेत . 
त्माॊनी वाॊगाले की , आऩल्मारा १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी त्मा  लेऱेरा भॊजूय झारेरे आशे . तत्कारीन 
भुख्मभॊत्री पडणलीव वाशेफ अवताना भग ते काम कागदालयती यादशरेरा नाशी मेत शोते . म्शणजे काम 
कयामच ेवलयोधकाॊना इथे टॉकयभापा त ऩाणी आणामच ेआशे का ळशयाभध्मे त्मारा आमुक्ताॊचा ऩाठीॊफा 
आशे का? ज्मा ऩाण्माची आऩल्मारा भुफरक गयज आशे ती  गयज आऩण प्रळावनाभापा त नागरयकाॊची 
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बागलू ळकत नाशी का ? भरा लाकोड ेवाशेफाॊना वाॊगामच ेआशे की वाशेफ आऩण लायॊलाय नुवते 
ऩत्रव्मलशाय चाररा आशे . कुठरे ऩत्र भागगतरे काम प्रॉब्रेभ आशे तय नुवते ऩत्रव्मलशाय कयतात . तेच 
येखाटरे जात आशे . त्मारा अजजफात कूठरा रयस्ऩॉन्व ना शी. कधी ९७ कधी ९६ जेव्शा मभटीॊग झारी 
नव्शती त्मालेऱेरा ऩण देवाई वाशेफाॊकड ेमभटीॊग शोण्माऩूली जय ९५ आणण ९६ मेतच शोते . भग ततथे 
जाऊन काम पयक ऩडरा . कागदी घोड ेनाचलत आशेत . जे ऩाणी आभच ेआम्शारा बेटामरा ऩादशजे ते 
बेटत नाशी . भग एक्स्रा २० एभ.एर.डी. ऩाणी ते नली  भुॊफई लरुन भागलणाय आशेत . अशो ते मेईर 
तेव्शा मेईर. त्माची ऩुताता तुम्शी अजून केरेरी नाशी . नुवते तेशी कागदी घोड ेनाचलत आशेत तय भरा 
काम म्शणामच ेआशे . आऩल्माकड ेजे १३५ एभ.एर.डी. भॊजूय आशे तो कोठा आम्शारा द्मा ना . आम्शी 
दवुये काम भागत आशेत. कागदोऩत्री भशाऩौय भॅडभ भाझी एलढीच वलनॊती आशे प्रळावनाने माचा ऩदशरा 
खरुावा कयाला की , ह्मा भशाऩामरका षेत्राभध्मे एभ .आम.डी.वी. कडून शोणाया ऩाणीऩुयलठा शा ककती 
एभ.एर.डी. आशे. लाकोड ेवाशेफ आऩण उत्तय द्माल.े  
वुयेळ लाकोड े:- 
 भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो , एभ.आम.डी.वी. कडून आऩल्मारा १३५ एभ.एर.डी. ऩाण्माचा 
आयषण भॊजूय आशे . ऩण त्माच्माभध्मे लशन तुट लजा कयता १२५ एभ.एर.डी. ऩाणी आऩल्मारा मभया 
बाईंदय भशाऩामरकेरा मभऱामरा ऩादशजे . वध्माच्मा जस्थतीभध्मे वाधायण १०० ते १०५ एभ.एर.डी. 
ऩाणी ळशयारा मभऱत आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भरा एक वाॊगा १०० कधी आरे आणण १०५ कधी आरे आजचा आकडा घ्मा . आजचा आकडा 
भरा वाॊगा आणण कारचा वाॊगा ककती शोता. ९७-९८ च्मा ऩुढे जात नाशी. एखाद ददलव १०५ आरे. जय 
१३५ भधरे १० लजा केरे तय १२५ तयी आऩल्मारा मभऱामरा शले . लाकोड ेवाशेफ अगोदय शे ऩाणी 
मभऱत शोते की मभऱत नव्शते ? मभऱत शोते ना . १२०-१२५ शा येळो शोता की नाशी आऩरा . शोता भग 
आता कुठे घो ड े अडरे आशेत . काम प्रॉब्रेभ आशे ? कोणाच्मा दफालाखारी काभ कयत आशेत ? 
ळावनातपे एभ .आम.डी.वी. रा ऐक रालण्मात आरेरा आशे का ? ऩाणी कभी ऩुयला म्शणून भग जी 
आऩण मभटीॊग घेतरी त्मा ददलवाऩावून आजचा आकडा फघा. १०० च्मा लय कधी गेरे आशे तुम्शी भरा 
वाॊगा. तुभच्माकड ेती भादशती अवेर तय ९७-९६ च्मालयती आऩण गेरोच नाशी . रोकाॊभध्मे आऩल्मा 
फाफतीतरे तीव्र  बालना आशेत आणण आऩण ऩुन्शा एकदा त्माच भागाालयती रोकाॊनी यस्त्मालयती 
उतयामच ेका आता . कोयोनाचा प्रादुाबाल एका फाजूरा म्शणतात स्लच्छ  वुॊदय मभया बाईंदय कोयोनाचा 
प्रादुाबाल वतत शात धलुामचे , अॊघोऱी कयामच्मा. प्रळावनानेच तनमभ फाॊधनू ददरेरे आशेत . भग ह्माची 
जफाफदायी ऩाण्माची जफाफदायी लाटत नाशी का ? लाकोड ेवाशेफ आऩल्मारा जे भॊजूय आशे आणण फाशेय 
जी चचाा शोत शोती तय १३५ एभ.एर.डी. त्मा ४ भदशन्मा ऩुयताच मभऱारे शोत?े 
वुयेळ लाकोड े:- 
 भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो , फायली धयणाची ऊॊ ची लाढवलल्माभुऱे तनभााण शोणाऱमा 
अततरयक्त ऩाण्माचा त्रफगय वॊचाय आयषण माफाफतीत जरवॊधायण वलबागाने २६/०९/२०१८ मा ळावन 
तनणामाप्रभाणे ८५ एभ.एर.डी. मभया बाईंदय भशाऩामरकेरा ऩाणी  लाटऩ केरेरे आशे . त्मानुवाय 
२८/११/२०१९ मा ऩत्राभध्मे मभया बाईंदय भशाऩामरकेव अलगत केरेरे आशे आणण वन २००९ भध्मे 
भशायाष्ट्र औद्मोगगक वलकाव भशाभॊडऱातपे ३० एभ.एर.डी. तय वन २०१४ भध्मे २० एभ.एर.डी. अवे 
५० एभ.एर.डी. अवे टोटर १४५ एभ.एर.डी. भॊजूय आशे . जरवॊऩदा वलबागाने ६/७/२०१९ मा योजीच्मा 
ऩत्राभध्मे भशायाष्ट्र औद्मोगगक वलकाव भॊडऱाच ेभारकीच ेफायली धयण ऩूणा षभतेने ऩाणीवाठा तनभााण 
झाल्मानॊतय मभया बाईंदय ळशयाव भॊजूय ७५ एभ.एर.डी. ऩाणी ऩुयलठा कयण्माच ेतनदेळ ददरेरे आशेत . 
तवेच वन २०१९ ऩालवाऱा वुरु झारा अवून उल्शाव न दीभध्मे नैवगगाक ऩाण्माचा प्रलाश वुरु झारा . 
त्माभुऱे वन २०१९ च्मा ऩालवाळमाचा कारालधी ऩुयते तात्ऩुयत्मा स्लरुऩात २५ एभ.एर.डी. ऩाणी 
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अततरयक्त ऩाणी उचरण्माची भान्मता ददरी शोती . ऩण ऑरयेडी माच्माभध्मे डॅभ बयामच्मा अगोदय शे 
डॅभ बयल्मानॊतय ॲ टोभॅटीक भॊजूय कोठ्माप्रभाणे ऩाणी द्मामच.े ते अवेच तनदेळ आशेत. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 लाकोड ेवाशेफ तनदेळ आशेत ऩाणी मेत शोते भध्मेच काम घोड ेअडरे भी तेच म्शणतो ना की 
भध्मे कूठरा अवा प्रॉब्रेभ आरा ताॊत्रत्रक अडचण काम तनभााण झारी की जेणेकरुन तो ऩाणी ततकड े
व्शामा ठाणे कपयलरा जात आशे . शा काम वलऴम आशे ? भरा प्रळावनारा एलढेच वलचायामच ेआशे की 
१३५ एभ.एर.डी. ऩाणी जे आऩल्मा ळशयारा मेत शोते शे वयकाय आल्मानॊतय ते ऩाणी मेत नाशी . 
म्शणजे त्मा वयकायने कटोती केरी का ? आभच ेऩाणी कऩात केरे का ? व्शामा ठाणे कूठे लऱवलरे का 
भुॊफईरा. ऩाणी का मेत नाशी . १३५ एभ.एर.डी. भॊजूय आशे . माच्मा अगोदय मेत शोते . जेव्शा आम्शी 
वत्तेत शोतो.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरतो , अऩुऱमा शोणाऱमा ऩाणीऩुयलठा जो आशे त्मा वॊदबाात भा . 
भॊत्री उद्मोग माॊच्माकड ेदद. १९/१०/२०२० योजी फैठक आमोजजत कयण्माॊत आरी शोती. वदय फैठकीभध्मे 
भा. आमुक्त, भा. भशाऩौय तवेच रोकप्रतततनधी ल ऩदागधकायी उऩजस्थत शोते . मा फैठकीच्मा दयम्मान 
फायली धयणातून १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी आयक्षषत अवल्माफाफत जरवॊऩदा वलबागाच्मा अगधकाऱमाने 
ऩषृ्ट्ठ ददरी आशे . मभया बाईंदय भशाऩामरकेव फायली धयणातून आयक्षषत अवरेल्मा ऩाण्माचा तऩमळराच े
ऩत्र भशायाष्ट्र औद्मोगगक वलकाव भॊडऱारा देण्माच्मा वुचना केरेल्मा आशेत. त्मानुवाय भॊत्री भशोदमाॊनी 
मभया बाईंदय भशाऩामरकेव भॊजूय कोठा नुवाय ऩाणी ऩुयलठा देण्माफाफत अवरेल्मा ताॊत्रत्रक 
अडचणीफाफत भा . आमुक्त, मभया बाईंदय भशाऩामरका माॊनी भशायाष्ट्र औद्मोगग क वलकाव भॊडऱ 
जरवॊऩदा वलबागाच ेअगधकायी माॊच्मा वभलेत फैठक घेऊन ऩाणी ऩुयलठ्मात लाढ कयणेफाफत ताॊत्रत्रक 
चचाा कयाले अवे वाॊगगतरे. त्मानुवाय दद. २७/१०/२०२० योजी भा. आमुक्त माॊनी फैठक आमोजजत करुन 
माफाफत ताॊत्रत्रक आढाला घेतरा अवता उऩजस्थत अगधकाऱमाॊनी एभ .आम.डी.वी. आणण एभ.आम.डी.वी. 
अगधकाऱमाॊनी वाॊगगतरे षेत्रातून गयजेऩेषा कभी ऩाणी उचररे जात आशे. त्माभध्मे लाढ कयणे अऩेक्षषत 
आशे. ऩम्ऩीॊग लाढवलण्माच्मा वुचना आऩण त्मा फैठकीभध्मे झाल्मा शोत्मा . त्मानुवाय उच्च  स्तयीम 
फैठकीभध्मे तनणाम शोणे आलश्मक आशे . अवे तनदळानाव आणु न ददरे . त्मा दयम्मान एभ .आम.डी.वी 
च्मा अगधकाऱमाॊनी वध्मा कभीत कभी ११० एभ.एर.डी. ऩाणी देण्माचा प्रमत्न करुन अवे वाॊगगतरे . 
त्मावाठी काऩुयफालडीलरुन जास्ती ऩाणी उऩरब्ध करुन देण्मात मेईर अवे वाॊगगतरे . मभया बाईंदय 
भशाऩामरकेच्मा वाकेत इथरे जे ऩॊऩ शाऊव आशे त्मा ऩॊ ऩ शाऊवशून आऩण १०० ते १०५ एभ.एर.डी. 
ऩमतं ऩाणी आताऩमतं उचररे आशे . उचरामची षभता आशे आणण काऩुयफालडीच ेजे ऩॊऩशाऊव आशे 
ततथे ३५ एभ.एर.डी. ऩाणी आऩण उचरत शोतो . आता भागे टेस्ट केरी तय त्माच्मात एका ऩॊऩालय 
आऩण २३ एभ.एर.डी. ऩाणी उचररे . त्मादठकाणी ३ ऩॊऩ आशेत . एका लेऱेरा दोन ऩॊऩ चारू करु 
ळकतात. वाकेत आणण काऩुयफालडी दोघाॊची कॅऩेमवटी ओके आशे . त्माभध्मे नाशी वाठलण षभता शी 
आऩल्माकड ेनवलन १३ टाक्मा झारेल्मा आशेत ज्मा टेक्नीकर नॉम्वनुवाय माची ठेलण षभता ऩादशजे 
तेलढी षभता आऩल्माकड ेआशे . तेथीर वभ घेण्मावलऴमीचा प्रश्न शोता. वभवाठी त्मादठकाणी १ ते २ 
एकय जागा रागेर . तेलढी ळक्म नवल्माभुऱे आऩण शे ऑनराईन ऩोस्टीॊगची टेक्नॉरॉजी त्मादठकाणी 
आणरी. वाकेत आणण काऩुयफालडीरा शी टेक्नॉरॉजीरा एभ.जी.ऩी. रा दाखलरे. एभ.जी.ऩी. च ेॲ प्रुव्शर 
घेतरेरे आशे. एभ.जी.ऩी. चा अप्रुव्शर झारा नॊतय शी आऩ ण आम.आम.टी चा ॲ प्रुव्शर करुन त्मारा 
पाईनर केरेरा आशे . म्शणजे ताॊत्रत्रकदृष्ट्ट्मा वगळमा गोष्ट्टी जक्रमय केरेरे अळी आऩरी मोजना आशे . 
त्माभुऱे आऩरी कॅऩेमवटीच ेकाम त्माभध्मे प्रश्न नाशी . भशायाष्ट्र औद्मोगगक भशाभॊडऱातपे जे ऩाणी 
ऩुयलठ्माभध्मे व्मत्म म मेतात त्माच ेभे न कायण आशे . ळटडाऊन आणण ब्रेकडाऊन शे लाढल्माभुऱे 
ळशयाची ऩरयजस्थती शी ऩाणी ऩुयलठा कभी झारा त्माभुऱे शी ऩरयजस्थती ओऱखरेरी आशे . आऩण 
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वाधायण ळटडाऊन ब्रेकडाऊन केव्शा झारे शा आऩण वलचाय केरा तय जो ळटडाऊन झारेरा आशे . 
२९/५/२०२० रा ती राईन पुटरी . ३५ ताव फॊद. १०/६/२०२० रा ज्माभुऱे मेथे कचया अडकरा ५ ताव 
फॊद. ८/६/२०२० रा णखडगाऱी मेथे राईन तुटरी . १४ ताव फॊद १२/०६/२०२० रा स्टेभची ऩाईऩराईन 
पुटरी शोती त्माभुऱे २४ ताव फॊद शोत.े ४/९/२०२० रा मळऱपाटा मेथे जरलादशनी पुटरी १८ ताव ऩाणी 
फॊद १८/९/२०२० रा ज्माभुऱे मेथे ऩॊऩाचा कचया अडकरा  १० ताव ऩाणी फॊद शोते . २/१०/२०२० रा 
णखडगाऱी मेथे अठयाळचेी राईन पुटरी त्माभुऱे ४० ताव ऩाणी फॊद शोता . ५/१०/२०२० रा स्टेभरा 
वलद्मुत ऩुयलठा खॊडीत झारा शोता त्माभुऱे ५ ताव फॊद शोते . १८/१०/२०२० रा एभ .आम.डी.वी. रा 
ज्माभुऱे मेथे ऩॊऩाचा कचया ४ ताव फॊद शोतो . २/११/२०२० रा कल्माण पाटा ते गचॊताभणी नगय 
णखडगाऱी मेथे राईन पुटरी शी राईन दोनदा पुटरी . २ तायखेरा वकाऱी ३ लाजता राईन पुटरी . 
ऩाणी ऩुयलठा फॊद झारा आणण दरुुस्तीच ेकाभ झारे . ४.३० लाजता राईन चारू झारी . त्मानॊतय ७.३० 
लाजता ऩयत दवुयी राईन पुटरी . त्माभुऱे टोटर शा ४१ ताव ऩाणी ऩुयलठा फॊद शोता . माभुऱे वॊऩूणा 
ळशयाभध्मे ऩाणी ऩुयलठ्माचा प्रॉब्रेभ आरा शोता . त्मानॊतय आता शी जी राईन पुटरी त्माच्मावलऴमी 
आमुक्त वाशेफाॊकड ेएभ .आम.डी.वी. अगधकाऱमाॊची चचाा झारी . त्माच्मालय त्माॊनी वाॊगगतरे की शी 
आभची राईन जुनी झारेरी आशे म्शणून आम्शी न वलन राईन ऩाईऩ राईन टाकण्माच ेकाभ आभच े
चारु आशे . आभची नवलन ऩाईऩराईन झारी तय शा आभचा प्रॉब्रेभ त्मादठकाणी वॉल्व्श शोईर . शी 
त्मातरी अडचण आशे. आता ह्मानॊतय ळशयाभध्मे जो ऩाणी ऩुयलठा आशे आता शे आऩण ५-७ ददलवाॊच े
फतघतरे. ऩाणी ऩुयलठा आऩरा फयाचवा आटोक्मात आरेरा आशे . अजस्भता जरकुॊ ब शा जो आऩरा ४८ 
तावालय चाररा शोता तो आता ३४-३६ तावालय अजस्भता जरकुॊ ब नवलन टाकी शी ३४ तावालय आशे. 
मवल्लय ऩाका  जरकुॊ ब ते ३४ ते ३६ तावालय आशे . वेक्टय नॊ ११ जरकुॊ ब ३४ ते ३६ तावालय आशे . 
वेक्टय नॊफय २, ३४ ते ३६ तावालय ऩाणी ऩुयलठा शोत आशे . कनककमा ४० ते ४२ तावालय शोतो . 
जरकुॊ ब १५ नॊफयचा ४० ते ४२ तावालय आशे. इॊद्ररोक ४० ते ४२ तावालय आशे. नलघय वप्राम शा ५० 
तावालय जात शोता. तो त्माऩेषा कभ शोत नव्शता तो आता ४० ते ४२ लय आरेरा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 लाकोड ेवाशेफ ऩाणी कभी का मेते त्मा वलऴमालय फोरा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , ळशयारा ककती ऩाणी मेते तो वलऴम आशे . कभी का मेते तय माॊनी ताॊत्रत्रक 
अडचणी ज्मा वाॊगगतल्मा शोत्मा त्मा ताॊत्रत्रक अडचणी नाशीत . ताॊत्रत्रक अडचणी आऩल्मारा नाशीत . 
आताशी जक्रमय झारेरे आशे . लाकोड ेवाशेफाॊनी जक्रमय केरेरे आशे . ताॊत्रत्रक अडचणी आऩल्मा रा 
नाशीत.  
वुयेळ लाकोड े:- 
 ताॊत्रत्रक अडचणी ह्मा एभ.आम.डी.वी. कडून आशेत.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भरा एक वाॊगा. एभ.आम.डी.वी. ची राईन आशे. त्माच्मालयती भेन्टेनन्व कोण 
कयत?े एभ.आम.डी.वी. कयते ना. त्माॊनी देखयेख कयामच ेअवते ना. ऩण आज भशाऩौय भॅडभ ऩाण्माची 
राईन पुटरी की आऩरे काशी अगधकायी ततकड ेजाऊन यात्रबय उबे अवतात म्शणजे शे काम चारू 
आशे. आमुक्त भशोदम माची उच्चस्तयीम चौकळी झारी ऩादशजे . ह्मा शफ्तत्माबयाभध्मे ४-४, ५-५ लेऱा 
कळा काम राईन पुटतात. ब्रेकडाऊन ळटडाऊन आताच का व्शामरा रागरे. माच्मा अगोदय शोत नव्शते 
आणण ॲ टरीस्ट भाझ ेकाम म्शणणे आशे १३५ भधरे ११५ तयी द्मा . त्माॊनी तयी आऩल्मा ळशयारा 
आऩण वुयऱीत करु . भशाऩौय भॅडभ ळलेटच ेवाॊगतो आता कुठल्माशी प्रकायची अडचण नाशी . ऩदशरा 
एक शोते की १३५ एभ.एर.डी. आता लाकोड ेवाशेफाॊनी जक्रमय केरेरे आशे की ज्मा लेऱेरा भॊत्री 
भशोदम फैठ क आऩण आमोजजत केरी शोती . त्मादठकाणी भॊत्री भशोदम वभोय शा तनणाम झारा . 
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जरकुॊ बाच ेअगधकाऱमाॊनी ततथे तो वलऴम काढरा शोता . आऩण शी त्मा मभटीॊगरा शोतात आणण तो 
वलऴम ततथे जक्रमय झारा की , १३५ एभ.एर.डी. शे ऩाणी भॊजूय कोट्माप्रभाणे मभया बाईंदय ळशयारा 
मभऱारे ऩादशजे. आता वलऴम अवा आशे की स्टोयेज कॅऩेमवटी नाशी तय स्टोयेज कॅऩेमवटी आऩण प्रश्न 
आऩण तनकारी तनघारा आशे . ताॊत्रत्रक अडचण तय ताॊत्रत्रक अडचण शी नाशी आशे . वाकेतलरुन आऩण 
१०५ एभ.एर.डी. ऩाणी उचरू ळकतो. उलायीत ऩाणी आऩण काऩुयफालडी लरुन उचरू ळकतो . तय ततथेशी 
कुठल्मा प्रकायची अडचण नाशी. अवे आता लाकोड ेवाशेफाॊनी जक्रमय केरेरे आशे . त्माभुऱे याशीरा प्रश्न 
आता ऩाणी न मेण्माचा तय माच ेभागच ेकायण आम्शी तेच तय वाॊगतो आणण भशाऩौय भॅडभ शे आता 
ळलेटच ेआम्शी वाॊगणाय आशोत . कायण ४ भदशने आम्शी नागरयकाॊची फोंफाफोंफ ऐकतो . ह्मा दठकाणी 
एकतय कोयोनाच्मा प्रादुाबालाभध्मे आऩल्मा वबागशृात मभटीॊग शोत नाशीत . मभटीॊग जव्श.वी. द्लाये शोत 
आशेत आणण त्माऩण आऩण खऩु उळीयाने शोत आशेत . त्माभुऱे माच्माभध्मे आऩण कोणाळी चचाा 
कयणाय आणण आम्शी जेव्शा अगधकाऱमाॊळी चचाा कयतो त्मालेऱेरा अगधकायी नुवते ऩत्रफाजी कयत 
अवतात आणण त्मा  ऩत्रफाजीत ऩाणी मेत नाशी ना . म्शणून भशाऩौय भॅडभ मेत्मा ७ ददलवात भाझी 
आऩल्मारा वलनॊती याशीर मेत्मा ७ ददलवात प्रळावनाने ठऱक धोयण अलरॊफून माची एकतय 
उच्चस्तयीम चौकळी कयाली . जे तनममभत ऩाणी आऩल्मारा मेत शोते ४ भदशन्माऩावून तय ते ऩाणी 
आऩल्मारा मभऱारे ऩादशजे . शी ताठय बुमभका घ्मामची नाशीतय उद्मा मभया बाईंदय ळशयाभध्मे जन 
आक्रोळ जय उवऱरा तय आम्शी स्लत : रोकप्रतततनधी म्शणून आम्शी नागरयकाॊफयोफय अवू माची 
प्रळावनाने आज नोंद घ्माली.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक प्रळाॊत दऱली वाशेफ माॊनी जी रषलेधी भाॊडरी शोती त्मा रष लेधीलय चचाा 
शी झारेरी आशे…………………. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भॅडभ रषलेधी प्रळाॊत दऱली माॊची अवरी तयी चचाा प्रळावनाची आशे . रषलेधी शे प्रळावनाच े
रष लेधणे……………… 
भा. भशाऩौय :- 
 भा. भुख्मभॊत्री वाशेफ माॊच्माकड ेवुध्दा आऩण शा वलऴम भाॊडरेरा आशे. तेव्शा भरा अवे लाटत.े 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, त्माॊनी आयोऩ केरे आशेत. रषलेधी कभी ददळाबुर जास्त लाटरी भरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 कृऩमा ददलाऱीचा वण शा ह्मा ळशयाभध्मे वॊऩूणा नागरयक कयणाय आशेत . तेव्शा ऩाण्माची शी 
वभस्मा ऩुढे ह्मा वणावुदीच्मा काऱात याशणाय नाशी माची दषता घ्माली.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 रषलेधी जयी अवरी त्माच्मालय झारेरा आयोऩ प्रळावनाने भाॊडरेरी बुमभका त्माॊना भान्म 
नाशी म्शणजे काम? 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ ह्मा वॊदबाात बुमभका आम्शारा ऩण भाॊडामची आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 प्रळावनाने भाॊडरेरी बुमभका जय त्माॊना भान्म नवेर तय शी चकु कोणाची आशे? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आभची तुम्शारा रषलेधीच्मा भाध्मभातून प्रत्मेक ऩषारा एक ५ मभतनटाॊचा 
अलधी देण्मात माला ते त्माॊची बुमभका भाॊडतीर.  
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भा. भशाऩौय :- 
 देणाय रयटा ळशा ताई फोरा.  
रयटा ळशा :- 
 ऩाण्माचा वल ऴम चाररेरा आशे . आता दऱली वाशेफाॊनी जे काशी वाॊगगतरे १३५ एभ.एर.डी. 
ऩूलीऩावून भॊजूय आशे. आता आम्शारा ८० ते ८५ एभ.एर.डी. ऩाणी आऩल्मा ळशयारा बेटत आशे आणण 
शा ऩाण्माचा प्रश्न कुठल्मा ऩषाचा प्रश्न नाशी . शा मभया बाईंदय यदशलाळाॊचा प्रश्न आशे . माच्माभध्मे 
एमरगेळन रालरे की आम्शारा काशी वुनलरे शी लस्तु आशेच नाशी वाशेफ आणण ह्माच्माभध्मे 
एमरगेळन रालल्माऩेषा वला ऩषाच्मा नगयवेलकाच ेकताव्म माच्माभध्मे फनते की आता वणाचा टाईभ 
आशे ददलाऱी आशे . रोकाॊना ऩाणी ऩादशजे . रोकाॊना कोणाच ेएमरगेळन टाकामच ेनाशी कोणी ककती 
आणरे आणण कोणी ककती आणरे आणण कोणी ककती आणरे नाशी. ते रोकाॊना ऐकामच ेनाशी. रोकाॊना 
पक्त ऩाणी ऩादशजे आणण आम्शी काम जास्तीच े ऩाणी भागत नाशी जे १३५ एभ.एर.डी. जो आभचा 
ऩास्ट ऩाणी आशे जो भॊजूय ऩाणी आशे ते भॊजूय ऩाणी का देत नाशी आणण का मेत नाशी . नेशभी नेशभी 
एकच भॅवेज लाचतो . प्रळावनाकडून की आज शी राईन पुटरी , उद्मा ततकड ेकाम राईट गेरी . भरा 
अवे लाटते की प्रळावनालय भी शे एमरगेळन रालते की शे भुद्दाभ शोत चाररे आशे का ? रोकाॊना 
वतालामरा आणण कोणाच ेऐकुन कयतात . कोणाच्मा प्रेळयखारी कयतात शे वला ? रोकाॊना आताऩमतं 
ऩाणी फयोफय आरे राईट नाशी गेरी . आताऩमतं राईन पुटरी नाशी . आताच का काशी ना काशी 
टेक्नीकर इश्मुज तनभााण शोत आशेत . भी वला ऩषाच्मा नगयवेलकाॊना , ऩदागधकाऱमाॊना आणण आऩल्मा 
वयकायराशी भी वलनॊती कयते की , ज्मा दशळोफाने रास्ट भशाऩौयाॊनी भशाऩौयावकट आणण आऩरे वला 
ऩदागधकाऱमाॊवकट एभ .एर.ए आणण आभच ेमाॊनी भॊत्रारमाभध्मे मभटीॊग घेतरी त्मा दशळोफाने १३५ 
एभ.एर.डी. ऩाणी भॊजूय आशे त्मात भॊजूय केरे आशे . आणण ती ऩूलीच भॊजूयी झारी शोती आणण ते 
भान्म केरे आशे की मभया बाईंदय ळशयारा १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी भॊजूय आशे आणण अजूनशी २० 
एभ.एर.डी. ऩाणी आऩल्मारा भॊ जूय करुन ददरे . तय २० एभ.एर.डी. ऩाणी नाशी बेटरे तयी चारेर 
ऩयॊतु ऩूली जे १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी आम्शारा मभऱारेरे आशे जे आभच ेभॊजूय आशे ते तयी ऩाणी 
आम्शारा द्मा. त्माच्मालय काशीतयी याजकायण करु नमे . मभया बाईंदयच्मा रोकाॊचा वलचाय कया . जेलढे 
याजकायण कयामच ेतेलढे क या ऩयॊतु ऩाण्मालय याजकायण करु नमे एलढीच भरा वला नगयवेलक , वला 
ऩदागधकायी आणण आऩल्मा वयकायळी ऩण भाझी वलनॊती आशे की ऩाण्मालय काशीतयी याजकायण करु 
नमे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक इनाभदाय वाशेफ आऩण फोरा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 धन्मलाद भशाऩौय भॅडभ , प्रथभत: रषलधेीचा अथा प्रळावनाने रष लेधणे प्रळावन कुठे कभी 
ऩडतोम. त्मा अनुऴॊगाने रषलेधीच्मा भाध्मभातून रोकप्रतततनधी आऩण बुमभका भाॊडतो . शी चाॊगरी 
रषलेधी आशे . वलऴम चाॊगरा शोता . भाझ ेवन्भा . मभत्र प्रळाॊत दऱलीॊना एकच वाॊगु इजच्छतो रषलेधी 
ददळाबुर करु नका. १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी भॊजूय आशे. माच्मात काशी लाद नाशी. आऩल्माकड ेळशयारा 
स्टेभच्मा भाध्मभातून ८६ एभ.एर.डी. ऩाणी लेऱोलेऱी प्राप्त झारे . आमुक्त भशोदम , भशाऩौय भॅडभ 
त्माच्मानॊतय आऩल्मारा २० एभ.एर.डी. ऩाणी २००७ भध्मे अळोक चव्शाण वाशेफ जेव्शा 
एभ.आम.डी.वी. भॊत्री शोते तेव्शा भुझफ्तपय शुवेन वाशेफ वलधान ऩरयऴदेच ेवदस्म शोते तेव्शा आऩल्मारा 
३० एभ.एर.डी. ऩाणी एभ .आम.डी.वी. च्मा भाध्मभातून आरे . २०१४ रा नायामण याणे वाशेफ तेव्शा 
आभची अळी भाॊग शोती तेव्शा भशाऩौय तुऱळीदाव म्शात्र ेशोते . वलधान वबावद भुझफ्तपय शुवेन शोते 
एभ.आम.डी.वी. च ेभॊत्री याणे वाशेफ शोते तेव्शा ते आज बाजऩात गेरे . तेव्शा २४/११/२०१४ योजी एक 
फैठक ऩाय ऩडरी त्माच्माभध्मे १०० एभ.एर.डी. ची भागणी कयण्मात आरी त्माच्मातुन ८५ एभ.एर.डी. 
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ऩाणी ह्मा ळशयारा धयणाची ऊॊ ची लाढरी आणण वगऱ काशी झाल्मानॊतय ताॊत्रत्रक फाफी ऩूणा केल्मानॊतय 
त्माची भॊजूयी देण्मात आरी . भॊजूयी देण्माच्मा वलऴमालय कुठेशी कुठराशी लाय नाशी . भात्र २०१९ रा 
वाशेफ एक ऩत्र आऩल्मारा प्राप्त झारेरे आशे . भशायाष्ट्र वलकाव प्रागधकयणरा एक ऩत्र ददरे 
त्माच्माभध्मे त्माॊनी ३५ एभ.एर.डी. ऩाणी आम्शी वध्मा तुम्शारा तात्ऩुयत्मा स्लरुऩात देतो . उद्मा 
आयक्षषत केरेरे ऩाण्मालय कुठराशी लाद नाशी . १३५ एभ.एर.डी. रा लाद नाशी भात्र ददळाबूर कुठे 
झारी. १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी नाभॊजूय आशे ककॊ ला आयक्षषत केरे . त्माॊच्मा ऩाईऩराईन ऩूणा झारेल्मा 
आशेत. त्माॊनी कुठे त्माॊनी त्माची ग्लाशी ददरेरी नाशी . त्माॊनी आऩल्मारा  स्ऩष्ट्ट वाॊगगतरे शोते की 
तूम्शी ककती ऩाणी उचरामचा . त्माॊनी आऩल्मारा वाॊगगतरे शोते तुम्शी वाकेतलरुन इतके ऩाणी उचरा 
फाकीच्मा दठकाणालरुन ककती ऩाणी उचरा . त्माॊनी लेऱोलेऱी आऩल्मारा भादशती ऩुयलरेरी आशे . त्माच 
कायणास्तल म्शणजे २०१९ रा वलधानवबेच्मा तनलडणुकीच्मा तों डालय आऩल्मारा म्शणजे ६/६/२०१९ 
योजी ३५ एभ.एर.डी. तात्ऩुयते ऩाणी देण्मात आरे. नॊतय २०२० भध्मे भाचाभध्मे ते फॊद कयण्मात आरे . 
वलधानवबा तनलडणुक वॊऩल्मानॊतय म्शणजे पक्त वलधानवबेची आमभळ दाखलून ऩाण्माची राईन 
आऩल्मा म्शणजे ३५ एभ.एर.डी. भॊजूय करुन घेण्मात आरे शोते  का ऩाणी ऩुयलठा ह्मा ळशयारा ग्लाशी 
ददरी आणण भोठभोठे परक रागरे शोत.े ह्मा ळशयालय भरा गला आशे. तुम्शारा काम वाॊगगतरे ऩादशजे 
की शा तुभचा भ्रभ आशे की तुम्शारा २४ ताव ऩाणी प्राप्त शोईर. तो गला नव्शता तो क्रभ शोता आणण 
तीच ऩरयजस्थती ह्मा ळशयाची आशे . वातत्माने ऩाणी ऩुयलठा कभी शोतो . १०० एभ.एर.डी. ऩाणी 
एभ.आम.डी.वी. चा क्रॉव शोत नाशी कायण झारेल्मा फैठकीभध्मे देवाई वाशेफाॊनी प्रळाॊत दऱली वाशेफ शे 
तुभचचे नेते शोते. आता ऩष फदररा. ते नेते ह्मा प्रदेळाच ेएभ.आम.डी.वी. च ेभॊत्री आशेत त्माॊनी त्मा 
वबेभध्मे खडवालून वाॊगगत रे आम्शी तुम्शारा ददेरेरे २५ एभ.एर.डी. ऩाणी जो आशे तो पक्त 
तात्ऩुयत्मा स्लरुऩात ददरे शोते . आम्शी तुम्शारा कामभच ेऩाणी तेव्शा नाशी ददरे कायण आभची मॊत्रणा 
अजून तततकी तमाय नाशी . ऩालवाच ेऩाणी जास्त लाशून जाते . ते ऩाणी तुम्शी उचरा अवा प्रकाय शोता 
वलधानवबेच्मा तनलडणुकीच्मा तोंडालय ऩाण्माच ेकनेक्ळन देण्मात आरे . ५ शजायऩेषा जास्त कनेक्ळन 
देण्मात आरे . कायण कनेक्ळन फॊद करु ळकत नाशी . आज जो धोका आऩल्मा ळशयारा डोळमाच्मा 
वभोय आऩल्मारा ददवून मेत आशे त्माच ेभोठे कायण म्शणजे तेच झारेरे आशे . ऩाणी आऩल्मारा जो 
शोता इतकाच शोता जो वुरुलातीरा शोता २५ एभ.एर.डी. ऩाण्माची लाढ दाखलून आभीळ दाखलून आज 
ऩरयजस्थती आम्शी त्मा अनुऴॊगाने १५ शजाय कनेक्ळन ददरे . ळशयबय कनेक्ळन ददरे . तनलडणुकीच्मा 
तोंडालय अळी ऩरयजस्थती आज ळशयाची झारेरी आशे की त्मा ५ शजाय रोकाॊच ेकनेक्ळन लाढल्माभुऱे 
ज्माॊनी ऩाणी कभी त कभी ३५ तावानॊतय ४० तावानॊतय ऩाणी जात शोते भुफरक ऩाणी ऩुयलठा शोत 
शोता तो आता शोत नाशी . आरेरे ऩाणी ह्मा ळशयारा कभी ऩडतो . त्माभुऱे शी अडचण झारी त्माच 
वबेभध्मे तुम्शीशी शोता . एभ.आम.डी.वी. च्मा अगधकाऱमाॊनी शे स्ऩष्ट्ट वाॊगगतरे की आभची मॊत्रणा 
तमाय नाशी . म्शणून तुम्शी वध्मा ऩाणी ततथनु उचरू ळकत नाशी आभची मॊत्रणा तमाय झाल्मानॊतय 
आम्शी तुम्शारा शा ऩाणी ऩुयलठा तुभचा जो भॊजूय कोटा आशे आम्शी तुम्शारा देऊ . कायण ऩाटफॊधाये 
वलबागाने त्माॊना वाॊगगतर आशे आम्शी तुभचा भॊजूय कोटा तुम्शारा आम्शी देऊ . एभ.आम.डी.वी. च्मा 
भाध्मभातनू आऩल्मारा जी जरलादशनी  शोऊ ळकत नाशी कायण त्माॊची अजून ताॊत्रत्रक तमायी नाशी . 
वाशेफ रषलेधी भाॊडा . ददळाबूर करु नका . जी खयी ऩरयजस्थती आऩरी आशे ती वाॊगाली . भी ककती शी 
इथे फोंफररो ऩाणी उद्माच्मा उद्मा ह्मा ळशयाभध्मे मेईर अवे नाशी . चकू २०१९ भध्मे केरी . 
.ऩाण्माचा जोयालय १५ शजाय कनेक्ळन आमुक्त भशो दम ह्मा ळशयाभध्मे लाटण्मात आरे आमभळ 
दाखलरे गेरे . २४ x ७ तत्कारीन भुख्मभॊत्री ते इथे मेऊन आश्लामवत करुन गेरे . भोठभोठे परक 
रागरे शभे गला शै| गलाचा भ्रभ आज तनघुन आरेरा आशे. ळशयलामवमाॊचा भनाभधनू शी खयी ऩरयजस्थती 
जी आज ती वाॊ गामरा अजून तयी आता कभीत कभी ऩामरकेभध्मे तुम्शी वत्ताधायी आशात तय 
वत्तेच्मा अनुऴॊगाने तयी खयी ऩरयजस्थती ह्मा ळशयलामवमाॊना वाॊगा.  
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भा. भशाऩौय :- 
 ळावनातपे आशेत ना वत्ताधायी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आम्शी आशोत ना . आम्शी खय फोरत आशोत ना . एभ.आम.डी.वी. ची ताॊत्रत्रक तमायी नाशी . 
त्माॊनी वाॊगगतरे आम्शारा टाईभ रागेर अलधी रागेर आभची तमायी कयामरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळावनारा इथे मामरा ऩादशजे. म्शणजे मभया बाईंदय ळशयाची ऩाण्माची वभस्मा कभी शोईर.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी आऩरे आयक्षषत आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 रषलेधी लयती बयऩूय चचाा झारेरी आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 आभच्मा ऩषाची बुमभका आम्शारा भाॊडू द्मा . तुम्शी वगळमाॊना वॊधी ददरी आम्शारा का 
डालरता. आम्शारा शी आभच्मा ऩषाची बुमभका भाॊडामची आशे . आभच्मा एकाशी वदस्मारा फोरामरा 
ददरे नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता इनाभदाय वाशेफ फोररे.  
तनरभ ढलण :- 
 इनाभदाय वाशेफ मळलवेनेच ेआशेत का? 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , एलढीच जय ऩाण्माफाफतीत एलढेच जय गाॊमबमा अवरे अवते तय ह्माॊनी ऩण 
काशी प्रश्न वलचायरे अवते ककॊ ला त्मा भाध्मभातून रषलेधी भाॊडरी अवती . ऩयॊतु आम्शी आता रषलेधी 
भाॊडरी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वत्ताधायी तुम्शी रषलेधी तुम्शी भाॊडता . तुम्शी रषलेधी कळी भाॊडू ळकता . रषलेधीचा वलयोधी 
ऩषाचा अगधकाय आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , भी एलढेच वाॊगत आशे रषलेधी ह्माकरयता आम्शारा भाॊडाली रागरी कायण 
जनतेची फाशेय ददळाबूर कयत शोते म्शणून रषलेधी कयाली रागरी.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
भा. भशाऩौय :- 
 ह्मा वलऴमाच ेगाॊमबमा रषात घेऊन भॊजूय अवरेरे ळशयाच े १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी कळा 
ऩद्धतीने मभया बाईंदय ळशयाभध्मे मेईर आणण शी वभस्मा वुटेर माकड ेरष द्माले. वगचल वाशेफ ऩुढीर 
वलऴमारा वुरुलात कया . ढलण ताई तुम्शी ऩुढच्मा लेऱेरा अवाच वलऴम ऩुन्शा भाॊडा . भी तुम्शारा वॊधी 
देईर. 
तनरभ ढलण :- 
 ऩाण्माची वभस्मा आता आशे ना भशाऩौय भॅडभ मळलवेनेरा तुम्शी डालरत आशेत . म्शणजे 
तुम्शी काशी आयोऩ केरे तय चारेर का. 
भा. भशाऩौय :- 
 कवरा आयोऩ. 
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तनरभ ढलण :- 
 भग आभच्मा एका वदस्मारा फोरामरा द्मा ना.  
भा. भशाऩौय :- 
 कृऩमा आयोऩ कयामचा शा वबागशृ नाशी.  
तनरभ ढलण :- 
 आम्शारा आयोऩ कयामचचे नाशीत. तुभच्मा वायखे आयोऩ आम्शी कयणाय नाशीत.  
भा. भशाऩौय :- 
 कोणालयती कुठराशी आयोऩ झारेरा नाशी.  
तनरभ ढलण :- 
 भरा काशी आयोऩ शी कयामच ेनाशीत . ऩण आभची बुमभका तयी  आम्शारा भाॊडू देत . तुम्शी 
वगळमाॊना फोरामरा देतात. मळलवेनेचा एकशी वदस्मारा फोरू ददरे नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 मळलवेना ऩषप्रभुख म्शणून तुम्शी तुभची बुमभका भाॊडा.  
तनरभ ढलण :- 
 धन्मलाद भशाऩौय भॅडभ , ऩाणी वभस्मा आम्शी त्मा वलऴमाळी ऩूणा वशभत आशोत . आज 
रोकाॊच ेजे  शार आशेत वगळमा नगयवेलकाॊची तीच जस्थती आशे . रयटा भॅडभने वाॊगगतल्मानुवाय 
कुठचाशी नगयवेलक म्शणा ककॊ ला कोणी इतय ऩाणी वॊदबाात याजकायण करु नमे मा भताळी देखीर 
आम्शी वशभत आशोत . ऩयॊतु जजथे टेक्नीकर जे लाकोड ेवाशेफाॊनी आता वगऱे कायणे ददरीत 
त्माच्माकड ेआऩण ककती र ष देतो . ळावनाकड ेजजथनु ऩाणी ऩाठलतो एलढे एभ .एर.डी. तेलढे भग 
ळावनाने लऱलरे का ? ठाण्माभध्मे लऱलरे का ? ददळाबूर कयामची तय ती ककती कयामची जे ऩाणी 
मेते ज्मा मभटीॊग घेत आशात भॊत्रारमाऩावून इकड ेआणण त्माॊच्मालय तुम्शी आयोऩ कयता . दवुयी गोष्ट्ट 
फनलून आऩण जय घयात अवरो  तय घयाची गदृशणी जेलण फनलामच ेकाभ कयते ते चालून गगऱून 
देण्माच ेती काभ कयत नाशी . भग ततथनु ळावनाकडून आरेरे जे ऩाणी अवते ते ऩाणी आऩल्माऩमतं 
ऩोशोचताना लेऱोलेऱी प्रॉब्रेभ ऩाईऩ पुटल्माचा झारेरा आशे . वला वन्भा . वदस्म भागच्मा टभारा 
२०१३-१४ रा कॅटरीन भॅडभ भशाऩौ य अवताना वला वदस्माॊना तो ऩाण्माचा प्रान दाखलून आणरा 
शोता. त्मालेऱी तो प्रान आऩण वगळमाॊनी फतघतरा त्मालेऱी उऩजस्थत अवणाये एलढा ककचकय आणण 
कॉम्प्रीकेटेड तो ऩूणा प्रान आशे . म्शणजे आऩण ते फतघतल्मानॊतय भनात वलचाय मेतो एखादी लामय 
ह्माच्मातून फाशेय लाऩय कुठरी जऱारी ककॊ ला काशी झारे तय शे रोक त्माच्मात रयऩेयीॊग कयत अवतीर 
त्मानॊतय ऩुढच ेऩाईऩ इतक्मा लऴााऩावूनच ेटाकरेरे ऩाईऩ आशेत शे ळावनालय आयोऩ कयामच ेम्शणत 
आशेत भग आऩण जे कोणी वत्तेत अवतीर भशाऩामरका त्माॊच्मा ताब्मात आशेत त्माॊनी देखीर 
प्रळावनालय अॊकुळ ठेलणे गयजेच ेशोत.े आज इतक्मा लऴााऩावून ऩाईऩ राईन तुटत आशेत. आजच नाशी 
तुटल्मा माच्माऩूली ऩण तुटल्मा आशेत . ऩण त्मा दाखलामच्मा नाशीत आणण नको ते आयोऩ ठाणेलारे 
पोडत अवतीर शे पोडत अवतीर जव्शडीमो फनलामच ेआणण भग व्शामयर कयामच ेशे घाणेयड े
याजकायण ऩाण्माच्मा फाफतीत कळारा कयता . खयोखय तुम्शारा ऩाण्माची वभस्मा कयामची अवेर ना 
तय जे जुने ऩाईऩ आशेत शे एभ .आम.डी.वी. आणण स्टेभच्मा भागे रागुन नवलन ती ऩाण्माची जाऱी 
तमाय कया आणण ताफडतोफ ते अॊथयामरा राला ना . भग ती जफाफदायी वत्ताधाऱमाॊची नाशी आशे का ? 
भी म्शणते ऩाण्मावाठी वत्ताधायी नाशी वत्ता धायी अवु देत , वलयोधक अवु देत वला प्रळावन अवु देत 
वलांची जफाफदायी आशे . जेलढे वलकावक आणण जेलढ्मा नागरयकाॊवाठी गोष्ट्टी कयामच्मा अवतीर ते 
वलांनी एकत्रत्रत मेऊन केल्मा ऩादशजे . शे काम चाररे आशे . ळावनाने अडलरे ते देण्माच ेकाभ त्माॊनी 
केरे आशे. ऩुढच ेकाम कयामच ेते काभ आऩरे आशे ना . भग आऩण त्माॊच्मालय अॊकुळ का ठेलत नाशी . 
त्माॊच्माकडून का करुन घेत नाशी . पक्त इथे भोठभोठ्मा गोष्ट्टी फोरामच्मा ते वन्भा . वदस्म आभच े
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वशकायी मळलवैतनक वबागशृनेते प्रळाॊत दऱली वाशेफ वत्म अवेर मळलवेनेच्मा यक्तात आशे . वत्माचा 
वाभना कया . वत्माळी भुकाफरा कया . एलढ्मात तुम्शी वलवयरात की काम . वला ऩषीम फैठक 
आभदायाॊनी रालरी शोती त्मानॊतय तेव्शा आभदायाॊनी याजकायण नाशी केरे की आभच्माच ऩषाच ेघेऊमा 
आणण घेऊन जाऊ . भशाऩौय तुम्शी शोतात . वला ऩषाच ेगटनेते शोते . वबागशृनेते शोते, अगधकायी शोते. 
तेव्शा त्माॊनी आभच ेआदयणीम आभदाय प्रताऩ वयनाईक  अवे म्शणारे नाशी की आऩरीच रोक घेऊन 
जाऊ मा आणण मभटीॊग करुमा म्शणून त्मानॊतय शी …………………. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका तनरभताई भशावबेच ेइतय वलऴम वुध्दा आशेत . आणण त्मालय वुध्दा चचाा 
कयामची आशे. शी ऑनराईन मभटीॊग आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 शे चकुीच ेआयोऩ कोणी कोणालय करु नमे भाझ ेम्शणणे तेच आशे . ऩाणी वभस्मा अळी आशे 
वलांनी मभऱून त्मारा करुमा. रलकयात रलकय ऩाण्माची वभस्मा वोडलामरा ऩादशजे. ह्माॊनी एलढे ददरे 
त्माॊनी तेलढे ददरे माच्मा त्माच्मालय आयोऩ कयण्माऩेषा…………………. 
भा. भशाऩौय :- 
 आऩणा वलांना भादशत आशे की , आभदायाॊनी फैठक रालरी . वन्भा. दोन्शी आभदाय , खावदाय 
त्मादठकाणी शोते. आयषणाभध्मे १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी भॊजूय आशे . ते देण्मा वदॊबाात भॊत्री भशोदमाॊनी 
वुध्दा आदेळ ददरा शोता . ऩाणी कुठे लऱलरे माफाफत प्रळावन फाफत आऩण ऩदागधकायी काशी करु 
ळकत नाशी . तेव्शा भरा अवे लाटते प्रळावनाने माफाफत गाॊमबमा रषात घेऊन एभ .आम.डी.वी. च े
अगधकायी तवेच स्टेभच ेअगधकायी माॊच्माळी चचाा करुन लायॊलाय ऩाईऩ राईन पुटते. आऩरे भॊजूय ऩाणी 
आऩल्मा ळशयारा का देत नाशी. माफाफत आऩण गाॊमबामाने रष्ााई देऊन ऩूढीर कायलाई कयाली अवे भरा 
लाटेर. वगचल वाशेफ ऩुढच्मा वलऴमारा वुरुलात कया . रषलेधीलय एलढी चचाा ऩुयेळी झारेरी आशे . 
ऩुढच्मा वलऴमालयती फाजूच्मा नगयवेलकाॊना फोरामची वॊधी ददरी जाईर . वगळमाॊना इथे फोरामच े
अवत.े ऩण लेऱेच ेबान आऩल्मारा ठेलामरा ऩादशजे. कुठल्मा वलऴमालय ककती आऩण फोरामरा ऩादशजे. 
अजून बयऩूय फाकी आशेत . इतय नगयवेलक वुध्दा वन्भा . नगयवेलक वुध्दा शात लय कयत आशेत . 
त्माॊनाशी फोरामच ेआशे भरा लाटते बयऩूय वॊधी ददरेरी आशे.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, जेव्शा आऩरी मभटीॊग झारी तेव्शा भरा लाटरे आऩण ऩण शोत्मा प्रळाॊतजी ऩण 
शोते आणण आऩण  फाकीच ेशी जुफेयजी लगैये वगऱेच शोते . आभदाय, खावदाय तय शोतेच . आऩल्मा 
वलांवभोय भा . भॊत्रीजीनी वाॊगगतरे शोते तूभच ेजे भॊजूय आशे ते तुम्शारा मभऱणाय . त्मानॊतय 
एभ.आम.डी.वी. वी.ओ. लगैऱमाॊनी एकच वाॊगगतरे की , आभच ेजोऩमतं टेक्नीकर प्रॉब्रेभ वॉल्व्श शोत 
नाशी तोऩ मतं आम्शी तेलढे ऩाणी उचरू ळकत नाशी आणण तेव्शा वलांनुभते शे झारेरे की आऩण 
तोऩमतं भरा लाटते काऩूयफालडीलरुन ३० एभ.एर.डी. ततथनु आऩण उचरामचे . भरा लाटते भशाऩौय 
भॅडभ, भी ऩण ऩत्रव्मलशाय केरा आशे की ततथे आऩल्मारा तेलढे का देत नाशी . आऩल्माकडून ककॊ ला 
प्रळाॊतजीकडून तो ऩत्रव्मलशाय झारा आशे का ? जाण्माचा प्रमत्न झारा आशे का की ततथनु आऩण का 
उचररे नाशी? 
भा. भशाऩौय :- 
 माभध्मे भरा लाटते आमुक्ताॊनी एभ.आम.डी.वी. च्मा अगधकाऱमाॊफयोफय फैठक फोरालरेरी शोती. 
त्मा ऩध्दतीने चचाा झारेरी आशे.  
गगता जैन :- 
 भॅडभ ती तेच वाॊगत आशे शी रषलेधी आणून जे इथनू ततथे आऩण ळशयाच्मा नागरयकाॊना 
लेठीव धरून एका दवुऱमालय आयोऩ रालामचा फदल्मा आऩण वगळमाॊनी मभऱून त्मा अगधकायी आणण 
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आमुक्ताॊफयोफय ऩयत जामच ेआणण जय भॊत्रीजीने आम्शारा ते भॊजूय केरे आशे तय तुभचा टेक्नीकर 
प्रॉब्रेभ तुम्शी रलकयात रलकय का वॉल्व्श कयत नाशी. का आम्शारा ततथनु ३५ एभ.एर.डी. देत नाशी. 
भरा लाटते ह्मा वलऴमात आऩल्मारा चचाा आणण ह्मा वलऴमात आऩल्मारा त्मा ददळनेे प्रमत्न कयामरा 
ऩादशजे. ह्मा वबेत फवुन आऩण एकभेकाॊलय दोळायोऩण करुन भरा नाशी लाटतॊ ळशयारा ऩाणी बेटणाय 
आशे. ळशयारा ऩाणी तेव्शाच बे टणाय आशे जेव्शा एकजुटीने आऩण वगऱेच प्रमत्न करु . आता झारे 
काम शे फीजेऩी वत्तेलय आशे ततथे मळलवेना आशे . एक दवुऱमालय दोऴायोऩण कयामच ेका ? भग इथे 
नागरयकाॊचा वलचाय कोण कयणाय आशे . तो वलचाय कया . त्मावाठी आऩण अवे अवेर तय त्माॊच्माकड े
दशादा जाऊ का तुम्शी तुभचा टेक्नीकर प्रॉब्रेभ वॉल्व्श कयत नाशी का आम्शारा तेथनु ३५ उचरामरा 
देत नाशी. का अजून एभ.आम.डी.वी ततथनु ८०० उचरत नाशी. जेणेकरुन आऩल्मारा १२५ मभऱणाय. शे 
वगळमाॊच ेप्रश्न आशेत ते वोडवलण्मावाठी चचााच नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्ताॊफयोफय झारेरी चचाा एभ .आम.डी.वी. च्मा अगधकाऱमाॊफयोफय त्माॊनी जय ह्मा दठकाणी 
वला वन्भा. नगयवेलकाॊना माफाफत खरुावा केरा तय जास्त फये शोईर.  
भा. आमुक्त :- 
 भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरतो भा . भॊत्री भशोदमाॊच्मा अध्मषतेखारी शी मभटीॊग झारी . 
त्मानॊतय आऩण एभ .आम.डी.वी. जरवॊधायण माॊच्मा फद्दर टेक्नीकर जे प्रॉब्रेभ एभ .फी.एभ.वी. आणण 
एभ.आम.डी.वी. भध्मे वॉल्व्श कवे कयता मेईर माच्माफद्दर आम्शी मभटीॊग घेतरी . त्माभध्मे 
आऩल्मारा ३ भुदे्द त्माॊच्माकड ेउऩजस्थत झारे शोते . ऩदशरा भूद्दा शोता की , त्माॊची जी जाॊबऱीरा ऩॊऩीऩ 
शाऊव आशे त्माभध्मे २० ऩॊऩच्मा अगेन्स्ट त े१२ ऩॊऩने ऩाणी ऩॊऩीॊग कयतात. त्माॊच्माभुऱे आम्शी त्माॊना 
रयक्लेस्ट केरी की तुम्शी ॲ टमरस्ट एक ऩॊऩ लाढवलरा आऩण टॅरेन्डरा अवल्माभुऱे आऩल्मारा 
अततरयक्त १० एभ.एर.डी. ऩाणी उऩरब्ध शोईर त्माच्मा अनुऴॊगाने एभ .आम.डी.वी. कॊ ऩनी माॊना ऩण 
भी रयक्लेस्ट केरेरी आशे . दवुया भुद्दा शोता की , काऩुयफालडीभधनू जास्त ऩाणी कवे मरफ्तट कयामच े
आता जय आऩण राईन व्मलजस्थत ऩादशरी वाकेत त्माच्मानॊतय त्माॊच्मा एभ .आम.डी.वी. चा एक 
प्रोजेक्ट आणण त्माच्मानॊतय काऩुयफालडीरा मेईर . काऩुयफालडी आऩरी आशे. मा अगोदय आऩण ततथनु 
७ ते १० एभ.एर.डी. ऩाणी मरफ्तट कयामचो त्मानॊतय आम्शी राम केरे की आऩण ककती ऩाणी मरफ्तट 
करु ळकतो. लाकोड ेवाशेफाॊनी वाॊगगतरे की आऩण जलऱऩाव २३ एभ.एर.डी. ऩाणी मरफ्तट केरेरे आशे. 
म्शणजे आऩण आऩल्मा वाईटने एभ.फी.एभ.वी. तपे आऩण टेक्नीकरी जक्रमय आशोत आणण त्मावाठी 
एभ.आम.डी.वी. रा ऩण वाॊगगतरे की तुम्शी आम्शारा काऩुयफालडीलरुन उचरू द्मा . आम्शी तेलढे 30 
एभ.एर.डी. ऩाणी उचरू ळकतो . आभची तेलढी कॅऩेमवटी आशे . त्माचा चौथा भुद्दा अवा शोता की , 
आभच ेरयऩेमवा चारू आशेत . आम्शी त्माचा ऩण ऩाठऩुयाला कयतोम की , जेलढ्मा ऩाईऩराईन खयाफ 
झाल्मा जुन्मा झाल्मा आशेत तय त्माॊच्माकडून रलकयात रलकय रयऩेमय शोतीर.  
गगता जैन :- 
 आमुक्त वाशेफ, भरा लाटते की पॉरोअऩ करुन ततकडून 35 एभ.एर.डी ऩाणी कवे घेता मेणाय 
कायण ते आऩल्मारा ऑरयेडी ली कॅन डू इट तय त्मावाठी आऩण वातत्माने प्रमत्न जयी केरा तय 
भरा लाटते 10 एभ.एर.डी. ततथनुच आम्शारा लाढणाय आ णण एक ऩॊऩावाठी आऩण ततथे ऩयत जाऊ 
वी.ओ. ळी फोरू. एक ऩॊऩ लाढला तय त्मा ददळनेे भरा लाटते ऩयत एकदा फॅक करुन करुन वगळमाॊनी 
प्रमत्न कयालेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे वगचल वाशेफ वलऴमारा वुरुलात कया . आता बयऩुय वलऴम आऩल्मारा घ्मामचे  
आशेत. आमत्मा लेऱेच्मा वलऴमाभध्मे आऩण फोरु ळकतात. त्मालेऱेरा भी वलांना वॊधी इेईर.  
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तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ शा वलऴम तुभच्माकड ेनाशी . त ेधयणा आॊदोरन ह्मा वलऴमालय तुम्शी फोरामरा 
देणाय का? 
भा. भशाऩौय :- 
 आमत्मा लेऱेच्मा वलऴमाभध्मे तुम्शी कोवलड वॊदबााभध्मे ककॊ ला ऩाण्माच्मा वॊदबााभध्मे ऩुन्शा  
फोरामच ेअवेर ककॊ ला इतय वलऴमाभध्मे तुम्शारा फोरामच ेअवेर तय भी वॊधी देईर.  
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. १७, दद. २०/१२/२०१९, दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा) ल 
दद. २०/०२/२०२० योजीच्मा भा. भशावबाॊच ेइततलतृ्ताॊत कामभ कयणे.  
योदशदाव ऩाटीर :- 
 ऩाण्माचा जो वलऴम आशे ज्माॊनी ऩाण्मावाठी प्रमत्न केरा त्माॊना भी धन्मलाद देतो . ऩण एक 
गोष्ट्ट खयी आशे की प्रळावन जी भादशती देतो भी भादशती खयी आशे का ? शे तऩावणे ऩण वबागशृाच े
काभ आशे. आमुक्त वाशेफ, लाकोड ेवाशेफाॊनी ददरेरी भादशती शी ऩूणा वत्म नाशी . खय काम आशे. आज 
एका ददलवाचा ऩाणी प्रश्न नाशी. ऩुन्शा ऩुन्शा ऩाईऩ राईन तुटरी तय आऩरा ककती वॊऩका  आशे. आऩण 
त्माॊच्मा फयोफय काम ऩत्रव्मलशाय केरा . कोणालयशी आयोऩ करुन पामदा नाशी . ऩाणी कोण चोयतो कोण 
ऩाणी फॊद कयतो मारा भशत्ल नाशी रोकाॊना ऩाणी मभऱामरा ऩादशजे . भी ऩयलाशी गेरो शे वगऱ 
फतघतल्मानॊतय भी भुख्म अमबमॊता एभ .आम.डी.वी. त्माॊच्माकड ेगेरो शोतो . लाघ वाशेफाॊकड ेत्मा 
दठकाणी कें द्र शी शोते . आम्शी त्माॊना वाॊगगतरे लाकोड ेवाशेफ वाॊगतात की ऩॊऩाभध्मे कचया जातो . 
कचया जातो त्मारा जाऱी रालामरा आऩण आग्रश केरा का ? त्माॊनी ती प्रोव्शीजन केरी आशे  का? ते 
वलचायरे ऩादशजे. जय जाऱीत कचया गेरा नाशी तय ऩॊऩ फॊद शोणाय नाशी . दवुयॊ आऩल्माकड ेअवरेल्मा 
ज्मा आऩल्मा राईन आशेत त्मा राईन ककती आशेत तेशी आऩल्मा अगधकाऱमाॊना भादशती नाशीत . 
आऩल्मा ऩाणी मेणाऱमा जरलादशन्मा आशेत ककती ? एक राईन तुटरी तय त्माच्मा तीन राईन फॊद 
शोतात. माच्मावाठी जो ऩमााम ऩादशजे आमुक्त वाशेफ तुभची जी ताकद अवेर ती तुम्शी लाऩयामरा 
ऩादशजे की , त्मावाठी जॉईंट भारुन ती राईन तुटते ततरा तुम्शी ब्रेक डाऊन भेन्टेनन्व कया . दवुऱमा 
राईनरा वप्राम चारू याशत नाशी. वप्राम चारू न यादशल्माभुऱे त्माच्मालय अवरेल्मा लेगलेगळमा भग 
ती ठाणे भशाऩामरका अवेर , मबलॊडी भशाऩामरका अवेर आणण आऩण अवु , नली भुॊफई ह्माॊना ते 
डडस्रीब्मुळन कयण्माभध्मे ऩाण्माचा वगऱा गोंधऱ शोतो आणण ळलेटच ेटोक आऩण म्शणून आऩल्मारा 
तो ऩाणी कभी मेते. त्माच्माऩरीकड ेत्मा ज्मा ऩाईऩ राईन तुटतात त्मा तुटतात का भी वाॊगतो आम्शी 
त्मातरे तस आशोत तुम्शी कोणशी वाॊगा तुम्शी कोणत्माशी अगधकाऱमावभोय फवला जे ऩाण्माच ेतस 
आशेत त्माॊच्माळी फोरामची आम्शारा वॊधी द्मा . आता वबागशृात भी फोट लय केरा शोता . भरा कोणी 
वॊधी देतच नव्शते . अत्मॊत भरा ह्मा गोष्ट्टीच ेलाईट लाटते . ज्माॊना भादशती आशे त्माॊना घ्मा ना . 
त्मारा फोरामरा द्मा . ज्मा दठकाणी ते आशेत त्माॊना वाॊगा तुभच ेऩत्र द्मा . ऩदशरे ऩत्र द्मा की 
ज्मालय अवरेरे एअयलॉर तुम्शी जे ऩदशरे ळटडाऊन शोईर ककॊ ला ज्मालेऱी ब्रेकडाऊन शोईर 
एभ.आम.डी.वी.ची ती मवस्टीभ अवरी ऩादशजे . मोगामोगाने कधीतयी आऩत्कारीन म्शणजे पुटरे तय 
आऩल्मारा शे ब्रेकडाऊन त्मा वऩयेडभध्मे शे भेन्टेनन्वच ेकाभ कयामच ेआशे . ळटडाऊन आणण ब्रेकडाऊन 
माचा ताऱभेऱ अवरा ऩादशजे . ज्मा ददलळी ळटडाऊन घ्मामच ेळटडाऊन घेण्माऩेषा ज्मा ददलळी 
ब्रेकडाऊन शोईर त्मा ददलळीची वगऱी ळटडाऊनची काभे केरी ऩा दशजे आणण त्माॊनी ती तळी भळनयी 
तमाय ठेलरी ऩादशजे. शा एक दवुया ऩाटा आशे . ततवया ऩाटा आशे की ज्मालेऱी ते ऩाणी आऩण उचरतो 
आणण कोणीशी अळी ददळाबूर करु नका वाशेफ आजच्मा ददलवारा कधीशी १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी 
आरेरे नाशी . १३५ एभ.एर.डी. ऩाणी आशे आऩल्मारा ११२,१११ च्मा लय क धी आरेरे नाशी . तुम्शी 
वगऱा रयव्मु घ्मा . वगऱे चके कया . कधीशी आरेरे नाशी . आम्शी त्मारा ऩत्र ददरेरे आशे . लाघ 
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वाशेफाॊनी वाॊगगतरे कें द्रने वाॊगगतरे की तुम्शी ददलाऱीच्मा वणाभध्मे फघा रोकाॊचा आक्रोळ करुन घेऊ 
नका. एक काम चके कयता मेईर ती कया. जी भळनयी रालता मेईर ती राला. ऩण ददलाऱीभध्मे ऩाणी 
आरे ऩादशजे आणण तुम्शी एकच काभ कया पक्त वयावयी एखाद ददलळी तुभच ेलाकोड ेवाशेफ वाॊगतात 
११२ आरे ११५ आरे एखाद ददलळी मेते . आम्शारा तीन ददलवाची वयावयी ११० ने मभऱारी ऩादशजे . 
३० ददलवाची ३३०० दळरष मरटय ऩाणी भदशन्मात ऩूणा मभऱारे ऩादशजे . बाईंदय ळशयाभध्मे ऩाणी 
बयऩूय नाशी शोणाय ऩण टॊचाई मेणाय नाशी आणण लाकोड ेवाशेफाॊनी आता जे तनलेदन केरे ४८ ताव, ३८ 
तावात, ४२ तावात वगऱे खोटे तनलेदन आशे . वाशेफ जे ऩदशल्माॊदा ळडूेर शोते त्माॊच ेतीन ताव शोते 
त्माच े२ ताव केरे. म्शणजे काम टाकीत कॉन्टेटी ककती आरी आ णण लाकोड ेवाशेफाॊनी ऩयत वाॊगगतरे 
वाशेफ आम्शी तुभच्मा केफीनभध्मे मेणाय तुम्शारा नीट उत्तय द्माले रागेर . शे रभवभ भीटय ऩाणी 
लवुर कयतात . एका फाजूने वाॊगतात २५ एर.एभ.डी. कट केरे , दवुऱमा फाजूने वाॊगतात ऩाणी टॊचाई 
आशे ५ शजाय त्माॊच ेरयडीॊगप्रभाणे त्रफर मेत.े त्मारा १५ शजाय फीर रालतात. शी लवुरी आशे. रुट आशे. 
नागरयकाॊची रुट आशे. ती थाॊफरी ऩादशजे वाशेफ आमुक्त वाशेफ भी ह्मा वबागशृात वलऴम भाॊडरा आशे . 
आम्शी प्रत्मष शी मळष्ट्टभॊडऱ म्शणून तुभच्माकड ेमेणाय तुम्शारा न्माम द्मामरा रागेर . रोक 
तुभच्माकडून अऩेषा कयत आशेत वाशेफ . तुम्शी आम .ए.एव. ऑकपवय रोकाॊना लाटते की आता 
ऑपीवय आरेत , तरुण आशात . रोकाॊच्मा तुभच्माफद्दर अऩेषा आशेत . अगधकाऱमाॊलय तुम्शी वलश्लाव 
ठेलण्माऩेषा अवलश्लाव ठेला अवे भी म्शणत नाशी . ऩण वलश्लाव कोणत्मा गोष्ट्टीलय ठेला माचा वाशेफ 
तुम्शी अभ्माव कयामरा रागेर . आता कोवलडचा तुभचा त्राव कभी झारेरा आशे . ईश्लय कृऩेने दश 
वॊख्मा कभी शोत चाररेरी आशे. तुम्शाराशी आनॊद आशे आम्शाराशी आनॊद आशे. ऩण ऩाणी प्रश्नाभध्मे 
तुम्शारा भेशनत कयाली रागेर . भशाऩौयाॊना ऩण भी त्मा ददलळी फोररो शोतो . भॅडभ भरा गाडीत फवा 
आणा ज्मा ददलळी जामच ेआशे ततथु न ऩाणी घेऊन मामच ेआशे . ऩण भाझ ेफोरणे तुम्शी शवण्मालय 
घेतरे. तुम्शी शवरे आणण वोडून ददरे . ऩण भरा तेच वाॊगामच ेशोते . आता ऩाणी कवे मेईर आमुक्त 
वाशेफ आभची तुम्शारा वलनॊती आशे भशाऩौयाॊना वलनॊती आशे की , ऩाणी शा वलऴम याजकायणाचा वलऴम 
नाशी. ऩाणी चोयामचा वलऴम नाशी . त्माच्मात जातीने रष घारून त्माच्मालय शजेयी रालून आमुक्त 
वाशेफ भी तुम्शारा वाॊगतो . बरे भाझ ेलम जास्त अवेर कोवलडचा त्राव आशे तयी तुम्शी भरा पोन 
कया २४ ताव तुभच्मा फयोफय आम्शी आशोत . आम्शी यात्र न यात्र ददलव काढरेरे आशेत . ऩाईऩ 
राईनलय त्मातरी रोक आम्शी आशोत वा शेफ. नुवते कुठेतयी फवुन फोर लय कयणायी रोक आम्शी 
नाशी. धन्मलाद.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे वगचल वाशेफ वलऴमारा वुरुलात कया.  
शेतर ऩयभाय :- 
 दद. २०/१२/२०१९, दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा) ल दद. २०/०२/२०२० 
योजीॊच्मा भा. भशावबेच ेइततलतृ्ताॊताभध्मे भा. वदस्म माॊनी वुचवलरेल्मा दरुुस्त्माॊवश इततलतृ्ताॊत कामभ 
कयण्माॊत मेत आशे.  
रयटा ळशा :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 दरुुस्त्मा कोणी वुचवलरेल्मा ? ठयाल भाॊडताना भाॊडल्मा दरुुस्त्मा वुचवलल्मा कोणी ? नॊतय ऩत्र 
द्मा उरट वुरट दरुुस्त्मा कयामच्मा . आमुक्त भशोदम आभच्माकड ेप्रथा यादशरेरी आशे . कान उघड े
ठेला, डोऱे उघड ेठेला . इततलतृ्ताॊत भॊजूय कयता ना . काशीतयी वलगचत्र दरुुस्त्मा कयतात . उद्मा 
भशाऩामरका वलकून खातीर काशी वाॊगता मेत नाशी.  
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प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ शे काम ऩदशल्माॊदा शोत नाशी. शी प्रथाच आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 दरुुस्त्मा वबागशृाभध्मे वुचवलल्मा जातात प्रळाॊत दऱली वाशेफ , भी वबागशृाभध्मे १५ लऴा 
काढरेरी आशेत.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 तुम्शी आयोऩ कवे कयतात काशी घुवलरे जाते म्शणून अवे काशी तुम्शी म्शणता.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वाॊगा दरुुस्त्मा काम केरेल्मा आशेत. दरुुस्त्मा तुम्शी वत्ताधायी तुम्शीच ठयाल कयतात तुम्शीच 
भॊजूय कयतात. काम केरे ते आम्शारा वाॊगा ना.  
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भॊजूय.  
प्रकयण क्र. १७ :- 
 दद. २०/१२/२०१९, दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा) ल दद. २०/०२/२०२० 
योजीच्मा भा. भशावबाॊच ेइततलतृ्ताॊत कामभ कयणे. 
ठयाल क्र. ०५ :- 
 दद. २०/१२/२०१९, दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ योजीची तशकुफ वबा) ल दद. २०/०२/२०२० 
योजीॊच्मा भा. भशावबेच ेइततलतृ्ताॊताभध्मे भा. वदस्म माॊनी वुचवलरेल्मा दरुुस्त्माॊवश इततलतृ्ताॊत कामभ 
कयण्माॊत मेत आशे. 

वुचक :- श्रीभ. शेतर ऩयभाय  अनुभोदन :- रयटा ळाश 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय ú 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. १८, ऩरयलशन वमभती वदस्माॊना भामवक भानधन देणेफाफत तनणाम घेणे.  
आनॊद भाॊजयेकय :- 

उऩयोक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩरयलशन उऩक्रभाॊकयीता दद .03/12/2019 योजी 
ऩरयलशन वमभती गठीत कयण्मात आरेरी आशे . वदय ऩरयलशन वमभतीभध्मे एकुण 12 ऩरयलशन 
वमभती वदस्माॊची तनलड झारेरी आशे. 
 वदय वदस्माॊना भामवक भानधन म्शणून रु . 9,000/- देणेफाफत ऩरयलशन वमभतीने मळपायव 
केरेरी आशे . त्मानुवाय वमभती गठीत झाल्माऩावून वदस्माॊना वद य भानधन रागु करून अदा 
कयण्मात माले अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
याकेळ ळाश :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , प्रथभत: भरा आमुक्त भशोदम माॊचा गोऴलाया प्राप्त आशे ऩरयलशन वमभती 
वबेने शा वलऴम आऩल्माकड ेठयाल करुन ऩाठलरा आशे . तय शा वलऴम आमुक्ताॊची ह्मा  वलऴमारा 
भॊजूयी आशे का ? ह्मा वलऴमालय आमुक्ताॊच ेकाम भत आशे ? आमुक्ताॊची काम बुमभका अवणाय ? शा 
अथाव्मलस्थेचा बाग आशे.  
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भा. आमुक्त :- 
 मानुवाय शा प्रस्ताल ठेलण्मात आरेरा आशे . ळावन तनणाम ककॊ ला जी .आय नुवाय ककॊ ला 
ॲ क्टभध्मे भाझा लाचण्मात अव भानधन देण्माचा काशी  उल्रेख नाशी. जवे वन्भा . नगयवेलक माॊना 
भानधन देण्माफाफत तयतुद आशे . ळावन तनणाम अवतात . तयी ह्मा वलऴमी भा . भशावबा ह्माॊनी 
माच्मालय तनणाम घ्माला अवे भाझ ेभत आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ, ऩरयलशन वमभती गठीत झारी शी ऩरयलशन ह्मा मभया बाईंदय भशाऩामरका  
ऩरयलशनची काम ऩरयजस्थती आशे . ती जगजादशय आशे . काम काम वलऴम आशेत . त्मा ऩरीकडच ेचारू 
आशेत. त्माॊना वोई देण्माच्मा ऐलजी ती ऩरयलशन वमभती ऩरयलशन वलबाग चाररेच ऩादशजे . वातत्माने 
ऩरयलशन वलबाग कुठल्मा न कुठल्मा अडचणीत आरेरे आशे . ळलेटी शा तनणाम अवा देण्मात आरा की 
ऩरयलशन वलबाग ठेकेदायाच्माभापा त चारलरा जाईर . आता शा वलबाग ठेकेदायाच्मा भाध्मभातून 
चारलरा जातो खयतय त्मा वमभतीच ेकाभकाज मळल्रक याशत नाशी . जे काशी तोया ककॊ ला जी काशी 
वफमवडी आऩल्मारा द्मामची आशे ती अनुदानाच्मा स्लरुऩात भुऱ अथावॊकल्ऩातून ऩामरकेरा द्मामरा 
रागणाय आशे. ऩरयलशन आऩल्मारा चारलामची रोकाॊना वोम द्मामची आशे . त्मावाठी वलाऩषीम 
नगयवेलकाॊनी झटाऩटी केरेरी आशे . वलांचा मवॊशाचा लाटा आशे . ऩरयलशन वमभती नेशभी केव्शाऩावून 
वुरु झारी जेव्शाऩावून शा वलऴम अवाच चाररेरा आशे . वाशेफ आता ऩरयलशन वमभतीरा आऩण कुठे 
त्मा वमभतीच्मा वदस्माॊना भानधन द्मामच ेखयतय ऩामरकेची शी आगथाक ऩरयजस्थती तळी नाशी आणण 
भशाऩामरका ॲ क्टभध्मे भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभाभध्मे कुठे त्माचा उल्रेख नाशी . 
नगयऩामरका नगयवेलकाॊना भानधन आऩल्मारा देता मेतॊ कायण त्माच्मावाठी वलळऴे फाफ म्शणून 
ळावनाने ऩरयऩत्रक काढरेरे आशे त्माचा जी.आय आशे. आदेळ आशेत. दद. 15 जुरै 2017 त्माच्माभध्मे 
अ लगा अ + अ लगा , फ लगा क आणण ड लगा म्शणजे आऩरा शा ड लगा भशाऩामरकेच्मा आधाये 
आऩल्मारा भानधन शे प्रत्मेक नगयवेलकारा देण्मात मेईर कायण आधी तो 7 शजाय शोता . नॊतय 
थोडीळी लाढ कयण्मात आरी अवा शा आऩल्माकड ेळावनाचा तनणाम आशे . ऩरयलशनवाठी कुठरा तनणाम 
नाशी. आमुक्त भशोदम आम्शी शा ठयाल केरा ह्माॊनी म्शणजे फशुभताने ह्माॊनी ठयाल केरा आम्शी तय 
कयणाय नाशी भाझा शा स्ऩष्ट्ट वलयोध आशे की ह्मा भानधनारा देण्मावॊदबाात कायण शा ऩामरकेचा ऩैवा 
म्शणजे शा काम चणेकुयभुये नाशी की आऩण प्रवाद वभजून लाटत यशामच.े  
भा. भशाऩौय :- 
 वलयोधाचा ठयाल भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , दठक आशे ना त्माची बुमभका तय तुभच्मा रषात आरे ऩादशजे . वदस्माॊच्मा 
बुमभका तयी रषात आल्मा ऩादशजेत की नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 इतय नगयवेलकाॊनी ऩण शात लय केरेरा आशे त्माॊना ऩण फोरामच ेआशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 दठक आशे भान्म कयतो त्माॊना फोरामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी ठयाल भाॊडा ना.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम भाझी आऩणारा वलनॊती याशीर ह्मा वलऴमालय खयोखय ऩामरकेकड ेइतका ऩैवा 
जास्त झारेरा आ शे? 4, 4.5 कोटी रुऩमाॊचा जस्ऩरओव्शय अवताना कजा फाजायी भशाऩामरका आशे . 
वध्मा तायखेव आऩल्माकड ेएभ.एभ.आय.डी.ए च ेकजा आशे. आता फी.एव.म.ूऩी च ेकजा कारच भशाऩौय 
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भॅडभ आऩण रयक्लेस्ट कयत शोतो . उध्दलजीॊना आऩल्मा ह्मा याज्माच ेभुख्मभॊत्रीना उध्दल ठाकये 
वाशेफाॊना तुम्शी  वलनॊती कयत शोतात की आम्शारा कजा नको अनुदानाच्मा स्लरुऩात द्मा . अळा 
ऩरयजस्थतीभध्मे आऩल्मारा शा अवा तनणाम मोग्म ठयेर आभचा ह्मारा वलयोध आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 भरा लाटते आऩरे ऩण भानधन कभी करुमा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 केरे ऩादशजे. ळावनाने आऩल्मारा 10 शजाय रुऩमे ददरेरे आशेत. तुम्शी भानधन कभी केरेत 
वलाानुभते भानधन कभी काम वलाानुभते भानधन वोडून द्मामच ेअवेर तय आभची तमायी आशे . काशी 
शयकत नाशी. आभचा मालय ठयाल अवणाय आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. धलृककळोय ऩाटीर वाशेफ फोरा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , ऩरयलशन वमभती गठीत कयण्माचा तनणाम आऩण भशावबेनेच घेतरा आशे . 
त्माभध्मे वला ऩषीम वदस्म , वला ऩषीम नगयवेलक शजय शोते आणण ऩरयलशन कमभटीभध्मे तौरातनक 
वॊख्माफऱाप्रभाणे आऩण वलाऩषीम वदस्म घेतरेरे आशेत . ऩरयलशन कमभटीच्मा रोकाॊना भानधन 
द्मामचा जो तनणाम आशे शा आता आऩण नवलन घे त नाशी . आऩण भागे वुध्दा ज्मालेऱी आऩरी 
ऩरयलशन कमभटी शोती त्मालेऱेव वुध्दा आऩण त्माॊना भानधन ददरे शोते . आणण भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका अगधतनमभप्रभाणे भानधन देणे शे अतनलामा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 कुठे आशे दाखला.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 तुम्शी फघा भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ आशे . त्मात ददरेरे आशे त्माप्रभाणेच आऩण 
ते भानधन देतो आणण शी प्रथा ऩूलीऩावून आरेरी आशे . भध्मॊतयीच्मा काऱाभध्मे ऩरयलशन वेला गठीत 
नव्शती. त्माच्माभुऱे आऩण तो तनणाम घेतरा नव्शता. ऩण आता ऩुन्शा आऩण ऩरयलशन वमभती गठीत 
केल्माप्रभाणे त्माॊनी जो ठयाल केरेरा आशे त्माप्रभाणे ठयालाची अॊभरफजालणी कयण्माकरयता भशावबेऩुढे 
वादय केरेरा आशे आणण शा धोयणात्भक तनणाम आशे आणण शा तनणाम आऩल्मारा घ्मामचा आशे . 
म्शणून शा वलऴम आरेरा आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 आऩरा ठयाल आशे का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 शो भाझा ठयाल आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 आऩल्माकडून ठयाल भाॊडरेरा आशे . आऩण त्माॊना ऩरयलशन वमभतीरा भानधन देण्माफाफतचा 
ठयाल भाॊडरेरा आशे . त्माभध्मे काॉगे्रव ऩषाच ेवुध्दा वदस्म आशेत . मळलवेना ऩषाच ेवुध्दा वदस्म 
आशेत आणण आऩरे फी.जे.ऩी. च ेवुध्दा वदस्म आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 काॉगे्रव ऩषाचा लतीने भी भाझी बुमभका भाॊडत आशे . आभच ेवशकायी मभत्र वेनेची जी बुमभका 
अवेर ती वेना घेतीर . भी ठयाल भाॊडतो . मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩरयलशन उऩक्रभ करयता 
ऩरयशलन वमभती गदठत कयण्मात आरी आशे. वदय ऩरयशलन वमभतीभध्मे एकूण १२ वमभती वदस्माॊची 
तनलड झारेरी आशे . वदय वमभती वदस्म माॊना भामवक भानधन म्शणून ९ शजाय देणेफाफत आजची 
वबा मळपायळी वश गोऴलाया प्राप्त आशे . ऩयॊत,ु ऩरयलशन वलबागात ठेकेदायाच्मा भाध्मभातून चारलरी 
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जाणाय आशे . भशाऩामरकेची आगथाक ऩरयजस्थती डफघाईरा गेरेरी आशे . प्रळावनाचा माच्माभध्मे 
आमुक्ताॊचा मा वलऴम वॊदबाात कुठराशी गोऴलाया नाशी . भशाऩामरकेच्मा अगधतनमभाभध्मे माची कुठे 
तयतूद नाशी. ळावनाचा माच्माभध्मे कुठरा तनणाम नाशी . तयी वदयचा वलऴम वदोऴ अवून पेटाऱण्मात 
मेत आशे . अवा भी ठयाल भाॊडत आशे . वेनेच ेगटनेते तुम्शी त्माॊची बुमभका वलचाया . कायण ह्मा 
स्क्रीनलयती वला रोक काशी ददवत नाशीत.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. ढलण ताई आऩल्मारा ह्मा वलऴमाफाफत काशी फोरामच ेआशे? 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ आता जो वलऴम भाॊडरा गेरा इनाभदाय वाशेफाॊनी आऩरी जी बुमभका भाॊडरी . 
वन्भा. धलृजीनी ऩण आऩरी बुमभका इथे भाॊडरी माऩूली देत शोतो . त्मालेऱी आऩल्मा ऩा मरकेची 
आगथाक ऩरयजस्थती थोडी चाॊगरी शोती . आता आऩण आभचा तनधी ऩण कोवलडवाठी लाऩयामरा ददरा 
ककॊ ला फाकीच्मा काशी गोष्ट्टी आणण आज एलढी डफघाईरा ऩरयजस्थती आरेरी अवताना ऩुन्शा शा ऩगाय 
देणे आणण आमुक्त वाशेफाॊच्मा अखत्मारयत ऩण ते नाशी आशे . त्मारा कुठेशी भान्मता नवताना आऩण 
ह्मा गोष्ट्टीचा वलचाय करु नमे अवा भी मळलवेना ऩषाच्मा लतीने आम्शी बुमभका भाॊडत आशोत.  
भा. भशाऩौय :- 
 एक ठयाल आऩल्माकड ेआरेरा आशे . वन्भा. नगयवेलक आनॊद भाॊजयेकय आणण याकेळ ळाश 
ह्माॊनी अनुभोदन ददरेरे आशे. आता तुम्शारा ठयाल त्मा वलऴमावॊदबााभध्मे भाॊडामचा अवरे तय भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आभचा ठयाल भाॊडून झारा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 जुफेय वाशेफाॊनी भाॊडरेल्मा ठयालारा अनुभोदन कोणी ददरेरे आशे का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 तो ठयाल झाल्मानॊतय कव झारॊ की ते वेनाच्मा गटनेत्माॊच ेअमबप्राम घेत शोते कायण 
भतदानाचा वलऴम अडचणीचा अवल्माभुऱे तनरभ भॅडभ आऩण अनुभोदन द्मा.  
तनरभ ढलण :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ, ठयाल भतदानारा घ्मा.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ भरा दोन मभनीटे फोरामरा द्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 जैन भॅडभ फोरा.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ , भरा आमुक्ताॊची स्ऩष्ट्ट बुमभका ऩादशजे की , शे आऩण देऊ ळकतो की नाशी 
त्माची तयतूद आशे की नाशी. शोते काम अगधकायी लगा कधी आऩरी स्ऩष्ट्ट बुमभका भाॊडत नाशी. आऩण 
ऩण भशावबेत भाॊडत फवामच ेऩण भरा त्माॊची स्ऩष्ट्ट बुमभका ऩादशजे की आऩण तयतुद आशे आणण शे 
करु ळकतो की नाशी . जय त्माॊनी स्ऩष्ट्ट केरे तय भरा लाटते आऩल्मारा शी इझी शोणाय आऩल्मारा 
तनणाम घ्मामरा. वाशेफ तयतूद आशे का आणण तनमभात आशे का? भरा उत्तय ऩादशजे.  
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भा. भशाऩौय :- 
 ऩरयलशनच ेउऩामुक्त उत्तय देतीर.  
गगता जैन :- 
 चारेर त्माॊनी द्माल.े  
भा. उऩामुक्त (भ.ु) :- 
 भशाऩौय भॅडभ, वन्भा. वदस्म मावाठी फजेटरा 17 राखाची तयतुद कयण्मात आरेरी आशे.  
गगता जैन :- 
 वाशेफ दवुया वलऴम तनमभ आशे का? 
भा. आमुक्त :- 
 भॅडभ दवुऱमा वलऴमावाठी वाॊगतो की ॲ क्टभध्मे तनमभ नाशी . ऩयॊतु भशावबा त्माच्मालय 
तनणाम घेऊ ळकत.े  
गगता जैन :- 
 भग गोऴलाऱमाभध्मे वाशेफ कवॊ आरे आशे आऩण गोऴलाऱमात काम ददरे आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 प्रळावनाने गोऴलाया कुठे ददरेरा आशे.  
भा. आमुक्त :- 
 शा ऩरयलशन वमभतीचा ठयाल भशावबेभध्मे अॊततभ तनणामावाठी वादय कयण्माॊत आरेरा आशे . 
डामयेक्टरी ऩरयलशन वमभतीभापा त.  
गगता जैन :- 
 वाशेफ तुभचा मालय गोऴलाया नाशी. तुभच ेह्मालय काशीच भत नाशी . वाशेफ भशावबेची आभची 
एक ऩध्दत आशे आमुक्ताॊचा गोऴलाया ह्मा फयोफय अवरा ऩादशजे त्माॊच ेभत अवामरा ऩादशजे . आम्शी 
कुठे फघत नाशी तुभचा गोऴलाया तुभच ेजक्रमय भत नाशी . वाशेफ वगळमा वलऴमालय तुभच ेगोऴलाये 
आशेत शा वलऴम कवा तुम्शी वोडरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩरयलशन वमभती स्लतॊत्रऩणे अवल्माभुऱे आणण स्लतॊत्र वमभती अवल्माभुऱे त्माॊनी ऩरयलशनचा 
ठयाल भशावबेऩुढे ददरेरा आशे आणण त्मा ठयालारा आधारुन आज आऩण ह्मा दठकाणी चचाा कयत 
आशोत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 घयातून ऩैवे आणणाय आशेत का? स्लतॊत्र वमभती नेभुन. 
भा. भशाऩौय :- 
 फजेट ठेलरा आशे ना त्माॊना आऩण. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 घयातुन ऩैवे आणणाय आशेत का स्लतॊत्र वमभत्मा आमुक्ताॊनाच भॊजूय कयाले रागतीर . 
अथाव्मलस्थेचा बाग आशे ना.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ जय दोन ठयाल आरे अवतीर तय भतदानारा कृऩमा घ्मा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 चचाा करुच नका.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 चचाा झारी ना. जुफेय वाशेफ आऩण चचाा केरी. आऩल्मारा स्ऩष्ट्टीकयण ददरे आशे ना.  
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जुफेय इनाभदाय :- 
 तुम्शारा ऩटेर तेलढी चचाा. 
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ , कुठरीशी वमभती ळावनाऩेषा भोठी नाशी . भॅडभ कूठरीशी वमभती तनमभफाह्म 
काशी करु ळकत नाशी . ते ळावनाऩेषा भोठी नाशी . भॅडभ वगळमाॊना वाॊगामच ेवला ऩषाच ेआशेत 
म्शणजे त्माॊनी तनमभ ऩाऱामचा आशे की वगऱे ऩषाच ेआशेत म्शणून लाटून घ्मामच ेआशेत ते ऩदशरा 
नक्की कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम आऩल्मारा ऩरयलशन वमभतीच ेफव लाटून देता मेईर का ह्माॊना.  
भा. भशाऩौय :- 
 उऩामुक्ताॊनी वाॊगगतरे ह्मा वॊदबाात तयतुद भानधनावाठी फजेटभध्मे केरेरी आशे भग ती का 
केरी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 फवेवची ऩण करुन टाकामची शोती ना. फजेट तुम्शीच तमाय केरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 नगयवेलकाॊची भानधनाची ऩण वुध्दा तयतुद फजेटभध्मे केरेरी आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आशे ऩण त्मा ळावनाने भान्मता प्राप्त आशे. त्मालय ळावनाचा तनणाम आशे.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी तुभचा ठयाल द्मा. दोन ऩैकी एक कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , तनरभ ढलण भॅडभने आभच्मा ठयालारा अनुभोदन ददरेरे आशे . वेनेचा आणण 
काॉगे्रव ऩषाचा ठयाल एकच आशे.  
गगता जैन :- 
 भाझशेी जुफेयच्मा ठयालारा ऩाठीॊफा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 धन्मलाद भॅडभ. आभदाय भॅडभ भी आऩल्मारा वलनॊती करु इजच्छतो की शा ठयाल ऩारयत झारा 
फशुभताने तयी तुम्शी ळावनाकडून तो वलखॊडीत करुन घ्माला . ह्मा ऩामर केरा अळा ह्मा नको त्मा 
अलाढली खचााची गयज नाशी आणण आमुक्ताॊनी त्माची ती स्ऩष्ट्ट बुमभका घ्माली.  
गगता जैन :- 
 आणण आताच्मा काऱात तय जया ऩण नाशी ते नक्कीच घेऊ.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ भरा लाटते दोन ठयाल आरेरे आशेत . वन्भा. वदस्म आनॊद भाॊजयेकय माॊनी 
ऩरयलशन व मभती वदस्माॊना भामवक भानधन देणेफाफत ठयाल भाॊडरेरा आशे . तो फशुभताने भॊजूय 
कयण्माॊत मेत आशे त्माभध्मे वन्भा . वदस्म जुफेयजी तवेच स्नभा . वदस्मा गगता जैन भॅडभ माॊनी 
वलयोध दळावलरेरा आशे . त्माॊचा वलयोध वेनेचा आणण काॉगे्रव ऩषाचा वलयोध ह्मा दठकाणी नोंदलून 
घेण्मात माला.  
गगता जैन :- 
 भॅडभ प्रत्मेक वदस्माच ेतुम्शी भत घ्मा. तुम्शी भतदान अवे करुच ळकत नाशी.  
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भा. भशाऩौय :- 
 अवे नाशी जैन भॅडभ तुम्शी ठयाल भाॊडा तुम्शी ठयाल भाॊडत नाशी भग कवे काम शोणाय.  
गगता जैन :- 
 भी भाझ ेददरे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगळमा वदस्माॊच ेभत भरा कवे घेता मेईर. 
गगता जैन :- 
 एक एक करुन अनम्मुट कया.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी एक ठयाल भाॊडरा तय भग आऩल्मारा भतदान घेता मेईर. वलाानुभते कयता मेईर.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भॅडभ भी भाझा ठयाल भाॊडरा आशे. त्मारा तनरभ भॅडभने अनुभोदन ददरेरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 भी तेच म्शटरे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩल्माकड ेदोन ठयाल आरेरे आशेत . भशाऩौय भॅडभ आऩण माच्मालय भतदान 
घ्मा.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भतदानाची प्रकक्रमा अळी आशे आऩआऩरे जे गटनेते आशेत त्मा गटनेत्माॊनी आऩआऩल्मा 
रोकप्रतततनधीची त्माॊच्मातपे ॲज गटनेता म्शणून ते आऩरे भत ऩ षातपे देऊ ळकतात . भाझा ऩष 
म्शणजे बायतीम जनता ऩषातपे कोणी वलयोधात नाशी . म्शणून आभचा वलाभताने तो भत आम्शी 
आनॊद भाॊजयेकयाॊनी भाॊडरेरे भत त्माच्मा वॊदबाात आम्शी जोडीत आशोत . शे भाझ ेभत भी देतो आणण 
अवेच काॉगे्रव, मळलवेना ॲज गटनेताच्मा दशळोफाने ते भाॊडू ळकतात. त्मा अनुऴॊगाने शे रषात घ्माल.े  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ अवे भतदान भान्म आशे का ? वगचल वाशेफ प्रत्मेकाच ेभत तुम्शी घेऊ ळकता . 
तुम्शी एक एक वेकॊ दवाठी वगळमाॊना अनम्मुट कया . वगळमाॊना फोरामची वॊधी द्मा . वगळमाॊच ेभत 
घ्मा. ती प्रथा आशे वाशेफ तुम्शी अव ेभतदान घेऊ ळकत नाशी. भाझा त्मारा वलयोध आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऑनराईन प्रकक्रमेभध्मे अवे कयता मेईर का? 
नगयवगचल :- 
 आता ह्मा षणी प्रत्मेक वदस्माच ेभत वलचायात घेऊन म्शणजे प्रत्मेकारा वलचारुन भत 
नोंदलून तळा प्रकाये भतदान घेणे ळक्म शोणाय नाशी . ह्माच कायणाकरयता आऩण भागीर जी फजेटची 
भशावबा झारी शोती त्मा भशावबेत देखीर वुचना भी तळी ददरेरी शोती की आऩण आऩल्मा ऩषाच े
गटनेते ह्माॊनी आऩरी बूमभका त्मा त्मा ठयालाभध्मे भाॊडाली . जेणेकरुन फाजूने ककॊ ला वलयोधात मा 
आऩल्मा भताची ह्मा ठयालाभध्मे नोंद घेण्मात मेईर . आणण त्माप्रभाणे ठयाल भा. भशाऩौय भॅडभ ह्मा 
घोवऴत कयत याशणाय.  
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ ळावनाने अवे तनदेळ ददरे आशेत का एखाद्मा गटनेत्माॊना वाॊगगतरे म्शणजे ऩूणा 
ऩषाच ेभतदान तवे भोजाले म्शणून ळावनाच ेतनणाम आशेत का? 
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तनरभ ढलण :- 
 वगचल वाशेफ ऑनराईन  मभटीॊगभध्मे प्रत्मष ऩषाच े भतदान ऩण आम्शारा कऱू द्मा ना . 
त्माॊची भादशती आम्शारा द्मा.  
नगयवगचल :- 
 देतो.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. आभदाय गगता भॅडभजी भुझ ेऐवे रगता शै की मश जव्शडीमो कॉन्पयन्व का मशाॉ ऩय 
वफजेक्ट चर यशा शै तो गटनेता ने वभजो मळलवेना के गटनेता ने अऩना अनुभती ददमा , काॉगे्रव को 
ददमा आऩ भें वे ककवीको बी अगय इव फात का वलयोध कयना शै तो उवने अऩनी बुमभका यख देनी 
चादशए| 
गगता जैन :- 
 मशी भतरफ शै एक तो प्रकक्रमा को ळावन की भान्मता शै क्मा? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 नशी शै| 
गगता जैन :- 
 तो आऩ कैवे उवका भतदान गगनेंगे दवुया एक ऩष भें अऩने अऩने भत शोते शै ना| 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ भी ऩुन्शा एकदा वाॊगतो शा वलास्ली फॉडीचा अगधकाय आशे . भशावबेचा अगधकाय 
आशे आणण म्शणून आऩण ते घेतो.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आत अजश्लन कावोदयीमा वाशेफाॊचा भरा पोन आरा शोता त्माॊचशेी भत अवे आशे की भरा 
भतदान वलयोधात कयामच ेआशे. वगचल भशोदम तुम्शी त्माॊचा पोन उचरत नाशीत.  
भा. भशाऩौय :- 
 गटनेते इनाभदाय वाशेफ आऩणा दोघाॊना वलनॊती कयेर की शी भशावबा जय आऩल्मारा ऩुढे 
कयामची अवेर आणण खयोखयच वलऴमालयती आऩल्मारा चचाा करुन त्माच्मा फाफत तनणामाऩमतं 
ऩोशचामच ेअवेर तय काशीतयी जे  आऩण ठयवलरेरे आशे की गटनेत्माॊनी आऩल्मा ऩषाची वॊख्मा 
वाॊगाली त्मा ऩध्दतीने आऩल्मा ऩषाची वॊख्मा वाॊगाली त्मा ऩध्दतीने केरे तय मोग्म शोईर.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, कवे आशे भी थोडा फ्तरेक्वीफर भाणूव आशे ऩयॊतु ते तनमभात फवत नाशी.  
गगता जैन :- 
 भरा वगचल वाशेफाॊनी वाॊगामच ेकी भतदान तवे भान्म कयता मेईर ् का? 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वाॊगु इजच्छतो की वभजा ॲज गटनेत्माॊनी वाॊगगतरे की आऩल्मा ऩषाच्मा 
दशळोफाने ह्माच ेभत ककॊ ला ह्माॊनी ठयाल भाॊडरे का मा भतात मेईर आऩल्मा ऩषाऩैकी कुठल्मा इतय 
ऩषाभध्मे मे ईर कोणाचा वलयोध अवेर ककॊ ला वलयोध दाखलामचा अवेर फोरामच ेअवेर ते भाॊडू 
ळकतात. ते कुठल्माशी ऩषाच ेअवो म्शणजे मळलवेना अवो , काॉगे्रव अवो ककॊ ला फी .जे.ऩी. अवो. भी 
भाझ्मा ऩषाच्मा लतीने अवे वाॊगगतरे भत ददरेरे आशे ककॊ ला जुफेय बाईंनी वाॊगगतरे ककॊ ला तनरभ 
ढलण भॅडभने वाॊगगतरे त्माॊच्मा ऩषाऩैकी त्माचा वलयोध अवेर ककॊ ला ऩाठीॊफा अवेर ते फोरु ळकतात 
भशाऩौय भॅडभ शी प्रकक्रमा राॊफ शोऊ नमे म्शणून जव्श .वी. द्लाया आऩण जे कयतो ळॉटा प्रकक्रमा कयतो 
आणण वगचल भशोदम भाझ ेतनलेदन आशे की तुम्शारा अवे वभोय ददवेर की कोणाच ेह्मा वलऴमाल यती 
माचा ऩषाच्मा वलयोधाभध्मे आऩरे भत ठेलामच ेअवेर तय ठेलून घ्माल.े  
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जुफेय इनाभदाय :- 
 वगचल भशोदम भाझा एक प्रश्न शोता . टेक्नीकर ळॊका शोती . आऩल्माकड ेह्माच्माभध्मे चॅट 
मवस्टीभ आशे म्शणजे आऩण रेखी ततथे ऩाठलू ळकतो. त्मा चॅटलयती वभजा तुम्शी भतदान घेतरे तय.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , बायतीम ज नता ऩषाच ेआनॊद भाॊजयेकय माॊनी ठयाल भाॊडरेरा आशे . आणण 
तवेच काॉगे्रव ऩषाच ेगटनेते जुफेय इनाभदाय माॊनी भाॊडरेरा आशे . आणण मळलवेना गटनेता तनरभ 
ढलण माॊनी अनुभोदन ददरेरे आशे . त्माप्रभाणे प्रत्मेक नगयवेलकाची  भत नोंदलून घे ऊन ज्मा ऩषाच े
नगयवेलक जास्त अवतीर तो ठयाल भॊजूय शोईर त्माप्रभाणे भॅडभ आऩण कायलाई कयाली. 
गगता जैन :- 
 वगचल वाशेफ भरा पक्त अवे वाॊगाले की , अवे भतदान मोग्म आशे का ? भरा वगचल 
वाशेफाॊकडून जलाफ ऩादशजे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भॅडभ वगचल वाशेफाॊनी आऩल्मारा जलाफ ददरेरा  आशे. शी ऑनराईन मभटीॊग अवल्माभुऱे 
प्रत्मेक ऩषाच ेगटनेत्माॊनी……………….. 
गगता जैन :- 
 ळावनाने भान्मता ददरी आशे का? मरगर आशे का तेलढेच वलचायत आशेत. वगचल वाशेफ भरा 
तेलढाच जलाफ द्मा.  
नगयवगचल :- 
 भॅडभ भी तुभच्मा प्रश्नाच ेउत्तय देतो आणण अळाप्रकाये भतदान घेता मेत नाशी.  
तनरभ ढलण :- 
 वगचल वाशेफ , ऩषाच्मा लतीने गटनेत्माॊनी बुमभका भाॊडण्माऩेषा फयेचवे बाजऩच ेभॅवेज मेत 
आशेत की त्माॊना स्लत : भतदान कयामच ेआशे म्शणून तय ऩषाचा गटनेता कव काम त्माच ेभतदान 
कयणाय.  
अतनर वालॊत :-  
 भशाऩौय भॅडभ , ददलाऱीरा दोन ददलव यादशरे आ शेत आणण आऩण आजशी मभटीॊग रालरेरी 
आशे शे भशत्लाच ेआशे ऩुढे ददलाऱी आशे . एलढे भशत्लाच ेवलऴम माच्माभध्मे आशेत . त्माच्मालय वुध्दा 
चचाा व्शामरा ऩादशजे . आज 88 नगयवेलक शी भशावबा अटेंड कयत आशेत . लच्मुाअर आणण भी 11 
लाजल्माऩावून फघत आशे पक्त ऩदागधकाऱमाॊना तुम्शी फो रामरा चान्व ददरेरा आशे . भग 
ऩदागधकाऱमाॊनीच मभटीॊग अवेर तय आम्शी नगयवेलक जातो तुम्शी ऩदागधकायी फवुन मभटीॊग करुन 
घ्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुभच्माच ऩषाच ेऩदागधकायी फोरत आशेत.  
अतनर वालॊत :- 
 प्रत्मेकारा वलचारुन घ्मा ह्मा वलऴमालय भी फोररे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आभच ेतय कोणी फोरतच नाशी. तुम्शी त्माॊना वलनॊती कया. वबागशृात तुम्शारा फोरामरा द्मा. 
अतनर वालॊत :- 
 ऩदागधकाऱमाॊना अनम्मुट कया. ऩण त्मा नगयवेलकाॊच ेभत वुध्दा भशत्लाच ेआशे.  
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गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ , भी उऩभशाऩौयाॊना वाॊगते की तुभच्माच ऩषाच ेजे चॅटभध्मे आरेरे  आशे ते 
फघुन लाचनू घ्मा . तुम्शी ऩषाच्मा लतीने भतदान कयत आशेत ऩण इथे वगळमाॊनी वाॊगगतरे आशे 
आम्शारा स्लत:च ेभतदान स्लत: कयामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 स्लतॊत्र घेणाय आशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ भैं कपय वे कशना चाशता शूॅ ॊ की भैने मश कशाॉ की , गटनेता के तौय ऩे भैंने शा 
कशा शै उवके फालजुद भेयी ऩाटी का शो मानी बायतीम जनता ऩाटी का शो, मळलवेना का शो मा काॉगे्रव 
का शो उवको अगय वलयोध कयना शै मा अऩना भत यखना शै तो खरेु तौय ऩे यख वकते शै वगचल 
भशोदम को भेंने ऐवा तनलेदन ककमा शै की , जजव ककवी रोकप्रतततनधी को वदस्मो  को लो चाशे ककवी 
बी ऩष का शो भेये शाॉ कशने के फालजुद चाशे ककवी बी ऩष का शो वभम व्मथा ना कयते शुए ऑन 
स्क्रीन ककवी को अऩना वलयोध कयना शै मा अऩना भत यखना शै तो लश रोकप्रतततनधी मदी वदस्म 
नगयवेलक लो यख वकता शै| 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ, उऩभशाऩौय वाशेफ इतका लेऱ लामा घारवलण्माऩेषा एलढ्मा माच्मात भतदानाची 
प्रकक्रमा ऩूणा झारी अवतीर.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आऩण जे फुध्दीफऱ खेऱत आशेत ह्माच्मालय वलऴम न घेता शे कया ते कया…. 
तनरभ ढलण :- 
 त्माऩेषा डामयेक्ट भतदान घ्मा ना . भतदानावायखा शक्क रोकाॊचा नगयवेलकाॊचा दशयालून घेऊ 
नका. ते कुठल्माशी ऩषाच ेअवु दे . भतदानाचा शक्क त्माॊचा त्माॊना घेऊ द्मा . त्माॊच्माभुऱे ते गटनेता , 
वलयोधी ऩषनेता, कोणीशी अवतीर भशाऩौय अवतीर . त्माॊनी रयकलेस्ट केरेरी आशे . भतदानाची प्रकक्रमा 
चारू कयाली.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भागा काढामरा रागेर . तुम्शारा वॊ धी द्मामरा रागेर . भरा वॊधी द्मामरा रागेर . शे 
आऩल्मारा ळाॊततेने वगळमाॊना घ्मालॊ रागेर.  
तनरभ ढलण :- 
 वगळमाॊना शात लय कयामरा द्मा . जो तो आऩआऩरे भत भाॊडरे . भतदानाभध्मे कॉम्प्रभाईज 
नको.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 100 टक्के नाशी तुम्शी शे गैयवभज करु नका . ऑरयेडी दोनदा आणण ततवऱमाॊदा वॊधी देतो . 
ज्माॊना अव लाटेर भाझ्मा ऩषाने जे भत टाकरेर आशे ककॊ ला ठयाल भाॊडरेरा आशे . भी त्मा भताचा 
नाशी ककॊ ला भरा त्माचा वलयोध कयामचा आशे तय तुम्शी करु ळकता.  
भा. भशाऩौय :- 
 आऩआऩरे जव्शडीओ चारू कया . तुम्शी स्क्रीनलय ददवरे ऩादशजेत . वलांना वलनॊती आशे आता 
भतदानाची प्रकक्रमा शोत आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 भशाऩौय भॅडभ, उऩभशाऩौय वाशेफ आता ज्मा वलऴमालय तुम्शी भतदान घेता तो ठयाल ऩरयलशन 
वमभतीचा ठयालच नाशी . तुम्शी त्मा ठयालाभध्मे फतघतरत का ? त्मालय वशी कोणाची आशे . वबाऩती 
स्थामी वमभती . स्थामी वमभतीवभोय वलऴम  कधी आरा . वदोऴ ठयाल तुम्शी भा . भशावबेवभोय कवा 
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ददरा. ठयाल कोणाचा आशे. वदोऴ ठयाल देता आणण त्मालय चचाा कयता त्माच्मालय भतदान घेता आणण 
टाईभ लेस्ट कयता. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 आऩण ठयालाभध्मे वदोऴच फोररो.  
अतनर वालॊत :- 
 वदोऴ ठयाल घेता त्माच्मालय चचाा कयता आणण त्मा च्मालय भतदान कयता आणण वबागशृाच े
टाईभ लेस्ट कयता.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वालॊत वाशेफ ळाॊतता. 
अतनर वालॊत :- 
 वबाऩती म्शणून वशी कोणाची आशे. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वाशेफ तुम्शी फोरता ऩण ऩेऩय दाखला.  
अतनर वालॊत :- 
 आभच्माकड ेशा ठयाल आरा आशे त्माच्मात खारी आशे ठयाल वलाानु भते भॊजूय . वबाऩती 
स्थामी वमभती काम आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वप्र ॊटीॊग मभस्टेक आशे . भॊगेळ ऩाटीर ऩरयलशन वबाऩती ह्माॊची वशी आशे म्शणजे शा ठयाल 
ऩरयलनशचा आशे. ततथे स्थामी वमभती आशे ततथे ऩरयलशन वमभती ऩादशजे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 घाईगडफडीभध्मे वशी केरी.  
भा. भशाऩौय :- 
 भुठे वाशेफ काम कयता अवे ठयाल तुम्शी कळारा आणता . तुम्शी वबागशृाची ददळाबुर कयता. 
तुम्शी उऩामुक्त आशे तुम्शारा प्रोवेडीॊग कधी आरी अवेर इथे ऩरयलशन आशे तय ऩरयलशनचा वलऴम 
मामरा ऩादशजे. शे वगऱे आम्शी कयामच ेका? ऩुढे अवे चारणाय नाशी. भतदान करुन घ्मा.  
अतनर वालॊत :- 
 भुऱात जो ठयाल झारेरा आशे त्माच्मात कयेक्ळन केरेरे आशे. कयेक्ळनलय वशी नाशी. शे नॊतय 
केरे आशे का ? ऩरयलशनच्मा वबेभध्मे काम ठयरे अवेर आणण ठयाल दवुया झारेरा आशे अनुभोदक 
वुचकाची कयेक्ळनभध्मे वशी आशे का? 
भा. भशाऩौय :- 
 आशे वालॊत वाशेफ तुभच्मा वला वलऴमारा भी उ त्तय देते ऩरयलशन वमभती वदस्म ह्माॊना 
भामवक भानधन देणेफाफत तनणाम घेणे प्रकयण क्र. 18 ऩरयलशन वमभती वबा……….. 
अतनर वालॊत :- 
 भॅडभ ते भरा कऱरे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता ऩूणा ऐकून घ्मा. मभया बाईंदय भशाऩामरका ऩरयलशन उऩक्रभाकरयता दद. 3/12/2019 योजी 
ऩरयलशन वमभती गठीत कयण्मात आरेरी आशे . वदय ऩरयलशन वमभतीभध्मे एकूण 12 वदस्माॊची 
तनलड झारेरी आशे . वदय वदस्माॊना भामवक भानधन म्शणून रु . 9,000/- देण्माफाफत आजची वबा 
मळपायव कयत आशे. अॊततभ भान्मतेवाठी मेत आशे. वदयच ेभानधन वमभती गठीत झाल्माऩावून रागू 
करुन अदा कयण्मात माले . वूचक वलळार यघूनाथ ऩाटीर, अनुभोदक श्री. थॉभव अॊतोन गे्रवीमव ठयाल 
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वलाानुभते भॊजूय . वबाऩती भॊगेळ ऩाटीर अवा ठयाल भशावबेऩूढे ऩरयलशन वमभती भॊजूय करुन 
आऩल्माकड ेभानधन देण्माफाफत आणरेरा आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 ळलेटच ेलाक्म ददरेरे आशे वदयच ेभानधन वमभती गठीत झाल्माऩावून देण्मा त माले शे लाक्म 
कोणी ॲ ड केरे . भूऱ ठयाल भाझ्माकड ेआशे त्माच्मात शे लाक्म नाशी . शे लाक्म ॲ ड केरे अवेर तय 
वुचक अनुभोदकाची त्माच्मालय वशी आशे का? 
भा. भशाऩौय :- 
 ह्माच्मालय आशे.   
अतनर वालॊत :- 
 कयेक्ळनलय वशी आशे का? नवलन कोणी ॲ ड केरे . टाईऩ केरेल्मा ठयालाभध्मे कयेक्ळन कोणी 
केरे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ठयाल भतदानारा घ्मा  
अतनर वालॊत :- 
 चकुीच ेप्रस्ताल आणून वबागशृाची ददळाबूर कयता.  
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 18 लय दोन ठयाल आरेरे आशेत.  
गगता जैन :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ, भाझी वलनॊती आशे. चकूीच ेअवे काशी घेऊ नका.  
भा. भशाऩौय :- 
 भी तुभच्मा वभोयच ह्माफाफत प्रळावनारा वूचना ददल्मा आशेत . अळा प्रकायच ेचकूीच ेकाशी 
आढऱरे तय तुभचा वलऴम वलऴमऩटरालय घेतरा जाणाय नाशी . अळा वूचना उऩामुक्ताॊना तुम्शी 
फोरामच्मा आधीच ददल्मा आशेत.  
गगता जैन :- 
 स्थामी वमभती वप्रॊटीग मभस्टेक  शा प्रॉब्रेभ नाशी . शातान े मरशून घेतरेरे आऩण चारलामच े
नाशी अवे भाझ ेभत आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 शाताने मरशून घेतरे जाणाय नाशी ह्माची ह्माऩूढे दषता घ्मामची आशे. अवे कयता काभा नमे.  
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 18 करयता दोन ठयाल आरेरे आशेत . ऩदशरा ठयाल वुचक श्री . आनॊद भाॊजयेकय 
अनुभोदक श्री . याकेळ ळाश , दवुया ठयाल ऩदशरा ठयाल वुचक श्री . जुफेय इनाभदाय , अनुभोदक श्रीभ. 
तनरभ ढलण मा दठकाणी वबेभध्मे जॉईंट आशेत . 80 प्रव 80 अवे दोन लेऱा 80-80 लेऱा आऩण 
भतदान न घेता आऩण ह्मा ठयालाच्मा वलयोधात ज्माॊना भतदान कयामच ेआशे त्माॊचीच नोंद घेऊ मा . 
जेणेकरुन उलारयत जे आशेत ते त्मा ठयालाच्मा फाजूने आशेत अवे वभजण्मात मेईर . भी प्रथभ ठयाल 
घेत आशे . वुचक श्री . आनॊद भाॊजयेकय माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा वलयोधात ज्माॊना भतदान कयामच े
अवेर त्माॊनी आऩरे नाल वाॊगुन भाझा ह्मा ठयालारा वलयोध आशे अवे फोरामच ेआशे . त्माची नोंद 
आम्शी घे ऊ. गटनेत्माने आऩल्मा ऩषातपे बुमभका भाॊडरी आणण त्माॊच्माऩैकी जय काशी रोकाॊचाच 
पक्त वलयोध अवरे तय तवे आऩण नोंद घेऊमा. ते भी काऊॊ ट कयेर.  
तनरभ ढलण :- 
 मळलेवना ऩषाच्मा वला नगयवेलकाॊचा वलयोध आशे.  
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जुफेय इनाभदाय :- 
 काॉगे्रव ऩषाच्मा वला नगयवेलकाॊचा वलयोध आशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भाझ ेऩषाच्मा लतीने म्शणण्माऩेषा आभच्मा ऩषाभध्मे कोणारा वलयोध अवेर कृऩमा करुन 
त्माॊनी शात लय कयाला आणण आऩरा वलयोध वगचलाॊना द्माला.  
अजश्लन कावोदरयमा :- 
 भेया लोट तटस्थ यशेगा| भैं तटस्थ शूॉ| 
नगयवगचल :- 
 फी.जे.ऩी. च्मा लतीने गटनेत्माॊनी वाॊगगतल्माप्रभाणे ज्मा ऩषाच्मा कोणत्माशी वदस्मारा ह्मा 
ठयालारा वलयोध दळालामचा अवेर तय कृऩमा आऩरा शात जस्क्रनलय कयाला आणण आऩरा वलयोध 
नोंदलाला. तनरा वोंवरा काशीतयी फोरामच ेशोत.े  
तनरा वोंव :- 
 भेया वभथान शै| भैं उव लक्त मश कशना चाशती थी की, अगय मवपा  गटनेता के आधाय ऩय शी 
फशुभत शो जाता तो कपय शभाये को इव वबागशृ मा इव मभटीॊग भें ऑनराईन यखने का कोई वलऴम 
शी नशी फनता तो शय वलऴम भैं क्मोंकी अगय मश भेंडटेयी शो जाएगा तो कुछ वलऴम भें शो वकता शै 
की शभाया वभथान ना शो इव मरए शय वलऴम भैं अगय जशाॉ ठयाल शोता  शै लशाॉ शभवे शभाया भत 
मरमा जाए औय ऩुछा जाए| 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 100 टक्के. 
तनरा वोंव :- 
 धन्मलाद.  
नगयवगचल :- 
 दठक आशे नोंद घेतरेरी आशे . माव्मततरयक्त कोणाच ेम्शणणे नाशी अवे वभजून भी दवुया 
ठयाल वुचक श्री . जुफेय इनाभदाय माॊनी ठयाल भाॊडरेरा आशे त्मा ठयालाच्मा वलयोधात ज्माॊना भतदान 
कयामच ेअवेर त्माॊनी आऩरा वलयोध दळालाला.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भी फी.जे.ऩी. ऩषाच्मा लतीने भी गटनेता श्री . शवभुख गेशरोत श्री . जुफेय इनाभदाय माॊनी जो 
ठयाल भाॊडरेरा आशे त्माच्मा वलयोधाने भी ऩषाच्मा लतीने वलयोध कयतो . त्माभध्मे आऩरे जे 
रोकप्रतततनधी आशेत त्माभध्मे कोणाच ेमात भत घ्मामच ेअवेर आभच्मा ऩषाच्मा लतीने तय ते करु 
ळकतात.  
नगयवगचल :- 
 आणखीन कुठल्मा वदस्माॊचा लैमजक्तकरयत्मा वलयोध आशे का ह्मा ठयालारा ? भतदानाची नोंद 
झारेरी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक श्री. आनॊद भाॊजयेकय माॊचा ठयाल फशुभताने भॊजूय कयण्माॊत मेत आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वगचल भशोदम वॊख्माफऱ ककती आशे? 
भा. भशाऩौय :- 
 फी.जे.ऩी. कडून 53, वलयोधात 26, तटस्थ 01. 
प्रकयण क्र. 18 :- 
 ऩरयलशन वमभती वदस्माॊना भामवक भानधन देणेफाफत तनणाम घेणे. 
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ठयाल क्र. 06 :- 
उऩयोक्त मभया बाईंदय भशा नगयऩामरका ऩरयलशन उऩक्रभाॊकयीता दद .03/12/2019 योजी 

ऩरयलशन वमभती गठीत कयण्मात आरेरी आशे . वदय ऩरयलशन वमभतीभध्मे एकुण 12 ऩरयलशन 
वमभती वदस्माॊची तनलड झारेरी आशे. 
 वदय वदस्माॊना भामवक भानधन म्शणून रु . 9,000/- देणेफाफत ऩरयलशन वमभतीने मळपायव 
केरेरी आशे . त्मानुवाय वमभती गठीत झाल्माऩावून वदस्माॊना वदय भानधन रागु करून अदा 
कयण्मात माले अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

 

वुचक  :- श्री. आनॊद भाॊजयेकय  अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 
 

ठयालाच्मा फाजून े ठयालाच्मा वलयोधात तटस्थ 
बायतीम जनता ऩाटीच े

उऩजस्थत वदस्म 
मळलवेना ल काॉगे्रव रोकळाशी 
आघाडीच ेउऩजस्थत वदस्म 

श्री. अजश्लन कावोदयीमा 

 

ठयाल फशुभताने भॊजूय 
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 19, भशाऩामरका कभाचाऱमाॊना ददलाऱी वणा तनमभत्त वानुग्रश अनुदान देणेव 
कामोत्तय भॊजुयी मभऱणेफाफत. 
भा. भशाऩौय :- 
 मा वॊदबााभध्मे गटनेत्माॊची मभटीॊग झारी शोती . ऩदागधकाऱमाॊची मभटीॊग झारी शोती . शा वलऴम 
प्रळावनाच्मा भाध्मभातून ह्मा दठकाणी आरेरा आशे . भशाऩामरका कभाचाऱमाॊना ददलाऱी वणातनमभत्त 
वानुग्रश अनुदान देणेफाफत मा वॊदबाात कोणारा फोरामच ेअवेर तय कृऩमा शात लय कयाल.े  
तनरभ ढलण :- 
 भॊजूय.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आता तनरभ ढलण भॅडभने वाॊगगतरे की, भॊजूय. आता आऩण 3.5 कयोड रुऩमे 
अनुदान देत आशोत. त्माच्मावाठी भशाऩामरकेची आगथाक जस्थती भजफूत आशे का? अवा प्रश्न भी त्मा 
भॅडभरा वलचायतो . दवुयी गोष्ट्ट पक्त आऩण 9 शजाय रुऩमे भानधन त्मा ऩरय लशन वमभतीभध्मे देत 
शोतो. त्मालेऱी तुम्शी वलयोध केरा की कळारा द्मामच ेआणण आता आऩण 3.5 कयोड रुऩमाच ेअनुदान 
भॊजूय कयतो . म्शणजे शी दटुप्ऩी बुमभका शी मळलवेनेची आशे शे मव द्ध शोते . शी दटुप्ऩी बुमभका 
मळलवेनेची आणण काॉगे्रव ऩषाची आशे शे मवध्द शोत आशे.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 गुरुलाय दद.29/10/2020 योजी मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेतीर स्थामी, अस्थामी कभमचाऱमाॊना 
ददलाऱी मनमभत्तान े वानगु्रश अनदुान देण्माचा भशत्लऩणुम मनणमम भशाऩौय ज्मोत्स्ना शवनाऱे माॊच्मा 
अध्मषतेखारी भा. आमकु्त, भा. उऩभशाऩौय, भा. स्थामी वमभती वबाऩती, भा. वबागशृ नेत,े भा. 
वलयोधी ऩषनेते माॊच्मा उऩस्स्थतीत घेण्मात आरा.  
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कोयोनाभऱेु भशानगयऩामरकेची आमथमक स्स्थती नाजूक झारेरी अवरी तयी कभमचाऱमाॊचे दशत 
रषात घेता त्माॊना वानगु्रश अनदुानात मॊदा लाढ न देता भागीर लऴी देण्मात आरेल्मा वानगु्रश 
अनदुानाच्मा धतीलयच मॊदाशी ददलाऱीची बेट देण्मात माली, अळी  आग्रशाची भागणी वबागशृ नेते 
प्रळाॊत दऱली केरी शोती. वदयशू भागणी एकभताने भान्म केल्माच े भशाऩौय ज्मोत्स्ना शवनाऱे माॊनी 
जाशीय करुन वदय प्रस्ताल भा. भशावबेच्मा कामोत्तय भॊजूयीस्तल ऩाठवलण्मात माला अवे वाॊगगतरे.  

तयी उक्त गोऴलाऱमात नभुद केल्मानुवाय भशानगयऩामरकेतीर आस्थाऩनेलयीर कामायत 
अगधकायी/कभाचाऱमाॊना गतलऴीच्मा भॊजूय यक्कभानुवाय वानुग्रश अनुदान देणेवाठी रु . 3,69,31,937/- 
(अषयी- तीन कोटी एकोणवत्तय राख एकतीव शजाय नऊळ ेवदोतीव भात्र ) खचा अऩेक्षषत अवून मा 
लऴीच्मा भॊजुय लावऴाक अॊदाजऩत्रकात यक्कभ रु .1.75 राख इतकी तयतुद आशे . मळषण भॊडऱातीर 
कभाचाऱमाॊवाठी यक्कभ रु. 38,01,546./- (अषयी – अडतीव राख एक शजाय ऩाचळ ेवेशचाऱीव भात्र ) 
खचा अऩेक्षषत अवुन मा लऴीच्मा भॊजुय अॊदाजऩत्रकात यक्कभ रु .20 रष इतकी तयतुद आशे. तवेच 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेत वशा . आमुक्त मा ऩदालय ळावनाकडून प्रतततनमुक्तीलय आरेल्मा 
अगधकाऱमाॊना ददलाऱी मनमभत्तान ेवानगु्रश अनदुान देण्मात माल.े 
 वफफ दद .29/10/2020 योजीच्मा इततलतृ्ताॊभध्मे वानुग्रश अनुदान देण्मावाठी कभी ऩडरेल्मा 
यक्कभेच ेऩुना:वलतनमोजन करुन कभाचाऱमाॊना भागच्मा लऴीप्रभाणे अनुदान देणेफाफतचा तनणाम घेण्मात 
आरेरा अवुन वदय इततलतृ्ताॊनुवाय भागीर लऴी प्रभाणे मा लऴी भशानगयऩामरका आस्थाऩनेलय तवेच 
प्रतततनमुक्तीलयीर अगधकायी /कभाचाऱमाॊना ल मळषक लगाावश कभाचाऱमाॊना वानुग्रश अनु दान देणेव शी 
भा. भशावबा कामोत्तय भॊजूयी देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 धलृजी आऩण शुळाय नगयवेलक आशात , मवतनमय नगयवेलक आशात . आऩण कभाचाऱमाॊना जे 
वबागशृ अनुदान द्मामच ेआशे त्मा वॊदबाात भी ताफडतोफ भॊजूयी ददरी  तय ती दटुप्ऩी बुमभका नाशी . 
कायण शेच ऩामरकेच ेकभाचायी कुठरीशी ऩरयजस्थती अवु देत कोयोनाची ऩरयजस्थती अवु देत ककॊ ला 
कुठरीशी अवु देत आऩरा जील धोक्मात घारुन आज वला ळशयावाठी काभ कयत शोते . त्माॊचा शक्क 
नाशी का . लेऱोलेऱी कभाचायी वगळमा गोष्ट्टीॊवाठी तमाय अवतात आ णण शे काभ कयत अवतात तेव्शा 
कुठेशी त्माॊनी कुठची कायणे ददरी नाशीत आणण जय ते भनाऩावून वगळमा  गोष्ट्टी कयत आशेत 
ळशयावाठी त्माॊच ेमोगदान आशे तो त्माॊचा शक्क आशे . त्माॊना लऴाातून एकदा तो फोनव वबागशृ 
अनुदान मभऱते ते त्मा कभाचाऱमाॊना मभऱामराच ऩादशजे शी दटुप्ऩी बु मभका नाशी. शी कभाचाऱमाॊफयोफय 
आशेत त्माॊचा अगधकाय आशे. त्मावाठी त्माॊना मभऱारेच ऩादशजे. त्माॊच्मा काभाची ऩालती आशे. ते काभ 
करुन ते अनुदान घेत आशेत  आणण त्माच ेत्माॊना अनुदान शे मभऱामरा ऩादशजे . शी बुमभका आभची 
आशे. प्रत्मेक गोष्ट्टीत नवलन झाल्मावायखे वऩलळमा नजयेने फघु नका. जया स्लच्छ आणण ऩायदळाक ऩण 
वलचाय कया. प्रत्मेकारा दवुऱमारा त्माच्मालय आयोऩ केल्मावायखे ककॊ ला कुठल्माशी गोष्ट्टीलय याजकायण 
करु नका.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वबागशृ अनुदान देताना आम्शी ठयालाच्मा फाजूनेच फोरणाय माच्मा वलयोधात 
नाशी कायण आम्शारा आभच्मा कभाचाऱमाॊच्मा फद्दर आऩुरकी आशे . म्शणून आम्शी त्मा ठयालारा 
वलयोध नाशी कयणाय . धलृजी आऩण एक वन्भानीत नगयवेलक आशात तुम्शी एका ऩषाफयोफय 
जुऱल्मानॊतय तुभची बुमभका का फदररी . आम्शारा आजऩमतं रषात आरे नाशी . वलऴम अवा आशे  
आधी एकतय जेव्शा फजेट तमाय केरा, अथावॊकल्ऩ तमाय केरा तेव्शा त्माची तयतुद कभी ठेलरी म्शणजे 
तुभची तनतीच नव्शती की त्माॊना तुम्शारा वबागशृ अनुदान ऩूणाऩणे द्मामच ेआशे . तुम्शी दोन फाजूच े
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वलश्रेऴण केरे की भी आऩण ऩरयलशन वमभतीच्मा वदस्माॊना भानधन देणे आणण वानुग्रश अनुदान देणे 
कभाचाऱमाॊना देणे माच्माभध्मे अॊतय तुम्शारा वभजून वाॊगतो वाशेफ शे आऩल्माकड ेनोकयी कयतात 
कभाचायी अगधकायी ह्मा ऩामरकेभध्मे नोकयळाशी आशे. नोकयी कयतात . त्माॊचा शा अगधकाय आशे . 
वमभती तमाय झारी त्माच्माभध्मे गेरेरे वदस्म शे वभाजकायणी रोक आशेत . त्माॊना कोणी नोकयी 
कयामरा इथे  फोरवलरेरे नाशी . अळाप्रकाये तुम्शी त्माॊचा दोघाॊचा अॊतय तुम्शी अळाप्रकाये जोडामचा 
प्रमत्न करु नमे शा अऩभान तुम्शी कयत आशेत . त्मा कभाचाऱमाॊचा एकतय प्रथभत : तुम्शी 
अथावॊकल्ऩाभध्मे तयतुद कभी ठेलरी नॊतय त्माचा आता ऩुनावलतनमोजनच्मा भाध्मभातून एकदभ जोयात 
फोरत आशेत . 3 कोटी 70 राख रुऩमे वाशेफ 3 कोटी नाशी 5 कोटी द्मामरा रागरे तयी आभची 
तमायी आशे . कायण शेच कभाचायी शोते . माॊनी कोवलड ऩरयजस्थतीभध्मे यस्त्मालय उतरुन काभे केरेरे 
आशेत. अळाप्रकाये आऩण त्माॊचा अऩभान कयणे शे मोग्म नाशी . ददलाऱीचा वण त्माॊना एक आळा 
अवते त्माॊ च्मा कुटुॊफारा आळा आशे की आभच्मा भाध्मभातून त्माॊना काशीतयी प्राप्त व्शाले त्माॊच्मा 
घयाभध्मे वुध्दा पटाके आरे ऩादशजेत , मभठाई आरी ऩादशजे त्माॊच्मा गयजा आशेत भनभोकऱे करुन 
भोठ्मा भनाने आम्शी ह्मा ठयालारा भॊजूयी देत आशोत. धन्मलाद. 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ ज्माप्रभाणे तनरभ ढलण भॅडभ आणण जुफेय इनाभदायजी फोररे भाझ ेवन्भा . 
मभत्र की कोयोना काऱाभध्मे अगधकाऱमाॊनी चाॊगरे काभ केरे . त्माफद्दर ळॊका नाशी कोयोनाच्मा 
कामाकाऱाभध्मे तुम्शी अगधकाऱमाॊना वलचाया की , अगधकाऱमाॊचा कभाचाऱमाॊच्मा फयोफय नगयवेलकाॊनी ऩण 
तेलढेच चाॊगरे काभ केरे आशे आणण आम्शारा आऩुरकी आशे आणण यादशरी गोष्ट्ट फजेटची तय फजेट 
फनवलताना ज्माप्रभाणे काशी लाढ घट शोते त्माप्रभाणे काशी कपगवा कभी कयाले रागतात काशी कपगय 
लाढलाले रागतात. त्माप्रभाणे प्रळावनातपे आणण जे फवरेरे आऩरे वदस्म शोते त्माप्रभाणे ती कप गय 
कभी जास्त केरी शोती त्माचा भधरा कुठराशी चकुीचा आभचा शेतू नव्शता.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 प्रळावनाने नाशी केरे प्रळावनाने ऩरयऩूणा नेरा शोता आगथाक अॊदाज. तुम्शी चकुीच ेलक्तव्म करु 
नका.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 त्माप्रभाणे जे आयोऩ आऩल्मा लयती रागरे त्माच ेक्रेरयकप केळन कयणे शे आऩरे काभ आशे . 
म्शणून आऩण ते क्रेयीकपकेळन कयतो . ह्माच आऩल्मा अगधकायी कभाचाऱमाॊना आऩण स्लत :शून 7 ऩे 
कमभळन रागु करुन इमभजजएटरी त्माची वॅरयी ककती शोते. ती लेतन तनजश्चती भशाऩौय भॅडभनेच केरी 
आणण त्माॊनी ददलाऱीची बेट म्शणून प्रत्मेक कभाचाऱमाॊना ह्मा लेऱी आऩण वेलन ऩे कमभळन नुवाय 
त्माॊना ऩगाय ददरेरा आशे . भशायाष्ट्रातीर वगळमात ऩदशरी मभया बाईंदय भशाऩामरका जी आशे त्माॊनी 
आज वेलन ऩे कमभळनप्रभाणे त्माॊचा ऩगाय त्माॊच्मा खात्माभध्मे कया. आम्शारा ऩण त्माॊच्मा ददलाऱीची 
ऩडरेरी आशे . आम्शारा ऩण त्माॊनी ददलाऱी व ण चाॊगरा उत्वलाने वाजया कयाला . त्माॊच्मा भुराने 
पटाके पोडरे ऩादशजे . ऩयॊतु आता पटाके पोडरे नाशी ऩादशजेत कायण की कोयोनाचा काऱ चारू आशे . 
पटाक्माने आऩल्मारा आणण जनतेरा नुकवान शोणाय आशे . म्शणून त्माने  त्माॊनी ददलाऱी वाध्मा 
प्रभाणे वाजयी कयाली. पटाके त्माॊनी ऩुढच्मा लऴी पोडालेत. अळी भी त्माॊना वलनॊती कयतो. त्माच्माभुऱे 
आऩुरकी आम्शारा वुध्दा आशे आणण दवुयी गोष्ट्ट ह्माच कोयोना काऱाभध्मे ज्मा ऩरयलशन कॉन्रॅक्टयने 
आणण ज्मा ऩरयलशनच्मा आऩल्मा वदस्माॊनी ऩरयलशनची वेला ददरी आज फाशेय गाली जाणाऱमा 
नागरयकाॊना यात्र ददलवा , दऩुायी तुम्शाभध्मे उबे याशून ऩरयलशनच ेआऩरे जे भेंफय शोते तुभच ेकाॉगे्रव 
ऩषाच ेऩण शोते आभच ेवबाऩती ऩण शोते वगळमा ऩषाच ेऩरयलशनच ेभेंफय त्माॊनी जातीने रष घारून 
कोयोनाच्मा काऱाभध्मे त्माॊनी फववेला ऩुयलरी . तुम्शी त्माॊच्मालय का अन्माम कयता . अवा जय प्रश्न  
वलचायरा तय भुॊफई भशाऩामरकेने ज्मा कोवलडचा आऩरे जे नवेव आणण डॉक्टय जे काभ कयीत शोते 
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आणण त्माॊची यशामची व्मलस्था ज्मा शॉटेरभध्मे केरी शोती . भुॊफई भशाऩामरकेने त्मा रोकाॊवाठी त्माॊचा 
भारभत्ता कयाभध्मे काऩरेरे वुट ददरी आणण आऩण ज्मा कोयोना काऱाभध्मे ऩरयलशन कमभ टीच्मा 
भेंफयळी जय काभ केरे त्माॊना आऩण भानधन देत नाशी . त्माच ठेकेदायारा आऩण त्मारा त्राव ददरा 
आणण त्माच्मालयती आयोऩ केरा . शे टोटर चकुीच ेआशे . त्माच्माभुऱे तुभच ेआयोऩ तवे चकूीच ेआशेत . 
शे आम्शी तुम्शारा ऩटलून ददरेरे आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ह्मा ठयालाभध्मे कोणाचा वलयोध नाशी. गगता जैन भॅडभ तुभचा वलयोध आशे का? 
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ भाझा वलयोध नाशी भरा दोन ळब्द फोरामच ेआशेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 फोरा.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वलाप्रथभ शे लायॊलाय वाॊगणे की भशाऩौय भॅडभने भॊजूय केरा तय भशाऩौय 
भॅडभच भॊजूय कयणाय शा अगध कायच तुभचा आशे . भरा लाटते कोणारा अवे वानुग्रश अनुदान देताना 
एलढे अऩभान ऩण करु नमे की त्माॊना ते ददरेरे गोड लाटणाय नाशी त्माॊना ते कटू लाटणाय त्माॊच्मालय 
उऩकाय कयता आशेत का . त्माॊना आदयाने वानुग्रश अनुदान द्माल आणण कोवलड काऱाभध्मे खयच त्मा 
वला कभाचाऱमाॊनी  खऩु चाॊगरे काभ केरे आशे . शे तय आऩण तेलढे देत आशेत . भरा लाटरे त्माचा 
ददडऩटीने ऩण द्माल अवेर तय आऩण द्माले कायण आऩल्माकड ेभॅडभ आऩण गेट फनलामरा 
वुळोमबकयणारा केलढा खचा कयता . ते आऩण फतघतरे आशे का ? जय कऩात ठेलामची अवेर तय ती 
वुळोमबकयणालय ठेला . ते तनट फनलजण्मा लय ठेला . उगीच कभाचाऱमाॊना अवा अऩभान करुन वानुग्रश 
अनुदान द्मामची गयज नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 गगता जैन भॅडभ कभाचाऱमाॊचा अऩभान केरेरा नाशी आणण शा वलऴम वला गटनेते ऩदागधकायी 
माॊच्मा भताने भॊजूय केरा शोता. ऩुन्शा शा वलऴम भशावबेत………….. 
गगता जैन :- 
 भाझा वलयोध नाशी भॅडभ आऩण ज्माप्रभाणे त्मालयशी याजकायण कयता. त्माचा वलयोध आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म धलृककळोय ऩाटीर माॊनी ठयाल केरेरा आशे . मा ठयालारा तुभचा वलयोध अवेर 
तय तुभचा वलयोध नोंदला. 
गगता जैन :- 
 भॅडभ त्मात 40 टक्के रोकाॊना वेला कयताना कोयोना झारा आशे त ेतुम्शी वलवयता. 
भा. भशाऩौय :- 
 नाशी वलवयत . त्माच्मावठी ऩण आऩण ऩुढची अॊभरफजालणी कयामरा प्रळावनारा वाॊगगतरेरे 
आशे. ह्मा वलऴमालयती कोणीशी ह्मा दठकाणी याजकायण करु नमे कायण शा वलऴम ऑरयेडी 
गटनेत्माॊच्मा मभटीॊगभध्मे भॊजूय झारेरा आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भरा तेच फोरामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आऩरे ठयरेशी शोते . शा वलऴम भशावबेभध्मे घेऊन त्मारा कामोत्तय भॊजूयी द्मामची आशे . 
कोणाचा वलयोध अवेर तय वलयोध करु ळकता. भतदान घ्मामच ेअवेर तय भतदान घेऊ ळकता.  
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गगता जैन :- 
 भॅडभ वलयोध कोणी केरेरा नाशी. भग ततथे भतदान कव ेआरे. कोणी आयोऩ केरेरा नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे शा वलऴम वलांनुभते भॊजूय कयण्माॊत मेत आशे . वगचल भशोदम ऩुढच्मा वलऴमारा 
वुरुलात कया.  
प्रकयण क्र. 19 :- 
 भशाऩामरका कभाचाऱमाॊना ददलाऱी वणा तनमभत्त वानुग्रश अनुदान देणेव कामोत्तय भॊजुयी 
मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. 07 :- 

गुरुलाय दद.29/10/2020 योजी मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेतीर स्थामी, अस्थामी कभमचाऱमाॊना 
ददलाऱी मनमभत्तान े वानगु्रश अनदुान देण्माचा भशत्लऩणुम मनणमम भशाऩौय ज्मोत्स्ना शवनाऱे माॊच्मा 
अध्मषतेखारी भा. आमकु्त, भा. उऩभशाऩौय, भा. स्थामी वमभती वबाऩती, भा. वबागशृ नेत,े भा. 
वलयोधी ऩषनेते माॊच्मा उऩस्स्थतीत घेण्मात आरा.  

कोयोनाभऱेु भशानगयऩामरकेची आमथमक स्स्थती नाजूक झारेरी अवरी तयी कभमचाऱमाॊचे दशत 
रषात घेता त्माॊना वानगु्रश अनदुानात मॊदा लाढ न देता भागीर लऴी देण्मात आरेल्मा वानगु्रश 
अनदुानाच्मा धतीलयच मॊदाशी ददलाऱीची बेट देण्मात माली, अळी  आग्रशाची भागणी वबागशृ नेते 
प्रळाॊत दऱली केरी शोती. वदयशू भागणी एकभताने भान्म केल्माच े भशाऩौय ज्मोत्स्ना शवनाऱे माॊनी 
जाशीय करुन वदय प्रस्ताल भा. भशावबेच्मा कामोत्तय भॊजूयीस्तल ऩाठवलण्मात माला अवे वाॊगगतरे.  

तयी उक्त गोऴलाऱमात नभुद केल्मानुवाय भशानगयऩामरकेतीर आस्थाऩनेलयीर कामायत 
अगधकायी/कभाचाऱमाॊना गतलऴीच्मा भॊजूय यक्कभानुवाय वानुग्रश अनुदान देणेवाठी रु . 3,69,31,937/- 
(अषयी- तीन कोटी एकोणवत्तय राख एकतीव शजाय नऊळ ेवदोतीव भात्र ) खचा अऩेक्षषत अवून मा 
लऴीच्मा भॊजुय लावऴाक अॊदाजऩत्रकात यक्कभ रु .1.75 राख इतकी तयतुद आशे . मळषण भॊडऱातीर 
कभाचाऱमाॊवाठी यक्कभ रु. 38,01,546./- (अषयी – अडतीव राख एक शजाय ऩाचळ ेवेशचाऱीव भात्र ) 
खचा अऩेक्षषत अवुन मा लऴीच्मा भॊजुय अॊदाजऩत्रकात यक्कभ रु .20 रष इतकी तयतुद आशे . तवचे 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेत वशा . आमुक्त मा ऩदालय ळावनाकडून प्रतततनमुक्तीलय आरेल्मा 
अगधकाऱमाॊना ददलाऱी मनमभत्तान ेवानगु्रश अनदुान देण्मात माल.े 
 वफफ दद .29/10/2020 योजीच्मा इततलतृ्ताॊभध्मे वानुग्रश अनुदान देण्मावाठी कभी ऩडरेल्मा 
यक्कभेच ेऩुना:वलतनमोजन करुन कभाचाऱमाॊना भागच्मा लऴीप्रभाणे अनुदान देणेफाफतचा तनणाम घेण्मात 
आरेरा अवुन वदय इततलतृ्ताॊनुवाय भागीर लऴी प्रभाणे मा लऴी भशानगयऩामरका आस्थाऩनेलय तवेच 
प्रतततनमुक्तीलयीर अगधकायी /कभाचाऱमाॊना ल मळषक लगाावश कभाचाऱमाॊना वानुग्रश अनुदान देणेव शी 
भा. भशावबा कामोत्तय भॊजूयी देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  

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

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 20, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात लाशतुक तनमॊ त्रण कयणेकाभी लाशतुक 
वलबागाच्मा भदतीवाठी रापीक लॉडान ऩुयलठा कयणे काभाच्मा खचााव भान्मता देणे.  
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याकेळ ळाश :- 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापा त ळशयातीर लाशतुक तनमॊत्रण कयणाऱमा लाशतुक ऩोमरव 

वलबागाच्मा बयतीवाठी दयायोज 50 राकपक लॉडान ऩुयलठा करुन देण्मावाठी  कॊ त्राटदाय नेभरेरा अवुन 
त्माॊच्मा भापा त लाशतुक ऩोमरव वलबागाव राकपक लॉडान ऩुयलठा कयण्मात मेत आशे . वदय ऩुयलठा 
कयण्मात मेणाऱमा राकपक लॉडानची वॊस्था अऩुयी अवल्माने भशानगयऩामरकेभापा त जादा 25 राकपक 
लॉडान वदय भॊजुय दयाने ऩुयलठा कयणे काभी भा . स्थामी वमभती वबा दद .6/9/2019 ठयाल क्र .79 
अन्लमे भान्मता देण्मात आरेरी आशे . तथाऩी वदय भान्मता शी 6 भशीन्माॊकयीता अवल्माने ल वदय 
भुदत शी 10/3/2020 योजी वॊऩरेरी आशे . वदय राकपक लॉडानची आलश्मकता अवल्माने ऩुढीर 7 
भशीने कारालधी वाठी 25 लाढील राकपक लॉडान उऩरब्ध करु न देण्मावाठी भा . भशावबेची भान्मता 
घ्मालमाची शोती तथाऩी कोवलड-19 वॊचायफॊदी ल रॉकडाऊन भुऱे भा. भशावबा शोऊ ळकरी नाशी. वदय 
25 राकपक लॉडान ऩुयलठा कयणे काभी दद .11/03/2020 ते दद .10/10/2020 ऩमतं रु .55,12,500/- 
एलढा खचा झारेरा अवुन वदय खचााव कामोत्तय भान्मता देत आशोत.  

ऩयॊतु माऩुढे रापीक लॉडान नेभालमाच ेअवल्माव अथावॊकल्ऩात तयतुद झाल्मानॊतय प्रळावकीम 
ल आगथाक भान्मता घेलून नव्माने तनवलदा प्रकक्रमा कयण्मात माली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 भशाऩौय भॅडभ लाशतुक वलबाग को शभ वारो वार वे लॉडान देते आ यशे शै | क्मा वच भें 
उनको अबी बी जरुयत शै क्मा ? एैवा लाशतुक वलबाग का कोई ऩत्र अऩने ऩाव आमा शै क्मा की 
शभको लॉडान ददजीए| जो प्रथा वारो वार चरती आ यशी शै वारो वार वे लो रगाताय देते यशना ऐवा 
जरुयत नशी शै| अगय लाशतुक वलबाग का ऩत्र आऩके ऩाव आमा शै की शभ रोगो को लॉडान की जरुयत 
शै भशाऩामरका के तयप वे लॉडान ददमा जाए तो मश खचाा कयना दठक शै अदयव्शाईज लाशतुक वलबाग 
ऩोमरव वलबाग अफ कापी वषभ शो चकुा शै | मभया बाईंदय भें ऩत्र आमा शै क्मा भॅडभ लाशतुक वलबाग 
की तयप वे की नगयऩामरका के तयप वे शभको लॉडान ददमा जाए| शभाये ऩाव भॅन ऩालय कभ शै? 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आऩण ह्मा ठयालाभध्मे लॉडान देत नाशी . रयतवय आऩण म्शटरेरे आशे त्माॊनी 
रॉकडाऊनच्मा काऱाभध्मे 25 लाढील रापीक लॉडान शोते त्माॊचा ऩगाय आऩण कयतो . आता आऩण 
काम रापीक लॉडान देत नाशी.  
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 दऱली वाशेफ, तेलढे भरा कऱते की , आऩण त्माॊचा 5-6 भदशन्माॊचा ऩगाय देत आशेत . आगथाक 
प्रळावकीम भॊजूयी देत आशेत. ऩण खयी गयज आशे का ळशयारा लॉडान द्मामची? 
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळावनाभापा त खरुावा देत आशेत.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 मभया बाईंदय भशानगय ऩामरकेत लाशतुक ळाखेकड ेपक्त 70 ऩोमरव आशेत. त्माभुऱे आऩण 
त्माॊना त्माॊच्मा भागणी नुवाय 2010 ऩावून 50 रापीक लॉडान देत आशोत . दयम्मानच्मा काऱाभध्मे 
त्माॊची एकूण भागणी 150 ची शोती . आऩण त्माॊना कधी ददरे नाशीत . ऩयला ददलळीच भशाऩौयाॊच्मा 
अध्मषतेखारी लाशतुकची मभ टीॊग झारी . त्माच्माभध्मे त्माॊनी 50 च्मा व्मततरयक्त अजून 66 रापीक 
लॉडानची भागणी केरेरी आशे . तथाऩी आऩल्मा अथावॊकल्ऩात तयतुद नवल्माभुऱे आऩल्मारा ते देणे 
ळक्म शोणाय नाशी . त्माफाफत त्माॊना आऩण आधीच कऱवलरेरे आशे . आणण रापीक वलबागाच्मा 
भागणी नुवायच आऩण त्माॊना देत आशोत. आऩण स्लत:शून कुठरेशी काशी काभ कयत नाशी.  
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स्नेशा ऩाॊड े:- 
 भशाऩौय भॅडभ फयोफय कधी मभटीॊग झारी? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 6 तायखेरा ऩोमरव डी.वी.ऩी. शोते लाशतुक वलबागाच ेअगधकायी शोत.े  
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 त्माॊनी मरखीत भागणी केरी आशे का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 मरखीत 66 ची 50 + 66 ची भागणी आशे.  
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 ओके.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 खयतय शा वलऴम भॅडभ , कामोत्तय भॊजूयीवाठी आरेरा आशे . ऩैवे देऊन झारेरे आशेत . भॊजूयी 
झारेरी आशे. ऩैवे द्मामच ेफाकी आशेत पक्त भॊजूयी घ्मामची आशे . आमुक्ताॊनी आऩल्मा स्तयालय शा 
तनणाम घेतरा अवेर. कायण भशावबा झारी नाशी . भी आमुक्ताॊना प्रश्न वलचायतो आमुक्त भशोदम 
तुम्शी योज ह्मा यस्त्मालरुन मेता जाता तुम्शारा कधी शा लाडान रापीक कॊ रोर कयताना ददवरा आशे 
का? तनव्लऱ लॉडान रापीक शलारदायाॊच ेऩैवे गोऱा कयतात . ते करेक्टीॊग एजॊट आशेत . रापीक 
ऩोमरवाने आऩल्माकड ेभाॊग केरी दठक आशे भुॊफईच्मा धयतीलय वुध्दा लॉडान देण्मात आरेरे आशेत . 
त्माच धयतीलय मा ळशयाच्मा दशताभध्मे म्शणजे कुठेतयी रापीकरा आऱा घारण्मावाठी त्मारा तनमॊत्रण 
कयण्मावाठी वाशेफ आम्शी एकभताने शा रापीक लॉडानची भॊजूयी ददरी . ती भॊजूयी ददरी त्माचा उऩमोग 
काम शोत आशे भी स्ऩष्ट्ट बाऴेत फोरतो वाशेफ पक्त त्मा रापीक शलारदायाच ेकरेक्ळन एजॊट  त्माॊच े
काभ नाशी . रापीक लॉडान उबे याशतात त्माॊना फोरतात . गाड्मा राला आणण आम्शारा त्माच ेपाईन 
द्मा. त्मा पाईन बयण्माच्मा नालालयती भ्रष्ट्राचाय शोतो . रापीक ऩोमरव भाभा शा एक ळब्द जो आशे 
तो कॉभन आशे . वाशेफ त्माच्मा ऩमरकड ेजाऊन रॉकडाऊनच्मा काऱाभध्मे आऩण 25 रोकाॊना 
अततरयक्त 25 लॉडान ददरे. रॉकडाऊनभध्मे यस्त्मालयती गाड्माच नव्शत्मा. वॊचाय फॊदीभध्मे वाशेफ भरा 
एक वाॊगा ततथे बयऩूय ऩोमरव कभाचायी अवतानाशी आऩल्मारा अततरयक्त लॉडानची गयज कळी रागरी. 
खयतय शे आऩण कयतो तयी काम ठेकेदायाॊना ऩोवतो की ऩोमरवच्मा मॊत्रणेरा कुठेतयी त्मा रापीक 
लाल्माॊना त्मा ऩोमरव शलरदायाॊना त्मा लॉडानच्मा नालाने आऩण त्माॊना एजॊट देतो . करेक्टीॊगवाठी 
करेक्ळनवाठी वाशेफ शे त्माॊच ेकाभच कयत नाशी . कायण आ ऩण त्माॊना अगधकाय ळॊबय टक्के 
ऩोमरवाॊना ददरेरे आशेत . आम्शी त्माॊना कुठरी चौक लाटून ददरेरी नाशी . त्माॊना कूठरे षेत्र लाटून 
ददरेरे नाशी . काॉक्रीटच्मा यस्त्मालयती काभ चारू अवताना शोणाऱमा लाशतूकीची कोंडी शटलण्मावाठी 
आऩल्माकड ेऩोमरव शलारदाय नवतो . आम्शी लॉडान  भागगतरा नाशी . लॉडान नवतो कायण तो 
ऩोमरवच्मा अखत्मायीत आशेत . वाशेफ अळा ऩरयजस्थतीभध्मे म्शणजे आऩरा अगधकाय काम त्माॊच्मालय 
ते त्माॊना पक्त आऩण ददरेरेच आशेत . तुम्शी स्लत: शा तनणाम घ्मामच्मा आधी कायण शा ऩोमरवाॊचा 
वलऴम आशे . तुम्शी ददरेरी कामोत्तय भॊजुयी आम्शारा द्मामची आशे . ऩण शा वलऴम आऩल्मारा ऩुढे 
अवाच कयामचा अवेर कायण आऩण कुठेतयी भ्रष्ट्राचायारा भुबा देतो . माचा ऩामरकेकड ेकाशीच नाशी . 
तुम्शी भॊजूयी ददरी . कोवलडच्मा ऩरयजस्थतीभध्मे आम्शी तुम्शारा 100 टक्के अगधकाय ददरे शोते की 
तुम्शारा लाटेर ते मोग्म तनणाम घ्मा . तुम्शारा शा तनणाम मोग्म लाटत अवेर तय घ्मा . भात्र वाशेफ भी 
आज तुम्शारा वाॊगतो शे भाझ ेजे वॊबाऴण केरेरे आशे त्माच्मालयती फायकाईने नजय ठेला . ते खयोखय 
आऩल्मारा माची गयज आशे का ? आणण अवरी तय ऩोमरवाॊच्मा ताब्मात का देता . आऩल्मारा लॉडान 
कळारा ऩादशजे. रापीक तनमॊत्रण कयामरा ना का ऩोमरकेने त्माॊची जागा तनजश्चत कयाली आणण त्माॊना 
उबे कयाले. तो रापीक ऩोमरवाॊच्मा शातात ददल्मानॊतय तो पक्त त्माचा दरुुऩमोग शोतो. माच्मा ऩमरकड े
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काशीच नाशी. आऩल्मा काॉक्रीटच्मा यस्त्माॊच ेकाभ चारू आशे कोंडी शोते . नाल्माॊच ेकाभ चारू शोत. आशे 
कोंडी शोते यस्त्मालयती अवरेल्मा अनगधकृत गाड्मा उभ्मा केल्मा जातात त्माच्माभुऱे कोंडी शोत.े वाशेफ 
पेरयलारे आशेत त्माॊच्माभुऱे कोंडी माचा लाऩय आऩण फऱमाच ऩध्दतीने करु ळकतो ना . शा आऩल्मा 
भशाऩामरकेचा अथाव्मलस्थेचा बाग आशे. म्शणून वाशेफ भाझी आऩणारा वलनॊती आशे शा प्रकाय कयताना 
ह्मा वगळमा फाफीॊलय रष घारालो आणण तो करुन घ्माला. त्माची ऩुताता कयाली धन्मलाद.  
भा. भशाऩौय :- 
 श्री. याकेळ ळाश वन्भा . नगयवेलक माॊनी शा ठयाल केरेरा आशे . अजून कोणारा ठयाल 
भाॊडामचा आशे की शा ठयाल तुम्शारा भान्म आशे? वदयचा ठयाल वलाानुभत ेभॊजूय.  
प्रकयण क्र. 20 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात लाशतुक तनमॊत्रण कयणेकाभी लाशतुक वलबागाच्मा 
भदतीवाठी रापीक लॉडान ऩुयलठा कयणे काभाच्मा खचााव भान्मता देणे. 
ठयाल क्र. 08 :- 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभापा त ळशयातीर लाशतुक तनमॊत्रण कयणाऱमा लाश तुक ऩोमरव 
वलबागाच्मा बयतीवाठी दयायोज 50 राकपक लॉडान ऩुयलठा करुन देण्मावाठी कॊ त्राटदाय नेभरेरा अवुन 
त्माॊच्मा भापा त लाशतुक ऩोमरव वलबागाव राकपक लॉडान ऩुयलठा कयण्मात मेत आशे . वदय ऩुयलठा 
कयण्मात मेणाऱमा राकपक लॉडानची वॊस्था अऩुयी अवल्माने भशानगयऩामर केभापा त जादा 25 राकपक 
लॉडान वदय भॊजुय दयाने ऩुयलठा कयणे काभी भा . स्थामी वमभती वबा दद .6/9/2019 ठयाल क्र .79 
अन्लमे भान्मता देण्मात आरेरी आशे . तथाऩी वदय भान्मता शी 6 भशीन्माॊकयीता अवल्माने ल वदय 
भुदत शी 10/3/2020 योजी वॊऩरेरी आशे . वदय राकपक लॉडानची आलश्म कता अवल्माने ऩुढीर 7 
भशीने कारालधी वाठी 25 लाढील राकपक लॉडान उऩरब्ध करुन देण्मावाठी भा . भशावबेची भान्मता 
घ्मालमाची शोती तथाऩी कोवलड-19 वॊचायफॊदी ल रॉकडाऊन भुऱे भा. भशावबा शोऊ ळकरी नाशी. वदय 
25 राकपक लॉडान ऩुयलठा कयणे काभी दद .11/03/2020 ते दद .10/10/2020 ऩमतं रु .55,12,500/- 
एलढा खचा झारेरा अवुन वदय खचााव कामोत्तय भान्मता देत आशोत.  

ऩयॊतु माऩुढे रापीक लॉडान नेभालमाच ेअवल्माव अथावॊकल्ऩात तयतुद झाल्मानॊतय प्रळावकीम 
ल आगथाक भान्मता घेलून नव्माने तनवलदा प्रकक्रमा कयण्मात माली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्री. याकेळ ळाश  अनुभोदक :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 21, भदशरा बलन तमाय कयणे काभाफाफत तनणाम घेणे. 
डडम्ऩर भेशता :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वन 2020-21 मा लऴााच्मा भॊजूय अथावॊकल्ऩात भदशरा ल 
फारकल्माण फाॊधणेवाठी रु .3.00 कोटी यकभेची तयतुद कयण्मात आरेरी आशे . मभया बाईंदय ळशयाच्मा 
भॊजूय वलकाव मोजनेत भदशरा ल फार कल्माण बलनवाठी आयषण दळावलण्मात आरेरे नाशी.  
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात मभयायोड (ऩुला) कनाककमा बागात ॲ मभनीटी ओऩन 
स्ऩेवच्मा जागेलय भशाऩौय तनलावस्थान फाॊधण्मात आरेरा आशे . वदय भशाऩौय तनलास्थानात भशीरा 
बलन कयणे फाफत भा . भशाऩौय माॊनी ऩत्र ददरे आशे . वदय तनलावस्थानाच ेषेत्र 505.74 चौयव भीटय 
एलढे आशे. वदय तनलावस्थानाचा लाऩय वन्भाननीम भशाऩौयाॊभापा त कयण्मा त मेत नाशी. वदय इभायती 
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भध्मे अॊतगात फदर ल वुळोमबकयण केल्माव वदय इभायतीचा लाऩय भदशरा बलनावाठी कयता मेऊ 
ळकेर. वदय काभावाठी रु .89,11,213/- भात्र एलढा खचा मेणाय आशे . वदय खचााव प्रळावकीम ल 
आगथाक भान्मता देण्मात मेत आशे.  
 त्माचप्रभाणे ळशयात बव्म भदशरा बलन फाॊधण्मावाठी जागा भा. भशाऩौय ल भा. आमुक्त माॊनी 
तनजश्चत करुन भदशरा बलनाचा आयाखडा ल अॊदाजऩत्रक तमाय करुन मेणाऱमा खचााची यक्कभ 100% 
अनुदान म्शणून याज्म ळावनाकड ेभागणी कयण्मात माली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.   
ददऩीका अयोया :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका आणण गटनेत्मा ढलणताई आऩण फोरा.  
तनरभ ढलण :- 
 आता तुम्शी शा वलऴम काढामच्मा अगोदय भगाळी भरा दोन ळब्द फोरामरा द्मा म्शटर तुम्शी 
भरा फोरामरा ददरे नाशी. तुम्शी रगेच ऩुढचा वलऴम घेतरा.  
भा. भशाऩौय :- 
 वुरुलातीऩावून तुम्शीच फोरत आशेत.  
तनरभ ढलण :- 
 प्रत्मेक वलऴमालय भी फोरणाय आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 जे शात लय कयत आशेत त्माॊना भी फोरामरा देत नाशी तुम्शारा भी वॊधी देत.े  
तनरभ ढलण :- 
 फयोफय आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रत्मेक वलऴमालय तुम्शी फोरता. तयी ऩण म्शणतात आम्शारा फोरामरा देत नाशी.  
तनरभ ढलण :- 
 गटनेता म्शणून ऩषाची बुमभका भाॊडत.े  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा प्रकयण क्र. 21 फद्दर काशी फोरामच ेआशे का? 
तनरभ ढलण :- 
 भरा आय.टी.ओ वलऴमालयती फोरामच ेआशे. एक मभटीॊग राला. मभटीॊगरा ऩण आम्शारा फोरला 
ऩण आम्शारा फोरवलरे गेरे नाशी . आय.टी.ओ. ची मभटीॊग झारी तेव्शा आभच्मा ततथे लाशतुक कोंडी 
शोत.े यस्त्मालयती लाशने त्मा गल्रीभध्मे पामय त्रब्रगेड ॲ म्ब्मुरन्म जाऊ ळकत नाशी . ततथरी लाशने 
उचरा म्शणून आय.टी.ओ. रा रेटय ददरेरे आशे………. 
भा. भशाऩौय :- 
 आऩल्मा ऩदागधकाऱमाॊची कमभटी शोणाय आशे . त्मा कमभटीभध्मे वला गटनेते त्माभध्मे 
वन्भातनत अवतीर भशाऩौयाॊचा अगधकाय आशे कोणारा मभटीॊगरा फोरलामच ेकोणाफयोफय चचाा कयामची 
ळशयाच्मा दशताचा…………….. 
तनरभ ढलण :- 
 भॅडभ आम्शी रेखी भागणी केरी.  
भा. भशाऩौय :- 
 त्मावाठी आऩण कमभटी गठीत कयणाय आशोत.  
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तनरभ ढलण :- 
 भाझ ेएकच म्शणणे आशे आय .टी.ओ भागगतल्मा नॊतय आऩण जय भशाऩामर का ऩैवे ऩे कयते 
आणण लॉडान त्माॊना ऩादशजे ते आऩण त्माॊना देतो तय भग आऩण वला नगयवेलक अवू देत 
भशाऩामरकेच ेवदस्म आशेत.   
भा. भशाऩौय :- 
 आऩण त्मा कमभटीभध्मे ह्मा गोष्ट्टी ठयलू भॅडभ . आता नवलन प्रकयण आशे 21 नॊफय 
त्माच्माभध्मे वन्भा . नगयवेवलका डडम्ऩर भेशता भॅडभ ्  माॊनी आऩरे भत भाॊडरेरे आशे . त्माॊनी ठयाल 
केरेरा आशे . ददऩीका अयोया भॅडभ ने अनुभोदन ददरेरे आशे . भदशरा बलन तमाय कयणे काभाफाफत 
आऩल्मारा काशी वुचना कयामच्मा आशेत का? 
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, वगळमात ऩदशरा भा . वदस्म डडम्ऩरजीने 89 कयोड वाॊगगतरे आशे . आम्शारा 
गोऴलाया मभऱारा आशे. तो 89 राखचा मभऱारा आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ ते चकूुन 89 कयोड म्शटरे आशे ते 89 राख आशेत.  
गगता जैन :- 
 धन्मलाद. दवुयॊ ततथे आयषणाभध्मे आऩण भशाऩौय फॊगरा फाॊधरेरा आशे तय ते आयषण काम 
आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 मा वॊदबाात प्रळावनाने उत्तय द्माल.े  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ते आयषण नाशी ए .भ.ेडी. ओऩन स्ऩेवभध्मे तो वलकावकाकडून 2005 भध्मे टी .डी.आय च्मा 
भाध्मभातून फॊगरा फाॊधनू घेतरेरा आशे.  
गगता जैन :- 
 फय भग आता तुम्शी त्मालय 89 राखची जी भागणी केरी आशे त्मात नेभके आऩण फदर 
काम कयामचा आशे . ते काशी दळा वलरेरे नाशी. कुठे काम अडचण आशे ततथे तुभच ेनेभके काम ततथे 
कयामच ेआशे भदशरा बलनात तुम्शी ततथे काम काम ठेलणाय आशेत . भदशराॊना ततथनु काम मभऱणाय  
आशे काम मभऱणाय तळी थोडीळी कल्ऩना भॅडभ तुम्शी फोरलणाय गटनेत्माॊना फोरलणाय त्माॊच्मा फयोफय 
चचाा कयणाय कऱेरच.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भॅडभ ह्मा इभायतीच ेएकूण षेत्रपऱ 505 म्शणजे जलऱ जलऱ 5 शजाय 200 स्क्लेअय 
भीटयचा फॊगरा आशे. ग्राऊॊ ड प्रव दोन भाळमाॊचा त्माच्माभध्मे आऩण तऱ भजल्मालयती भा. वबाऩती 
भदशरा फारवलकाव आणण उऩवबाऩती एकूण 6 शॉर आशेत. ऩदशरा आणण दवुया भध्मे 6 शॉर आशेत. 
ततकड ेआऩण रेतनॊग वेंटय केरे आशेत . भदशरा ल फारवलकाव वलबागाअॊतगात जे -जे उऩक्रभ याफलणाय 
त्मावाठी प्रमळषण कें द्र आऩण ते ठेलरेरे आशेत . त्माच्माभध्मे आऩण वलवलध कामाक्रभ प्रमळषण ततथे 
आमोजजत कयणाय आशोत. एकूण 6 शॉर शोतात. अळाप्रकाये ह्मा काभावाठी आऩण खचा कयत आशोत.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भी काम म्शणते भशाऩौय तनलाव भशाऩौयाॊच्मा लास्तव्माव घय आशे फॊगरा आशे 
की काम आशे? भशाऩौय तनलाव ळशयाची ळान आशे आणण भशाऩौय तनलाव तमाय व्शामच ेअवेर  त्माचा 
नॊतय दवुयी गोष्ट्ट भशाऩौय तनलावाफयोफय तुम्शी भुख्मभॊत्री वाशेफ  त्माच्मा वभोय जे व्शा तनलेदन ददरे 
आभदाय गगता जैन भॅडभने त्मालेऱी त्माॊनी वाॊगगतरे त्माच्मावाठी जे रागेर ते पॊ ड द्मामरा तमाय 
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आशे भग जय ततकडून मभऱत अवेर व्मलजस्थत लेगऱ अवे भदशरा बलन आऩण तमाय कयाले . तुम्शी 
तो तनधी लाऩया. ऩण भशाऩौय फॊगरा आज ना उद्मा ऩुढच्मा भशाऩौय मेईर तो ततथे याशू ळकतो.  
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 भशाऩौय भॅडभ भशाऩौय फॊगरा मभया बाईंदय की ळावन शै औय भशाऩौय फॊगरे भें भशाऩौय यशते 
शै| उनकी मभटीॊग शोती शै उनके औय कुछ बी ळडे्मूर नगयऩामरका वे रयरेटेड यशते शै लशाॉ ऩे शोते शै | 
आऩ उव फॊगरे भें यशने नशी गए तो अगरा भशाऩौय कोई शोगा उ वको अगय जरुयत यशेगी तो क्मा 
कयेंगे| मश भशाऩौय फॊगरे को ककव काभ के मरए शभ मुज कयेंगे| मश भशाऩौय फॊगरे को ककव काभ के 
मरए शभ मुज कयेंगे मश धोयणात्भक तनणाम शै | इव ऩय फीना तनणाम मरए शभ रोग ऐवे कुछ काभ 
कय वकते शै क्मा ? औय दवुयी गचज भदशरा बलन फनाके शभ रोग मवपा  प्रमळषण शी देंगे उवऩे 
भदशराओ को लो काभ तो शभ येट ऩे ळॉऩ रेके जगश जगश ऑरयेडी चारू ककए शुए शै | भदशरा बलन 
अगय ळशय भें फनता शै तो भदशराओ को लशाॉ वे कुछ पामदा शोना चादशए कुछ योजगाय को उनकी 
तनभीती शोनी चादशए तो उवका कुछ मुज शै | मवपा  शभ रेतनॊग देंगे तो रेतनॊग तो शभायी वारो वे चारू 
शै| येट ऩे शभ ळॉऩ रेते शै औय रेतनॊग देते शै भदशराओ को तो भशाऩौय फॊगरे का नुतनीकयण कयके 
उवऩे भदशरा बलन फनाने की आलश्मकता कयके उवऩे भदशरा बलन फनाने की आलश्मकता भुझ ेनशी 
रगती शै औय भदशरा बलन के मरए शभने ऩशरे बी ठयाल ककमा शुआ शै | उव जगश ऩे भदशरा बलन 
शभ फडा फनाने जा यशे शै तो भेयी ऐवी याम शै की इव भशाऩौय फॊगरे को उवभें भदशरा बलन 
तात्ऩुयता अगय देना शै एक दो वार के मरए दठक शै रेककन अगरा भशाऩौय कोई यशेगा औय उवको 
फॊगरे की जरुयत यशेगी तो उव लक्त क्मा शोगा| 
तनरभ ढलण :- 
 फयाफय शै| 
तनरा वोंव :- 
 भशाऩौय भशोदम, फशुत फशुत धन्मलाद. वफवे ऩशरे भें आऩका अमबनॊदन कयना चाशूॉगी को जो 
कामा कई वारो वे प्ररॊत्रफत था आऩने उवभें एक ळुरुलात दी औय जो तनलावस्थान था आऩके शक्क 
का स्थान था भशाऩौय भशोदम तो भैं आऩका फशुत फशुत अमबनॊदन करुॊगी | मभया बाईंदय के वबी 
भदशराओ की तयप वे रेककन भेया आऩवे एक तनलेदन शै औय एक जैवे आऩण जानते शै प्रधानभॊत्री 
जस्कर इॊडडमा कौळल्म मोजना शभाये ऩुये मभया बाईंदय भैं एक बी वेंटय नशी शै | तो भेया आऩवे 
तनलेदन शै की उव वेंटय को बी इवभें वभालेळ कयने के मरए प्रकक्रमा ळुरु की जाए | एक औय भेया 
अनुयोध शै की जैवे की भशाऩौय औय तनलास्थान शै जैवे अबी आऩ भदशराओॊ को मरए वभवऩात कय 
यशे शै बवलष्ट्म भें शभ चाशेंगे की आऩ शी भशाऩौय फने रेककन अगय ककवी कायणलळ  कोई बी भशाऩौय 
शोता शै तो मश भदशराओने मरए स्थामी प्रोजव्शजन नशी शोगा | तो रास्ट टाईभ जो आयषण शभने 
इॊडीऩेंडने्टरी भदशरा बलन के मरए ददमा था लश आयषण भें क्मा ददक्कत शै मा उवे क्मों फदराल 
ककमा गमा इवऩे थोडा स्ऩष्ट्टीकयण शभें प्रळावन की तयप वे मभरे तो वभजने भें वशी शोगा| 
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळावनाच्मा भाध्मभातून त्माफाफत खरुावा द्मा.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩ यलानगीने फोरतो गेल्मा लऴीच्मा फैठकीभध्मे आयषण क्र . 246 भध्मे 
भदशरा बलन तवेच भशाऩौय बलन फाफतचा एक वलऴम आरा शोता आणण ठयाल ऩण झारा शोता . 
तथाऩी आऩको वलकाव तनमॊत्रण तनमभानुवाय भैदानाच ेआयषणाभध्मे ते अराऊड नाशी अनुयोध नाशी 
आशे त्माभुऱे आऩल्मारा ततकड ेते भदशरा बलन घेता आरेरे नाशी.  
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तनरा वोंव :- 
 भशाऩौय भशोदम भॅडभ इव वलऴम ऩे प्रळावन वे कशना चाशूॉगी की जफ कोई ठयाल ऩाव शोता 
शै तो भुझ ेरगता शै की इतने वाये जनप्रतततनधीमो के वभथान वे औय प्रळावन की ऩुयी वभज वे 
शोता शै| तो मश तो फडी ददळाबूर शै वबी भदशराओ की एक उम्भी द देना की लशाॉ ऩे ऩाव शो वकता 
शै औय आज मश कशना की लशा टेक्नीकरी नशी शो वकता तो क्मा शभ फीना ककवी टेजक्नकरी 
नॉरेज के मरए ऩाव कयते शै ? क्मा शभ मशाॉ ऩे जनप्रतततनधी प्रळावन त्रफना ककवी नॉरेज के ठयाल 
ऩाव कयता शै उव लक्त इव फाये भें इवका सान क्मो नशी मरमा जाता ? इव वलऴम भें मश टेक्नीकर 
ऩॉमवफर शै नशी शै नगययचना शो मा प्रळावकीम अगधकायी शो उवकी लक्त इव वलऴम भें जानकायी 
क्मों नशी देते | क्मा शभ जनप्रतततनधी शै शभें फशुत वुनना ऩडता शै की याजतनतीक पामदे के मरए 
मवपा  एक प्रचाय शोता शै तो मश आषेऩ नशी शोना चादशए| कशी ना कशी ककवी ना ककवी की वभज के 
कायण आज 246 गाडान भतरफ मश कई लक्त वे भदशराए उव जगश ऩे अऩना बलन देखना चाशती 
शै की इॊडीऩेन्डेंट मभया बाईंदय को बलन मभरे | एक अस्थामी जो बी आऩ तनलास्थान  मुज ऩव कयके 
भदशराओ को वभवऩात कय यशे शै लश वशावी कदभ शै | रेककन लश कदभ आनेलारा शभ भशाऩौय 
अठाएगा मा आनेलारी शय वत्ता उठाएगी मा आगे बी मश शोगा इवका एक इॊडीऩेन्डेंट ऩयभनन्ट 
वोल्मुळन नशी शै | तो आम अप्रेमळएटरी वफ ऩयभनन्ट वोल्मुळन ददमा जाए औय एक भदशराओ को 
शभेळा एक टेम्ऩययी प्रोव्शीजन नशी फल्की ऩयभनन्ट उनका शक्क का बलन मभरना चादशए | रेककन भें 
आऩके इव कदभ को एक फाय कपय ददलारी का उऩशाय के रुऩ भें इवको फशुत फशुत अमबनॊदन कयती 
शूॉ| प्रळावन वे चाशूॉगी की ऐवी जानकायी उनको ऩशरे क्मों नशी थी| 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका ढलण ताई, वन्भा. नगयवेवलका स्नेशा ऩाॊड ेताई तवेच वन्भा . नगयवेवलका 
तनरा वोंव माॊ नी भदशरा बलन तमाय कयणे मा काभाफाफत चचाा केरी आता शा वलऴम ह्मा 
वबागशृाभध्मे आणण्माच ेकायण फाकी मभया बाईंदय भशाऩामरका षेत्राभध्मे मभयायोड ऩूला कनाककमा मा 
बागाभध्मे ॲभेतनटी ओऩन स्ऩेवच्मा जागेलय भशाऩौय तनलावस्थान फाॊधण्मात आरेरे  आशे. त्मारा 14 
लऴााऩावून वदय तनलावस्थान फॊद आशे . त्मालेऱेरा भी भशाऩौय झारी त्मा लेऱेरा ते तनलावस्थानाभध्मे 
भी यशाले अळी अनेकाॊची इच्छा शोती भी जाऊन ऩाशणी केरी ऩयॊतु भाझ ेकुटुॊफ छोटे आशे . एलढ्मा 
भोठ्मा फॊगल्माभध्मे भरा ततथे याशणे मोग्म लाटरे नाशी आणण 14 लऴााऩावून तो तनलावस्थान का फॊद 
ऩडून आशे माफाफत वलचायणा केरी . एकशी भशाऩौयने ऩूलीच ेजे भशाऩौय झारे त्माॊनी त्मादठकाणी 
याशण्मावाठी वॊभती दाखलरी नाशी माकयीता त्मा लास्तुरा जो तनधी रागरेरा आशे जी लास्तु फनरेरी 
आशे त्माचा मोग्म लाऩय झारा ऩादशजे . म्शणून मा दठकाणी भदशराॊवाठी आऩण वलाजण  काशीतयी 
चाॊगरे कयण्माचा प्रमत्नाभध्मे अवतो आणण आऩरी ती इच्छाशी आशे . भदशरा नगयवेवलका आशेत , 
नगयवेलक वुध्दा आशेत नगयवेलकाॊना वुध्दा नेशभीच भदशराॊना ऩाठीॊफा यादशरेरा आशे . त्माॊची ताकद 
वुध्दा भदशरा नगयवेवलकाॊना ककॊ ला भदशरा प्रतततनधी भदशरा कामाकताा माॊच्मा ऩाठीळी  अवेर आणण 
त्माभुऱे भाझा वला नगयवेवलकाॊची चचाा करुन ककॊ ला त्माॊचा ऩत्रव्मलशायनुवाय भरा अवे लाटते की 
फऱमाचळा वाभाजजक कामाकत्माा वाभाजजक भॊडऱे , भदशरा भॊडऱ शी आशेत . त्माॊनी भाझ्माकड े
ऩत्रव्मलशाय केरा शोता की भदशरा बलन मभया बाईंदय ळशयाभध्मे झारे ऩादशजे काय ण ह्मा कोयोनाच्मा 
कायकका दीभध्मे आऩण ऩादशरे की आऩल्मारा घयाभध्मे यशाले रागरे . वला कुटुॊफारा घयाभध्मे यशाले 
रागरे आणण त्मा ऩरयजस्थतीभध्मे आऩल्मा कुटुॊफारा ककती शराकीतून जाले रागरे शे प्रत्मष आऩण 
ऩादशरेरे आशे. भग तो श्रीभॊत अवु दे ककॊ ला गयीफ अवु दे आज जे व्शा कोयोना कभी झारा त्मा लेऱेरा 
आऩल्मा घयाभध्मे अडचण आगथाक ऩरयजस्थती माची टॊचाई प्रत्मेकारा बावु रागरी कुटुॊफ कवे चारलाले 
शी ऩरयजस्थती आज वॊऩूणा ळशयाभध्मे तनभााण झारी . त्मा लेऱेरा घयाभध्मे कुटुॊफ प्रभुख म्शणून स्त्री 
आणण ऩुरुऴ शे दोन भशत्लाची व्मक्ती अवतात. अळा ऩरयजस्थतीभध्मे जेव्शा नलऱमाची नोकयी गेरी त्मा 
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व्मक्तीची नोकयी गेरी. घयाचा प्रभुखाची नोकयी गेरी त्मालेऱेरा त्मा भदशराॊना आधाय कोण देणाय त्मा 
कुटुॊफारा कोण आधाय देणाय शा त्रफकट प्रश्न वलांवभोय उबा याशीरा . अळा ऩरयजस्थतीभध्मे अगय ती 
भदशरा प्रमळक्षषत अवती ती भदशरा स्लत :च्मा ऩामालय उबी अवरी तय त्मा कुटुॊफचा बाय ती उच ू
ळकरी अवती अळी जस्थती आऩणारा ह्मा कोयोनाचा वऩयेडभध्मे वुध्दा जाणलरी. आता शा प्रश्न ऩडतो 
की शी ऩरयजस्थती जय शी अवेर ऩुढीर मेणाऱमा बवलष्ट्माभध्मे कुठराशी प्रवॊग ह्मा मळलाम लाईट प्रवॊग 
आरा त्मा  लेऱेरा प्रत्मेक व्मक्तीरा त्मा ऩरयजस्थतीचा त्मा वॊकटाचा वाभना कयता आरा ऩादशजे 
म्शणून मा ळशयातीर इतक्मा भदशरा आशेत त्मा वषभ झाल्मा ऩादशजेत . त्मा प्रमळक्षषत झाल्मा 
ऩादशजेत. त्मा उद्मोजजका झाल्मा ऩादशजेत त्मा व्मलवातमका झाल्मा ऩादशजे . अवे भरा आणण त्मा 
कोणी भागणी केरी त्मा वलांना लाटत अवेर . भाझ्मा इथे वन्भा . नगयवेवलका बगगनी आशेत त्मा 
वलांची प्राभाणणक इच्छा आशे की भदशरा बलन शे झारच ऩादशजे . ऩयॊतु ह्मा कें द्राचा याज्माच्मा ज्मा 
मोजना मेतात त्मा आऩण भदशराॊऩमतं ऩोशचलू ळकत नाशी . प्रळावनने अततळम चाॊगल्मा मो जना 
भदशराॊवाठी तवेच याज्मळावनाकडून वुध्दा चाॊगल्मा मोजना भदशराॊच्मा आरेल्मा आशेत . ऩयॊतु 
भदशराॊऩमतं त्मा ऩोशचत नाशी . त्मा ऩोशचलताना प्रळावन कुठेतयी कभी ऩडते आणण त्माभुऱे 
त्माॊच्माऩमतं त्मा मोजना ऩोशचत नाशी त्माचा राब ते घेऊ ळकत नाशी भरा अवे लाटते की जय 
आऩण भदशरा बलन फाॊधरे तय त्मादठकाणी एखादे एक णखडकी आऩण ठेलरी तय वयकायच्मा मोजना 
त्माॊच्माऩमतं ऩोशचलू ळकतो . तवेच भशाऩामरकेच्मा भाध्मभातून भदशराॊवाठी ज्मा आशेत त्माचा शी 
मोग्म लाऩय आऩण करु ळकतो आणण भदशरा वषभीकयण कयण्माचा प्रमत्न आऩण त्मादठकाणी करु 
ळकतो. तवेच फचत गट आऩल्मा मभया बाईंदय ळशयाभध्मे फशुवॊख्म आशेत . ऩयॊतु फचत गटाचा 
भाध्मभातून चाॊगरा उऩक्रभ ह्मा ळशयाभध्मे याफलरा गेरा ऩादशजे. त्माॊना चाॊगरे एक उद्मोजक आऩण 
फनवलरे ऩादशजे . त्माॊना फाजायऩेठ मभऱलून ददरी ऩादशजे ह्मावाठी ळावनाच्मा फशुवॊख्म गाईडराईन्व 
आशेत. त्मा गाईडराईन्वचा लाऩय आऩण ह्मा भदशरा बलनाच्मा भाध्मभातून करु ळकतो . शे जे फचत 
गट आशेत त्माॊना त्मा एका दठकाणी वाभाईकऩणे कामा कयण्माव आऩण एक भागा देऊ ळकतो . अवे 
भरा लाटेर आणण ज्मा काशी मोजना प्रळावनाच्मा भाध्मभातून त्मा दठकाणी कयत आशेत आणण 
त्मावाठी आऩण वला जण त्माॊना भदत करु अळी अऩेषा भी तुभच्माकडून कयते आणण याशीरा प्रश्न 
नवलन भशाऩौयाॊचा आता तय अडीच लऴा शे भाझ ेआशेत तोऩमतं भी भशाऩौय आशे भरा भशाऩौय तनलाव 
वध्मातयी नको आशे आणण भी काशी घेणाय वुध्दा नाशी . ऩयॊतु मेणाऱमा भशाऩौयाॊच ेनुकवान वुध्दा 
आऩल्मारा कयामच ेनाशी . त्मा भशाऩौयाॊवाठी नवलन तनलावस्थान ॲ मभतनटी ओऩन स्ऩेवच्मा जागेलय 
भशाऩामरकेरा तनधी न रागता आऩल्मारा कयता आरा त्माचा प्रमत्न वुध्दा भी रलकयच कयणाय आशे 
आणण प्रळावनाच्मा भाध्मभातून अळा ककती जागा आशेत त्मादठकाणी वुॊदय अवे भशाऩौय तनलावस्थान 
फनेर आणण ज्माच ेगौयल आऩल्मा वॊऩूणा मभया बाईंदय ळशयारा शोईर अळी जागा वुध्दा आऩण ळोधनु 
त्मा दठकाणी भशाऩौय तनलावस्थान वुध्दा आऩण कयणाय आशोत . भा. आभदाय वयनाईक वाशेफ माॊनी 
वुध्दा माफाफत ळुबेच्छा ददरेल्मा आशेत की भदशरा बलन शे तमाय झारे ऩादशजे आणण त्मावाठी 
भशाऩौय म्शणून भी जी जे ऩाऊर उचररे त्मारा त्माॊनी आमळलााद ददरेरा आशे . तवेच त्माॊनी शी 
वुचना भरा केरी शोती की ॲ मभतनटी ओऩन स्ऩेवच्मा जागेलय भशाऩौय तनलावस्थान आऩण फाॊधाले तय 
ते शी आऩण भान्म कयत आशोत . तवेच भा. भुख्मभॊत्री वाशेफ माॊना वुध्दा आऩण त्मा कामाक्रभाभध्मे 
नवलन भदशरा बलन फाॊधाले मावाठी भा . आभदाय गगता जैन माॊनी शा वलऴम भाॊडरा शोता . त्मावाठी 
भुख्मभॊत्रमाॊनी वुध्दा वकायात्भकता दाखलरी शोती शी जागा आताची भशाऩौय तनलावस्थानाची जागा 
छोटी आशे . ऩयॊतु ळशयाभध्मे बव्म भदशरा बलन फाॊधण्मावाठी जागा आऩण ऩाशणाय आशोत आणण 
त्माचा आयाखडा त्माॊ च ेअॊदाजऩत्रक तमाय करुन मेणाय खचााची यक्कभ शी आऩण ळावनाकड े 100 
टक्के अनुदान म्शणून प्रस्ताल तमाय करुन ऩाठलणाय आशोत मावाठी वन्भा . आभदाय दोन्शी जे 
आऩल्मा मभया बाईंदय ळशयाच ेआशेत वन्भा . खावदाय, ऩारकभॊत्री आणण वला नगयवेवलका , नगयवेलक 
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माॊचा ऩत्रव्मलशाय त्मादठकाणी आऩण देणाय आशोत आणण तवा प्रस्ताल ळावनाच्मा भाध्मभातून भॊजूय 
करुन आऩण बव्म स्लरुऩाभध्मे ऩुढे मेणाऱमा बवलष्ट्माभध्मे भदशरा बलन फाॊधण्माचा नक्कीच प्रमत्न 
करु आणण भरा अवे लाटते की वध्मा तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाभध्मे ऩयॊतु न थाॊफता आऩण शे भदशरा बलन 
मा ळशयाभध्मे वुरु कयाले . जेणेकरुन आऩल्मा ज्मा काशी भदशरा आशेत बगगनी आशेत त्माच्मावाठी 
आऩण एक चाॊगरा उऩक्रभ मा मभया बाईंदय ळशयाभध्मे करु अवे भरा लाटत.े  
तनरभ ढलण :- 
 भदशरा बलन शे झारेच ऩादशजे . ऩयॊतु भदशरा बलन अवे फनला बव्म ददव्म फनला की 
त्माच्माभध्मे त्माॊना रघुउद्मो आ णण इतय वुवलधा देखीर पक्त रेतनॊग देलून न थाॊफता इतय वुवलधा 
रघु उद्मोग कयण्मावाठी देखीर त्माॊना त्मा बलनभध्मे वॊधी मभऱारी ऩादशजे अळा ऩध्दतीने भदशरा 
बलन आऩण ऩूणा प्रोजेक्ट तमाय कया आणण त्मानुवाय ऩुढे जा आम्शी तुभच्मा फयोफय आशोत.  
भा. भशाऩौय :- 
 ताई तुभची वचुना ह्माभध्मे नक्कीच घेण्मात मेईर.  
रयटा ळाश :- 
 भदशरा बलन का जो वलऴम आज शभाये भशावबा भें आमा शै , उवके मरए वफवे ऩदशरे भैं 
शभाये भाजी आभदाय नयेंद्र भेशताजी को ढेय वाया धन्मलाद देना चाशूॉगी क्मोंकी उन्शोंने भदशराओ के 
काभ ककमा शै| 
भा. भशाऩौय :- 
 ह्मा वलऴमारा कोणाचा आषेऩ आशे का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ खय तय भदशरा बलनच्मा ठयालारा वलयोध कयणाय तयी कवा , भदशराॊच्मा 
ठयालारा वलयोध कयामरा एलढी ताकद नाशी . भात्र फदशणी आशेत . भाता आशेत त्माॊचा कवा वलयोध 
कयणाय. भशाऩौय भॅडभ, भाझी पक्त तुम्शारा आऩरा भशाऩौय तनलावस्था न जो आशे त्माच्मालय तुम्शी 
भदशरा बलन कयामचा जो रुऩाॊतय कयामचा जो वलऴम आणरेरा आशे त्माच्माभध्मे काशी त्रटृ्मा अळा 
आशेत उद्मा आऩल्मारा वभावलष्ट्ठ आयषणाभध्मे दवुयी जागा उऩरब्ध झारी ककॊ ला नाशी झारी त्मारा 
ककती अलधी रागणाय आशे ते वाॊगता मेत नाशी . खाॊत्रफत वाशेफ मा ची ळाश्लती देऊ ळकतात का 
ऩुढच्मा लऴााभध्मे ऩुढच्मा भशाऩौय शोईऩमतं तुम्शारा जागा प्राप्त शोईर . ऩुढचा मेणाया भशाऩौय भरा 
तनलावस्थान ऩादशजे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आऩण प्रमत्न करुमा वला जण मभऱून.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , प्रमत्न कयणे आणण एक लास्तु आऩल्माकडे  अजस्तत्लात अवताना त्माचा 
रुऩाॊतय कयणेभध्मे पयक आशे म्शणजे उद्मा एक भशाऩौय झारा तो म्शणारा की भाझ्मावाठी एक 
लास्तु ऩादशजे ककॊ ला भरा जागा ऩादशजे. भशाऩौय तनलावस्थान ऩादशजे तय त्मारा शोल्डभध्मे ठेलामचे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩूलीऩावून झारा अवता भग त्मा तनलावस्था नाचा लाऩय वला भशाऩौयाॊनी केरा अवता तय 
आऩण त्माच्माभध्मे शा वलऴम घेतरा नवता ऩयॊतु वध्माच्मा ऩरयजस्थतीभध्मे आऩण ऩादशरे की त्मा 
तनलावस्थानाचा लाऩय शोत नाशी ती लास्तु अळीच ऩडून आशे . ऩण जय त्मा लास्तुचा वदउुऩमोग झारा 
तो ऩण भदशराॊच्मा काभावाठी ककॊ ला उद्मोजक फनण्मा वाठी वषभीकयणावाठी भदशरा बलन शे ददव्म 
स्लरुऩात आणण भोठ्मा स्लरुऩात बयामचॊ आशे त्माकरयता वगऱे आऩण प्रमत्नळीय याशणाय आशोत . 
भशाऩौय तनलावस्थानाची जागा शी आऩण ऩाशणाय आशोत की जजचा लाऩय इतय मेणाये भशाऩौय……………… 
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जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भाझा ह्मा वलऴमाभध्मे तुभचा त्मा वलऴमारा वलयोध भी कयत नाशी…………. 
भा. भशाऩौय :- 
 तुभचा ह्मा वलऴमाकरयता नवलन ठयाल आशे का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भाझी ळॊका आशे की उद्मा शा वलऴम नाशी झारा वभालेळ आयषणाभध्मे आऩल्माकड ेजागा 
तोऩमतं प्राप्त नाशी झारी तय भशाऩौयाॊना तुम्शी फ्तरॅटभध्मे ठेलणाय? लास्तु तमाय झारेरी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा ळॊका आशे ना. ऩॉणझदटव्श फोरमूा ना.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आऩरी एक लास्तु तमाय झारेरी आशे . त्माच ेरुऩाॊतय कयामरा 90 राख रुऩमे खचा कयणाय . 
त्माच्मा ऐलजी भशाऩौय भॅडभ आऩण आता 4 ददलव आणी जो जव्शडीओ कॉन्पयन्वच्मा  भाध्मभातून 
दशॊद ुरृदम वम्राट फाऱावाशेफ ठाकय उद्घाटन वभायॊबाभध्मे उदधलजी ठाकये वाशेफाॊच्मा वभोय प्रस्ताल 
भाॊडण्मात आरा आणण त्माॊनी ळाश्लती ददरी की तुम्शी एक चाॊगरा आयाखडा तमाय कया . भदशरा 
बलन तो भाझा वभष आणा भी त्मारा भॊजूयी देतो . आणण त्मारा तनधी ळावनाचा देतो अळाप्रकाये 
वलचाय केरा ऩादशजे. अळी भाझी बुमभका अवणाय. 
भा. भशाऩौय :- 
 भशाऩौय तनलावस्थानारा जय भी भान्मता ददरी की भरा ततथे याशामच ेआशे तय 70 राखाचा 
खचा दरुुस्ती खचा प्रळावनाच्मा भाध्मभातून भरा दाखलरा शोता.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 70 राख रुऩमे? चाॊदीच्मा वलटा रालामच्मा आशेत का.  
भा. भशाऩौय :- 
 70 राख रुऩमे खचा प्रळावनाने त्मा काभावाठी करु नमे चाॊगल्मा काभावाठी कयाले त्मा 
दठकाणी भदशरा बलन फनाले अळी  काशी वाभाजजक भॊडऱे , भदशरा भॊडऱ माॊची भागणी वुध्दा शोती . 
भदशरा बलनचा तो आऩण वलऴम घेणाय आशोत ऩुन्शा तो वलऴम मेईर.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आज तायखेऩमतं प्रमळषण जो आशे जो प्रकाय आशे तो चारत यादशरेरा आशे आणण तो भदशरा 
फारकल्माणच्मा भाध्मभातून शोतो. आमुक्त ् भशोदम शा वलऴम. 
भा. भशाऩौय :- 
 तो एकच उदे्दळ नाशी . केलऱ प्रमळषण शाच उदे्दळ नाशी कें द्र ळावन आणण याज्म ळावनाच्मा 
फशुवॊख्म मोजना आशेत . ज्मा आऩल्माकडून याफवलल्मा जात नाशीत . त्माच ेभागादळान आऩल्मा 
भदशराॊना मभऱत नाशी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम , शा वलऴम वेन्वीटीव्श अवरा तयी भरा अवे लाटते आऩण त्माचा तनणाम 
मोग्म ऩध्दतीने घ्माला . आमुक्त वलोऩयी भरा लाटते वषभ आशेत . ह्मा वलऴमालय तनणाम घेण्मावाठी 
आभचा वलयोध नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 आऩल्मा भदशराॊना भदशराॊनी तमाय केरेल्मा लस्तु त्मा फाजायऩेठेभध्मे गेल्मा ऩादशजेत . त्मा 
ऩध्दतीने आऩण प्रमळषण त्माॊना देणाय आशोत. त्माॊना उद्मोजजका कयणे शा आऩरा उदे्दळ आशे.  
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जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , तुभचा उदे्दळ चकुीचा आशे . तुम्शी वुॊदय तुभच ेतनलेदन केरेरे आशे . तुभच्मा 
बालनाॊळी भी वशभत आशे . ते केरेच ऩादशजे पक्त भशाऩौय तनलाव एक लास्तु तमाय झारेरी आऩण 
त्माच ेरुऩाॊतय कयामरा 90 राख रुऩमे आता खचा कयत आशोत.  
भा. भशाऩौय :- 
 बयऩूय लऴा ते ऩडत याशणाय वाशेफ . जोऩमतं भी भशाऩौय आशे तोऩमतं भी ततथे जात नाशी 
याशामरा. आता शे 7 भदशने तय गेरेच आता दोन लऴा ऩडून याशाले अळी तुभची इच्छा आशे का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय त्माचा उऩमोग तुम्शी अभ्मामवकेभध्मे करु ळकतात . ग्रॊथारम तात्ऩुयते तु म्शी तमाय 
कया. ती लास्तु अवु द्मा . त्मा लास्तुरा भरा लाटते त्माच्माभध्मे अॊतगात फदर करु नका अवे भाझ े
भत आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 काशी फदर शोणाय नाशी पक्त आतभध्मे जे यॊगयॊगोटी ककॊ ला व्मलजस्थत ऩण ककॊ ला त्माच ेशॉर 
लगैये डडजाईन एलढच केरे जाईर. त्मा लास्तुरा आऩण छेडछाड कयत नाशी.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका डडम्ऩर भेशता भॅडभ , माॊनी शा ठयाल लाचरेरा आशे आणण ददऩीका अयोया 
माॊनी अनुभोदन ददरेरे आशे.  
तनरा वोंव :- 
 भशाऩौय भशोदम जरुयी वुचना ठयाल भें ॲ ड कयनी शै | आऩवे तनलेदन शै भदशराओ के दशत भें 
भदशराओ के वन्भान भैं एक जरुयी वुचना शै | जैवा की अगधकायी खाॊत्रफतजीने फतामा की ऩशरे वला 
वशभती वे शभी रोगोने शभ वबी रोगोने प्रस्ताल ऩाव ककमा था जजव आयषण का तो शभ वबी 
वाषी शै की मभया बाईंदय भशाऩामरका भें वशी प्रस्ताल वलकाव कामा को अमाभ देने के मरए शभने 37 
ककमा शुआ शै| तो भदशरा बलन औय भशाऩौय बलन दोनो के मरए शभ शी रोगो ने ऩरयमोजना फनाई 
थी एक आयषण को तनधाारयत ककमा था औय फशुभत वे ऩाव ककमा था | तो भैं चाशती शूॉ की वुचना 
ॲ ड की जाए की शभ वबी फशुभत वे उवभें 37 रेकय आए औय लशाॉ ऩय जो आऩका वऩना शै जो 
वबी रोगो की वशभती शै लशाॉ  ऩय भदशरा बलन औय भशाऩौय बलन लशाॉ ऩय जरुय फने क्मोंकी भुझ े
नशी रगता इवी ऩे ककवीको यौतयाज शोगा क्मोंकी एक वार ऩशरे शी शभने इव बलन के मरए उव 
आयषण को ऩाव ककमा था औय 37 के प्रस्ताल आऩ औय शभ मभरकय रा शी यशे शै औय ऩाव कय शी 
यशे शै| तो भेया आऩवे तनलेदन शै आऩ भ दशराओ के इव बलन को एक स्थामी रुऩ देने भें ऩुया ऩुया 
वशमोग कयेंगे औय इवे वुचना भें ठयाल भें जरुय मरखेंगे| फशुत फशुत धन्मलाद भशाऩौय भॅडभ.  
भा. भशाऩौय :- 
 रयटा ळशा भॅडभ फोरा.  
रयटा ळशा :- 
 भदशरा बलन के वलऴम भें भशाऩौय भॅडभ भैं वायी नगयवेवलका औय वायी भदशराओ की  तयप 
वे आऩको फशुत फशुत धन्मलाद देती शूॉ | वाथ भैं तत्कारीन वबाऩती भदशरा फारकल्माण वबाऩती 
ळानु गोदशरजी इनके कामाकार भैं मश वलऴम रामा गमा था औय उव वलऴम को ऩाव ककमा गमा था 
वाथ शी भैं धन्मलाद भैं भाजी आभदाय नयेंद्रजी भेशताजी को देना चाशती शूॉ की उनके कामाकार के 
टाईभ ऩे भदशराओ को आगे राने के मरए भदशरा बलन फनाने का बी उन्शोंने मश ऩाव ककमा था तो 
भाजी आभदाय नयेंद्र भेशताजी को भैं खऩु खऩु धन्मलाद देना चाशती शूॉ | भॅडभ भैंने जफ मश मभटीॊग 
ळुरु शुआ तफवे भैंने शात उऩय ककमा शै रेककन आऩ भुझ ेफोरने की ऩयलानगी नशी दे यशे शै | शात 
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उऩय कय कयके थक गई | भैं तफवे फोरना चाशती थी रेककन अबी भैं फोरना चाशती शूॉ तो आऩ भुझ े
ऩयलानगी ददजीए| 
भा. भशाऩौय :- 
 आऩको ऩयलानगी एक फाय नशी तीन फाय दी भॅडभ| 
रयटा ळशा :- 
 एकशी फाय ददमा भॅडभ भैंने एकशी फाय मरमा भैं शात कफवे उऩय कय यशी शूॉ | भॅडभ शभाये 
ळशय भें मभया बाईंदय ळशय भें इतने वाये उद्घाटन शो यशे शै फशुत वाये उद्घाटन शुए औय मजभान 
कयके शभ नगयवेलक औय भशाऩौय यशते शै वायी लास्तु के शभ मजभान भतरफ भशाऩौय औय 
नगयवेलक नगयवेलको उव उद्घाटन भें आने का फॊदी शै| क्मोंकी कोयोना शै वोळर डडस्टन्व ऩारना शै, 
भास्क रगाना शै वायी फॊदी नगयवेलक को शै | शय उद्घाटन के अॊदय 200 वे ज्मादा रोग भौजुद यशते 
शै| प्रळावन क्मा कय यशा शै ? लशाॉ 200 रोग आते शै उनको कोयोना नशी शोगा रेककन नगयवेलक 
आमेंगे तो कोयोना ऩुये ळशय भें पार जाएगा  मश नगयवेलक के वाथ अन्माम शै क्मोंकी मजभान शभ 
शै शभायी लास्तु शै औय लो लास्तु के उद्घाटन भें शभको शी नशी फुरामा जाता शभ शी नशी आ वकते 
शै भॅडभ | दवुयी फात भॅडभ अबी वऩछे जो रास्ट टाईभ जो उद्घाटन शुआ फी .एव.म.ूऩी का जशाॉ 12 
वार वे फी .एव.म.ूऩी. की मोजना शो यशी शै लशाॉ की नगयवेवलका मभयादेली मादल औय आऩ बी लशाॉ 
की नगयवेवलका शै आऩ दोनो को भैं धन्मलाद देती शूॉ की आऩ 12 वार वे उव मोजना के वऩछे ऩड े
शै| औय लश उद्घाटन शो यशा शै लश 12 वार वे उद्घाटन शो यशा शै| मश ततवयी फाय लशाॉ उद्घाटन शो 
यशा शै| उद्घाटन शी कयेंगे की शभ काभ ऩुया कयेंगे भॅडभ भुझ ेप्रळावन वे जलाफ चादशए की मश काभ  
ककतने भदशने भैं ककतने वार भें ऩुया शोगा भुझ ेउवकी तायीख ददजीए लो काभ आज वे ळुरु शोगा 
औय मश तायीख को खत्भ शोगा | भॅडभ उद्घाटन 3-3 फाय शो चकुा शै | औय आनेलारे लक्त भें अबी 
जो जो उद्घाटन कयेंगे लशाॉ नगयवेलक को फुरामा जाए इतय ऩजब्रक को नशी फुरामा जाए 200 रोग 
उव नगय भें यशते शै फाकी नगयवेलक को फॊदी शै लशाॉ भॅडभ इव गचज के उऩय ककमा | ककजीए क्मोंकी 
प्रळावन शभे योक यशा शै औय फाकी रोगो को लशा फुरा यशा शै | शय उद्घाटन भें शभ शभाये घय भें 
फैठके उद्घाटन देखते शै फाकी रोग लशाॉ भौजुद यशते शै | फी.एव.म.ुऩी. का उद्घाटन जो अबी शुआ लश 
वलऴम भें बी नशी था औय लशा बी उद्घाटन ककमा औय उद्घाटन ककमा गमा तो लशाॉ की जो 
नगयवेवलका शै उवको ऩता बी नशी था की उद्घाटन  शोनेलारा शै | औय ककतनी फाय उद्घाटन कयेंगे 
एक शी गचज का? ततवयी फाय उद्घाटन शोगा औय कबी खत्भ शोगा भॅडभ भुझ ेइवका जलाफ प्रळावन 
वे ददजीए| 
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ खरुावा द्मा. ऩदशरा मभयादेली मादल नगयवेवलका माॊना फोरु द्मा.  
मभयादेली मादल :- 
 भशाऩौय भॅडभ, अबी भैं तो ळाॊत फैठी थी क्मोंकी भैं थक गई शूॉ| इवके मरए रयटा भॅडभ को भैं 
फशुत फशुत धन्मलाद देती शूॉ मश जो फोरे भैं इवऩे वशभत शूॉ शकीकत  शै की जजवका जजवका वत्ता 
आ यशा शै वबी नायीमर तोड यशा शै वबी उद्घाटन कय यशे शै क्मोंकी लश गयीफ शै | गयीफ वे भजाक 
कयना अच्छी फात रगती शै तो उवऩे बी भैं वशभत शूॉ की चरो जजवकी वत्ता शै आती शै , गयीफ वे 
भजाक कयता शै गयीफ के वाथ अन्माम शोता शै औय भैं आज याजतनती का  वलऴम नशी शै ऩब्रीक के 
वलऴम ऩे फोर यशी शूॉ जनता के वलऴम ऩय फोर यशी शूॉ | जजव ऩे यात ददन भुझ ेलशाॉ ऩे जाके देखना 
औय वुनना ऩडता शै | औय उनकी कशय उनकी कशय ऩे भेये को तकरीप शोता शै फाय फाय जफ मश 
आता शै तफ भेया ऐवा भतरफ ळयीय वुन्न शो जाती शै | भेये ऩाव कोई ळब्द नशी यशता शै मश फात के 
मरए भैं वशभत शूॉ कबी देखो ककतनी फाय नायीमर तुटता शै कपय लश गयीफ के वाथ न्माम मभरता शै 
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अबी देखो ककवके वत्ता भैं  लश काभ ऩुया शोता शै इवीके मरए भैं आऩ वे दो ळब्द फोरी इवके मरए 
धन्मलाद.  
रयटा ळशा :- 
 इवीमरए भॅडभ भैंने काभ कबी ळुरु शोगा औय का भ कबी खत्भ शोगा उवकी भुझ ेतायीख 
चादशए| 
भा. भशाऩौय :- 
 कुठल्मा काभालयती भॅडभ? 
मभयादेली मादल :- 
 भॅडभ तायीख तो कभ वे कभ नशी तो मभया बाईंदय का प्रळावन कभवे कभ 20 तायीख दे 
चकुी शै| नशी तो वेकडो तायीख शुआ शोगा मरखीत भें बी दी शोगी | रेककन ऐवा कोई तायीख भाई ने 
भें नशी शै | गयीफ शै इवके मरए तायीख कोई भाईने भें नशी शै | अबी फडा कोई काभ शोता शै उवका 
भामने भें भैं लायॊलाय इवके फाये भें शय भशावबा भें वलऴम उठामा शै | भगय मश गयीफ शै इवके वाथ 
भजाक कयना तो अच्छा रगता शै | लश शो यशा शै ककतना ददन शोते यशेगा कबी तो उनको न्माम 
मभरेगा औय नशी मभरेगा तो औय कोई यास्ता शै लश न्माम रेने के मरए लो अऩने ऩाव शै? 
रयटा ळशा :- 
 प्रळावन वे भेयी भाॊग शै की एकशी लास्तु का ककतनी फाय उद्घाटन कयेंगे औय उद्घाटन तो 
कयते यशते शै रककन कफ उवको ळुरु कयेंगे भुझ ेउवका खरुावा दे| 
मभयादेली मादल :- 
 उद्घाटन कयते वभम तो शभ बी खळु यशते शै की , चरो अबी एक वार भें काभ शो जाएगा | 
भगय शभ तो मश नशी वोच ेथे की मशाॉ के ठेकेदाय मशाॉ के अगधकायी कभ वे कभ लो वभम अगय मश 
आश्लावन भुझ ेददमा शोता इवका को वभम नशी शै तो क्मों भैं गयीफ जनता को खारी कयाके फाशय 
कयके पेक देते| उवका वभम नशी शै वभम 18 भदशना देते देते आज 13 वार शो गमा उवका वभम 
ऩुया नशी शो यशा शै | 18 भदशना के वभम ऩे 13 वार त्रफत गमा उवका वभम ऩुया नशी शो यशा शै | 
अबी ककतना वभम देंगे| 
रयटा ळशा :- 
 दोन गोष्ट्टीॊचा जलाफ द्मा . 200 भाणवे अळा प्रोग्राभरा जभा शोतात . उद्घाटनारा 
नगयवेलकाॊना फॊदी घारण्मात मेतो . नगयवेलक ततकड ेमेऊ ळकत नाशी . फाकी 200 रोक ततकड ेजभा 
शोतात. त्माच्मालय 200 रोकाॊलय आऩण काम कायलाई केरी आणण एक लास्तुलय ककती लेऱा आऩण 
उद्घाटन कयणाय आशेत आणण त्मा लास्तुच ेउद्घाटन आता केरेरे आशे तय ते केव्शाऩावून ते आता 
काभ वुरु शोणाय आशे.  
भा. आमुक्त :- 
 भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरतो ऩदशरा तय प्रोटोकॉर नुवाय जेलढे रोक आलश्मक आशेत 
त्माॊनाच एन्री अवतात . त्मानुवायच ऩोमरव वलबागारा आम्शी ते ऩत्र ऩाठलतो . वलऴम अवा शोता की 
फी.एव.म.ूऩी. च ेउद्घाटन कार जो प्रोग्राभ झारा त्माच्माभध्मे कोणत्माशी प्रकाये उद्घाटन झारेरे नाशी 
ते कजा आऩल्मारा एभ .एभ.आय.डी. कडून प्राप्त झारेरे आशे . आऩल्मा भशाऩामरकेरा वभवऩात आशे . 
त्मावोफत फी .एव.म.ूऩीच्मा प्रकल्ऩाफद्दर भी तुम्शारा अऩडटे देतो शी आऩरी कामळमभऱमाच्मा वाईटरा 
म्शणजे भॅडभच्मा कामाषेत्रातीर जी त्रफल्डीॊग आ शे त्माचा येग्मुरय पॉर अऩ भाझा चारू आशे ती 
त्रफल्डीॊग डडवेंफय ऐॊडरा वॊऩेर त्मालेऱेव त्माच रोकाॊना ती घये ददरी जातीर . नवलन तीन इभायती 
फाॊधामचा प्रस्ताल आशे . त्मारा लका  ऑडाय ऩण ददरेरे आशे . तय त्माॊची काभे तात्काऱ आम्शी चारू 
करुन 18 भदशन्माच्मा आतच आम्शी ती ऩणूा करुन घेणाय.  
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रयटा ळशा :- 
 वाशेफ ऩण ते उद्घाटनारा फाकी इतय रोक मेऊ ळकतात भग नगयवेलक का मेऊ ळकत नाशी.  
भा. आमुक्त :- 
 आम्शी इनलाईट केरेरे नाशी . आम्शी प्रोटोकॉर नुवायच इनलाईट केरेरे आशे . ज्माॊनी 
इनलाईटाॊची मादी आम्शी ऩोमरव वलबागारा ददरेरी आशे.  
रयटा ळशा :- 
 वाशेफ ततकड ेकेलढी भाणवे शोती ते ददलव शोते ऑनराईनलय ततथे वोळर डडस्टन्वीॊगचा 
प्रश्नच यादशरा नाशी. भग आऩण त्मा रोकाॊलय काम कायलाई केरी? 
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ आता वन्भा . नगयवेवलका रयटा ळशा भॅडभ माॊनी जो प्रश्न उऩजस्थत केरेरा 
आशे अवा प्रकाय दोन लेऱा उद्घाटनात आऩल्मारा ऩाशामरा मभऱारा . माऩुढे मभया बाईंदय 
भशाऩामरकेचा कोणताशी कामाक्रभ अवल्माव त्माफाफत आऩण जफाफदायी घ्माली . त्मादठकाणी आभॊत्रत्रत 
जे व्मक्ती अवतीर तेच त्मादठकाणी मेतीर . नगयवेलक आऩण घयी ठेलतो त्माॊना फोरलत नाशी . 
कामाक्रभारा आणण इतय कामाकते ककॊ ला नागरयक त्मा दठकाणी उऩजस्थत अवतात तयी ह्मा ऩुढच े
कामाक्रभ त्मादठकाणी वन्भानाने फोरलरे ऩादशजे.  
रयटा ळशा :- 
 भॅडभ भेयी एक औय फात शै जफ शभने मभया बाईंदय षेत्र के अॊदय भॉर शै , फाजाय शै शय गचज 
शभने खोर दी शभ मवपा  95 नगयवेलक शै तो ऑनराईन भशावबा शभ क्मों  नशी रे वकते 95 रोगो 
को त्रफठाने के मरए शभाये मभया बाईंदय भैं कोई शॉर नशी शै क्मा भॅडभ | भेयी ऐवी वूचना शै की 
आनेलारी भशावबा कोई शॉर भें यखीए ऑनराईन शोके प्रत्मष यखी जाए | ळादी भें 200 रोग भॊजूय 
कय यशे शै तो शभ अरग अरग फैठके शभ मभटीॊग क्मों नशी कय वकते शै औय  शभाये मशाॉ के मभया 
बाईंदय षेत्र के दोनो आभदाय औय शभाये मशाॉ के खावदाय लश ततनो को भैं वलनॊती कयती शूॉ की 
आनेलारी भशावबा शभायी ऑनराईन ना शोके शभायी प्रत्मष भशावबा शो| ऐवी भैं वुचना कयती शूॉ| 
भा. भशाऩौय :- 
 रयटा ळशा भॅडभ भी आऩल्मा प्रश्नाच ेउत्तय देते . आताच आमुक्ताॊफयोफय चचाा केरी . खयोखय 
आता शी ऑनराईन  मभटीॊग घेत अवताना आम्शाराशी अडचणी शोतात . तुम्शाराशी ततथनु फोरता ना 
अडचण तनभााण शोते . माफाफत प्रळावनाच्मा भाध्मभातून वॊफॊगधत अगधकाऱमारा ळावनारा कऱलाले . 
तवेच भी वुध्दा ऩत्रव्मलशाय कयेर आणण ऩुढची भशावबा शी आऩण वबागशृात कवे घेता मेईर शे ऩाशू 
मा. कायण मा मवस्टभध्मे काभाकज कयताना आऩल्मारा खयोखयच  त्राव शोतो. ऩुढची वबा वबागशृात 
घेण्माचा प्रमत्न करु.  
रयटा ळशा :- 
 धन्मलाद भॅडभ.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ आता रयटा भॅडभने काशी गोष्ट्टीॊचा उल्रेख केरा शोता की डकेोयेटय रो काॊना ऩण 
150 रोकाॊची ऩयमभळन ददरी आशे. ऩयॊतु भादशतीवाठी वाॊगते. डकेोयेटय रोकाॊना 50 च्मा लय रोकाॊना 
ऩयमभळन नाशी आशे. त्माच्माभुऱे तीन ददलव गेरे तीन ददलव धयणा आॊदोरन ततकड ेचारू आशे आणण 
त्माभुऱे……….. 
रयटा ळशा :- 
 भॅडभ डकेोयेटय रोकाॊना भी नाशी फोररी भी रग्नाचा जो लायी आशे त्माच्माभध्मे 200 रोकाॊना 
ऩयलानगी ददरेरी आशे. आऩण 95 नगयवेलक फवुन मभटीॊग का करु नाशी ळकत. 
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तनरभ ढलण :- 
 तुभच ेचकुीच ेनाशी तुभच ेफयोफय आशे तुभचा भी भुद्दा धरुन फोरते. शॉटेर चारू केरे . गाडान 
भध्मे शलीतळी गदी अवते . गथएटय चारू केरे . 50 टक्के दद रे तय शॉरची कॅवऩवीटी फघुन तेलढ्मा 
डकेोयटय रोकाॊना त्माच ेते म्शणतात 50 टक्के ऩण नको तय 1000 रोकाॊचा शॉर अवेर तय 200-
250 रोकाॊची त्मारा ऑडाय कयण्माची वॊधी आऩण द्माली आमुक्त वाशेफ आऩण ह्मा वलऴमालय वलचाय 
कयाला. कायण तीन ददलव धयणा आॊदोरन आभच्मा 300 डकेोयेटय आशेत. मभया बाईंदयभध्मे त्मा 300 
डकेोयेटयरा घयाचा आणण वॊवायाचा देखीर प्रश्न मेतो. जेलण खाण्माचा म्शणा ककॊ ला फाकीचा खचा कयता 
ना वगऱे त्माॊच ेस्टॉऩ झारेरे आशेत . 25 आणण 50 शे कयण्मावाठी कोणी डकेोयेटयचा लाऩय कयत 
नाशी. त्माभुऱे आऩण ह्मा गोष्ट्टीलय देखीर रष लेधनू घ्माल.े गथएटयभध्मे 50 टक्के डडस्टन्वीॊग लगैये 
आणण दवुयी गोष्ट्ट वेंरर गव्शाभेंटचा ऩण जी .आय आशे . वेंरर गव्शाभेंट इतय याज्माॊभध्मे 50 टक्के 
प्रत्मेक दठकाणी शॉरची कॅऩेमवटी फघुन त्माॊना डकेोयेटयना वॊधी ददरेरी आशे . भग आऩल्माकड ेका 
नाशी? 
भा. भशाऩौय :- 
 नगयवलेक ढलणताई तुम्शारा भी जया थाॊफलते . आऩरे फयेचवे वलऴम आशेत . आऩल्मारा ऩूणा 
कयामच ेआशेत.  
तनरभ ढलण :- 
 भाझा वलऴम फोरून झारा आशे . आऩण त्मा वॊदबाात वलचाय कयाला . आमुक्त वाशेफ आणण 
आऩण जे धयणा आॊदोरनावाठी फवरेरे आशेत त्माॊना कृऩमा आऩण त्मा वॊदबाात मोग्म उत्तय द्माल.े  
भा. भशाऩौय :- 
 त्मा दठकाणी त्माॊच्मा भागण्मा ज्मा काशी आशेत त्मा आऩण ऩाऱा . आजच वकाऱी भी त्मा 
दठकाणी जाऊन आरी . ळावनाच्मा लतीने आऩल्मारा त्मा कळा ऩूणा कयता मेतीर आणण आमुक्ताॊच े
अगधकाय आशेत. 
तनरभ ढलण :- 
 फाकी इतय त्माॊच्मा भागण्मा नाशीत . पक्त 200 ते 250 रोकाॊना शे कयण्माच ेऑडाय द्माली 
म्शणून.  
भा. भशाऩौय :- 
 भी आमुक्ताॊना वाॊगगतरे तुम्शी जाऊन त्माॊच ेतनलेदन ऩशा आणण त्माॊनी जी भागणी केरेरी 
आशे त्मा वॊदबााभध्मे आऩल्मारा काम ऩाठऩुयाला ककॊ ला आऩण कळा ऩध्दतीने त्माॊना भान्मता देऊ 
ळकतो माकड ेआऩण रष द्माले . आता भदशरा बलनावाठी वलाानुभते शा ठयाल भॊजूय कयण्मात मेत 
आशे. वगचलाॊनी ऩुढच्मा वलऴमारा वुरुलात कयाली.  
प्रकयण क्र. 21 :- 
 भदशरा बलन तमाय कयणे काभाफाफत तनणाम घेणे. 
ठयाल क्र. 09 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वन 2020-21 मा लऴााच्मा भॊजूय अथावॊकल्ऩात भ दशरा ल 
फारकल्माण फाॊधणेवाठी रु .3.00 कोटी यकभेची तयतुद कयण्मात आरेरी आशे . मभया बाईंदय ळशयाच्मा 
भॊजूय वलकाव मोजनेत भदशरा ल फार कल्माण बलनवाठी आयषण दळावलण्मात आरेरे नाशी.  
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात मभयायोड (ऩुला) कनाककमा बागात ॲ मभनीटी ओऩन 
स्ऩेवच्मा जागेलय भशाऩौय तनलावस्थान फाॊधण्मात आरेरा आशे . वदय भशाऩौय तनलास्थानात भशीरा 
बलन कयणे फाफत भा . भशाऩौय माॊनी ऩत्र ददरे आशे . वदय तनलावस्थानाच ेषेत्र 505.74 चौयव भीटय 
एलढे आशे. वदय तनलावस्थानाचा लाऩय वन्भाननीम भशाऩौयाॊभापा त कयण्मात मेत नाशी . वदय इभायती 
भध्मे अॊतगात फदर ल वुळोमबकयण केल्माव वदय इभायतीचा लाऩय भदशरा बलनावाठी कयता मेऊ 



भा. भशावबा दद. ११/११/२०२०          ऩान क्र. 64 

ळकेर. वदय काभावाठी रु .89,11,213/- भात्र एलढा खचा मेणाय आशे . वदय खचााव प्रळावकीम ल 
आगथाक भान्मता देण्मात मेत आशे.  
 त्माचप्रभाणे ळशयात बव्म भदशरा बलन फाॊधण्मावाठी जागा भा . भशाऩौय ल भा. आमुक्त माॊनी 
तनजश्चत करुन भदशरा बलनाचा आयाखडा ल अॊदाजऩत्रक तमाय करुन मेणाऱमा खचााची यक्कभ 100% 
अनुदान म्शणून याज्म ळावनाकड ेभागणी कयण्मात माली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्रीभ. डडम्ऩर भेशता  अनुभोदक :- श्रीभ. ददऩीका अयोया 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 22, भौजे उत्तन मेथीर घनकचया प्रकल्ऩ दठकाणी अवरेल्मा घनकचऱमाभधनू 
तनघणाऱमा मरचडेलय प्रकक्रमा कयणेकाभी मेणाऱमा खचााव आगथाक ल प्रळावकीम भॊजूयी देणेफाफत. 
प्रळाॊत दऱली :- 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका भौजे.उत्तन मेथे भा.जजल्शागधकायी, ठाणे माॊचकेडून 31.46 
शेक्टय जागा घनकचया प्रकक्रमा प्रकल्ऩाकयीता प्राप्त झारेरी आशे 

वद्मजस्थतीत भौजे उत्तन मेथीर घनकचया प्रकक्रमा प्रकल्ऩ दठकाणी भागीर काशी लऴााऩावुन 
भोठ्माप्रभाणालय घनकचया जभा झारेरा आशे. वदय घनकचऱमाची घनकचया व्मलस्थाऩन तनमभ 2016 
तयतुदीनुवाय ळास्त्रौक्त ऩध्दतीन ेअॊततभ वलल्शेलाट रालणे आलश्मक आशे. 

भौजे उत्तन मेथीर घनकचया प्रकल्ऩ जागेत 13 राख क्मवुफक मभटय ऩमतंचा घनकचया जभा 
आशे. वदय घनकऱमातनु दययोज अॊदाजे 30000 मरटय मरचेड मनघत अवतो. मरचेड टॉक भधीर मरचेड 
जभा कयण्मावाठी मरचेड टॉक फनवलण्मात आरे आशे. मरचेड टॉक भधीर मरचेड लय प्रदिमा कयणे 
आलश्मक आशे. मरचेड लय प्रदिमा न केल्माव उत्तन ऩरयवयातीर रगत अवरेल्मा ळेत जभीन वभदु्रात 
जाणाये नारे, खाडी दवुऴत शोत आशे. मरचेड ळेत जमभनीत ऩवयत अवल्माने स्थामनक यदशलाश्माॊच्मा ल 
वन्भामनम नगयवेलक माॊच्मा तिायी वलबागाकडे मेत आशेत. 

वदय मरचेड टाकी भधीर मरचेडलय प्रदिमा कयणेवाठी 50 क्मवुफक मभटय षभतेचे RO 
Membrane System चे पराॊट उबायणे आलश्म क आशे. वदय  पराॊट  भधुन मरचेडचे 75 टक्के 
ऩमतं मरचेड प्रदिमा शोणाय आशे. उलमरयत जाड घट्ट मरचेडचा ऩनुम:लाऩय घनकचऱमालय कयणाय आशे. v v v v v 

 पराॊट भधीर प्रदिमावाठी ऩयुलठा कयणाये मरचेड  ॲ टोभटॅीक भीटय कयण्मात मेणाय आशे. 
प्रदिमा केरेरे ऩाणी फाॊधकाभ उबायणीवाठी दकॊ ला उद्यान वलबागातीर गाडमन, प्रकल्ऩारगत अवरेल्मा 
भोकळ्मा जागेतीर झाडाॊना देता मेईर.  
तयी वदय अॊदाजजत खचााव रु.1,66,72,500/- शी वबा आगथाक ल प्रळावकीम भॊजुयी देत आशे तवेच 
प्रळावनान ेवदय काभावाठी ऩाच लऴा भुदतीची तनवलदा भागवलणेव ल त्माकाभी मेणाऱमा खचााव शी वबा 
आगथाक ल प्रळावकीम भॊजुयी मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
याकेळ ळशा :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका श्रीभ. ळमभारा फगाजी फोरा.  
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ळमभारा फगाजी :- 
 भॅडभ आता तो प्रस्ताल वादय केरा त्माच्मालय ठयाल ऩण झारा . त्माच्माभध्मे आऩण स्ऩष्ट्ट 
उल्रेख केरेरा आशे की ह्मा घनकचऱमातून तनघणाया एका दठकाणी जभा करुन भग त्माच्मा लय 
प्रकक्रमा कयण्मात मेईर . म्शणजे दययोज अॊदाजे 30 शजाय मरचड जभा शोतो . शे स्ऩष्ट्ट केरेरे आशे . 
ऩयॊतु जे टॉक फनवलरेरे आशेत भा . आमुक्त वाशेफाॊनी ऩण जव्शजीट केरी अवेर तय जे टॉक आशेत ते 
खऩु छोटे आशेत आणण अऩुये आशेत तय शे जे आऩण त्माच्मालय प्रकक्रमा कयणाय आशात तय त्माच्मा 
आधी जे ऩाणी जे मरचड ऩूणा घनकचऱमातून तनघत आशे तय त्माची ऩदशल्माॊदा व्मलस्था कयाली . 
कायण ते टॉक अऩुये अवल्माभुऱे ऩूणा मरचड ते ळतेात आजशी जात आशे . इथे अवे वाॊगगतरे आशे 
मरचड जाईर . ऩयॊतु शी प्रकक्रमा कयामरा आधी ऩदशरा तुम्शी मरचड एका दठकाणी जभा कया मची 
व्मलस्था कयाली आणण तवे त्माच्माभध्मे वुचना आऩण द्माली की वभजा आऩण तेलढे मरचड जभाच 
शोत नवेर आणण प्रकक्रमा कयत अवु आणण मरचडची व्मलस्था शोत नवेर तय माच्माऩुढे ऩयत ळतेात 
आणण नाल्माभधनू जो प्रलाश जातो आणण आज जी ऩरयजस्थती ततथल्मा बागात आशे तेथीर खारी जो 
ऩरयवय आशे ळतेात ऩूणाऩणे जे मरचड लाशून गेरेरे आशे त्माच्माभुऱे राखो रुऩमाच ेरोकाॊच ेनुकवान 
झारेरे आशे . तय त्मा वॊदबाात ह्मा ठयालाभध्मे भाझी वलनॊती आशे की ती वुचना कयाली की जे 
तनघणाय आशे तय ते ऩूणा एका दठकाणी जभा करुनच ऩूढे प्रोवेव कयाले अळी भाझी वलनॊती आशे . तय 
ती वुचना आऩण ह्मा ठयालाभध्मे घ्माली आणण माच्माशी ऩूढे जेव्शा आता शी आऩण फतघतरे अवेर 
10 लऴााऩमतं ह्मा रोक जे ळतेकयी माॊच ेनुकवान झारेरे आशे त्माॊच्माफद्दर कोणीशी काशीशी वलचाय 
कयत नाशी. ततथे एलढे नुकवान झारेरे आशे त्माॊच्मा भोफदल्माफाफत ककॊ ला त्माॊच ेएक बालतनक वलचाय 
करुन कायण ऩूणा ळतेी खयाफ झाल्माभुऱे काम झारे आशे ळतेी ऩूणाऩणे ळतेी कयणे फॊद झारे आशे . 
बाजीऩारा कयणे फॊद झारेरे आशे . तय ळतेकऱमाॊना वलचाय करुन त्माॊना आऩल्मा भशाऩामरकेतपे ककॊ ला 
ळावनातपे आऩण त्माॊना काम भोफदरा देऊ इजच्छतो माचा ऩण आऩण वल चाय कयाला आणण वला 
प्रथभ शे टॉक म्शणजे आऩण जे मरचड फाशेय तनघणाय आशे ते ऩूणा एका दठकाणी जभा करुन प्रोवेव 
कयाली आऩणाॊव वलनॊती आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 दऱली वाशेफ आऩण जो ठयाल केरेरा आशे त्माभध्मे वन्भा . नगयवेवलका ळमभारा ताई माॊच्मा 
वुचना घेता मेतीर? 
प्रळाॊत दऱली :- 
 शो त्मा ठयालाभध्मे भेन्ळन कया.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका ळमभारा ताई माॊच्मा वुचनेवश शा ठयाल भॊजूय कयण्माॊत मेत आशे.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ अवे वाॊगतात मरचडलय प्रकक्रमा कयणे खऩु गयजेच ेआशे. भी वशभत आशे. मारा 
कोणाचा वलयोध नाशी . ऩण आता एलढी दु वयी ॲ डव्शान्व टेक्नॉरॉजी आरी आशे . आणण आमुक्त 
वाशेफाॊना भरा वाॊगालेवे लाटते मानी आऩल्मारा एक खऩु छान अवे प्रऩोजर ददरेरे आशे . वी.एन.जी. 
गॅवच े ऩयड ेआणण ते लाढलून शऱूशऱू ते 300 ऩमतं जाणाय आणण आमुक्त वाशेफ आऩल्माकड ेते 
प्रऩोजर ऩडरे आशे . आता जे वॉल्टच ेततथे का भकाज चाररे आशे ते भरा लाटते कुठेतयी अऩुता आशे 
त्माभुऱे ते मरचड लगैये फाशेय मेण्माच ेकाभ चारू आशे तय ते वौयाष्ट्र ऩुयता भरा अवे लाटत नाशी की 
ते एकपमळमॊटरी काभ कयत आशेत . तय आऩण वगळमाॊनी आता जी ॲ डव्शान्व टेक्नॉरॉजी आरेरी 
आशे त्माच्मालय वलचाय नक्कीच कयाला आणण भरा लाटते मा प्रऩोजरभध्मे आऩल्मारा काशीच द्मामच े
नाशी. इथे तय आऩण काशीतयी खचा तयी कयतो . 1 कयोड 66 राखाचा ऩण ह्मा प्रोजेक्टभध्मे 
आऩल्मारा पक्त त्माॊना जमभन द्मामची आशे . फाकीच ेकाशीच कयामच ेनाशी . ते स्लत: त्माॊची भमळनी 
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रालणाय ते स्लत : त्माच्मालय प्रकक्रमा कयणाय ते स्लत : त्माॊचा वी.एन.जी. लरुन जे वी .एन.जी. घेणाय 
ते आऩल्मारा खऩू डडस्काऊॊ ट येटभध्मे देऊन देणाय आशेत . प्रव आऩल्मारा कचऱमाच्मा गाड्मा आऩरे 
फवेव दयलऴी 5-5 वी.एन.जी. ते स्लत:च्मा खचााने कयणाय. भरा लाटते एलढे चाॊगरे प्रऩोजर अवताना 
आता जे मरचड झारे  आशे त्माच्मालय भी ऩयत वाॊगते प्रकक्रमा कयाले रागणाय . त्मारा भाझा काशी 
वलयोध नाशी. ऩण अळी छान टेक्नॉरॉजी आणण अळा छान जय एखादे प्रऩोजर आऩल्माकड ेआशे तय 
आऩण त्माच्मालय वलचाय कयणे नाशी ज्मात आऩरा एकशी ऩैवा खचा शोत नाशी आऩण जमभन 
वौयाष्ट्ररा ददरी आशे . प्रव त्माॊ ना दटऩीॊ ग देतो आऩल्मारा त्माने दटऩीॊग शी द्मामच ेनाशी . पक्त 
कचया त्माने घ्मामचा आशे ते रोक घेणाय . तय अवे छान प्रोजेक्टलय का वलचाय शोत नाशी . आमुक्त 
वाशेफ वय आऩल्माकड ेतो वी.एन.जी. गॅवचा प्रस्ताल आशे.  
भा. आमुक्त :- 
 भॅडभ भी चके कयतो भी ऩादशरेरे नाशी.  
गगता जैन :- 
 आऩरा एकशी ऩैवा त्मात खचा शोत नाशी वाशेफ.  
भा. आमुक्त :- 
 भॅडभ प्रऩोजर चाॊगरे अवेर ते चके करुन घेतो आणण कपणझफीकीरीप्रभाणे त्माच्मानुवाय 
आऩल्मारा कायलाई कयता मेईर.  
गगता जैन :- 
 वाशेफ आऩल्मारा कधी डभेो ऩादशजे तय भरा वाॊगा भी नक्कीच डभेोवाठी आऩल्मा कड े
ऩाठलेर.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 आमुक्ताॊनी खरुावा केरेरा आशे वगचल वाशेफ ऩुढचा वलऴम घ्मा.  
प्रकयण क्र. 22 :- 
 भौजे उत्तन मेथीर घनकचया प्रकल्ऩ दठकाणी अवरेल्मा घनकचऱमाभधनू तनघणाऱमा मरचडेलय 
प्रकक्रमा कयणेकाभी मेणाऱमा खचााव आगथाक ल प्रळावकीम भॊजूयी देणेफाफत. 
ठयाल क्र. 10 :- 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका भौजे.उत्तन मेथे भा.जजल्शागधकायी, ठाणे माॊचकेडून 31.46 
शेक्टय जागा घनकचया प्रकक्रमा प्रकल्ऩाकयीता प्राप्त झारेरी आशे 

वद्मजस्थतीत भौजे उत्तन मेथीर घनकचया प्रकक्रमा प्रकल्ऩ दठकाणी भागीर काशी लऴााऩावुन 
भोठ्माप्रभाणालय घनकचया जभा झारेरा आशे. वदय घनकचऱमाची घनकचया व्मलस्थाऩन तनमभ 2016 
तयतुदीनुवाय ळास्त्रौक्त ऩध्दतीन ेअॊततभ वलल्शेलाट रालणे आलश्मक आशे. 

भौजे उत्तन मेथीर घनकचया प्रकल्ऩ जागेत 13 राख क्मवुफक मभटय ऩमतंचा घनकचया जभा 
आशे. वदय घनकऱमातनु दययोज अॊदाजे 30000 मरटय मरचेड मनघत अवतो. मरचेड टॉक भधीर मरचेड 
जभा कयण्मावाठी मरचेड टॉक फनवलण्मात आरे आशे. मरचेड टॉक भधीर मरचेड लय प्रदिमा कयणे 
आलश्मक आशे. मरचेड लय प्रदिमा न केल्माव उत्तन ऩरयवयातीर रगत अवरेल्मा ळेत जभीन वभदु्रात 
जाणाये नारे, खाडी दवुऴत शोत आशे. मरचेड ळेत जमभनीत ऩवयत अवल्माने स्थामनक यदशलाश्माॊच्मा ल 
वन्भामनम नगयवेलक माॊच्मा तिायी वलबागाकडे मेत आशेत. 

वदय मरचेड टाकी भधीर मरचेडलय प्रदिमा कयणेवाठी 50 क्मवुफक मभटय षभतेचे RO 
Membrane System चे पराॊट उबायणे आलश्म क आशे. वदय  पराॊट  भधुन मरचेडचे 75 टक्के 
ऩमतं मरचेड प्रदिमा शोणाय आशे. उलमरयत जाड घट्ट मरचेडचा ऩनुम:लाऩय घनकचऱमालय कयणाय आशे. v v v v v 
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 पराॊट भधीर प्रदिमावाठी ऩयुलठा कयणाये मरचेड  ॲ टोभटॅीक भीटय कयण्मात मेणाय आशे. 
प्रदिमा केरेरे ऩाणी फाॊधकाभ उबायणीवाठी दकॊ ला उद्यान वलबागातीर गाडमन, प्रकल्ऩारगत अवरेल्मा 
भोकळ्मा जागेतीर झाडाॊना देता मेईर.  

तयी वदय अॊदाजजत खचााव रु.1,66,72,500/- शी वबा आगथाक ल प्रळावकीम भॊजुयी देत आशे 
तवेच प्रळावनान ेवदय काभावाठी ऩाच लऴा भुदतीची तनवलदा भागवलणेव ल त्माकाभी मेणाऱमा खचााव 
शी वबा आगथाक ल प्रळावकीम भॊजुयी मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

 

वुचक  :- श्री. प्रळाॊत दऱली  अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 

वदय ठयालाभध्मे वन्भा. वदस्मा श्रीभ. ळमभारा फगाजी माॊनी खारीरप्रभाणे वुचना भाॊडरी. 

उत्तन घनकचया दठकाणी लेगलेगळमा बागातून मरचडे तनघत अवल्माने वदय मरचडे एकत्र 
आणून टाकीत वोडून त्मा लय प्रकक्रमा कयणे आलश्मक आशे . तयी वदय मरचडे एकत्र आणण्मावाठीची 
व्मलस्था कयण्माच ेकाभ मा भुऱ ठयालात वभावलष्ट्ट कयाले अळी भी वुचना भाॊडीत आशे. 

 

ठयाल वुचनेवश वलाानुभते भॊजूय 
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 23, मभया बाईंदय भशान गयऩामरकेचा रोगो नोंदणीकृत झाल्माभुऱे रोगोच्मा 
लाऩयाफाफत भशानगयऩामरकेने तमाय केरेरे धोयण कामभ कयणेफाफत. 
भनोज दफुे :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचा रोगो नोंदणीकृत झाल्माभुऱे रोगोच्मा लाऩयाफाफत 
भशानगयऩामरकेने तमाय केरेरे धोयण कामभ कयणे ल  प्रळावनाने गोऴलाऱमात नभुद केरेरी अट क्र .5 
ल 6 वॊमुक्तीक लाटत नवल्माने मा अटी लगऱण्मात माव्मात अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भा. उऩभशाऩौय :- 
 मळलवेनेच ेगटनेते ल काॉगे्रवच ेगटनेते मा वलऴमालय कोणारा काम फोरामच ेआशे ? ठयाल 
भाॊडामचा आशे? 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩामरकेने केरेरे धोयण लाऩयामरा काशी शयकत नाशी . ऩयॊतु ऩुलााऩाय जे काशी नगयवेलक 
आशेत जुने ते नगयवेलक आणण त्माॊच्मा नोतलाईकाॊच्मा गाडीलय अजुनशी रोगोचा लाऩय केरा जातोम . 
तय त्मा वॊदबाात कायलाई काम कयणाय? 
भा. भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्ताॊना तुम्शी तनदेळ द्मा की, ह्माफाफत प्रळावन कायलाई कयतीर. 
भा. भशाऩौय :- 
 वदय वलऴमाफाफत प्रळावनाने कायलाई कयाली आणण जे नगयवेलक वन्भातनत आशेत त्माॊनीच 
त्मा रोगोचा लाऩय कयाला आणण ठयाल झारेरा आशे अवे भरा लाटते . वन्भा. नगयवेलक श्री. भनोज 
दफुे वुचक ल अनुभोदन श्री. प्रळाॊत दऱली माॊनी ददरेरे आशे. 
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तनरभ ढलण :- 
 भॅडभ, ऩुलााऩाय लाऩयतात त्माॊच्मालय कायलाई काम कयणाय अवे भाझ ेम्शणणे आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 त्माच्माभध्मे आऩण जे वाॊगगतरे आशे , धोयणाभध्मे भुद्दा क्र.२ भध्मे कायलाई वाॊगगतरेरी आशे 
की ज्माॊची वलना ऩयलानगी अवेर त्माॊच्मा गाडी रा स्टीकवा अवतीर आऩरा रोगो अवेर काढून 
घ्मामची कायलाई शोईर आणण तळी नोटीव त्माॊना ददरी जाईर . त्माच्मानॊतय काशी झारे नादशतय 
मरगर ओवऩतनमन घेलून त्माच्मालय ऩुढीर कायलाई जी वाभान्म प्रळावन वलबागाभापा त केरी जाईर. 
तनरभ ढलण :- 
 दठक आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 वदयचा ठयाल वलाानुभते भॊजूय कयण्मात मेत आशे. 
प्रकयण क्र. 23 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचा रोगो नोंदणीकृत झाल्माभुऱे रोगोच्मा लाऩयाफाफत 
भशानगयऩामरकेने तमाय केरेरे धोयण कामभ कयणेफाफत. 
ठयाल क्र. 11 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचा रोगो नोंदणीकृत झाल्माभुऱे रोगोच्मा लाऩया फाफत 
भशानगयऩामरकेने तमाय केरेरे धोयण कामभ कयणे ल  प्रळावनाने गोऴलाऱमात नभुद केरेरी अट क्र .5 
ल 6 वॊमुक्तीक लाटत नवल्माने मा अटी लगऱण्मात माव्मात अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक  :- श्री. भनोज दफु े   अनुभोदक :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 24, भॊजूय वलकाव मोजना आयाखड्मात भौजे काळी मेथीर व .क्र. ७०ऩ.ै ७५ऩ.ै, 
७६ऩ.ै, ७७ऩ.ै, ७९ऩै., ७८ऩ.ै, ८२ऩ.ै, १०३ऩ.ै, मा जागेत नव्माने दपनबूभी दळालून भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका अगधतनमभ १९६६ च ेकरभ ३७(१) अन्लमे पेयफदर कयणेच्मा प्रस्तालाफाफत. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भी प्रथभ भा . आमुक्ताॊच ेआबाय भानेन . त्माॊनी शा वलऴम आम्शी वातत्माने माचा ऩाठऩुयला 
कयीत आशोत म्शणून शा जो वलऴम आशे . आमुक्त भशोदमाॊनी भशावबेच्मा भॊजूयीवाठी ठेलरेरा आशे . 
वलळऴे अवे आशे की , ह्मा ळशयाभध्मे दपनबुभी ची गयज एक ठयावलक वभाजाॊनाच  रागते . त्मातुन 
भुजस्रभ फाॊधलाॊना आणण णिश्चन फाॊधलाॊना माची गयज रागते . आभच्मा वभाजाभध्मेशी फयेच ऩॊथ 
आशेत. मळमा, इस्भाईर खोजा , फोया आशे. अळा लेगलेगळमा ऩॊथाॊना लेगलेगळमा ऩॊध्दत आशेत . त्माॊची 
दपन कक्रमा ऩध्दत थोडीळी लेगलेगऱी अवल्मा भुऱे त्माॊना आम्शारा लेगलेगऱी जागा तनजश्चत करुन 
द्माली रागते. मभयायोडभध्मे जी दपनबुभी आशे त्माच्माभध्मे अवेच प्रकाय आशेत . तनमोजन कयण्मात 
आरे आशे. त्मात मळमा वभाजाच्मा रोकाॊना भुस्रीभ वुन्नी मवमा वभाजाच्मा रोकाॊना इस्भामरी फोया 
वभाजाच्मा रोकाॊना अळाप्रकाये त्माॊना लेगलेगऱी जागा त्माॊच्मा ऩॉप्मुरेळन प्रभाणे त्माॊना ती वलबागणी 
करुन देण्मात आरेरी आशे . त्माच्मात वलाात जास्त वॊख्मा आशे ती भुस्रीभ वुन्नी वभाजाची आशे . 
वाशेफ मा ळशयाभध्मे आयषणे आशेत , दपनबुभी जी केरेरी आशेत १२२(ड) ती ३ शेक्टय जागा आशे . 
म्शणजे ३० शजाय स्क्लेअय भीटय जागा आशे . ऩूणाऩणे आऩल्मा ताब्मात आशे . आयषण क्र . १८८ तो 
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आभचा मभयायोडचा जो आशे तो आशे आणण एक ३५(अ) चा आशे . तो अॊदाजे ५ शजाय चौ .भी. जागा 
आऩल्मा ताब्मात आरेरी आशे . भग ती वी .आय.झङे-२  ने फाधीत आशेत . आऩण आता आम्शी 
वातत्माने आमुक्त भशोदम आऩल्माकड ेकेरेरा ऩाठऩुयालाच्मा अधीन याशून आऩण काळीगालाकड ेभरा 
लाटते आजशी जागा ७०ऩ.ै, ७६ऩ.ै ७७ऩ.ै, ७८ऩ.ै, ७९ऩ.ै, ८२ऩ.ै, १०३ऩ.ै शी जागा अॊदाजे ३ शेक्टय जागा 
तुम्शी गोऴलाया आम्शारा ददरेरा आशे. त्माच ेआम्शी स्लागत कयीत आशोत. पक्त भाझी तुम्शारा अळी 
एक वलनॊती अवेर  वाशेफ कोवलड ऩरयजस्थतीभुऱे योजच्मा नैवगगाक कायणाभुऱे रोकाॊचा भुत्मु शोण्माची 
वॊख्मा जास्तच शोती . आम्शारा जागेची कभतयता बावतच शोती . भात्र कोवलडभुऱे जी वॊख्माभध्मे 
दपु्ऩट लाढ झारी आशे . त्मा दपु्ऩट लाढीभुऱे खयतय आम्शारा जागा कभी ऩडामरा रागरी . भशाऩौय 
भॅडभ तुभच्माशी ऩरयवयाभध्मे फयेच भुस्रीभ फाॊधल आशेत . तुम्शारा चाॊगरे भादशत आशे . एकदा आम्शी 
दपन केल्मानॊतय कभीत कभी ३-४ लऴा तयी त्मा जागेलय ऩयत दवुये प्रेत दपन कयत नाशी . कायण तो 
वलयघऱून गेरा ऩादशजे त्मारा तेलढी वॊधी द्मामरा रागते . तततका त्मारा लेऱ रागतो . आमुक्त 
भशोदम तुम्शी वुध्दा डॉक्टय अवल्माभुऱे तुम्शारा त्मा ऩरयजस्थतीचा चाॊगरा अभ्माव आशे . कोयोना 
ऩरयजस्थतीभुऱे वाशेफ आम्शारा ददड ददड लऴााभध्मे झारेल्म भमतारा ऩयत त्मा जागेलय आम्शारा ह्मा 
मभयायोड दपनबुभीभध्मे कयाले रागरे . आभच्माकड ेदवुया कुठरा ऩमााम नवल्माभुऱे आणण शी 
कोयोनाची ऩरयजस्थती ककॊ ला कोवलडची ऩरयजस्थती शी कधी वॊऩेर शे वाॊगणे कठीण आशे . जोऩमतं 
व्शॅक्वीन मेत नाशी तोऩमतं आऩण माच्माभध्मे मळस्ली शोता मेत नाशी . शा वलऴम आज वॊऩरा ककॊ ला 
उद्मा वॊऩरा तुम्शारा भी ऩूणा वभाजाच्मा लतीने वलनॊती कयेन भा . भशाऩौय भॅडभ आऩल्माराशी कयत 
आशे की, शे आयषण जे भा. आमुक्ताॊनी आयक्षषत कयण्माचा वलऴम भशावबेवभोय ठेलरेरा आशे. प्रत्मेक 
वदस्माने त्मारा आऩरा ऩाठीॊफा द्माला आणण रलकयात रलकय शा वलऴम आमुक्त भशोदम तुम्शी 
करुन द्मा . जेणेकरुन रोकाॊना माचा लाऩय कयता मेईर . भशाऩौय भॅडभ आम्शी ठयाल केरे रा आशे . 
फशुभत तुभच अवतानावुध्दा भी तुम्शारा वलनॊती कयेन की भी शा ठयाल केरेरा आशे त्माच्माभध्मे 
फाकीच्मा वभाजाभध्मे कायण आभच्मा वभाजाची आम्शारा जाणील अवल्माभुऱे भी तो ठयाल तवा 
केरा आशे . तुम्शी भरा अनुभती द्मा . तुम्शी तो ठयाल फशुभताने भॊजूय कया , वलाानुभते भॊजूय कया . 
अळी तुम्शारा वलनॊती आशे. 
तनरभ ढलण :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ, शा वलऴम खयोखयच भुस्रीभ वभाज आणण णिश्चन वभाजावाठी आलश्मक 
आशे. कायण आभच्मा प्रबागात देखीर भोठ्मा प्रभाणालय भुस्रीभ फाॊधल याशत आशेत . ऩयॊतु त्माॊच्मा 
घयात वदस्माच ेतनधन झारे तय ते ततथे दोन दोन  ददलव फॉडी ततथे ठेलाली रागते . आणण त्माॊना 
दपनबुभी नवल्माभुऱे त्माॊना खऩु वभस्मोरा तोड द्माले रागते . तय भॅडभ शा वलऴम चाॊगरा आशे 
आणण शी दपनबुभी मभया बाईंदय भधल्मा वला भुस्रीभ फाॊधलाॊवाठी खरुी अवाली अळी भी आऩणाॊव 
वलनॊती कयेन. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका ढलण ताई, वन्भा. नगयवेलक जुफेय इनाभदाय आऩणाॊव दोघाॊना भी वाॊगु 
इच्छीते की , दपनबुभीभध्मे जागा आयषणाभध्मे ठयलणे कयीता शा प्रस्ताल भा . आमुक्ताॊकड ेजयी 
आरा अवेर तयी वदयची जागा शी भाझ्मा प्रबागातरी आशे . तयीवुध्दा कवराशी आषेऩ न घेता भी 
ह्मा वलऴमारा भॊजूयी ददरे री आशे . कायण दपनबुभीची गयज मभया बाईंदय ळशयारा आशे . जे 
आयषणाभध्मे भॊजूय आशे. दपनबुभी ततथल्मा स्थातनकाॊनी त्मादठकाणी कयणेकयीता वलयोध केरा शोता . 
काशी कायणे अवतीर ऩयॊतु , दपनबुभी शी ळशयाभध्मे झारी ऩादशजे आणण जी अडचण कोवलडच्मा 
दयम्मान झारी शोती ती ऩुढे मेणाऱमा बवलष्ट्माभध्मे शोऊ नमे मा कयीता आऩण शा ठयाल ह्मा दठकाणी 
आणरेरा आशे . ह्मा ज्मा वव्शे क्रभाॊकाच्मा जागा आशेत त्मा जमभन भारकाॊळी फोरुन आऩल्मारा 



भा. भशावबा दद. ११/११/२०२०          ऩान क्र. 70 

मातुन चाॊगरा तोडगा काढून त्मादठकाणी दपनबुभी शी कयामची आशे . त्माभुऱे वलयोध शा कोणाचा 
नवाला अवे भराशी लाटते. वन्भा. वबागशृ नेते आऩण फोरा. 
प्रळाॊत दऱली :- 

मभया बाईंदय ळशयाचा वलकाव झऩाट्माने शोत अवून वलवलध धभााचा जनवभुदाम मा ळशयात 
लास्तव्माव मेण्माच ेप्रभाण देखीर खऩु लाढरे आशे . भशाऩामरकेतपे ळशयात वलवलध दठकाणी अॊत्मवलधी 
वाठी स्भळान बूभी दपनबूभी वलकवीत कयण्मात आरेल्मा आशेत. भुजस्रभ फोयी ल वुन्नी वभाजावाठी 
अजस्तत्लात अवरेरी दपनबूभीची जागा अऩूयी ऩडत अवल्माने भौजे काळी मेथीर व.क्र.70 ऩ.ै, 75 ऩ.ै 
76ऩ,ै 77ऩ.ै, 79ऩ,ै 78 ऩ.ै, 82 ऩ.ै, 103 ऩ.ै मा नावलकाव षेत्रातीर वॊजम गाॊधी याष्ट्रीम उद्मानाजलऱ 
अवरेल्मा 3 शेक्टय जागेत दपनबूभी  उबायणे फाफतची ऩुढीर कामालाशी कयण्माच्मा अनुऴॊगाने 
प्रळावनाने उक्त नभुद जागेचा बाग नकाळा तमाय करुन तवेच वॊफॊधीत जागेची ल जागा भारकाॊची 
भादशती घ्माली. भा. भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी भा . ऩदागधकायी, वला ऩषीम गटनेते , अगधकायी माॊची 
वमभती गठीत करुन प्रळावनाने दपनबूभी जागेचा नकाळा ल भादशती वमभतीव वादय कयाली त्मानॊतय 
वमभतीने अॊततभ तनणाम घेलून प्रळावनाने तनमभाप्रभाणे भशायाष्ट्र प्रादेमळक नगययचना अगधतनमभ 
करभ 37 नुवाय ऩुढीर कामालाशी कयण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
याकेळ ळाश :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
श्रीप्रकाळ मवॊग :- 
 भशाऩौय भॅडभ , कमभळनय वाशफ आऩ दोनो का फशुत फशुत धन्मलाद मश वलऴम रामा इवके 
मरए| एक वलऴम उत्तन का कई वारोवे चर यशा शै था दपनबुभी का उवके फाये भे लशाके उत्तन के 
यदशलावी रोग कापी रेटय ददमे भेये वाथ भे आके भशाऩामरका भे कमभळनय वाशफ का जव्श जीट शुआ 
था| भाजी आभदाय श्री . नयेंद्र भेशता का बी लशॉ जव्शजीट शुआ था | तो लश वलऴम कई ददनवे ऩेन्डीग 
शै| भशाऩौय भॅडभ , कमभळनय वाशफ , दोन्शो जन वे तनलेदन कय यशा शू की , लश बी वलऴम अगय 
अनेलारे वभम भे रेंगे तो दठक यशेगा| 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. आऩण मेणाऱमा ऩुढच्मा भशावबेभध्मे....... 
श्रीप्रकाळ मवॊग :- 
 भशाऩौय भॅडभ, वलऴम रेने भे कई वारो वे लशॉके यदशलावी भुवरभान बाई भेये जान ऩशचान 
लारे शै | लशा छोटावा शी दपनबुभी शै | उव वलऴम को रेकय वारो वे ऩयेळान शै | तो उव वलऴम ऩे 
वलळऴे ध्मान यखेंगे आऩ बी औय कमभळनय वाशफ बी तो फशोत भशेयफानी शोगी| 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. 
श्रीप्रकाळ मवॊग :- 
 आनेलारे वभम भे भॅडभ अगय वलऴम रेंगे तो अच्छा शै| 
भा. भशाऩौय :- 
 जरुय. 
श्रीप्रकाळ मवॊग :- 
 फशुत फशुत धन्मलाद| 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 भशाऩौय भॅडभ मश वलऴम राने के मरए आऩका फशुत धन्मलाद शै | क्मों की भेये बी लॉडा  भे 
कापी वॊख्मा शै | तो कबी एक्स्रा डथे शो जाता शै तो पीय दो -दो ददन उनको इॊतजाय कयना ऩडता शै | 
दपनबुभी के मरए आऩका धन्मलाद| रेकीन इवके ऩशरे शभ रोगोने दवो आयषण फदरी कयके ३७(१) 
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के अॊतगात ककमा शै | रेकीन आज तक उव ऩय कोई कायलाई नशी शुई शै | मवपा  शभ रोग भशावबा भे 
अगधतनमभ को फदर के फदरी का ठयाल राके देते शै | तो भै आऩवे मश वलनॊती कयती शू , प्रळावन वे 
मे वलनॊती कयती शू मश वलऴम मवपा  भशावबा भे ऩाव शोने वे नशी यश जाए | इवऩे अॊभरफजालनी शो 
औय जल्दी वे जल्दी इव काभ को ऩुया ककमा जाए| 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे. 
तनरा वोंव :- 
 भॅडभ जैवा की , वबी रोगो ने कशॉ इव वलऴम ऩे भेया वभथान शै औय एकफाय कपय आऩका 
अमबनॊदन कयती शू| रेकीन भेये कुछ वलार प्रळावन वे इधय जो अगधकायी फैठे शै उनवे वलार कयना 
चाशूॊगी की जैवे मभया बाईंदयभे आम गथॊक ऑरभोस्ट भोय दॅन 50% आयषण अमबतक डवे्शरऩ नशी 
शुए शै| तो शभाये ऩाव शभायी आयक्षषत जभीन शै औय अगय शभायी भनळा शै भदशने भे फनानी की तो 
शभ ऑन दी स्ऩॉट भतरफ मवपा  उवभे जो नागयीक वुवलधा को चेंज कय के ऑन दी स्ऩॉट इम्प्रीभेंट 
कय वकते शै| क्मोंकी वश ठयाल भुझ ेरगता शै कई फाय इवके ऩशरे की आ चकुा शै अरग शै कई फाय 
इवके ऩशरे की आ चकुा शै अरग जगश के मरए रेकीन शभ अऩने आयक्षषत जगश ऩे मश प्रस्ताल ना 
राकय एक प्रामव्शेट जगश ऩे रा यशे शै जीव प्रामव्शेट जगश का वव्शे ककवने ककमा, इवे ऩारयत ककवने 
ककमा था मश जजव ददळा वे वशी फैठ यशा था औय मभया बाईंदय भे मवपा  मशी जगश वशी क्मों रगी 
तो मश भुझ ेरगता शै अगय प्रळावन रामा शै तो प्रळावन को वलऴम ऩता शोगा की अऩने आयक्षषत 
बुखॊड को छोडकय एक प्रामव्शेट वेक्टय ऩे गमे शै तो क्मा उव प्रामव्शेट जगश को शभे एन .ओ.वी. 
मभरा शै? क्म उव प्रोमव्शेट जगश भे मे तनधाायीत ककमा शै की भशाऩामरका को लश जगश शॅन्डओव्शय 
कय यशे शै | क्मोंकी शभ कपय वभाज को एक उम्भीद देंगे औय ककवी कायण लऴा मश कशते शै की 
टेक्नीकरी ऩॉमवफर नशी शुआ शभ उनका कशी ना कशी दु :ख कयेंगे औय शभ वबी के मरए भतरफ 
अत्मॊत दु :खी ऩर शोगा | तो भै अगधकायीमोंवे जानना चाशुॊगी की आऩने आयक्षषत जो की भॉय दॅन 
50% शै जो आज तक डवे्शरऩ नशी शुए शै | उवे छोडकय एक खाजगी जगश ऩे नॉन डवे्शरऩभेंट झोन 
भे जाने के मरए क्मा रयझन शै औय इवका वव्शे कय के इव जगश को तनधाायीत कयने के वऩढे क्मा 
लजश शै औय ककतने रोगो का इव भे वशभती शै| भुझ ेप्रळावन वे जलाफ मभरे| 
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ शी चकुी ची ऩध्दत आशे . एखाद्मारा तुम्शी थाॊफलतात . अगधकाऱमाॊना जलाफ देऊ 
द्मा आणण दवुऱमा लेऱी तेच तुम्शी कयत नाशी . त्मा वन्भा नगयवेलकाॊची काभे जय अगधकाऱमाॊना 
ककॊ ला आमुक्ताना नाशी वलचायरे आशे तय प्रीज त्माॊना जफाफ देऊ द्मा. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 तो भशाऩौयाॊचा अगधकाय आशे. कृऩमा भशऩौयाॊना ते देऊ द्मा. 
तनरभ ढलण :- 
 अगधकाय आशे ऩण त्मा वन्भा. नगयवेवलकेरा उत्तय ऩण मभऱारे ऩादशजे. 
तनरा वोंव :- 
 भशाऩौय भशोदमा, उऩभशाऩौय भशोदम, भुझ ेरगता शै भेया वलार फशुतशी उचीत शै | प्रळावन भे 
एक तो 50% आयषण डवे्शरऩ नशी शै दवुयी फात मश की नगयवेलक , जनप्रतततनधीमों को इवकी ऩुयी 
जानकायी शोनी चादशए |  शभ भदशने भे जो प्रस्ताल देते शै वभाज को उम्भीद लाकई भे शभ रोगो की 
कय वके तो इवका स्ऩष्ट्टीकयन जरुय शोना चादशए तो भुझ ेरगता शै मशॉ ऩे अगधकायीमों की मश ऩुयी 
डडटेर शोगी की शभ आयक्षषत जगश को छोडकय एक प्रामव्शेट जगश ऩय गमे शै तो उवका स्ऩष्ट्टीकयन 
तो शक्क शै मश तो ऩता शोना चादशए| 
तनरभ ढलण :- 
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 भशाऩौय भॅडभ, त्माॊच ेउत्तय त्माॊना खयोखय मभऱारे ऩादशजे. प्रळावनारा उत्तय द्मामरा वाॊगा. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 गटनेत्मा भॅडभ प्रळावन उत्तय देणाय आशे. 
तनरभ ढलण :- 
 आम्शाराशी भादशती मभऱेर ना. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भी तुभच्मा भताचा आशे . भराशी भादशती ऩादशजे . तुम्शाराशी भादशती ऩादशजे . भाझ ेशे भत 
शोते ढलण भॅडभ की , भशाऩौय भॅडभ ने प्रश्न केरा ककॊ ला कोणी नाशी केरा म्शणजे एखाद्मा कुठल्मा 
वदस्माने प्रश्न केरा तो प्रश्न दवुऱमा कोणारा ऩण अवू ळकतो वेभ . प्रळावनाने उत्तय देण्मा अगोदय 
ऐकून घ्माल.े 
गगता जैन :- 
 ती अनुभती भशाऩौय भॅडभ ने द्माली . उऩभशाऩौय भशोदम भी वशभत आशे . एका टॉऩीकलय 
फोरणाऱमाॊना वगळमाॊना एक मभतनट फोरू द्मा. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका आभदाय जैन भॅडभ आणण तनरा वोंव भॅडभ माॊनी जो प्रळावना कडून 
खरुावा भागगतरेरा आशे. तत्ऩुली वबागशृनेता दऱली वाशेफाॊना काशी भादशती शली आशे त्माॊनी तनलेदन 
कयाल.े  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ आता भी दपन बुभीचा जो ठयाल लाचरा त्माभध्मे भी स्ऩष्ट्ट म्शटरेरे आशे की 
भा. भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी भा . ऩदागधकायी वला ऩषी म गटनेते अगधकायी माॊची वमभती गठीत 
करुन प्रळावनाने दपनबूभी जागेचा नकाळा ल भादशती वमभतीव वादय कयाली . त्मानॊतय वमभतीने 
अॊतीभ तनणाम घेऊन प्रळावनाने तनमभाप्रभाणे भशायाष्ट्र प्रादेमळक नगययचना अगधतनमभ करभ 37 
नुवाय ऩुढीर कायलाई कयण्माव भान्मता देत आशे म्शणजे भी  त्माभध्मे स्ऩष्ट्ट म्शटरेरे आशे की 
कोणाच्मा जागेत आशे काम आशे वगऱी कागदऩत्र आणामरा भी इथे वाॊगगतरेरे आशे त्माभुऱे ह्मा 
वलाऩषाच ेगटनेते त्मा दठकाणी भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी जी आऩण वमभती नेभणाय आशोत गठीत 
कयणाय आशोत त्माभध्मे ते मेणाय आशे आणण त्मानॊतयशी आऩण त्मारा अॊतीभ भॊजूयी देणाय आशे अवे 
भी स्ऩष्ट्ट ठयाल ह्मा दठकाणी ठेलरेरा आशे भशाऩौय भॅडभ धन्मलाद.  
तनरा वोंव :- 
 भशाऩौय भशोदम भेया प्रश्न था भुझ ेफोरने ददजीए भशाऩौय भशोदम जो ठयाल उन्शोंने कशाॉ भैंने 
ऩुया वुना औय उवभें भैं ऩुयी तयश वे वशभत शूॉ उवभें भेया आग्मुा भेंट नशी शै| भेया मवपा  मश वलऴम शै 
अगय मश प्रस्ताल राए शै तो उम्भीद कयती शूॉ वबागशृ भें ककवी एक को तो नॉरेज शोगी अगधकायीमो 
को ऩता शोगा की आयक्षषत बूखॊड को छोडकय मश बुखॊड क्मों चनुा गमा था | तो अगधकायीमो को 
इवका जलाफ देना चादशए| वमभती भें गटनेता फैठें गे आऩके अध्मषता भें शोगा शभें ऩुया वलश्लाव शै लश 
न्माम शोगा| रेककन आज की तायीख भें अगय इव प्रस्ताल ऩे शभ ऩुयी तयश वे वभथान दे यशे शै तो 
लश प्रस्ताल वशी भाईने भें शोगा इवकी जानकायी तो अगधकायीमो को स्ऩष्ट्ट रुऩ भें देनी चादशए की 
मश आयक्षषत बुखॊडो को छोडकय अगय प्रामव्शेट बुखॊडऩय शभ गए शै तो इवके वऩछे की लजश क्मा शै| 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे भॅडभ प्रळावनाकडून खरुावा द्माला.  
भा. आमुक्त :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरतो , वलाप्रथभ जे आऩरे दोन रयझव्शेळन आशेत 
त्मातल्मा एका रयझव्शेळनभध्मे लाद आणण रॉन ऑडाय व्शा मची ळक्मता अवल्माभुऱे 2017 भध्मे 
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इन्वीडन्व झाल्माभुऱे ततथे आऩण डवे्शरऩ कयत नाशी . दवुये जे रयझव्शेळन आशेत दपनबुभीच ेततथे 
वी.आय.झडे ची ऩयलानगी घेणे आलश्मक आशे आणण त्माची प्रोवेवभध्मे आशे . ह्मा प्रामव्शेट दठकाणी 
आम्शी का घेत आशोत कायण ततथे एलढ्मा भोठ्मा प्र भाणात रोकाॊलयती लगैये नाशी . योड ॲ क्वेवेफर 
आशे एन .डी. भध्मे आशे . त्माच्माभुऱे आऩल्मारा शी ॲ क्टीव्शीटी दपनबुभीची ॲ क्टीव्शीटी ऩयमभवेफर 
आशे. मा वगळमा फाफीॊचा वलचाय करुन आम्शी शा प्रस्ताल ददरेरा आशे आणण मावोफत आऩल्मारा ऩण 
इनाभदाय वाशेफाॊनी जे वजेव केरेरे आशे  लायॊलाय भी जेव्शा आरो शोतो त्माऩावून शा भुद्दा नेशभी 
वभोय आरा आशे आणण मारा काशीतयी ऩॉणझदटव्श उत्तय ककॊ ला वोल्मुळन काढणे आम्शारा प्रळावन 
म्शणून फॊधनकायक आशे. म्शणून शा वगऱा वलचाय करुन आम्शी शा प्रस्ताल ददरेरा आशे.  
तनरा वोंव :- 
 कमभळनय भशोदमजीने जलाफ ददमा फशुत फशुत धन्मलाद . वदय इवीवे रयरेटेड भैं मश कशना 
चाशूॉगी की डकेपनेटरी लश खाजगी जगश शै औय अगय आयक्षषत बुखॊड भतरफ ककवी वुवलधा के मरए 
अगय मश बुखॊड शभ उनवे रे यशे शै तो उवके फदरे भैं उन्शें टी .डी.आय ददमा जाएगा औय उवके फाद 
शी लश ऩुयी प्रकक्रमा कम्रीट शोगी | तो भे या वलऴम मश शै की इतने वाये आयक्षषत बुखॊड जजव ऩे 
नागयीक वुवलधा भें ऑरयेडी भेंळन शै आजतक शभ उवे शॉड ओव्शय नशी रे ऩा यशा शै | आज तक शभ 
उवऩे टी .डी.आय रेना शै मा वाभनेलारा उवऩे ॲग्री नशी शो यशा तो व्शामएलय रयझन मशाॉ शभ कैवे 
कॉन्पीडन्ट शै शभें मश कैवे वलश्लाव शै  की मश वाभनेलारा जरुय दे देगा | शभ अऩने शक्क की जगश 
को आज तक नशी रे ऩा यशे शै टी .डी.आय देके औय मश जगश को कैवे वलश्लाव शै की मश जगश शभें 
जरुय मभर जाएगी? 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्मा ठयालाभध्मे स्ऩष्ट्टऩणे नभुद केरेरे आशे की , जमभन भारकालय ती कुठल्माशी 
ऩध्दतीचा अन्माम शोऊ नमे म्शणून त्माॊना शी आऩण त्मा मभटीॊगरा फोरलणाय आशोत जागा भारकाने 
माच्माकडून आऩण भादशती घेणाय आशोत आणण भशाऩौय आणण वलाऩषीम ऩदागधकायी , गटनेत,े 
अगधकायी माॊची वमभती गठीत करुन भगच आऩण त्मारा भान्मता देत आशोत . आऩण जमभन 
भारकालय अन्माम नाशी कयत.  
तनरा वोंव :- 
 भशाऩौय भशोदमा भुझ ेगरत वभझा जा यशा शै| भैं तो जमभन भामरक के वाथ अन्माम शो यशा 
शै मा नशी शो यशा शै लश वलऴम शी नशी शै | भेया वलऴम शै की वभाज का जो काभ शभ प्रस्ताल ऩाव 
कय यशे शै लश शोना चादशए | भेया वलऴम मश शै की , शभ आयक्षषत बुखॊड को आजतक शॅन्डओव्शय नशी 
रे ऩा यशे शै औय प्रामव्शेट बुखॊड को शभ शॅन्ड ओव्शय कैवे रेंगे भेया वलऴम मश शै| 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भॅडभ अबी मशाॉ ऩय कफयस्तान की फात शो यशी शै दपनबुभी की एक तो आयक्षषत बुखॊड जो 
शै लश ऩशरे वे शी वी .आय.झडे फागधत शै | आमुक्त भशोदम ने एक नई कोमळळ कयने की कोमळळ  
ककमा शै एक प्रस्ताल रामा शै | शभें उवका वभथान कयते शुए उनको ककव तयश वे मश काभ शो उवके 
फाये भें फात कयनी चादशए| 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आभच ेवभथान आशे ऩण शा वलऴम घेण्माऩूली ठयालात जवे शा वलऴम इथे 
घेण्माऩूली आता ठयालात अवे भान्म केरे आशे भान्म केरे आ शे त्मा जमभन भारकाॊना गटनेत्माॊच्मा ल 
इतय मभटीॊगभध्मे फोरलून त्माची ळशातनळा कयणाय ककॊ ला ऩूढची प्रोमवजय कयणाय ऩयॊतु शा वलऴम 
भशावबेत घेण्माऩूली ह्मा वव्शेच ेजे जागाभारक आशेत त्माॊच्माळी तुभची काशी चचाा लगैये झारी आशे 
का? 
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भा. भशाऩौय :- 
 नाशी.  
तनरभ ढलण :- 
 भरा लाटते वन्भा . तनरा वोंव ह्माॊचा शा उदे्दळ अवेर की आता आऩण  डामयेक्ट त्माॊच ेवव्शे 
नॊफय…. 
भा. भशाऩौय :- 
 ह्माफाफत प्रळावनाने खरुावा द्माला.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
तनरभ ढलण :- 
 आभचा ऩूणा ऩादठॊफा आशे . ऩयॊतु आऩण अवे ठयाल कयतो आणण वोडून देतो . ते त्रफचाये लाट 
फघत अवतात . ततथऩमतं टाॊगती तरलाय याशणाय . भाझ ेभत शा प्रस्ताल इथे आणण्माऩूली त्मा वव्शे 
नॊफय भारकाची प्रळावनाळी थोडीतयी चचाा झारी ऩादशजे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. प्रळाॊत दऱली वाशेफाॊनी जो ठयाल भाॊडरा आशे त्मा ठयालारा वलयोध आशे की.  
तनरभ ढलण :- 
 आभच ेवभथान आशे दपनबूी झारीच ऩादशजे.  
भा. भशाऩौय :- 
 झारी ऩादशजे भग वलयोध करु नका.  
तनरभ ढलण :- 
 रोकाॊच्मा तोंडारा ऩान ऩुवू नमे शा आभचा उदे्दळ आशे. आभच ेवभथान आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩेणकयऩाड्मारा आऩरे आयषण आशे ऩयॊतु ततकड ेवलयोध अवल्माभुऱे आऩण ह्मादठकाणी 
आयषण काढतो.  
तनरभ ढलण :- 
 भॅडभ फयोफय आशे . आभच ेएकच म्शणणे आशे शा वलऴम घेण्माऩूली एकदा तयी त्माॊची 
ऩॉणझदटव्शीटी आशे की नेगेदटव्शीटी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 जमभन भारकाळी चचाा करुन शा वलऴम ऩूढच्मा भशावबेभध्मे घेण्मात मेईर.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ ठयाल लाचाला.  
भा. भशाऩौय :- 
 जनतेच्मा दशतावाठी शा वलऴम वबागशृात आणरा शोता ऩयॊतु त्मा वलऴमारा लेगलेगळमा 
प्रकायच ेपाटे पुटामरा रागरेरे आशेत . आणण अळी जय चचाा शोणाय अवेर तय ऩुढच्मा भशावबेभध्मे 
ववलस्तय……… 
(वबागशृात गोंधऱ) 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ कुठरेशी पाटे पुटत ना शी आम्शी ऩूणा वभथान कयतो ऩयॊतु तवे काभ नॊतय अडू 
नमे अळी आभची इच्छा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ ह्माच्मालय भाझा ठयाल आशे.  
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भा. उऩभशाऩौय :- 
 ढलण भॅडभ औय जुफेय बाई मळलवेनेच ेगटनेते ऑरयेडी ह्मा वलऴमालय वबागशृ नेत्माॊनी प्रळाॊत 
दऱलीनी ठयाल केरेरा  आशे. ह्मा वलऴमालय आऩण वमभती फनलून तनणाम घ्माला आणण वलाात भोठी 
गोष्ट्ट शा डडवीजन घ्मामचा आशे आणण भान्म कयामचा आशे . ऩुढच्मा भशावबेत शा वलऴम घेऊ नका . 
नाशीतय ते राॊफ शोणाय. ह्माच्माभध्मे भी भशाऩौयाॊना तनलेदन कयतो.  
तनरभ ढलण :- 
 आम्शी म्शणतच नाशी की ऩुढच्मा भशावबेत घ्मा म्शणून.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 शा वॊऩूणा अगधकाय आमुक्ताॊना द्मा ते जागा भारकाॊना फोरलून घेतीर आणण चचाा कयतीर . 
मोग्म ती कायलाई आमुक्त स्लत: करुन घेतीर त्माॊना वॊऩूणा अगधकाय देण्मात माल.े  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 गटनेता ठयाल भाॊडू ळकता. 
तनरभ ढलण :- 
 जुफेयजीने जो ठयाल ठेलरा आशे तो मोग्मच आशे . ऩयत पाटे पुटणाय नाशी . ऩण आमुक्ताॊनी 
जो प्रमत्न केरा आशे त्मा प्रमत्नाॊना आमुक्त तनणाम देतीर आणण त्मानुवाय कायलाई कयतीर . आमुक्त 
वाशेफ वषभ आशेत. आमुक्ताॊना अगधकाय देण्मात माल.े  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ खऩू चाॊगरा वलऴम आऩण आणरेरा आशे. आऩण त्मारा वॊभती ऩण ददरी 
आशे की वलाऩषीम गटनेत्माॊभापा त शा तनणाम कयामचा आशे . भागे वुध्दा गोकुऱदाव स्भळानबूभी 
डवे्शरऩ कयामरा गेरो शोतो ततथे लाद तनभााण झारा आणण आजतागामत ती दपनबूभी झारी नाशी . 
ऩुन्शा अवा लाद तनघू नमे आणण शे प्र रॊत्रफत याशू नमे . आज वुन्नी वभाज आशे त्माॊना जागा खऩू 
अऩूयी ऩडते त्माच्माभुऱे आऩण शा तनणाम घेतरा आशे . प्रळावनाने ती तीन शेक्टय जागा कोणाच्मा 
भारकीची आशे त्मा जागा भारकाची वॊभती आशे ककॊ ला नाशी ते व्मलजस्थत द्मामरा ऩादशजे शोते . वला 
अगधकाय आमुक्ताॊना अवतात कमभळनय वाशेफ वूचना आणण शयकती भागलतीर त्माच्मानॊतय शा वलऴम 
भशावबेत मेणाय आशे. त्माच्माभुऱे आऩण कोणतेशी तनमभ फाह्म ककॊ ला चकुीच ेकाभ कयण नाशी आणण 
डडरे कयत नाशी . त्माच्माभुऱे भाझी आऩणाॊव वलनॊती आशे . आऩरा ठयाल एकदभ लस्तूतनष्ट्ठ आशे 
त्माभुऱे आऩण भान्म कयाले आणण आऩल्मारा ठयाल कयामचा अवेर तय ठयाल रलकय कयाला.  
तनरभ ढलण :- 
 ठयाल कयामची गयज नाशी.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ, ह्मा वलऴमालय चचाा……………. 
तनरभ ढलण :- 
 चचाा नको ठयाल वलाानुभते भान्म कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वलाानुभते ठयाल भान्म कयण्माच्मा त्माच्मा ठयाला भध्मे गटनेत्माॊची वमभती तमाय करुन 
त्माभध्मे चचाा कयण्माचा वलऴम आशे. त्मारा भाझा वलयोध आशे. लेऱ घारलण्माभध्मे काशी अथा नाशी. 
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे तुभचा दवुया ठयाल कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ तुम्शी आमुक्तॊना अगधकाय देऊन टाका. 
(वबागशृात गोंधऱ) 
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जुफेय इनाभदाय :- 
 वमभती गठीत करुन लेऱ लामा घारलण्माची गयज काम आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 रलकय कयामच ेआशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 तुम्शारा आठलते का नलघयरा एक दपनबूभी शोती ती आजतागामत झारी का ? नाशी झारी 
तळीच ऩडरेरी आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 भी वलयोध केरा नाशी भी ऩदशल्माऩावनू वाॊगते भोठ्मा प्रभाणात भुस्रीभ फाॊधल याशतात त्माॊना 
शी काऱाची गयज आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भुस्रीभ फाॊधल आशे . म्शणून भशाऩौयाॊनी शा वलऴम आणरा आशे . अजून कोणी वलऴम आणरा 
शोता का भरा वाॊगा.  
तनरभ ढलण :- 
 धलृककळोयजी ककती लेऱा झारे आशे . ते अगधकाय आमुक्त वाशेफाॊ ना द्मा . ते त्माॊच्मा ऩयीने 
कयतीर.  
प्रबात ऩाटीर :- 
 भॅडभ इतका चाॊगरा वलऴम तुम्शी आणरा त्मा भारकाळी फोरतात नाशी फोरतात भरा भादशत 
नाशी. भाणूव जन्भारा मेतो ना तेव्शा चाॊगल्मा आई नालाच्मा ऩोटी माले की कोणाच्मा ऩोटी माले ते 
त्माच्मा शातात नवते भयताना तयी त्मा रा वुखाच ेभयण द्माले अडीज वाडतेीन पुटाची जागा आऩण 
त्मारा देऊ ळकत नाशी तय आऩल्मा भशाऩामरकेचा गधक्काय आशे . इतका चाॊगरा प्रस्ताल आरा 
अवताना त्मारा लेगलेगऱे पाटे पोडरे जातात . जय आऩण दशॊद ुस्भळान बूभी डवे्शरऩ केरेरी आशे . 
त्माॊना जय चाॊगरी वुवलधा देतो तय इतय धमभा म वुध्दा आऩरेच फाॊधल आशेत . त्माच्मावाठी इतकी 
चाॊगरी प्रोमवजय कयत अवताना भरा शे वाॊगामच ेआशे ऩुढच्मा भशावबेत शा वलऴम ठेलू नका चाॊगरा 
वलऴम आशे आणण चाॊगल्मा वलऴमारा ताफडतोफ गती द्मा . अगधकाय तुभच ेअवू दे ठयाल केरा तो 
त्रफरकूर मोग्म आशे आणण अगधकाय तुभच ेअवू दे . कायण तो वलऴम तुभच्मा प्रबागातरा आशे . 
तुभच्मा अखत्मारयतरा आशे . तुम्शी ळशयाच्मा प्रथभ नागरयक आशेत . वगळमाॊना वोमी वुवलधा 
देण्मावाठी तुम्शी फाॊधरेल्मा आशेत. तुभच्मा ठयालाभध्मे अवे वुध्दा नभुद आशे की तुम्शी वलाऩक्षषमाॊना 
घेऊन तुम्शी त्माची आणखी कयणाय आशेत . त्माभुऱे शा ठयाल ऩुढच्मा भशावबेत न मेताना आजच्मा 
भशावबेत ऩारयत करुन तुम्शी त्माच्मालय मळक्का भोताफ कया . तुम्शारा वलनॊती आशे तुम्शी त्मारा पाटे 
पोडू न देता ठयाल भॊजूय कयाला.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भी प्रबातताईच्मा भताळी वशभत आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भी पाटे पोडत नाशी. गटनेत्माॊची वमभती गठीत कयामची गयज नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी फोरता जमभनभारकाची ऩयलागनी घेतरी का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 ह्मा भशाऩामरकेचा जेव्शा आयाखडा तमाय झारा तेव्शा कोणीच जमभन भारकाची ऩयलानगी 
घेतरी नव्शती. जजकड ेऩामरकेरा लाटरे ततकड ेआयषण टाकरे. 
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भा. भशाऩौय :- 
 शा प्रश्न कोणी उऩजस्थत केरा तनरभ ताईंनी उऩजस्थत केरा की जमभन भारकाची ऩयलानगी 
घेतरी का? 
तनरभ ढलण :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ अळी आयषण नॊतय डवे्शरऩ झारी नाशीत. 
भा. भशाऩौय :- 
 अवा आदेळ देऊ का जजथे आशे ततथेच तुम्शी कया. दवुये आयषण टाकू नका.  
तनरभ ढलण :- 
 भी तेच वाॊगते दपनबूभी झारीच ऩादशजे. उरट रलकयात रलकय कया.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा ठयाल भाॊडामचा आशे का नाशीतय शा ठयाल भान्म कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. भशाऩौय आभचा ठयाल आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 ठयाल घ्मा.  
तनरभ ढलण :- 
 रलकयात रलकय चारू कया अवे आभच ेभत आशे.  
गगता जैन :- 
 शा वलऴम आणरा तेव्शा जागा कोणाची आशे , ककती आशे, ककती भारक आशेत, ककती वॊस्थेची 
आशे ती डडटेल्व वला नगयवेलकाॊना शोऊ द्मा . रान्वपयन्ट याशणाय . ळॊका काशीच याशणाय नाशी . 
आऩल्माकड ेजी ऩध्दत आशे एकाच्मा जमभतनलय जफयदस्ती आयषण टाकामच ेआशे ते जय 
रान्वपयन्टरी डडटेर ददरी ह्मा वॊस्थाॊची भारकीची शी जागा आशे आम्शी तो आयषण टाकतो तय 
कोणाच्मा भनात दवुयी ळॊका मेणाय नाशी . कायण इथे डी .ऩी. फनलताना शे वगऱ झारे आशे . म्शणून 
वलांच्मा भनात ळॊका मेणे स्लाबावलक आशे . भा. आमुक्त वाशेफ तुम्शारा वाॊगते दपनबूभी व्शाली  
म्शणून भी तुभच्माकड ेआरेरे आणण रलकयात रलकय व्शाली त्मावाठी भी आरेरी कायण एखाद्मा 
प्रेतारा 10-12 ताव दपन कयामरा जाले रागते ते एकदभ तनदॊनीम आशे . प्रबात ताईने वाॊगगतरे की 
काऩोयेळन म्शणून आऩण वाॊगू ळकत नाशी की तेलढी जागा देलू ळकत नाशी . आम्शी शे आयषण 
टाकतो 37 खारी शयकती वूचना भागलतो तो जागा द्मामरा तमाय आशे की नाशी तेलढे जयी 
प्रथभदळानी करुन प्रस्ताल आणरे अवते तय आऩरा लेऱ लाचरा अवता शे अननेवेवयी डडस्कळन चारू 
आशे ते झारे नवते . प्रव ह्मा भारकाॊनी जमभन ददरी नाशी तय वेकॊ ड ऑप्ळन शी आरे नाशी . 
जेणेकरुन भरा अवे लाटते आऩरी इच्छाच नाशी. कदागचत जमभन भारकाॊनी नाशी वाॊगगतल्मालय काम 
कयणाय. कदागचत कोटाात गेल्मालय काम कयणाय? भग आऩल्माकड ेऑप्ळन फी आशे का? प्रान तमाय 
आशे का? भरा तय अवे लाटते उद्मा जय दपनबूभी शोत अवेर तय उद्माच द्मा कोणाचशेी त्मात 
दभुत नाशी. ऩयॊतु जी प्रोमवजय पॉरो कयामची आशे ती प्रोमवजय पॉरो कया. तुम्शी प्रान ए, प्रान फी 
ठेला. तुम्शी काम केरे पक्त एक वव्शे नॊफय ददरा आशे आणण वाॊगगतरे ते ऩाव कया भग आम्शारा 
डडटेल्व तयी द्मा . डडटेल्व भागामच ेशक्कदाय आशोत , उद्मा जेव्शा मभटीॊग शोणाय तेव्शा गटनेता आणण 
भशाऩौयाॊची शोणाय. आम्शारा डडटेरच भादशत नाशी तय आम्शी काम वाॊगामच.े 
भा. भशाऩौय :- 
 वलबागाच्मा अगधकाऱमाॊनी त्माॊना भादशती देण्मात माली.  
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ददरीऩ घेलाये :- 
 भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो शा जो दपनबूभीचा प्रस्ताल आरेरा आशे फऱमाच एक 
लऴााऩूली तमाय झारा शोता आणण तो आता आऩल्माकड ेभाचाभध्मे ऩाठवलरेरा आशे. अवा एक इथे 37 
भध्मे प्रस्ताल देतो . त्मालेऱेव आऩल्मारा भादशत नवते आऩण एक वव्शे नॊफय काढतो आणण 
त्माच्मालय आयषण काढतो . ज्मालेऱेव वलकाव मोजना तमाय शोते त्मालेऱेवशी आऩण आणून कयतो . 
त्मालेऱेव आऩण भारकी फघत नाशी कोणाची काम  आशे ते आणण ज्मा लेऱेव तुम्शी  भॊजूय कयार 
त्मानॊतय आम्शी ऩेऩयभध्मे आणण गॅझटेभध्मे प्रमवध्द करु त्मात वुचना शयकती मेतीर त्माच्मालय 
वलचाय करुन भग तो अॊततभ प्रस्ताल आऩल्माकड ेऩुन्शा एकदा मेईर. आऩण आमुक्ताॊना अगधकाय ददरे 
ऩयॊतु नॊतय मेईर . अळा ऩध्दतीने तयी वुध्दा  आम्शी ज काशी त्माच्मात लका आऊट केरेरे आशे 
त्मानुवाय शे काळीभध्मे नो डवे्शरऩभेंट झोनभध्मे कायण एलढी भोठी जागा आता आऩल्मा ळशयात 
उऩरब्ध नाशी आशे. जी दपनबूभी आशे त्मा ऩूणाऩणे बयरेल्मा आशेत . काशी वी.आय.झडे भध्मे आशेत . 
त्माच्माभुऱे नवलन दपनबूभी कयणे आलश्मक आशे . तळी नवलन वलकाव मोजना आऩरी शोतच आशे 
त्माच्माभध्मे वुध्दा आभची भागणी आशे . नवलन दपनबूभीवाठी आणण माच्मावाठी जागा ठेला म्शणून 
तय त्माच्माभध्मे आऩण जी काळीची आऩल्मारा वव्शे नॊफय वाॊगगतरेरे आशेत . 70, 75 आणण 78 
लगैये 79 मभयातीर जलऱ ऩाव 80 टक्के जागा शी एकच भारकाची आशे आणण जलऱ ऩाव 80 टक्के 
जागा त्माॊची आशे . आऩरा यस्ता आशे ळशयाच्मा एका बागाभध्मे आशे आणण ळशयात कुठेशी आता 
एलढ्मा भोठ्मा स्लरुऩात 3 शेक्टय जागा म्शणजे आज 30 शजाय स्क्लेअय भीटय जागा उऩरब्ध 
नवल्माभुऱे आऩण वला वाधक फाधक ऩध्दतीने वलचाय करुन आणण ककत्मेक रो कप्रतततनधी भागणी 
केल्माभुऱे आऩण शा प्रस्ताल आणरेरा आशे आणण तो आऩल्मा वभोय वादय केरेरा आशे.  
गगता जैन :- 
 घेलाये वाशेफ, तुम्शी खऩू छान अवा प्रस्ताल केरा आशे . त्माफद्दर तुभच ेअमबनॊदन कयते. भाझ े
काशी दभुत नाशी . भी ऩयत तेच वाॊगते आता ते रस्ट आऩल्मारा जागा द्मा मरा तमाय आशे का ? 
आऩण प्राथमभक तयी फोरणी त्माॊच्मा फयोफय केरी आशे का ? भाझ ेवाॊगणे शेच आशे की जय उद्मा 
त्माॊनी नाकायरे ते कोटाात गेरे आणण आऩरी शी मोजना राॊफलरी तय आऩल्माकड ेप्रान फी येडी आशे 
का? कायण अळी गयज आशे. आऩल्मारा दपन बूभीची की उद्मा शोत अवेर तय ऩयला कयामची नाशी 
भग उद्मा शोत अवेर तय आज कया अवे आभच ेवगळमाॊच ेभत आशे आणण त्मावाठी जे रो ऩोल्व 
आशेत त्माॊना ऩदशरा फाशेय काढा . म्शणजे दय उद्मा शयकतीभध्मे ह्माॊनी शयकत घेतरी तय आऩण 
काम कयणाय? त्मालय आऩण वलचाय केरा आशे का? 
ददरीऩ घेलाये :- 
 भॅडभ अवे आशे ज्माले ऱेव आऩण शा ठयाल ऩाव करु आणण तो ऩेऩयभध्मे गॅझटेलय जाईर 
त्माच्मानॊतय वुचना शयकती मेतीर. त्मालेऱेरा रोकाॊच्मा आऩण वुचना शयकती घेणायच आशोत  आणण 
आऩल्माकड ेदोन तीन प्रकाय आशेत बुवॊऩादनाच ेएकतय टी .डी.आय देऊ ळकतो नाशी तय आऩण त्माची 
यक्कभ, रॉड ॲ क्ळन आऩण उऩजस्थत करु  ळकतो त्माभुऱे एकदा आयषण झारे वलकाव मोजनेभध्मे 
की त्मारा देणे बागच आशे. त्माभुऱे त्माने वलयोध कयतीर ककॊ ला कोटाात जातीर……………… 
गगता जैन :- 
 ऩण जय ते व्मक्ती कोटाात गेरे तय प्रकक्रमा राॊफलणाय की नाशी ? अवे आऩल्माकड ेउदाशयण 
आशेत ना . एखादे आयषण टाकरे भरा तु म्शारा वाॊगामची गयज नाशी वाशेफ ह्मा ळशयाचा कोऩया 
कोऩया आऩल्मारा भादशत आशे भग अवे ककती आयषण टाकरेरी जभीन कोटााच्मा लादात आशेत भग 
त्मावाठी आऩरे प्राथमभक आशे का शा भाणूव जय कोटाात गेरा तय उद्मा आऩण कूठे दवुयी जमभन 
फतघतरी आशे का? ककॊ ला प्राथमभक………….. 
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ददरीऩ घेलाये :- 
 आऩल्मा वुचनेनुवाय त्माॊच्माळी चचाा करुन घेऊ.  
भा. भशाऩौय :- 
 जैन भॅडभ भरा लाटते प्रळावनाने तुम्शारा खरूावा ददरेरा आशे . प्रळाॊत दऱली वाशेफाॊचा ठयाल 
झारेरा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भाझा ठयाल अवणाय आशे मालय. 
भा. भशाऩौय :- 
 आता भी चचाा करु देणाय नाशी. जय तुम्शारा दवुया ठयाल भाॊडामचा अवेर तय भाॊडा. नाशी तय 
शा वलऴम ऩुढच्मा भशावबेभध्मे घेण्मात माला अवा आदेळ भी प्रळावनारा आमुक्ताॊना…………. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भी ठयाल भाॊडणाय आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 भाॊडणाय आशेत तय भाॊडा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भी ठ याल भाॊडणाय आशे . भशाऩौय भॅडभ कवे झारे भाझ्मा चचभेध्मे फऱमाच रोकाॊनी 
आऩआऩरी बुमभका भाॊडरी . वलऴम स्ऩष्ट्ट आशे ह्मा ळशयाभध्मे 382 आयषणे टाकण्मात गेरी शोती 
त्माच्मातून 22 आयषणे लगऱरी गेरी. जेव्शा आयाखडा तमाय कयण्मात आरा वलकाव आयाखडा तेव्शा 
आयषण टाकताना कोणी कोणारा वलचायत नाशी . भशाऩामरकेरा जेव्शा मोग्म लाटते त्मा जागेलय ती 
मोग्म आयषणे टाकण्मात आरी. 382 आयषणातून 22 कभी केरी 360. 
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी ठयाल कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , भाझा बाऴणाचा अगधकाय भाझा आशे . एका ऩषाच्मा गटनेत्माने शे बाऴ ण 
भाझ्मा मभतनट्वभध्मे मेणाय आशे आणण भाझी बुमभका भरा भाॊडामरा कोणी थाॊफलू ळकत नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा कोणी थाॊफलत नाशी ऩण तुम्शी आता ठयाल कया.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 त्रफरकुर ठयाल कयणाय . ठयालाच्मा ऩदशरा म्शणजे आभची चचाा भाझा भुद्दा भरा स्ऩष्ट्ट 
कयामरा ऩादशजे . फऱमाच रोकाॊनी ह्मा वलऴमालय चचाा केरी त्माॊची काम अऩेषा आशे भरा भादशत 
नाशी. 360 आयषणे आजच्मा तायखेत ह्मा ळशयाभध्मे अवताना आमुक्त भशोदम 100 आयषणाऩेषा 
जास्त भी वलकमवत करु ळकरो नाशीत . आभचा आयाखडा वॊऩामचा लेऱ आरा . वलकाव आयाखडा ह्मा 
20 लऴााशून अगधक झारेरे आशेत. नवलन वलकाव आयाखडा आभचा तमाय कयामरा घेतरेरा आशे . तो 
भरा लाटतो जास्तीत जास्त ्   लऴा दोन लऴााभध्मे ऩूणा शोईर जवे काम ळावनाच ेआदेळ मेतीर त्मा 
अनुऴॊगाने एभ.आय.टी.ऩी. अॊतगात जो कामदा आशे त्माच्मा अॊतगात 37 खारी आऩल्मारा प्रळावनारा 
अगधकाय आशेत . त्माच्माभध्मे आयषण टाकामची की आयषणाचा पेयफदर करुन घेण्माचा प्रस्ताल 
ळावनाकड ेऩाठलामचा भशाऩौय भॅडभ आमुक्ताॊनी शा एक प्रमत्न केरेरा आशे की ह्मा जागेवाठी कायण 
भी ती जागा स्लत: फघुन आरो आशे वध्मा ततथे कुठरी लवाशत नाशी. लवाशत नवल्माभुऱे ततथे भरा 
तयी लाटत ना शी. एक झोन अवल्माभुऱे त्माॊच्मा त्मा रोकाॊना ज्मा  वॊस्थेची रोक आशेत त्माॊना शी 
त्माॊचा भुफरक पामदा ऩोशचत अवेर . बुवॊऩादनाच्मा भाध्मभातून तय तेशी नाकायणाय नाशीत . त्माच 
अनुऴॊगाने आऩल्मारा तुम्शी केरेरे ठयालाभध्मे जो तुम्शी एक गटनेत्माॊची वमभती तमाय कया आणण 
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नॊतय त्माची चचाा शोऊ द्मा तो ऩयत भशावबेभध्मे आणा तेलढा लेऱ घारलामची गयज नाशी . खयोखय 
तुभची भनजस्थती अवेर एका वभाजारा न्माम देण्माची तय तुम्शी आमुक्ताॊना ब्रॉकेट ऩयमभळन द्मा . 
ते तुम्शी द्मामरा तमाय नाशी. भग ते पाटे पोडतात त्मारा पाटे पोडत आशेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩेणकय ऩाड्मारा त्मा दठकाणच्मा स्थातनक रोकाॊनी वलयोध केरा . म्शणून शा वलऴम मा 
दठकाणी भशावबेरा आरा आणण तुम्शी म्शणता की तुम्शी ती जागा ऩादशरेरी आशे . भग तुम्शारा 
चाॊगरच भादशती आशे की जी जागा कोणाच्मा प्रबागात आशे . भाझ्मा प्रबागाभध्मे आशे. आमुक्ताॊनी शा 
ठयाल जेव्शा भाझ्माकड ेप्रस्ताल आणरा त्मालेऱेरा रगेच भी शा वलऴम भान्मतेरा घेतरा माचा अथा 
आभच्मा ऩषारा कोणाराशी त्मा दठकाणी वलयोध नाशी . आणण आभची प्राभाणणक इच्छा आशे की 
दपनबुभी शी झारी ऩादशजे आणण त्माॊना त्माचा राब बेटरा ऩादशजे . म्शणून शा वलऴम इथे आणरेरा 
आशे. भग आता तुम्शी त्मारा ठयालारा वॊभती दाखलामची इतय वलऴम इथे…………….. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 आभची वॊभती आशे आणण आभची डामयेक्ट त्मा वलऴमारा वॊभती आशे . तुभच्मा वायखे आम्शी 
भागा ळोधत नाशी ऩऱलाट ळोधामचा प्रमत्न आम्शी कयत नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा शा वलऴम घ्मामचा आशे  का? आऩण मभटीॊग उद्मा ऩलाा कधीशी घेऊ ळकतो . 
प्रळावनारा भादशत नाशी का आऩण प्रळावनारा भान्मता देऊ. तुम्शी ऩण त्माभध्मे अवणाय आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ त्मा वमभतीची गयज काम तुम्शी आमुक्ताॊना ब्रॉकेट ऩयमभळन देऊ ळकता.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , तुम्शी आमुक्ताॊना अगधकाय ददरे तय कुठे त्रफघडणाय आशे . वलऴम कळारा 
अडलून धयत आशेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 आम्शी काम अडलतोम? आम्शी काम अडलतो ते वाॊगा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ भरा एक वाॊगा . कोणारा दपनबूभी ककॊ ला स्भळानबूभी आऩल्मा घयाच्मा 
फाजूरा ऩादशजे का? कोणाराशी नको अतव.े प्रत्मेक भाणवारा भयामच ेआशे . ऩण भरा ती दपनबूभी 
भाझ्मा फाजूरा नको आशे. स्भळानबूभी भाझ्मा फाजूरा ळजेायी नको आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩयॊतु आभच्मा प्रबागात………………… 
जुफेय इनाभदाय :- 
 ऩेणकयऩाड्माभधरे आयषण भी आमुक्ताॊना फोररो शोतो . ऩोमरव फॊदोफस्त घ्मा आणण ते 
आयषण ताब्मात घ्मा. ततथे दपनबूभी वुरु कया.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी दवुयी जागा तयी वुचला . भग म्शणामचॊ की दपनबूभी नाशी ळशयाभध्मे भग जागा शी 
वुचलामची नाशी. ऩण ज्माॊनी जागा वुचलरी त्मारा वलयोध कयामचा आशे म्शणजे नेभके तुम्शारा काम 
कयामच ेआशे? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 आम्शी वलयोध कयत नाशी त्मा जागेरा . आम्शी तय फोरतो ब्रॉकेट ऩयमभळन आमुक्ताॊना द्मा . 
तुम््शारा त्मा वलऴमाभध्मे वमभती कळारा ऩादशजे.  
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भा. भशाऩौय :- 
 एक ठयाल भाझ्माकड ेआरेरा आशे तुम्शी दवुया ठयाल करु ळकता.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 तनरभ भॅडभ भी ठयाल भाॊडतो.  
तनरभ ढलण :- 
 दठक आशे. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 मभया बाईंदय ळशयाच वलकाव मोजना लगऱरेरा बाग वोडून ळावन अगधवुचना 
टी.ऩी.एव./847/वी.आय.-1/62/म.ुडी.-12, दद. 14/5/19997 अन्लमे भॊजूय कयण्मात आरेरा अवून दद. 
15/1/2000 ऩावून अॊभरात आरेरी आशे . भॊजूय वलकाव मोजना तनमभालरीतीर ळावन तनणाम क्र. 
टी.ऩी.एव./1208/1376/प्र.क्र.267/08/नवल-12, दद. 21/8/2009 अन्लमे पेयफदर भॊजूय झारेरे आशेत . 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ळशयाचा वलकाव शोत अवून भोठ्मा प्रभाणात जन वभुदामाचा ळशयात 
लास्तव्म आशे . वद्मजस्थतीत ळशयात भनऩा भापा त वलवलध दठकाणी अॊत्मवलधीवाठी स्भळानबभूी, 
दपनबूभी वलकमवत कयण्मात आरेरी आशे ल अगधक फयेच आयषणे भनऩा ळशय वलकाव मोजनेभध्मे 
भॊजूय आशेत. ऩयॊतु वलवलध कायणाने फागधत अवल्माने ते अद्माऩ वलकमवत शोऊ ळकरेरे नाशी . वध्मा 
भुस्रीभ वुन्नी, भुस्रीभ फोया, भुस्रीभ इस्भाईर, भुस्रीभ मळमा ल ज्श्चन  वभाजावाठी दपनबुभीची 
जागा अऩुयी ऩडत अवल्माफाफतची तक्राय प्राप्त शोत आशे . तवेच कोवलड -१९ आजायाऩावून भतृ्मुची 
वॊख्मा दऩुटीने लाढ झारेरी आशे . आऩतकारीन ऩरयजस्थती अबाली नवलन उऩाममोजना तातडीने कयणे 
काऱाची गयज आशे . ककॊ फशूना कभी जागेत जास्त प्रेत दपन केल्माव योगयाई  ऩवयण्माची ळक्मता 
नाकायण्मात मेत नाशी . तथाऩी भौजे कामळ व.क्र. ७०ऩ.ै ७५ऩ.ै, ७६ऩ.ै, ७७ऩ.ै, ७९ऩ.ै, ७८ऩ.ै, ८२ऩ.ै, 
१०३ऩ.ै ह्मा वलकाव षेत्रात वॊजम गाॊधी याष्ट्रीम उद्माना जलऱ अवरेरी ३ शेक्टय जागेत दपनबूभी 
उबायणेफाफत ऩुढीर कायलाई कयणेच्मा अनुऴॊगाने उक्त नभुद जागेत बाग नकाळ ेत माय करुन 
त्माभध्मे ३ शेक्टय जागेभध्मे दपनबूभीची जागा भॊजूय वलकाव मोजना आयाखड्मात नव्माने प्रस्तावलत 
करुन वदयीर प्रकयणी भशायाष्ट्र नगययचना अगधतनमभ १९६६ च ेकरभ ३७(१) अन्लमे वलकाव मोजनेत 
ल वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरीत आलश्मक ते फदर कयण्माव शी वबा भा . आमुक्त माॊना  वॊऩूणा 
अगधकाय देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
तनरभ ढलण :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ दोन ठयाल आरेरे आशेत आऩण भतदानाची प्रकक्रमा कया.  
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 24 करयता दोन ठयाल आरेरे आशेत . ऩदशरा ठयाल वुचक श्री . प्रळाॊत दऱली , 
अनुभोदन श्री . याकेळ ळशा . दवुया ठयाल वुचक श्री . जुफेय इनाभदाय , अनुभोदन श्रीभ . तनरभ ढलण . 
आऩण ज्मा प्रकाये भगाळी भतदान प्रकक्रमा ऩाय ऩाडरी शोती त्माचप्रभाणे आताशी कयणाय आशोत . ज्मा 
वदस्माॊना भी जो ठयाल ऩुकायणाय आशे त्मा ठयालाच्मा वलयोधात ज्माॊना भतदान कयामच ेअवेर त्माॊनी 
आऩरा वलयोध नोंदलामचा आशे . प्रथभ भी दवुया ठयाल भतदानावाठी ऩुकायतो . वुचक श्री . जुफेय 
इनाभदाय अनुभोदन श्रीभ. तनरभ ढलण माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा वलयोधात ज्माॊना भतदान नोंदलामच े
आशे त्माॊनी कृऩमा आऩरे भत नोंदलामच ेआशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 फी.जे.ऩी. गटनेत्माच्मा लतीने भी जुफेय इनाभदाय माॊनी जो ठयाल भाॊडरेरा आशे त्मारा भाझ े
ल भाझ्मा ऩषाच्मा वदस्माॊच्मा लतीने भी वलयोध दळालतो.  
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नगयवगचल :- 
 लैमजक्तकरयत्मा कोणारा वलयोध नोंदलामचा आशे का ? नाशी ऩदशरा जो ठयाल आशे . वुचक श्री. 
प्रळाॊत दऱली , अनुभोदन श्री . याकेळ ळशा माॊनी जो  ठयाल भाॊडरेरा आशे ह्मा ठयालाच्मा वलयोधात 
ज्माॊना भतदान कयामच ेअवेर त्माॊनी कृऩमा आऩल्मा वलयोधात तवे भतदान नोंदलाल.े  
तनरभ ढलण :- 
 भी मळलवेना ऩषाच्मा लतीने गटनेता म्शणून मळलवेनेच्मा वला वदस्माॊचा ह्मा ठयालाव वलयोध 
आशे अवे घोवऴत कयत.े  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भी जुफेय इनाभदाय , काॉगे्रव रोकळाशी आघाडीचा गटनेता म्शणून ह्मा ठयालारा काॉगे्रव 
रोकळाशी आघाडीच्मा वला वदस्माॊचा वलयोध आशे अवे भी दळालतो.  
नगयवगचल :- 
 तटस्थ कोणी नाशी. भतदानाची नोंद घेण्मात आरेरी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक श्री. प्रळाॊत दऱली वाशेफ माॊनी भाॊडरेरा ठयाल फशुभताने भॊजूय कयण्माॊत मेत 
आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ भतदानाची जी प्रकक्रमा घेतरी त्माच्मा वलऴमी फोरामच ेआशे ते ककती भतदान 
झारे ते वाॊगार का? कोणारा ककती भतदान झारे त?े 
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळाॊत दऱली माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालारा 51 भत आशेत. आणण जुफेय इनाभदाय माॊनी भाॊडरेल्मा 
ठयालारा 17 भते आशेत. तटस्थ ळुन्म.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 उऩजस्थत अवरेल्मा वदस्माॊची वदस्म वॊख्मा. 
भशाऩौय :- 
 51 वदस्माॊनी दऱली वाशेफाॊच्मा ठयालारा वॊभती दाखलरेरी आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 जुफेय इनाभदाय माॊनी भाॊडरेल्मा ठयालारा ककती आशेत? 
भा. भशाऩौय :- 
 17 आशेत.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 शे तुम्शी कवे ठयलरे.  
भा. भशाऩौय :- 
 उऩजस्थत ककती आशेत जे वध्मा ऑनराईन आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वलांच ेजव्शडीओ फॊद आशेत.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भॅडभ ऩयत तुभचा टेक्नीकरी प्रॉब्रेभ शोत आशे. आकड्माॊभध्मे गोंधऱ शोऊ ळकतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 नाशी शोत आशे.  
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प्रवलण ऩाटीर :- 
 भॅडभ प्रत्मेकाच ेभत शे लगऱे करु ळकते . ह्मा वलऴमालयती बरे गटनेत्माॊनी वाॊगगतरे तयीशी 
प्रत्मेक वदस्माच ेभत तुम्शी फतघतरे काशी भगाळी ठयालात अजश्लन कावोदयीमा फी .जे.ऩी. च्मा 
वदस्माने तटस्थ भतदान केरे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आधी गटनेत्माॊनी तवे घोवऴत केरे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 गटनेता कवे ठयलू ळकतो. भतदान स्लतॊत्र अवत.े  
भा. भशाऩौय :- 
 तटस्थ यादशरे अवतो तय ते फोररे अवत.े  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, जव्शडीओ चारू कयामरा फोरा उऩजस्थत वदस्म आशेत त्माॊना.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता ऑनराईन वदस्म ककती आशेत? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 ऑनराईन नाशी त्माॊना जव्शडीओ चारू कयामरा वाॊगा.  
भा. भशाऩौय :- 
 कुठरा जव्शडीओ.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 ददवरे ऩादशजे ते जागेलयच नाशीत.  
भा. भशाऩौय :- 
 अजश्लन जागेलयती आशेत. आऩरे भतदानाभध्मे काम भत आशे.  
नगयवगचल :- 
 आता प्रकक्रमा ऩूणा झारेरी आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आता प्रकक्रमा झारेरी आशे ऩूणा.  
तनरभ ढलण :- 
 भागच्मा इरेक्ळन प्रकक्रमेरा शा प्रश्न वलचायरा शोता तेव्शा भरा त्मालेऱी डालरून ददरे 
ऑनराईन ककती रोक आशेत शा प्रश्न भी तुम्शारा वलचायरा शोता . तेव्शा कोणीच ततथे भादशती ददरी 
नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा ऩूणाऩणे भादशती ददरी आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 ऑनराईन ककती आशेत माची भादशती भी वलचायरी शोती. आता शी दवुऱमा लेऱा प्रकक्रमा झारी. 
ऩदशरा लेऱी तुम्शी शा प्रश्न वलचायरा शोता.  
नगयवगचल :- 
 ऩदशल्मा लेऱी देखीर भादशती भी  आऩल्मारा ददरेरी शोती . ककती वदस्म शोते आणण ककतीनी 
भतदान केरे त्माची भादशती ददरी शोती. आता शी भतदान प्रकक्रमा घेताना.  
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तनरभ ढलण :- 
 आता जे काशी झारे तेलढे भगाळी रयटा भॅडभने जवे वाॊगगतरे की ऩुढची भशावबा शी 
वबागशृाभध्मे झारी ऩादशजे. ओऩन झारी ऩादशजे. ऑनराईन वबेरा आम्शी शजय याशणाय नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी ळावनाकड ेतवा ऩत्रव्मलशाय कया भॅडभ. आम्शारा शी वुध्दा शा त्राव शोत आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ, तुम्शी शी ऩुढाकाय घ्मा ना.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऑनराईनच कयामच े 50 ऩेषा जास्त रोक नको . फाकी 200 ची गदी झारी  तय चारेर 
कामाक्रभारा.  
तनरभ ढलण :- 
 कामाक्रभाच ेकौतुक तुम्शी वाॊगु नका. तुम्शी टोभणे भायत आशेत. भरा भादशती आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 अवे कवे तुम्शी फोरता. वगचलाॊना वलचाया आभची इच्छा आशे वबागशृात घ्मामची.  
तनरभ ढलण :- 
 वोळर डडस्टन्वीॊग ठेला . शी प्रळावनाची आणण  तुभची जफाफदायी आशे . भशावबा वबागशृात 
झारी ऩादशजे शे तुम्शी इथे ठयलरे ऩादशजे भशाऩौय म्शणून.  
प्रकयण क्र. 24 :- 
 भॊजूय वलकाव मोजना आयाखड्मात भौजे काळी मेथीर व .क्र. ७०ऩ.ै ७५ऩ.ै, ७६ऩ.ै, ७७ऩ.ै, ७९ऩ.ै, 
७८ऩ.ै, ८२ऩ.ै, १०३ऩ.ै, मा जागेत नव्माने दपनबूभी दळालून भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ १९६६ 
च ेकरभ ३७(१) अन्लमे पेयफदर कयणेच्मा प्रस्तालाफाफत. 
ठयाल क्र. 12 :- 

मभया बाईंदय ळशयाचा वलकाव झऩाट्माने शोत अवून वलवलध धभााचा जनवभुदाम मा ळशयात 
लास्तव्माव मेण्माच ेप्रभाण देखीर खऩु लाढरे आशे . भशाऩामरकेतपे ळशयात वलवलध दठकाणी अॊत्मवलधी 
वाठी स्भळान बूभी दपनबूभी वलकवीत कयण्मात आरेल्मा आशेत. भुजस्रभ फोयी ल वुन्नी वभाजावाठी 
अजस्तत्लात अवरेरी दपनबूभीची जागा अऩूयी ऩडत अवल्माने भौजे काळी मेथीर व.क्र.70 ऩ.ै, 75 ऩ.ै 
76ऩ,ै 77ऩ.ै, 79ऩ,ै 78 ऩ.ै, 82 ऩ.ै, 103 ऩ.ै मा नावलकाव षेत्रातीर वॊजम गाॊधी याष्ट्रीम उद्मानाजलऱ 
अवरेल्मा 3 शेक्टय जागेत दपनबूभी उबायणे फाफतची ऩुढीर कामालाशी कयण्माच्मा अनुऴॊगाने 
प्रळावनाने उक्त नभुद जागेचा बाग नकाळा तमाय करुन तवेच वॊफॊधीत जागेची ल जागा भारकाॊची 
भादशती घ्माली. भा. भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी भा . ऩदागधकायी, वला ऩषीम गटनेते , अगधकायी माॊची 
वमभती गठीत करुन प्रळावनाने दपनबूभी जागेचा नकाळा ल भादशती वमभतीव वादय कयाली त्मानॊतय 
वमभतीने अॊततभ तनणाम घेलून प्रळावनाने तनमभाप्रभाणे भशायाष्ट्र प्रादेमळक नगययचना अगधतनमभ 
करभ 37 नुवाय ऩुढीर कामालाशी कयण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक  :- श्री. प्रळाॊत दऱली  अनुभोदक :- श्री. वगचन म्शात्र े
ठयालाच्मा फाजून े ठयालाच्मा वलयोधात तटस्थ 

बायतीम जनता ऩाटीच े
उऩजस्थत वदस्म 

मळलवेना ल काॉगे्रव रोकळाशी 
आघाडीच ेउऩजस्थत वदस्म 

०० 

ठयाल फशुभताने भॊजूय 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
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नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 25, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वुधायीत ६०.०० भी. रुॊ द वलकाव 
मोजना यस्ता (ददशवय मरॊक योड ) प्रस्तावलत कयणेकयीता भशायाष्ट्र प्रादेमळक ल नगययचना अगधतनमभ 
१९६६ च ेकरभ ३७(१) अन्लमे पेयफदराची कामालाशी कयणेफाफत. 
जमेळ बोईय :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वुधायीत 60.00 भी. रुॊ द यस्ता (ददशवय मरॊक योड ) 
वलकाव मोजनेव भुॊफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्रागधकयण माॊनी प्रस्तावलत केरेल्मा आखणीव भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका अगधतनमभ 1966 च ेकरभ 37 (1) अन्लमे पेयफदराची का मालाशी कयणेकयीता 
वदयचा वलऴम ववलस्तय भादशतीवश ऩुढीर भा. भशावबेत वादय कयाला अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
वलनोद म्शात्र े:- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 माच्माभध्मे काम भादशती कभी आशे? 
भा. भशाऩौय :- 
 शा वलऴम ऩुढीर भशावबेभध्मे घेण्मात मेईर.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 प्रळावनाने खरुावा कयाला अऩुयी भादशती का ददरी म्शणून . प्रळावनाने अऩूयी भादशती का 
ददरी? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 काम अऩुयी भादशती आशे ते तयी वाॊगा.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩुढीर भशावबेभध्मे ऩूणा भादशतीवश शा वलऴम मेईर.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 अळीच्मा अळी भादशती आरी ऩयत तय? 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 ळशयाच्मा वलकावाच्मा दृष्ट्टीकोनातून शा यस्ता शोणे जरुयीच ेआशे . भशाऩौय भॅडभ, एलढा भोठा 
गोऴलाया आशे . एलढे भोठे वॊफॊगधत अगधकायी आशेत एलढी भोठी भशावबा रालरेरी आशे . त्माच्मात 
अऩुयी भादशती काम आशे? 
भा. भशाऩौय :- 
 ऩुढीर भशावबेभध्मे वाॊगगतरे ना आऩण घेतो अवे. जय ऩुढीर भशावबेत ऩुन्शा अऩुयी भादशती 
आरी तय त्माच्मा ऩुढच्मा भशावबेत घेऊ.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, ह्मा वलऴमालय आम्शारा फोरामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 भाझा अगधकाय आशे शा वलऴम ऩुढीर भशावबेभध्मे घेण्मात मेईर. 
प्रकयण क्र. 25 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वुधायीत ६०.०० भी. रुॊ द वलकाव मोजना यस्ता (ददशवय 
मरॊक योड) प्रस्तावलत कयणेकयीता भशायाष्ट्र प्रादेमळक ल नगययचना अगधतनमभ १९६६ च ेकरभ ३७(१) 
अन्लमे पेयफदराची कामालाशी कयणेफाफत. 
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ठयाल क्र. 13 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर वुधायी त 60.00 भी. रुॊ द यस्ता (ददशवय मरॊक योड ) 
वलकाव मोजनेव भुॊफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्रागधकयण माॊनी प्रस्तावलत केरेल्मा आखणीव भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका अगधतनमभ 1966 च ेकरभ 37 (1) अन्लमे पेयफदराची कामालाशी कयणेकयीता 
वदयचा वलऴम ववलस्तय भादशतीवश ऩुढीर भा. भशावबेत वादय कयाला अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  

 वुचक  :- श्री. जमेळ बोईय    अनुभोदक :- श्री. वलनोद म्शात्र े
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 26, भा. भशावबा ठयाल क्र. १३, दद. १८/०४/२००६ अन्लमे रागू केरेल्मा भारभत्ता 
शस्ताॊतयण पी फाफत पेयवलचाय शोणेफाफत. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 कोवलड-19 मा आजायाभुऱे रॉकडाऊनच्मा कामाकाऱात नागरयकाॊना , व्मालवातमकाॊना आगथाक 
वॊकटारा वाभोये जाले रागल्माने त्माॊच्मा कुॊ टुत्रफमाॊना शातबाय देण्माकयीता भशानगयऩामरकेतपे 
आकायण्मात मेणाऱमा भारभत्ता कयाच्मा  त्रफराभधीर घयऩट्टी कयात 50% वुट देणे ल थकफाकीची 
लवूरी शोणेकयीता जुन्मा थकफाकीलयीर व्माजाभध्मे वॊऩुणा भापी देण्माचा ठयाल फशुभताने ऩारयत 
कयण्मात आरा शोता त्माची अॊभरफजालणी प्रळावनाने केरी नाशी ल वदय ठयाल वलखॊडनाकयीता 
ळावनाकड ेऩाठवलण्मात आरेरा आशे. याज्म वयकायकड ेवदय वलऴम प्ररॊत्रफत आशे त्माभुऱे मभया बाईंदय 
भशाऩामरका शद्दीतीर भारभत्ता शस्ताॊतयण ळुल्काच्मा दयाभध्मे लाढ कयणे वॊमुक्तीक ठयणाय नाशी. 
 तयी प्रळावनाने भारभत्ता शस्ताॊतयण पीफाफत प्रस्तावलत केरेरी दयलाढ पेटाऱण्मात मेत आशे 
अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
भनोज दफुे :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ह्मा वलऴमालयती कोणारा फोरामच ेआशे का? 
तनरभ ढलण :- 
 लाढलू नमे आम्शी मा भताळी आशेत . वलऴम पेटाऱरा वलऴम वॊऩरा . भारभत्ता शस्ताॊतयण 
लाढलू नमे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ 25 नॊफयभध्मे प्रश्न वलचायरा तय त्माच ेउत्तय ददरे नाशी.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 जो प्रश्न वलचायरा त्माच ेतुम्शी उत्तय ददरे नाशी . ज्मा वलऴमाचा खरुावा ऩादशजे त्माचा 
खरुावा कयत नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 कुठल्मा वलऴमाचा खरुावा ऩादशजे? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 25 नॊफय वलऴमाचा खरुावा.  
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भा. भशाऩौय :- 
 आता 26 चारू आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 60 भीटय रुॊ दी यस्त्माचा . आमुक्त भशोदमाॊ नी ददरेरा गोऴलाया आम .ए.एव. अगधकाऱमाचा 
गोऴलाया तुम्शी फोरता अऩुया आशे. त्माच्मात काम ते वभजरे नाशी ते तयी वाॊगगतरे ऩादशजे शोत.े  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 प्रळावनाने वाॊगाल.े  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩुढच्मा भशावबेभध्मे मेईर गोऴलाऱमावशीत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम शा वलऴम जवाच्मा जवा ऩयत द्मा.  
भा. भशाऩौय :- 
 दठक आशे.  
गगता जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ भरा एक वलचायामच ेआशे आमुक्त वाशेफाॊना . आमुक्त वाशेफ मा वलऴमात काम 
अळी अऩूयी भादशती आशे . जी तुम्शी आम्शारा देऊ ळकत नाशी . आणण जय अऩु यी भादशती शोती तय 
वलऴम कळारा आणरा ? भशाऩौय भॅडभ आऩरी ऩण वॊभती आशे त्मात वलऴम आणामरा . आमुक्त 
वाशेफाॊनी गोऴलाया ददरा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म प्रळाॊत दऱली वाशेफाॊनी भाॊडरेरा आशे . अऩुयी भादशतीचा वबागशृ नेत्माॊनी 
भाॊडरेरा आशे. त्माभुऱे तो भी ऩुढच्मा भशावबेभध्मे घेण्मावाठी वाॊगगतरेरे आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भॅडभ तो जमेळ बोईयने तो ठयाल भाॊडरेरा आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 जमेळ बोईयने भाॊडरेरा आशे.  
गगता जैन :- 
 भॅडभ ऩदशरा शाच वलऴमारा तुभची भादशती ऩुणा शोती. ह्माच पॉयभॅटभध्मे माच 37 चा प्रस्तल 
आणण दवुया प्रस्ताल शाच पॉयभॅटभध्मे तुभची भादशती अऩयुी आशे त्माच ेडकेपनेळन काम आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ वलऴम अवा आशे की शा वलऴम वन्भा . नगयवेलक जमेळ बोईय त्माॊच्मा 
लॉडाभधनू शा यस्ता जात आशे . आणण त्माॊनी तो वलऴम इथे वबागशृाभध्मे आता भाॊडरेरा आशे . त्माॊचा 
वलऴम अवा आ शे की ज्मा लेऱेरा शा यस्ता देण्मात आरा त्मा लेऱेरा त्मा नगयवेलकाॊना वलश्लावात 
घेतरे नाशी आणण त्माॊच्माळी काशी वलचायऩुव झारेरी नाशी त्माभुऱे शा वलऴम ऩुन्शा ऩुढच्मा भशावबेत 
घेण्मात माला.  
भा. भशाऩौय :- 
 स्थातनक नगयवेलकाॊचा ऩूणा अगधकाय आशे. ह्मा वबागशृाभध्मे आणण त्मा ऩध्दतीने जय त्माॊनी 
ठयाल भाॊडरेरा आशे आणण त्माॊनी ऩुढच्मा भशावबेभध्मे आणण्माकरयता भरा वलनॊती ऩत्र ददरेरे आशे 
म्शणून शा वलऴम आऩण ऩुढच्मा भशावबेभध्मे घेत आशोत. वगचलाॊनी ऩुढचा वलऴम घ्माला.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ आभच्मा त्मा अतनर वालॊतरा अनम्मु ट कया अळी वलनॊती आशे . त्माॊना त्माॊची 
बुमभका भाॊडामची आशे त्माॊना वॊधीच ददरी जात नाशी.  
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प्रकयण क्र. 26 :- 
 भा. भशावबा ठयाल क्र . १३, दद. १८/०४/२००६ अन्लमे रागू केरेल्मा भारभत्ता शस्ताॊतयण पी 
फाफत पेयवलचाय शोणेफाफत. 
ठयाल क्र. 14 :- 
 कोवलड-19 मा आजायाभुऱे रॉ कडाऊनच्मा कामाकाऱात नागरयकाॊना , व्मालवातमकाॊना आगथाक 
वॊकटारा वाभोये जाले रागल्माने त्माॊच्मा कुॊ टुत्रफमाॊना शातबाय देण्माकयीता भशानगयऩामरकेतपे 
आकायण्मात मेणाऱमा भारभत्ता कयाच्मा त्रफराभधीर घयऩट्टी कयात 50% वुट देणे ल थकफाकीची 
लवूरी शोणेकयीता जुन्मा थकफाकी लयीर व्माजाभध्मे वॊऩुणा भापी देण्माचा ठयाल फशुभताने ऩारयत 
कयण्मात आरा शोता त्माची अॊभरफजालणी प्रळावनाने केरी नाशी ल वदय ठयाल वलखॊडनाकयीता 
ळावनाकड ेऩाठवलण्मात आरेरा आशे. याज्म वयकायकड ेवदय वलऴम प्ररॊत्रफत आशे त्माभुऱे मभया बाईंदय 
भशाऩामरका शद्दीतीर भारभत्ता शस्ताॊतयण ळुल्काच्मा दयाभध्मे लाढ कयणे वॊमुक्तीक ठयणाय नाशी. 
 तयी प्रळावनाने भारभत्ता शस्ताॊतयण पीफाफत प्रस्तावलत केरेरी दयलाढ पेटाऱण्मात मेत आशे 
अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक  :- श्री. प्रळाॊत दऱली    अनुभोदक :- श्री. भनोज दफु े
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 27, भा. भशावबा दद. १३/०२/२०१९ (तशकुफ भशावबा दद . १९/०१/२०१९) ठयाल क्र. 
११० ऩारयत केरेल्मा ठयालाभधीर ऩरयच्छेद - ७ भधीर भजकुयालय ऩुनावलचाय कयणेफाफत. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वलवलध वलबागा अॊतगात प्रळावकीम काभकाजावाठी 
अगधकायी/कभाचायी माॊना ठेका ऩध्दतीने घेण्माफाफत प्रळावनाने वला वलबागाच्मा आलश्मकतेप्रभाणे 
अस्थामी कभाचायी ऩुयवलण्माची एकत्रत्रत तनवलदा काढाली अवा ठयाल भा. भशावबेत भॊजुय कयण्मात 
आरा शोता. ऩयॊतु प्रळावनाने वदय प्रस्ताल वलखॊडनाकयीता ऩाठवलरा शोता. ऩयॊतु त्मालय तनणाम शोण्माव 
कारालधी रागण्माची ळक्मता अवल्माने वदय प्रस्तालालय तनणाम शोईऩमतं भशाऩामरकेच्मा वलवलध 
वलबाग तनशाम आलश्मकते प्रभाणे ठेका ऩध्दतीने कभाचायी ऩुयवलण्माची तनवलदा काढण्माव शी भा . 
भशावबा भॊजुयी देत आशे . तवेच मभया बाईंदय ळशयात भच्छयाॊचा प्रादबुााल योखणेवाठी औऴध पलायणी 
कयीता आलश्मक अवरेरा कभाचायी ऩुयलठा कयण्माची भॊजुय तनवलदेची अॊभरफजालणी प्रळावनाने त्लयीत 
करुन वॊफॊधीत ठेकेदायाव कामाादेळ देलून काभाव वुरुलात कयाली. 
 भा. वलोच्च न्मामारमाची मागचका क्र .213/2013 च्मा तनणामानूवाय भानधनालय कामायत 
अवणाऱमा अस्थामी वॊगणक चारक तथा मरवऩक / रघुरेखक माॊना वभान काभ वभान लेतन रागु 
कयणेफाफत भा . भशावबा दद .13/02/2019 (तशकुफ भशावबा दद .19/01/2019) ठयाल क्र .110 अन्लमे 
केरेल्मा ठयालाची त्लयीत अॊभरफजालणी प्रळावनाने कयाली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ह्मा वलऴमालयती कोणारा फोरामच ेआशे का? 
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जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्त भशोदम दठक आशे तुम्शी शा वलऴम वलखॊडनारा ऩाठलरा आम्शी तुभचा 
प्रत्मेक तनणामाळी ऩाठीळी उबे याशून भात्र शा एक वलऴम अवा आशे. आज अडचण आरी म्शणून तुम्शी 
शा वलऴम आभच्माकड ेआणरा . आम्शी त्मारा भॊजूयी देतो कायण आम्शारा भशाऩामरकेच ेकाभकाज 
चारलामच ेआशे. भात्र आम्शी वातत्माने फघत आरो आशोत 6-6 भदशन ेउरटल्मानॊतय भुदतलाढ घेतरी 
जात.े वाशेफ मारा कुठेतयी थाॊफलण्मावाठी शा ठयाल कयण्माॊत आरा शोता. ऩण वलबागीम अगधकाऱमाॊनी 
वाशेफ झोऩून याशामच ेका? त्माॊना भादशती आशे आता 6 भदशन्मानॊतय आऩरा शा केरेरा जो ठेका आशे 
ककॊ ला ठेका वॊऩणाय आशे आऩल्मारा त्माच्माआधी माचा ऩाठऩुयाला करुन स्थामी वमभती ककॊ ला 
भशावबेची भॊजूयी घेतरी ऩादशजे ऩण अगधकायी लगा घेत ना शी. वाशेफ त्मा ठेक्मारा ऩयत ऩुढे 6 भदशने 
त्माची दय 10 टक्के लाढ करुन जे काशी जभेर  जजतकी तडजोड कयता मेईर ती वगऱी तडजोड 
केल्मानॊतय त्मारा 6 भदशने ऩयत भुदतलाढ ददरी जाते मारा कुठेतयी थाॊ फलण्मावाठी शा ठयाल आम्शी 
केरा शोता. आम्शी वलाानुभते शा ठयाल करुन ददरा शोता वाशेफ. वाशेफ भाझी आऩणाकडून अऩेषा आशे 
की शा जो ऩामॊडा टाकण्मात आरेरा आशे अगधकायी लगााच्मा  भाध्मभातून त्मारा कुठेतयी आडकाठी 
घारा. अॊकुळ राला. कुठराशी ठेका वॊऩामच्मा 6 भदशन्माआधी त्मा नवलन ऩुढच्मा ठेक्माची तमायी केरी 
ऩादशजे. जेणेकरुन भुदतलाढ देण्माची गयज रागणाय नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रकयण क्र. 27 वलाानुभते भॊजूय.  
प्रकयण क्र. 27 :- 

भा. भशावबा दद . १३/०२/२०१९ (तशकुफ भशावबा दद . १९/०१/२०१९) ठयाल क्र . ११० ऩारयत 
केरेल्मा ठयालाभधीर ऩरयच्छेद - ७ भधीर भजकुयालय ऩुनावलचाय कयणेफाफत. 
ठयाल क्र. 15 :- 
 मभया बाईंदय भशा नगयऩामरकेच्मा वलवलध वलबागा अॊतगात प्रळावकीम काभकाजावाठी 
अगधकायी/कभाचायी माॊना ठेका ऩध्दतीने घेण्माफाफत प्रळावनाने वला वलबागाच्मा आलश्मकतेप्रभाणे 
अस्थामी कभाचायी ऩुयवलण्माची एकत्रत्रत तनवलदा काढाली अवा ठयाल भा. भशावबेत भॊजुय कयण्मात 
आरा शोता. ऩयॊतु प्रळावनाने वदय प्रस्ताल वलखॊडनाकयीता ऩाठवलरा शोता. ऩयॊतु त्मालय तनणाम शोण्माव 
कारालधी रागण्माची ळक्मता अवल्माने वदय प्रस्तालालय तनणाम शोईऩमतं भशाऩामरकेच्मा वलवलध 
वलबाग तनशाम आलश्मकते प्रभाणे ठेका ऩध्दतीने कभाचायी ऩुयवलण्माची तनवलदा काढण्माव शी भा . 
भशावबा भॊजुयी देत आशे . तवेच मभया बाईंदय ळशयात भच्छयाॊचा प्रादबुााल योखणेवाठी औऴध पलायणी 
कयीता आलश्मक अवरेरा कभाचायी ऩुयलठा कयण्माची भॊजुय तनवलदेची अॊभरफजालणी प्रळावनाने त्लयीत 
करुन वॊफॊधीत ठेकेदायाव कामाादेळ देलून काभाव वुरुलात कयाली. 
 भा. वलोच्च न्मामारमाची मागचका क्र .213/2013 च्मा तनणामानूवाय भानधनालय कामायत 
अवणाऱमा अस्थामी वॊगणक चारक तथा मरवऩक / रघुरेखक माॊना वभान काभ वभान लेतन रागु 
कयणेफाफत भा . भशावबा दद .13/02/2019 (तशकुफ भशावबा दद .19/01/2019) ठयाल क्र .110 अन्लमे 
केरेल्मा ठयालाची त्लयीत अॊभरफजालणी प्रळावनाने कयाली अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 

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

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
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नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र . 28, भशानगयऩामरका षेत्रात भुरबूत वोई वुवलधाॊच्मा वलकावावाठी वलळऴे तनधी  
रेखामळऴा अॊतगात ळावनाने भॊजूय केरेल्मा अनुदानातून कयालमाच्मा काभाॊना भान्मता देणेफाफत. 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त वाशेफाॊना थोड ेरष द्मामरा वाॊगा . आमुक्त वाशेफ , भागे दद . 31 
जानेलायी 2020 योजी अवाच एक 37 (1) चा प्रस्ताल भशावबेभध्मे भॊजूय क यण्माॊत आरा . चणेा 
मेथीर ठाणेकड ेजाणाया 30 भीटय रुॊ द यस्त्माऩावुनच्मा ऩाटीर ऩाडा , फेरकयीऩाडा तवेच नदीऩावून 
ओराॊडून वव्शे क्र . () आऩण त्माच्माभध्मे म्शटरेरे आशे की , ए ते फी ऩमतं यस्ता भॊजूय वलकाव 
मोजनेप्रभाणे 12 भीटय रुॊ दीचा प्रस्तावलत केरेल्मा यस्त्माव 18 भीटय रुॊ दीचा प्रस्तावलत कयामचा आशे . 
अवा आऩण एक ठयाल केरा शोता . ह्मा ठयालाची 37(1) च्मा अॊभरफजालणी कयताना त्माच्मालयती 
बयऩूय ऑब्जेक्ळन आरे . प्रळावनाने ठयाल केरा गोऴलाया ऩाठलरा 2020 वारी 31 जानेलायीरा आणण 
टेंडय काढरे. 8 जुरै 2019 रा आणण यस्ता केरा लास्तवल क शा ज्मालेऱी ठयाल केरा त्मा ठयालाभध्मे 
शा नकाळा वुध्दा आऩण वादय केरा शोता . माच्माभध्मे वुचक , अनुभोदन दोघाॊची वशी शोती . आऩण 
यस्ता केरा प्रस्तावलत ह्माप्रभाणे आणण फाॊधरा ह्माप्रभाणे म्शणजे ठयाल कयतो आऩण लेगऱा आणण 
आऩण प्रळावनातपे कयतो लेगऱा का कोणाच ेरागेफॊ द माच्माभध्मे आशेत का ? याजवत्ता ऩेऩयभध्मे 
एक फातभी आरी शोती . चणेा मेथे आददलावी वलकाव ऩरयवयाचा वलकाव जो आशे . खये राबाथी कोण 
आभादाय की आभ जनता. वाशेफ माच्माभध्मे म्शणजे आऩण शा यस्ता रोकाॊवाठी कयतो की कोणावाठी 
कयतो? दाखलामच ेरोकाॊवाठी आणण कयामच ेस्लत :वाठी अळी एक बुमभका आशे . त्माचप्रभाणे वाशेफ 
आता शा वलऴम आरा आशे की 4 नॊफय चणेा नदीलयीर ऩुर फाॊधकाभ ल जोड यस्ते तमाय कयणे 30 
कोटी अनुदान ळावनाने ददरेरे आशे . वाशेफ 30 कोटी अनुदान पक्त एका चणेा ऩुरालयती फाॊधकाभ 
कयण्मावाठी शे पक्त कुठल्मातयी एक टायगेट कुठल्मा कयीता भाणवा कयीता , कुठल्मा एका 
त्रफल्डयकयीता कयण्माॊत आरेरा आशे आणण ह्माच्माभध्मे ऑरयेडी स्टे आशे . जी आभच्माकड ेभादशती 
उऩरब्ध आशे त्मा भादशतीभध्मे ऑरयेडी स्टे आशे . त्माच्मानॊतय आऩल्मा प्रळावनातपे वाॊगण्मात आरे 
की 3 वप्टेंफय 2020 आणण 17 ऑगस्ट 2020 स्टॉड भॉडडपाम टू  द अफल एक्स्टेन द इॊटयीज . 
वेऩेयीळन आय ॲकॉडींगरी डडवऩोज ऑप ऩयॊतु वाशेफ लकीराॊच ेअवे म्शणणे आशे की मारा स्टे 
अजूनऩमतं कॊ टीन्मू आशे . स्टे जय कॊ टीन्मू आशे तय भग आऩण शे काभ कवे काढणाय आणण अजून 
37 (1) ची कायलाईची आशे . ततरा अजून पामनर झारेरे नाशी आणण त्माचप्र भाणे ततथे इको 
वेन्वीटीव्श झोन वुध्दा आशे . भग अवे अवताना आऩण शे 37 (1) ची कायलाई करुन तेथीर यस्ता 
ऩुर शे तमाय कयणे शे वॊमुक्तीक आशे का ? कृऩमा आमुक्त वाशेफाॊनी खरुावा कयाला ते कोटााभध्मे 
भॅटय ऩेंडीॊग आशे आणण इको वेन्वीटीव्श झोन आणण 37 (1) माच्मालय थोड ेआमुक्त वाशेफ भागादळान 
कयाल.े  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ खरुावा कयाला.  
भा. आमुक्त :- 
 वलाप्रथभ भॅडभ माच्माफद्दर फाॊधकाभ वलबाग डडटेर अजून भादशती देईर . भी प्राथमभक 
स्लरुऩाची भादशती तुम्शारा देतो . शा जो वलऴम भाॊडरेरा आशे . त्मातरा प्रकयण क्र . 4 ळावनाने जे 
ळावन तनणाम आशे त्माच्माभध्मे भशाऩामरका षेत्रात भुरबुत वोई वुवलधावाठी 30 कोटी रुऩमे भॊजूय 
केरेरे आशेत आणण त्मा भॊजुयीची भान्मता भशावबेवभोय वादय कयणे आलश्मक आशे . म्शणून आऩण 
ठयाल वादय केरेरा आशे. तवेच शा चणेा योड आशे त्माच्माफद्दर 37 ची प्रकक्रमा भशाऩामरका स्तयालरुन 
ऩूणा शोऊन ते प्रकयण आता ळावन स्तयालय तनणामावाठी प्ररॊत्रफत आशे. 
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धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , शा नकाळा आशे ह्मा नकाळाभध्मे शा यस्ता दाखलरा आशे . लस्ती आशे एका 
दठकाणी ततथे नदीच्मा ह्मा वाईटरा ततथे रोक याशतात आणण आऩण प्रस्ताल कयत आशोत दवुयीकडे . 
ऩरु फाॊधत आशोत दवुयीकडे . ह्मा दठकाणी आऩण ऩुर फाॊधत आशोत ह्मा दठकाणी लस्ती आशे . 
ऩुराच्मा ह्मा वाईटरा लस्ती आशे ह्मा वाईटरा लस्तीच नाशी आणण इथे यस्ता वुध्दा आऩण केरेरा 
आशे. तो यस्ता आऩण प्रऩोज नाशी केरा . ततथे आऩण यस्ता केरेरा आशे . तवेच आता इथे अवा 
कुठरा तयी त्रफ ल्डयचा प्रान वॅक्ळन आशे आणण त्माच्माभुऱे शा यस्ता आणण शा ऩुर ऩण तमाय 
कयण्मात मेतो. शा भशाऩामरका जो खचा कयते ळावन जो खचा कयतो तो रोकाॊवाठी खचा कयतो . का 
कुठल्मा एका त्रफल्डयवाठी खचा कयतो की कुठल्मा एका भाणवावाठी खचा कयतो माचा प्रळावनाने 
खरुावा कयाला.  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ वदयचा यस्ता शा ततथरा स्थातनक नागरयक आशेत त्माॊच्मावाठी आऩण कयतो 
की कुठल्मा वलकावकावाठी कयतो माचा खरुावा झारा वबागशृाभध्मे तय जास्त फये शोईर.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भा. भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो , चणेा मेथे चणेा गाल ऩावून ऩुढे एक भाश्मा चा ऩाडा 
म्शणून आशे . ततथनू शा 18 भीटयचा यस्ता आऩण डी .ऩी. भध्मे प्रऩोज केरा आशे आणण ह्मा करयता 
ळावनाच्मा वलळऴे भुरबूत वोई वुवलधा तनधी अॊतगात 4 कोटीचा जो तनधी भॊजूय झारा शोता त्मारा 
भा. जजल्शास्तयीम वमभती अॊडय त्माची प्रळावकीम भॊजूयी प्राप्त झाल्मानॊतय तनवल दा प्रकक्रमा ऩूणा केरी 
शोती म्शणून ते काभ आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळावनारा ते शी भादशत नाशी की जजथे भाश्माचा ऩाडा आशे की फेरकयीऩाडा आशे. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भाश्माचा ऩाडा 25 ततकड ेघये आशेत.  
भा. भशाऩौय :- 
 25 घयाॊवाठी तुम्शी यस्ता कयता . फेरकयी ऩाड्माभध्मे घये ककती? यस्ता फनवलता चाॊगरे काभ 
आशे व्शामरा ऩादशजे . आददलावी ऩाड्माभध्मे यस्ते झारे ऩादशजेत आणण त्माच्मावाठी आम्शी वुध्दा 
प्रमत्नळीर आशोत. वदय यस्ता त्मा फेरकयी ऩाड्माच्मा नागरयकाॊच्मा घयाऩमतं ऩोशचरेरा नाशी . ह्मा 
फाफतची तक्राय तेथीर स्थातनक नागरयकाॊनी केरेरी  आशे. तवेच वला नगयवेलकाॊनी जागी जाऊन 
ऩाशणी केरी. आज ळावनाकडून एलढा तनधी आरा. प्रत्मष जागेलयती यस्ता शा दवुयीकडचे झारा. अवे 
प्रळावनाकडून का झारे? 
चॊद्रकाॊत लैती :- 
 भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरतो , आमुक्त वाशेफ शे जे प्रकयण आशे ह्मा प्रकयणाभध्मे 
आऩण अगदी  वलळऴे रष घातरे तय आऩल्मा रषात मेईर की , रोकोऩमोगी काभावाठी शा यस्ता 
झारेरा नाशी. आऩरा याजकीम दफाल आणण प्रस्ताल लाऩरुन ज्मा अळा दठकाणी यस्ता फनरा आशे की 
वगळमा ऩयलानग्मा घेतल्मा डी .ऩी. भध्मे योड नाशी . तो डी .ऩी. भध्मे 37 खारी त्मारा ऩयलानगी 
घेतरी. याजकीम दफालाने त्मानॊतय त्माच्मात ऩुन्शा तनधी लाऩयरा . ऩयत त्माचा प्रत्मष रोकाॊना काशी 
उऩमोग नाशी . भाझ्मा भादशतीप्रभाणे नगययचनेने त्मारा टी .डी.आय देखीर यस्त्मारा ददरेरा आशे . शी 
भाझी भादशती आशे . तवेच जागा भारक कोटाात आशेत . शे प्रकयण न्मामप्रवलष्ट्ठ अवताना आऩल्मा  
वबेवभोय शा वलऴम मेणे चकुीचा आशे आणण आऩण भशाऩामरका शी रोकाॊच्मा दशतावाठी दाट लस्ती 
भध्मे यस्ते खयाफ आशेत . ते अजून आऩण कयत नाशीत आणण त्मा जॊगराभध्मे जाऊन आऩण यस्ता 
कयतो कोणावाठी व्मक्तीगत स्लाथाावाठी शे काभ चारू आशे . त्माच्माभुऱे आमुक्त वाशेफाॊना वलनॊती 
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आशे की आऩण ्  प्रत्मष ऩाशणी कयाली नाशीतय भी तय वाॊगतो की , वन्भा. वबागशृाने त्माची एक 
जव्शजीट कयाली . वॊऩूणा अगधकायी आणण नगयवेलकाॊनी आणण आऩण फघाले नागरयकाॊना आऩण काम 
न्माम देतो ते एखाद्मा भाणवाच्मा व्मक्तीगत पामद्मावाठी त्मा जागेचा उद्मा वौदा शोईर आणण 
इको वे न्वीदटव्श झोन आशे . नाशीतय फयेचळ ेरोक यवता दरुुस्त कयामरा घेतरा तयी त्मादठकाणी 
ऩोशचतात. ऩयॊतु केलऱ याजकीम दफालाऩोटी ततथे फयेचळी रोक अजून ऩोशोचरेरे नाशीत . त्माच्माभुऱे 
शा वलऴम अत्मॊत गॊबीयतेने भशाऩामरकेने भशाऩामरका प्रळावनाने घ्माला अळी वलनॊती. धन्मलाद.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त वाशेफ , शा नकाळा 30.01.2020 रा जी मभटीॊग झारी शोती त्मा 
मभटीॊगभध्मे प्रळावनातपे शा आम्शारा नकाळा देण्मात आरा शोता . माच्माभध्मे अवे म्शटरे शोते की , 
ह्माच दठकाणी लस्ती आशे आणण म्शणून आऩल्मारा शा यस्ता अवाच तमाय कयामरा ऩादश जे आणण 
माच्माकडून भॊजूयी घेतरी . भॊजूयी घेतल्मानॊतय ततथे यस्ता फनलरा . ह्मा दठकाणी म्शणजे गाल यादशरे 
एकीकड ेआणण यस्ता फनलरा दवुयीकड े 5 कयोड रुऩमे घारून शा यस्ता फनवलण्मात आरा आशे . आणण 
आता ह्माच्मालयती 5 कयोड रुऩमे खचा करुन वुध्दा यस्ता रोकाॊवाठी नाशी झारा . कुठल्मातयी एका 
व्मक्तीगत भाणवाकयीता झारा . त्माच्माउऩय 5 कयोड तय झारे आता आणखीन 3 कयोड रुऩमे तनधी 
आणून ळावनाकडून रोकाॊवाठी तय नाशी ऩयॊतु पक्त कुठल्मातयी एका व्मक्तीगत त्रफल्डय करयता शा 
यस्ता तमाय कयण्मात आरा आशे . तो ऩुर इथे आऩण फाॊधत आशोत . ह्मा वाईटरा लस्ती आशे. इथे 
अजजफात लस्ती नाशी आणण इथे शा मभया बाईंदयभध्मे 12 राखारा आफादी आशे. 12 राख रोकवॊख्मा 
आशे. ततथे अनेक दठकाणी यस्ते नाशीत. ततथे आऩण यस्ते कयत नाशी. 2-3 कयोड अवेर तय ती गोष्ट्ट 
लेगऱी 30 ते 35 कयोड रुऩमे खचा करुन आऩण शा यस्ता फनलतो . माच्माभध्मे कोटा भॅटय आशे आणण 
कोटााने स्टे ची ऑडाय वुध्दा ददरेरी आशे . अवे अवताना वॊऩूणा फाफ प्रळावनाने नगयवेलकाॊना 
वाॊगगतरी ऩादशजे ऩयॊतु ती वाॊगगतरी नाशी तय भाझी भशाऩौय भॅडभ आऩणाॊव वलनॊती आशे की आमुक्त 
वाशेफाॊनी ह्माचा खरुावा कयाला की स्टे अवताना आऩण ह्माच्माभध्मे एलढा भॊजू य कयण्माफद्दर 
आग्रशी का आशात.  
भा. भशाऩौय :- 
 यवल व्माव फोरू इच्छीतात.  
यवल व्माव :- 
 भशाऩौय भॅडभ तुभच्मा ऩयलानगीने फोरतो , शे जे प्रकयण आशे माच्माभध्मे इको वेन्वीटीव्श 
झोन आशे . माच्माभध्मे जे जागा भारक आशेत त्माॊची वुध्दा आऩण अजून ऩयलानगी घेतरेरी नाशी . 
37 प्रस्ताल ऩाव झारा अगोदयच भशाऩामरकेने लका  ऑडाय ददरी शोती . माच्माभध्मे भोठा भ्रष्ट्टाचाय 
झारा आशे . माच्माभध्मे कुठरे भोठे याजकीम व्मक्तीचा ऩण शस्तषेऩ आशे ककॊ ला ऩादठॊफा आशे . 
माभध्मे जवे आता आऩरे वन्भा. आभदाय प्रताऩ वयनाईक वाशेफ त्माॊनी आता फी.एव.म.ूऩी.ची मोजना 
फद्दर ॲ न्टी कयप्ळनची ककॊ ला चौकळी झारी ऩादशजे अळी त्माॊनी रयक्लेस्ट केरी शोती भी तय वाॊगतो 
भॅडभ, तुम्शी अवा आदेळ काढा की शा जो प्रकाय आशे शा जो योड फनवलरेरा आशे कुठल्मा याजकीम 
नेत्माने माच्मावाठी प्रमत्न केरे आशेत ककॊ ला याजकीम नेत्माच्मा दफालाखारी शे व गऱे झारेरे आशे 
त्माची ॲ न्टी कयप्ळनभध्मे चौकळी व्शामरा ऩादशजे अळी भी तुम्शारा वलनॊती कयतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रळावनाने ह्मा योडची जो यस्ता आऩण आता घेतरेरा आशे त्माची वॊऩूणा चौकळी कयाली 
आणण वदय वलऴम............ 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, आमुक्ताॊनी खरुावा कयाला.  
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प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , वदयचा यस्ता शा एक लेगऱा वलऴम आशे . 37 खारी झारेरा वलऴम यस्त्माचा 
शा लेगऱा वलऴम शा भागच्मा वबेभध्मे झारा . धलृककळोय ऩाटीर माॊनी त्माच्मा फद्दर ववलस्तय भादशती 
ददरी. त्मारा ळावन प्रळावनाने भॊजूयी ददरेरी आशे . आताचा जो वल ऴम आशे शा ऩयत 30 कोटीचा 
ब्रीजचा वलऴम आशे . पक्त अधालट भादशती आऩरे धलृककळोय ऩाटीर देतात की ब्रीज कळावाठी 30 
कोटी पक्त ब्रीजवाठी नाशी . ब्रीजच्मा नॊतय जी ऩाण्माची मोजना आशे जे फॊधाया फाॊधामचा आशे 
ब्रीजवाठी त्माच ेववलस्तय प्रान आऩण फघून घ्माले . धलृककळोय ऩाटीर ते प्रान नेभका काम आशे 
मभया बाईंदयभध्मे जी ऩाण्माची मोजना बवलष्ट्माभध्मे चणेा ऩुर फाॊधनू कयण्माची ती मोजना आशे . 
त्माच्मा फद्दर आऩण फघाले. तयी शा वलऴम आऩण नीट फघाला आणण प्रळावनाने माचा नेभका खरुावा 
कयाला की शा नेभका एलढी भोठी यक्कभ ळावनाने जी भॊजूय केरेरी आशे  भुऱात शा वलऴम गोऴलाया 
लाचा ह्मा गोऴलाऱमाभध्मे पक्त ळावनाने भॊजूय ददरेरा वलऴम आशे . शा प्रळावनाकड ेपक्त आऩल्मारा 
भादशतीवाठी ददरेरा वलऴम आशे जो कोटााचा वलऴम आशे वगचन ऩाटीर ॲ डव्शोकेट आशेत त्माॊना काशी 
तयी वलऴम ददरेरा आशे कोटाात स्टे आशे कोटााभध्मे स्टे पक्त  शा ब्रीजवाठी नवुन ता दवुऱमा 
जागेवाठी आशे. नीट फघाला आणण वलधी वलबागाने माचा ववलस्तय खरुावा कयाला.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भाझ ेवप्रम प्रवलण ऩाटीर वाशेफाॊनी जे वाॊगगतरे प्रवलण ऩाटीर वाशेफ भाझ्माकड ेप्रान आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 तुभच्माकड ेप्रान यस्त्माचा आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 त्रब्रजचा आशे. शी नदी ददवत आशे फघा . ह्मा नदीलयती आऩण शा ब्रीज टाकत आशोत . शा इथे 
प्रान वॅक्ळन झारेरा आशे . भाझ ेमभत्र आभच्माकड ेतो प्रान कुठल्मा व्मक्तीने वॅक्ळन केरेरा आशे 
त्मा जागेचा भारक कोण आशे त्माची कॉऩी आऩल्माकड ेआशे . ऩयॊतु आऩल्मारा नाल घ्मामच ेनाशी. शा 
प्रान भी तुभच्मावभोय दाखलतो शे फघा त्मा त्रफल्डयने वलकावकाच ेफॊगरे आशेत शे डवे्शरऩभेंट आशे 
क्रफ शाऊव आशे शे अवे दाखलत आशे. शा ब्रीज दाखलतो. त्माच्मानॊतय शा यस्ता.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 प्रळावनाने प्रान दाखलाला ना. तुम्शी प्रान दाखलून काम कयता.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 इथे मभया बाईंदय भशाऩामरका आमुक्त ह्माॊनी शा प्रान वॅक्ळन केरा आशे . माची कॉऩी 
तुम्शारा ऩाठलतो तुम्शी फघुन घ्मा. त्माच्मानॊतय आऩण भागे जो ठयाल केरा शोता त्माच्माभध्मे वुचक 
अनुभोदन भीच आशे . शाच प्रान प्रळावनाने ददरा शोता . आऩण वॅक्ळन के रा शोता शा यस्ता जजथे 
दोन गाल ददवतात फेरकयी ऩाडा आणण ऩाटीरऩाडा ददरा आशे . शे दोन्शी गाल आशेत आणण आऩण 
अवा यस्ता वॅक्ळन केरा शोता. अवा यस्ता प्रळावनाने फनलरेरा नाशी आणण अवा यस्ता फनलरा.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आता यस्त्माचा वलऴम नाशीच आशे. वलऴम ब्रीजचा आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 वध्माच्मा जागेलयती यस्ता गालकऱमाॊना मभऱारा नाशी शी फाफ वत्म आशे . जो यस्ता आम्शी 
भशावबेभध्मे भॊजूय केरा शोता तो यस्ता प्रत्मष ततथल्मा नागरयकाॊना यस्ता मभऱत नाशी शे वत्म आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भूडभ, जय तो यस्ता मभऱारा नाशी प्रळावनाने तेव्शा वॅक्ळन केरा शोता ऩण तो यस्ता 
कयताना ऑब्जेक्ळन का घेतरे नाशी.  
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ददनेळ जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भेया मश कशना शै की , लशाॉ 37 शुआ शै| उवके फाद भें कोटा भें भॅटय प्ररॊत्रफत 
शै 30 कोटी रुऩमे लशाॉ ऩे खचाा कयने के मरए प्रळावन अनुभती भाॊग यशे शै | मा भशाऩौय जो ऩुये मभया 
बाईंदय के वलकाव के मरए जो 2 कयोड रुऩमे लाऩयने शै लश तनधी देने के मरए ना फोर यशे शै 
उऩभशाऩौय को ना फोर यशे शै नगयवेलक को उनके छोटे छोटे योड फनलाने के मरए 15 राख 
नगयवेलक तनधी देने के मरए ऑब्जेक्ळन दे यशे शै औय 30 कोटी जशाॉ ऩे कोई जनता नशी शै लशाॉ ऩे 
मश रोग डारने के मरए फोर यशे शै ऐवा क्मों एकशी वबागशृ भें दो फाते ऐवे शो वकती शै | भाझ े
म्शणणे अवे आशे एखादा कोणाच्मा पामद्मावाठी तुम्शी 30-30 कोटी रुऩमे ततथे टाकतात. 
प्रवलण ऩाटीर :-  
 गोऴलाया नीट लाचा. ऩैवे भशाऩामरका टाकते का त्माच्माभध्मे ऩदशरा वलचाया.  
ददनेळ जैन :- 
 प्रवलण ऩाटीर वाशेफ ऩैवे कोणाच ेऩण अवु द्मा ते जनतेच ेऩैवे आशेत.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 ऩैवे कोणाच ेआशेत ते आम्शी वाॊगत नाशी. तुम्शी चकुीच ेफोरत आशात ते वाॊगत आशे.  
ददनेळ जैन :- 
 भी चकुीच ेफोरत नाशी तुम्शी तनलेदन केरे की भशाऩौय ने २ राख कोटी कुठे लाऩयरा ए काच 
दठकाणी का लाऩयते . तुम्शी एका दठकाणी 20 कोटी का कयतात . तुम्शी 30 कोटी त्मा दठकाणी का 
कयतात. प्रळावन वे भुझ ेइवका जलाफ चादशए| 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 प्रवलण ऩाटीरजी का मश कशना था भशाऩामरका डारती तो फात अरग था रेककन भशाऩामरका 
नशी डार यशी शै प्रळावन डार यशी शै| उनका मश कशना था| 
ददनेळ जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ , प्रवलण ऩाटीरजी का मश कशना शै क्मा अगय ळावन गुन्शा कयेगा तो चरेगा 
भशाऩामरका गुन्शा नशी कयना चादशए, एैवा शै क्मा? 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भी वाॊगत आशे की, शे ऩैवे ळावन टाकत आशे, प्रळावन टाकत नाशी. 
ददनेळ जैन :- 
 आभच्मा लॉडााभध्मे दोन दोन राखाॊच ेयोडच ेकाभ कयामच ेफाकी आशे . 30 कोटी तुम्शी ततथे 
टाकतात. नगयवेलक तनधी द्मामरा तुम्शी नाशी फोरता. नगयवेलकाॊना तुम्शी वलचाया. 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 ददनेळजी तुम्शी वभजून घ्मा. 
ददनेळ जैन :- 
 आम्शी वत्ताधायी आशोत आम्शी फोरत नाशी माचा अथा ते ना शी आशे की , आम्शारा भादशत 
नाशी. आम्शाॊरा वगऱॊ भादशती ऩडत.े 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , यस्त्माच ेनकाळ ेदाखलत आशेत की , माच्माभध्मे एलढे ऩाव झारे शोते . इकड े
कयामचा शोता , ततकड ेझारा. वगऱे जे प्रकाय आता भशावबेत फोररे जात आशेत भग त्मा एरयमात 
काभ चारू शोते त्माचलेऱी  प्रळावनाच्मा रषात का आणून ददरे गेरे नाशी . भग एलढे ऩैवे ततथे का 
खचा केरे? माॊनी रषात आणून द्मामरा ऩादशजे शोते ना. 
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भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक भी आऩल्मारा वाॊगू इजच्छते की , रॉकडाऊनचा वऩरयमड शोता . रॉकडाऊन 
वऩरयमडभध्मे आऩण नागयीकाॊना घयात फवा म्शणून वाॊगत शोतो. त्मालेऱेरा प्रळावनाने वला काभे फॊद 
केरी शोती. 
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शी ऩादशजे तय आता खरुावा घेऊ ळकता की शा यस्ता कधी झारेरा आशे . रॉकडाऊनच्मा 
वऩयेडभध्मे शा यस्ता प्रळावनाने  इतका अजटंरी केरा की जवा काम त्मा नागरयकाॊना रगेचच त्मा 
यस्त्माचा लाऩय शोणाय आशे. ऩयॊतु तो यस्ता नागरयकाॊच्मा घयाऩमतं ऩोशचराच नाशी आणण जेव्शा त्मा 
दठकाणच्मा स्थातनक नागरयकाॊनी भरा तक्राय केरी त्मा लेऱेरा ददरे. भी ततथे प्रत्मष ऩाशणी कयामरा 
गेरी आणण शी गोष्ट्ट खयोखय वत्मऩरयजस्थती आशे की तो यस्ता त्मा नागरयकाॊच्मा घयाऩमतं गेरे रा 
नाशी. तो यस्ता लेगळमाच वलकावकाकड ेत्माच्मा जागेकड ेगेरेरा आशे आणण यस्त्माचा दजाा त्माच्मा 
काभाचा दजाा ऩण इतका तनकृष्ट्ठ आशे की तुम्शी आजशी ऩशा त्मा यस्त्मालयती गचये गेरेरे आशेत  
आणण फाजुने गटाय फनलरे आशे . ते ऩण अततळम खयाफ आशे . म्शणजे ऩामरकेचा ऩैवा अवु देत ककॊ ला 
ळावनाचा ऩैवा अवु देत ळलेटी ऩैवा शा ऩैवा आशे . तनधी शा तनधी आशे . आज आऩण ळावनाकडून 
वलनॊती करुन एलढा खचा कयतो एलढा तनधी आणतो . तय ददळाबूर नाशी व्शामरा ऩादशजे . तय प्रत्मष 
त्मा नागरयकाॊवाठी तो यस्ता व्शामरा ऩादशजे शोता . आणण ह्माच वलऴमालयती काशी वभाजवे लक काशी 
ऩत्रकाय माॊनी कोटााभध्मे दाद भागगतरेरी आशे आणण शा वलऴम  कोटााभध्मे न्मामप्रवलष्ट्ठ आशे . 
त्माच्माभुऱे भरा अवे लाटते की एकदा प्रळावनाने मोग्म तो खरुावा द्माला. म्शणजे आऩल्मा वलांच्मा 
वभजण्माभध्मे मेईर की वत्मऩरयजस्थती काम आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 खयतय भशाऩौय भॅडभ 31/01/2020 योजी आमुक्त भशोदम आम्शी शा वलाानुभते ठयाल करुन 
प्रळावनारा 37 खारी ददरा शोता . ह्मा दोन ऩाड्माच्मा वॊदबाात वाशेफ आम्शी ददरा शोता . आता तो 
यस्ता कुठे गेरा अवा माॊचा आयोऩ आशे . तो तुम्शारा ळोधनू काढाला रागेर . आज जो तुम्शी वलऴम 
ददरा 28 च्मा अॊतगात त्माच्माभध्मे ळावनाच ेआरेरे अनुदान आशे आता ते अनुदानाभध्मे शा चणेा 
नदीलरुन ऩूणा फाॊधकाभ ल जोड यस्ता तमाय कयणे त्माच्मातरा एक भुद्दा आशे फाकीच ेजे भुदे्द आशेत 
अनुदानातरे त्माच्माभध्मे दशॊद ूरृदम वम्राट फाऱावाशेफ ठाकये वाशेफाॊचा शी करादारनाचा शी  वलऴम 
आशे. त्मारा आऩण वलांनी एकत्र भॊजूयी ददरी त्मारा एलढा भोठा उत्वाश केरा त्माराशी आऩल्मारा 
भॊजूयी द्मामची आशे . आता शा भूद्दा कयताना भशाऩौय भॅडभ गोऴलाऱमाभध्मेच नभुद आशे काम नभुद 
आशे लयीर काभावाठी अनुदान  उऩरब्ध करुन देण्मावाठी काभाॊना जजल्शास्तयीम वमभ तीची भान्मता 
घेऊन प्रळावकीम भान्मता देण्माचा अगधकाय जजल्शागधकायी माॊना अवल्माव वदय प्रस्ताल 
जजल्शागधकायी कामाारमाव ऩाठलामचा आशे . ळावनाच्मा ऩत्रात नभुद केल्मानुवाय वदय काभावाठी 
भशाऩामरकेच्मा भशावबेचा ठयाल अतनलामा याशणाय नाशी . तथाऩी भशावबेचा ठयाल न झाल्माव  
त्माफाफतचा कायण तनमभाच ेनभुद कयाली अवे नभुद केरे तय तनमभाॊचा भी आता अथा काढरा . 
रयफ्तरेक्ळन आता आमुक्त भशोदम फाकीच ेजे वलऴम आशेत मारा ठयालाची गयजच नाशी . 
जजल्शागधकाऱमाच्मा ते अगधकायात आशे . मा वलऴमारा तुम्शी रयफ्तरेक्ळन म्शणजे आभची झारेरी चचाा 
तुम्शी न्मामा रमाच्मा न्मामप्रवलष्ट्ठ अवरा वलऴम त्मारा अगधन याशून ऩाठलून द्मा आणण ह्मा 
वलऴमारा इथेच वलयाभ द्मा. शा वलऴम ऩयत आणामची गयजच नाशी. तुम्शी शा भशाऩौय भॅडभ शा वलऴम 
ऩयत आणा शा वाॊगामची वुध्दा गयज नाशी. शा प्रळावनाच्मा अगधकायात आशे.  
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धलृककळोय ऩाटीर :- 
 माच्मात अवे मरशीरेरे आशे लयीर लस्तुजस्थती ऩाशता अनुक्रभाॊक 1 ते 5 काभे कयण्मावाठी 
ठयालाद्लाये भान्मता देण्माची मळपायव आशे . डॉ. वलजम याठोड , बा.प्र.व.े आमुक्त मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरका शे वुध्दा लाक्म टाकरेरे आशे. म्शणजे आभच्मा ठयालाची मळपायव त्माच्माभध्मे आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 तुम्शी ददरी तय ते स्लागत कयतीर नाशी ददरी तय तुम्शारा ऩयत वलचायणाय नाशी.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 दतुपी बुमभका भैं लशी फोरता शूॉ ना एक फाजू फोरते शै की ठयाल की जरुयत नशी शै औय एक 
फाजू फोरते शै……………. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 त्माॊच ेभत अवे आशे वलाानुभते आ ऩण ठयाल करुन ददरा तय त्माॊच्मा डोक्मारा व्माऩ कभी 
शोईर. अन्मथा त्मारा मा वलऴमालयचा न्मामारमाच्मा वलऴमारा अधीन याशून त्माॊना त्माॊच ेउत्तय 
द्मामरा रागेर त्माॊची बुमभका स्ऩष्ट्ट कयाली रागेर . एलढाच वलऴम आशे . आणण भरा लाटते आऩरे 
आमुक्त आम .ए.एव अगधकायी आशे ते वष भ आशेत . त्माॊना ऩयत वाॊगामची गयज नाशी . शा वलऴम 
तुम्शी भशावबेवभोय आणा.  
ददनेळ जैन :- 
 वबागशृावभोय वलऴम आरेरा आशे तय त्माॊना भादशती आऩल्मारा द्मामरा ऩादशजे . आऩल्मारा 
भादशत आशे ती. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 देतीर.  
तनरभ ढलण :- 
 भादशती देतीर ना.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ , ह्मा वॊदबाातीर ठयाल धलृककळोय ऩाटीरने ठेलणायच आशेत . ऩयॊतु आमुक्त 
भशोदमानी त्माफाफत खरुावा कयण्मात माला आणण त्मानॊतय तो ठयाल ठेलरा जाईर.  
भा. भशाऩौय :- 
 ह्मा वलऴमालयती बयऩूय चचाा झारेरी आशे . आता आमुक्त वाशेफाॊनी वन्भा . नगयवेलकाॊनी भी 
वलचायरेरे वला प्रश्न त्माचा मोग्म तो खरुावा मा दठकाणी कयामचा आशे.  
भा. आमुक्त :- 
 भी आऩल्मा ऩयलानगीने फोरत आशे वलऴम आऩण नभुद केरेरा आशे की भशायाष्ट्र ळावनाने 
भशाऩामरका षेत्रात भुरबूत वोईवुवलधा वलकावावाठी वलळऴे तनधी खारीरप्रभाणे नभुद करुन ददरेरी 
आशे. तवेच 1 ते 5 काभावाठी भशायाष्ट्र ळावनाने ळावन तनणामाद्लाये मा वलकाव काभाॊवाठी तनधी 
भॊजूय केरेरा आशे . ळावनाचा प्रकक्रमेचा बाग म्शणून शा प्रस्ताल आऩण भा . भशावबा माच्मा वभष 
वादय केरेरा आशे आणण मा प्रस्तालारा प्रळावकीम भान्मता देण्माचा अगधकाय भा . जजल्शागधकायी 
माॊनी भुरबूत वल काव त्मानुवायच शा जो ळावनाने भॊजूय केरा आशे तो भशावबेच्मावभोय आम्शी शा 
प्रस्ताल ठेलरेरा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रश्न उऩजस्थत केरा शोता की शा वलऴम कोटाात आशे का? स्टे आशे का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शा जो यस्ता आशे चणेा दशर ल ेशॉटेर ऩावून ते ऩदशरा तो लाड्माचा ऩाडा आणण ऩुढे जातो 
707 भीटयचा आशे . त्मानॊतय ततकड े 45 भीटयचा ब्रीज मेतो आणण ऩुन्शा 800 भीटयचा एकूण शा 
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1550 भीटयचा यस्ता दोन टप्प्माभध्मे वाशेफ प्रस्तावलत केरा शोता . ऩदशल्मा टप्प्माभध्मे ब्रीज ऩमतंचा 
707 भीटयरा 4 पुटीचा तनधी आरा शोता आणण याज्म ळावनाच्मा नगयवलका व वलबागाकड ेभुरबूत 
वोई वुवलधा म्शणून एक मोजना आशे त्मा मोजनेतून तनधी मभऱण्माकरयता वॊफॊगधत आभदाय अवतात 
ते भुख्मभॊत्री ककॊ ला नगयवलकाव भॊत्र्माॊकड ेअजा कयत अवतात आणण त्मानुवाय ततथनु तो अनुदान 
भॊजूय शोतो . अनुदान भॊजूय झाल्मालयती करेक्टयभापा त आऩल्माकड ेतो पक्त  कामाान्लीत मॊत्रणा 
म्शणून तो काभ कयण्माकरयता मेतो . आणण भग त्माच ेप्रॅन इस्टीभेट करून जजल्शास्तयीम वमभतीरा 
वादय कयतो. त्माच्माभध्मे ऩदशल्मा टप्प्माभध्मे जो 4 कोटीच ेकाभ भॊजूय केरे शोते त्माच्माभध्मे नेत्रा  
वलजमकय म्शणून ती जागा भारक आशेत त्माॊनी त्मा यस्त्मा फाफत भा . उच्च न्मामारमाभध्मे दाला 
दाखर केरा शोता आणण प्रथभत : तो यस्त्मारा स्टे ददरा . जो 707 भीटयचा यस्ता आशे त्मारा 
ऩदशल्माॊदा भा . उच्च न्मामारमाने स्टे ददरा त्मानॊतय आऩण शा दवुऱमा टप्प्माभध्मे शे 4 कोटी आणण 
26 कोटी नवलन अवे 30 कोटी प्रस्ताल ऩाठला अनु दान आम्शी भॊजूय केरे आशे आणण आभच्माकड ेशे 
प्रळावकीम भॊजूयीरा ऩाठला म्शणून गव्शाभेंटच ेऩत्र आरे त्मानुवाय आऩण शा ऩूणा ऩदशल्मा टप्प्मातरे 4 
कोटी आणण दवुऱमा टप्प्मातरे 26 कोटी अवे 30 कोटीचा इस्टीभेंट करुन ते तुभच्मा वभोय ठेलरेरे 
आशे. माच्माभध्मे जो ऩदशरा ट प्ऩा शोता 707 भीटयचा नेत्रा वलजमकय म्शणून त्मा काभारा कोटााची 
स्थगगती शोती.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वमभती उठरी का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आता माच्माभध्मे नवलन अभेंटभेंट झारे आशे माच्माभध्मे……………. 
भा. भशाऩौय :- 
 खयॊ वाॊगा.  
भा. आमुक्त :- 
 कोटााच ेकाम स्टेटव आशे वध्मारा? 
भा. भशाऩौय :- 
 खयॊ आणण स्ऩष्ट्ट वाॊगा तुम्शी वबागशृाभध्मे भादशती देता . आम्शी कुठराशी वदस्म अडचणीत 
आरा नाशी ऩादशजे. कायण भरा तव रेटय ददरेरे आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ वगचन म्शात्रे , ॲ डव्शोकेट माॊनी प्रत्मेक नगयवेलकाॊना नोदटव ददरेरी आशे आणण 
अळा प्रकायची नोदटव कमभळनय वाशेफाॊना ऩण देण्माॊत आरेरी आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 यस्ता म्शणजे ततथरा जो ऩदशरा टप्ऩा, त्मा काभारा स्टे आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 ह्मा 30 कोटी भधरा 4 कोटीचा यस्ता आशे. त्मारा स्टे आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शो त्मा काभाच्मा फाफतीतच ते नेत्रा वलजमकय म्श णून कोटाात गेरे शोते आणण त्मारा स्टे 
शोता.  
भा. भशाऩौय :-  
 ऩण ह्माच 30 कोटी भधरा ना? 
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ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ऩदशरा 4 कोटीचा शोत ना भॅडभ . तेव्शा 30 कोटीचा वलऴम नव्शता त्मानॊतय शा यस्ता 
गव्शाभेंटच ेऩत्र आऩल्मारा आरे शे एकूण आम्शी 30 कोटी तुम्शारा अनुदान देतो  शा प्रस्ताल ऩाठला 
म्शणून. ऩदशल्माॊदा 4 कोटीचा शोता तो नेत्रा वलजमकय म्शणून आशेत त्माॊचा तो स्टे शोता.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩैवे लाढरे यस्ता तोच आशे ना?  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ऩण तो त्मा कोटााच्मा माच्माभध्मे 707 भीटयचाच यस्ता म्शणतो.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 खाॊत्रफत वाशेफ 37 ची भॊजूयी आऩल्माकड ेप्राप्त आशे का? 
भा. भशाऩौय :- 
 वॊऩूणा वबागशृाभध्मे जजतके वन्भा. नगयवेलक, नगयवेवलका फवरेल्मा आशेत त्माॊना अडचणीत 
आणू नका. ळावनाचा तनधी मेतो ती चाॊगरी गोष्ट्ट आशे . आणण तो भाझाच प्रबाग आशे चाॊगरे काभ 
झारे तय अततळम चाॊगरे आशे . ऩयॊतु त्माच्माभुऱे कुठे आम्शी वबागशृातरे वदस्म अडचणीत मेतीर 
अवे काशी करु नका . एकीकड ेआऩण म्शणतो की तो वलऴम कोटाात आशे आणण ऩुन्शा तो वलऴम इथे 
तुम्शी भान्मतेवाठी आणता. अनुदान ळावन देत आशे चाॊगरी गोष्ट्ट आशे ऩण शे न्मामप्रवलष्ट्ठ आशे. 
ददनेळ जैन :- 
 भशाऩौय ते अनुदान दवुऱमा दठकाणी घेऊन टाका आऩरा दवुया यस्ता फाकी आशे ततथे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भॅडभ कवे आशे आऩण प्रऩोज केरेरे नाशी ळावनाने अनुदान भॊजूय केरेरे आशे.  
ददनेळ जैन :- 
 आऩण तवा ठयाल करुन ऩाठलू मा इथे कयामच ेआशे इथे देऊन टाका.  
भा. भशाऩौय :- 
 प्रत्मेक वलऴमालयती चचाा झारी भग ह्मा वलऴमालयती चचाा शोणाय.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ भरा खाॊत्रफत वाशेफाॊना एक प्रश्न वलचायामचा आशे 37 खारी जो आऩण 
30.01.2020 योजी ऩत्र ऩाठलरे शोत.े त्मारा 37 अॊतगात भॊजूयी मभऱारेरी आशे का? 
भा. भशाऩौय :- 
 नाशी मभऱारी.  
भा. आमुक्त :- 
 ते ळावनाकड ेआशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 त्मारा भॊजूयी मभऱारेरी नाशी . उच्च न्मामारमाने त्मा ठयालारा स्थगगती देण्माचा वलऴम 
केरेरा आशे. त्मारा त्माच्मालय आदेळ केरेरे आशेत. त्माच्मालय कायलाई शोण्माव त्माॊनी फॊदी आणरेरी 
आशे वलस्टेड केरेरे आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शामकोटााने उरट ळाव नारा तनणाम घेण्माची शी भुबा ददरेरी आशे आता तुम्शी माच्माभध्मे 
तनणाम घ्मा. तनणाम घ्मामरा वाॊगगतरेरा आशे ह्मा 37 च्मा प्रस्ताच्मा फाफतीत. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 अजून ळावनाने तनणाम घेतरेरा आशे का? 
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ददऩक खाॊत्रफत :- 
 रलकयच तनणाम शोईर. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 अच्छा दठक आशे. आमुक्त भशोदम तुम्शी तुभचा तनणाम द्मा.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ माच्माभध्मे 37 (1) ची ऩण अजूनऩमतं कायलाई झारेरी नाशी ती प्ररॊत्रफत 
आशे. नॊफय एक नॊफय दोन कोटााने वाॊगगतरे याज्म ळावनारा की तुम्शी वलद इन टू वलक्व तुम्शी 
तनणाम घ्मा. अजूनऩमतं याज्म ळावनाने तनणाम घेतरा नाशी . तो ऩण प्ररॊत्रफत आशे. त्माच्मानॊतय इको 
वेन्वीटीव्श झोन माची ऩण ऩयलानगी आलश्मक आशे . भशाऩामरकेच े 203 जून 2020 योजी एका 
व्मक्तीरा फाॊधकाभ प्रायॊब प्रभाणऩत्र ददरेरे आशे . त्माच्माभध्मे अट क्रभाॊक 48 जागेलय फाॊधकाभ वुरु 
कयण्माऩूली इको वेन्वीटीव्श वलबागाभापा त नाशकयत दाखरा वादय कयणे आऩणालय फॊधनकायक याशीर. 
जय एलढे अवे तीन तीन गोष्ट्टी अजून प्ररॊत्रफत अवताना शा यस्ता भॊजूय कयणे शे ककती वॊमुक्तीक 
ठयणाय आशे भरा लाटते आमुक्त वाशेफाॊनी माच्मालयती जय क्रेयीकपकेळन ददरे तय फय शोईर . आऩण 
नुवता लादवललाद कयतो आणण शा आमुक्त वाशेफाॊनी जय कन्पभेळन केरॊ तय शा लाद वॊऩरेर अवे 
भरा तयी लाटते कायण की खाॊत्रफत वाशेफाॊलयती प्रेळय वभोयच्मा याजकीम व्मक्तीचा ऩण आशे अखा 
वबागशृ त्माॊच्मा फद्दर फोरत आशे . त्माच्माभुऱे त्माॊनी वुध्दा फोरताना काशी गोष्ट्टी ठेलरेल्मा आशेत . 
त्माॊनी वुध्दा जक्रमय कट फोररे नाशी काशी जागेलयती स्टे आशे . त्माच्माभुऱे भरा तयी लाटते भॅडभ 
की ळावनाच ेजयी अनुदान आशे तयी ते आऩल्मा टॅक्व रुऩाने जे ऩैवे ळावनाकड ेजातात त्माच्मानॊतय 
आऩरे अनुदान मभऱते तयी शे अनुदान चकुीच्मा दठकाणी जाऊ नमे काभ आऩरे प्ररॊत्रफत याशू नमे अवे 
आम्शारा तयी लाटत.े तयी आमुक्त वाशेफ माच्मालयती खरुावा कयाला अळी भाझी वलनॊती आशे.  
ददनेळ जैन :- 
 ततथे वी.आय.झडे आशे की नाशी ते ऩण फघून घ्मा.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 वेव्शन इरेव्ऱन क्रफच्माकड ेऩण वी.आय.झडे आशे.  
भा. आमुक्त :- 
 वन्भा. वदस्माॊनी जो प्रश्न  उऩजस्थत केरा आम्शी ऩयत वाॊगतो की शा प्रस्ताल ळावनाने जे 
अनुदान भॊजूय केरे आशे त्माच्मानुवाय ह्मा भशावबेवभोय आरेरा आशे आणण माभध्मे आऩण जे काशी 
भुदे्द उऩजस्थत केरे प्रळावकीम भान्मता भा . जजल्शागधकायी माॊच्मा वमभतीभध्मे शोणाये त्मात शे वगऱे 
जे पॅक्टव आता खाॊ त्रफत वाशेफाॊनी वगळमाॊनी जे ॲ क्च्मुअर डटेा वादय केरेरा आशे तो वगऱा 
त्माच्मात वादय केरा जाणाय आशे. त्माच्मा नुवायच तनमभानुवायच ऩुढची कायलाई त्माच्मात शोणाय.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ त्माच्मालय स्टे आशे का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ऩदशल्मा ऩाटालयती आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 ऩदशल्मा ऩाटालयती आशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 तनरभताई इवके फाये भें आऩको मा वबागशृनेता प्रळाॊत दऱलीजी को कुछ औय फोरना शै| 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 आमुक्त वाशफ का जो खरुावा शै लश खरुावा शभे उव खरुावे वे भतरफ लश खरुावा स्ऩष्ट्ट 
नशी शै औय शभ वॅदटवपाईड नशी शै| तो इवके मरए तेयी आऩवे वलनॊती शै की आऩ आमुक्त वाशफ को 
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फोमरए की उवभें स्टे शै इको वेन्वीटीव्श झोन का ऩयमभळन नशी शै 37 (1) की कायलाई शुई नशी शै , 
तो ऐवे इवभें उनको ऩयमभळन देना मोग्म शै तो शभ ऩयमभळन देते शै | अगय मोग्म नशी शै तो उवको 
शभ पोड कय वकते शै | तो भेयी आऩवे वलनॊती शै की जया उनवे अगय जया स्ऩष्ट्ट अगय खरुावा रेंगे 
तो फढीमा यशेगा| 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वबागशृनेता प्रळाॊत दऱलीजी| 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भी ऩण धलृककळोय ऩाटीर माॊनी भाॊडरेल्मा भताळी वशभत आशे. आम्शी तेच वाॊगत आशोत की 
त्मालयती कोटााचा स्टे आशे का ? कायण प्रत्मेक नग यवेलकाॊना लककराभापा त नोदटव देण्मात आरेरी 
आशे तळी नोदटव भशाऩौय , कमभळनय माॊना ऩण ददरेरी आशे . मात काम तथ्म आशे शे प्रळावनाने 
खरुावा कयाला.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , प्रळावनाने खरुावा केरेरा आशे ना . आमुक्ताॊनी केरा खाॊत्रफत वाशेफाॊनी केरा 
ऩुढचा वलऴम घ्मा आता.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 ऩाटीर वाशेफ नाशी केरा.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 ऩुढचा वलऴम घ्मामरा माचा ठयाल ऩण नाशी झारा. ऩाटीर वाशेफ ठयाल शोऊ द्मा.  
ददनेळ जैन :- 
 मश वार ऩुया कोयोना भैं चरा गमा अगरे वार कोटा भें नशी चरा जाए| 
धलृककेळोय ऩाटीर :- 
 भरा लाटते भशाऩौय भॅडभ की आमुक्त वाशेफाॊना ऩण वुध्दा याजकीम प्रेळय लाटतो म्शणून 
आमुक्त वाशेफ खरुावा कयत नाशी अवे भरा लाटते . त्माच्माभुऱे आता आऩण तयी ठयाल करुमा . 
त्माॊना ऩण अडचणीत आणु नमे कायण की,……………………… 
ददनेळ जैन :- 
 फयोफय आशे.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 धलृककळोय ऩाटीरजी आमुक्तजीने अऩने दश वाफ वे लश खरुावा ककमा प्रळावन ने बी अऩने 
दशवाफ वे खरुावा ककमा अगय आऩको कुछ ठयाल यखना शै लश वलऴम तो छोड के मा दो वलऴम को 
ककव तयीके वे ॲ ड कयके टेजक्नकरी तौय ऩ…े……….. 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 दठक शै ओके वगचन म्शात्र,े नगयवेलक जो शै उवका भाईक अनम्मुट ककजीए ठयाल के मरए| 
वगचन म्शात्र े:- 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात नगयवलकाव वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन माॊचेकडीर वलवलध 
ऩत्राव्दाये वलकाव काभाॊना मनधी भॊजूय कयण्मात आरेरा आशे. 

1) याष्ट्रीम भशाभागा क्र.08 लय भन ओऩव मा वुवलधा षेत्र बूखॊडालय लायकयी बलन 
इभायत फाॊधणे. (शॉर) (अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु.1.75 कोटी) 

- रु.1.00 कोटी  
अनुदान 

2) मभयायोड (ऩूला) आयषण क्र.269 मा उद्मान आयषणात ळशीद भेजय कौस्तुब याणे 
स्भायक फाॊधणे. 

- रु.1.00 कोटी  
अनुदान 

3) बाईंदय (ऩूला) आयषण क्र.122 मेथे दशन्द ूरृदम वम्राट मळलवेना प्रभुख            - रु.38.00 कोटी  
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श्री. फाऱावाशेफ ठाकये करा दारन फाॊधणे. अनुदान 
4) चणेा नदीलयीर ऩूर फाॊधकाभ ल जोड यस्ते तमाय कयणे. - रु.30.00 कोटी  

अनुदान 
5) घोडफॊदय वव्शे क्र.21/1, 24/1ऩै मा जागेतीर वुवलधा षेत्र बूखॊडालय दशॊदी बावऴक 

बलन (शॉर ल ऑपीव) फाॊधणे. (अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु.1.75 कोटी) 
- रु.1.00 कोटी  

अनुदान 
 

लयीर ऩैकी अ .क्र.1,2,3 ल 5 मा काभाॊवाठी ळावनाकडून अनुदान भॊजुय झाल्मानुवायच काभे कयण्माव 
भॊजुयी देण्मात मेत आशे . अ.क्र.4 चणेा नदीलयीर ऩुराच ेफाॊधकाभ ल जोडयस्ते तमाय कयण्माच्मा 
काभाव ळावन अनुदान प्राप्त झा ल्माप्रभाणे काभ कयणेव तवेच चणेा नदीलयीर ऩुर ल यस्ता वलकाव 
मोजनेत दळावलण्माचा प्रस्ताल ळावनाकडून भशायाष्ट्र प्रादेमळक ल नगययचना अगधतनमभ 1966 च े
करभ 37 (1) अन्लमे पेयफदराचा प्रस्ताल भान्म झाल्मानॊतय ल ईको वेंवेटीव्श झोनची ऩयलानगी 
प्राप्त करुन तनवलदा भागवलणे  ल कोटााच्मा तनणामाच्मा अधीन याशून काभाव भान्मता देत आशे अवा 
भी ठयाल भाॊडत आशे.  
याकेळ ळशा :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 ह्मा वलऴमालय ठयाल शोऊ ळकतो का? 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 शोऊ ळकतो कायण ळलेटची ओऱ लाचनू घ्मा. प्रवलण ऩाटीर वाशेफ.  
ददनेळ जैन :- 
 भशावबेभध्मे आरेरा वलऴम ठयालावाठी आरेरा आशे वलऴम घ्मामरा…………… 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 गोऴलाया तय लाचा.  
ददनेळ जैन :- 
 त्माच्माभध्मे मरशीरेरे आशे खारी रास्ट राईन तुम्शी लाचनू घ्मा. भान्मतेवाठी आरेरा आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्ताॊनी आऩल्मा अगधकायात तनणाम कयाला त्माॊना पक्त अशलारच ऩाठलामचा आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म प्रवलण ऩाटीर वाशेफ मात स्ऩ ष्ट्ट म्शटरेरे आशे लयीर लस्तुजस्थती ऩाशता 
अनुक्रभे 1 ते 5 काभे कयण्मावाठी ठयालाद्लाये भान्मता देण्माव मळपायव आशे . म्शणजे ठयाल तुम्शारा 
ऩादशजे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 त्माच्मा आधी काम मरदशरेरे आशे? 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 ळलेटची ओऱ आशे प्रवलण ऩाटीर वाशेफ.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 त्माच्मा आधी ऩण काशीतयी मरदशरेरे आशे फघा. 
भा. भशाऩौय :- 
 ते नका फघु ळलेटची ओऱ फघा ना.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 प्रवलण ऩाटीर वाशेफ तुम्शारा ठयाल भाॊडामचा अवेर तय भाॊडा.  
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प्रवलण ऩाटीर :- 
 ज्मा वलऴमालय ठयाल करु ळकत नाशी त्माच्मालय कवे कयणाय.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, मळलवेना ऩषाचा वुध्दा आऩल्मा ठयालारा ऩाठीॊफा आशे.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 नाशी ठयालारा कळारा ऩाठीॊफा अवेर.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 ठयाल फशुभताने भॊजूय कयाला वलाानुभते भॊजूय कयाला अळी भाझी वलनॊती आशे.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , भरा एक आमुक्त वाशेफाॊना प्रश्न वलचायामचा आशे वाशेफ आऩण त्मा 
गोऴलाऱमाभध्मे ऩदशरा नभुद केरेरे आशे की भशावबेच्मा ठयालाची गयज नाशी आणण ऩयत ततथे 
ठयालाची भागणी आऩण आऩल्मा गोऴलाऱमाभध्मे का केरी आशे? 
भा. आमुक्त :- 
 भॅडभ तो प्रोमवजयचा ऩाटा आशे . भशावबेने त्मावलऴमी तनणाम घ्माला जय तनणाम नाशी झारा 
तय त्माची काम कायणे आशेत ती नभुद कयाली शी वगऱी फाफ आम्शी भा . जजल्शागधकायी माॊच्मावभोय 
वादय कयणाय आणण त्माच्मानुवाय भा. जजल्शागधकायी तनमभानुवाय कायलाई कयतीर.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ मारा कायणे ददरी का ह्मा वलऴमारा कायण ददरी का ? ह्मा वलऴमावाठी 
आमुक्त वाशेफाॊना कायणे ददरी का? 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आऩल्मारा कायणे द्मामची गयज नाशी . भशावबेभध्मे जी चचाा नगयवेलकाॊनी 
केरी आशे. तनरभ ढलण भॅडभ कायणे ददरेरी आशेत इको वेन्वीदटव्श झोन प्रव 37 (1) ची कायलाई, 
प्रव कोटााचा स्टे वगऱी कायणे आऩण ददरेरी आशेत . आमुक्त वाशेफ ह्मा वगळमा कायणाॊ ची 
कायणमभभाॊवा करुन करेक्टयकड ेप्रस्ताल ऩाठलणाय आशे . डोंट लयी . भॅडभ शा ठयाल फशुभताने भॊजूय 
झारेरा आशे.  
प्रकयण क्र. 28 :- 
 भशानगयऩामरका षेत्रात भुरबूत वोई वुवलधाॊच्मा वलकावावाठी वलळऴे तनधी रेखामळऴा अॊतगात 
ळावनाने भॊजूय केरेल्मा अनुदानातून कयालमाच्मा काभाॊना भान्मता देणेफाफत. 
ठयाल क्र. 16 :- 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात नगयवलकाव वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन माॊचेकडीर वलवलध 
ऩत्राव्दाये वलकाव काभाॊना मनधी भॊजूय कयण्मात आरेरा आशे. 

1) याष्ट्रीम भशाभागा क्र.08 लय भन ओऩव मा वुवलधा षेत्र बूखॊडालय लायकयी बलन 
इभायत फाॊधणे. (शॉर) (अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु.1.75 कोटी) 

- रु.1.00 कोटी  
अनुदान 

2) मभयायोड (ऩूला) आयषण क्र.269 मा उद्मान आयषणात ळशीद भजेय कौस्तुब याणे 
स्भायक फाॊधणे. 

- रु.1.00 कोटी  
अनुदान 

3) बाईंदय (ऩूला) आयषण क्र.122 मेथे दशन्द ूरृदम वम्राट मळलवेना प्रभुख            
श्री. फाऱावाशेफ ठाकये करा दारन फाॊधणे. 

- रु.38.00 कोटी  
अनुदान 

4) चणेा नदीलयीर ऩूर फाॊधकाभ ल जोड यस्ते तमाय कयणे. - रु.30.00 कोटी  
अनुदान 

5) घोडफॊदय वव्शे क्र.21/1, 24/1ऩै मा जागेतीर वुवलधा षेत्र बूखॊडालय दशॊदी बावऴक - रु.1.00 कोटी  
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बलन (शॉर ल ऑपीव) फाॊधणे. (अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु.1.75 कोटी) अनुदान 
 

लयीर ऩैकी अ .क्र.1,2,3 ल 5 मा काभाॊवाठी ळावनाकडून अनुदान भॊजुय झाल्मा नुवायच काभे कयण्माव 
भॊजुयी देण्मात मेत आशे . अ.क्र.4 चणेा नदीलयीर ऩुराच ेफाॊधकाभ ल जोडयस्ते तमाय कयण्माच्मा 
काभाव ळावन अनुदान प्राप्त झाल्माप्रभाणे काभ कयणेव तवेच चणेा नदीलयीर ऩुर ल यस्ता वलकाव 
मोजनेत दळावलण्माचा प्रस्ताल ळावनाकडून भशायाष्ट्र प्रादेमळक ल  नगययचना अगधतनमभ 1966 च े
करभ 37 (1) अन्लमे पेयफदराचा प्रस्ताल भान्म झाल्मानॊतय ल ईको वेंवेटीव्श झोनची ऩयलानगी 
प्राप्त करुन तनवलदा भागवलणे ल कोटााच्मा तनणामाच्मा अधीन याशून काभाव भान्मता देत आशे अवा 
भी ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक  :- श्री. वगचन म्शात्र े    अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 29, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात स्लच्छ बायत अमबमान अॊतगात 5 Star 
ल ODF++ / Water Plus भानाॊकनाफाफत.  
ळानू गादशर :- 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका व न 2020 स्लच्छ वलेषणाभध्मे देळात 19 ल भशायाष्ट्रात 04 
क्रभाॊक आरा अवून कचयाभुक्त (Garbage Free ) ळशय म्शणून घोवऴत झारे अवून 3 Star 
Rating मभऱारे आशे. 
 स्लच्छ बायत अमबमानाॊतगमत घनकचया व्मलस्थाऩनाॊतगमत ळशये स्लच्छ कयण्माचे काभ 
प्रगतीऩथालय आशे. मभया बाईंदय ळशयारा कचयाभकु्त शोण्माकयीता एकुणच स्लच्छतेभध्मे िभािभाने 
वधुायणा शोण्मास्तल तायाॊदकत भानाॊकन ( Star Rating) देण्माफाफतची मनमभालरी ( Protocol for 
Making Cities Garbage Free) कें द्र ळावनाभापम त तमाय कयण्मात आरेरी आशे. कचयाभकु्त 
ळशयाॊचे तायाॊदकत भानाॊकन (3 / 5 Star Rating) ठयवलताना वलचायात घेतरी जाणायी उऩाॊगे/ फाफी 
काशी प्रभाणात मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩणूम कयीत आशे.  
 मभया बाईदय भशानगयऩामरका ळशय कचया भकु्त ळशयाच्मा 01 ते 07 भानाॊकनाऩकैी 3 / 5 
Star तायाॊदकत भानाॊकनावाठी ( Star Rating) घोवऴत कयणेवाठी भा. भशावबेची भॊजुयी घेऊन 
नागयीकाॊकडून शयकती ल वचुना भागवलणे आलश्मक आशे.  
 त्माचप्रभाणे स्लच्छ बायत अमबमानाॊतगमत ODF O D F O D F ++ / Water Plus तायाॊदकत भानाॊकन 
देण्माफाफतची मनमभालरी कें द्र ळावनाभापम त तमाय कयण्मात आरेरी आशे. ODF O D F ++ / Water 
Plus तायाॊदकत भानाॊकन ठयवलताना वलचायात घेतरी जाणायी फाफीॊभधीर देखीर काशी फाफीॊचे मनकऴ 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩणूम कयीत आशेत.  स्लच्छ बायत अमबमानाॊतगमत ODF O D F ++ / Water 
Plus तायाॊदकत भानाॊकन घोवऴत कयणेवाठी भा. भशावबेची भॊजुयी घेऊन नागयीकाॊकडून शयकती ल 
वचुना भागवलणे आलश्मक आशे. 
 तयी वद्माऩरयजस्थतीची स्लमॊभुल्माकॊ न ल स्लमऩडताऱणी करुन मभया बाईंदय ळशय शे 3 / 5 
Star ल ODF O D F ++ / Water Plus घोवऴत कयणेफाफत भा. भशावबेची भॊजुयी मभऱणेव मळपायव 
अव.े  
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तवेच मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वालाजतनक ल वाभुदातमक ळौचारमे गशृवॊकुरे , 
व्मालवातमक आस्थाऩने , इभायती माॊना वाॊडऩाणी प्रकक्रमा कामाजन्लत कें द्रारा जोडण्मात आरेरे नाशीत 
त्माॊना मभया बाईदय भशानगयऩामरकेच्मा स्लत :च्मा भारककच्मा अवरेल्मा लाशनाभापा त वाॊडऩाणी घेऊन 
वाॊडऩाणी प्रकक्रमा प्रकल्ऩाऩमतं लाशतुक कयणे काभी यक्कभ रु .800/- एलढे दय तनजश्चत कयण्मात मेत 
आशेत.  

त्माचप्रभाणे मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात गशृवॊकुरे , व्मालवातमक आस्थाऩने, इभायती 
माॊच्माकडून दैनॊददन कचया वॊकरन करुन थेट घनकचया प्रकक्रमा प्रकल्ऩ मेथे लाशतुक कयण्मात मेते . 
त्माभुऱे ळशयात इतयत्र कचयाकुॊ डमा आदी ठेलण्मात आरेल्मा नाशीत. त्माभुऱे मभया बाईंदय ळशय कचया 
कुॊ डी भुक्त ळशय घोऴीत कयण्मात मेत आशे.  
ठयाल क्र. :-  

प्रस्तालनेत नभुद केल्मानुवाय वद्मऩरयजस्थतीची स्लमॊभुल्माॊकन ल स्लमॊऩडताऱणी करून मभया 
बाईंदय ळशय शे ODF++/ Water Plus घोवऴत कयणेवाठी ऩात्र आशे . मभया बाईदय 
भशानगयऩामरकेच्मा भारकीच्मा भैरालाशु लाशनाभापा त इभायती , गशृवॊकुरे, व्मलवामीक आस्थाऩना 
माॊच्मा भधनू तनभााण शोणाये वाॊडऩाणी वाॊडऩाणी प्रकक्रमा प्रकल्ऩाऩमतं लाशतुक कयणे काभी रु . 800/- 
प्रती पेया दय तनजश्चत कयण्मात आरे आशेत . मभया बाईंदय ळशय कचया कुॊ डी भुक्त ळशय घोऴी त 
कयण्मात आरे आशे . तवेच  मभया बाईंदय ळशय शे 3 / 5 Star ल O D F ODF ++ / Water Plus 
घोवऴत कयणेव शी भशावबा भॊजुयी देत आशे, अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
शेतर ऩयभाय :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
धलृककळाय ऩाटीर :- 
 भशाऩौय भॅडभ, ह्मा ठयालारा भाझी वूचना आशे. स्लच्छ बायत अमबमान अॊतगात मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरकेने भागीर तीन लऴे वतत देळात ल याज्मात चाॊगरे भानाकॊ न क्रभाॊक प्राप्त केरेरे आशे 
स्लच्छ वलेषणाभध्मे भशानगयऩामरकेव चाॊगरे भानाकॊ न क्रभाॊक प्राप्त करून देण्माभध्मे डॉ . वॊबाजी 
ऩानऩटे्ट उऩामुक्त (आयोग्म वलबाग ) माॊनी आऩरी भशत्त्ला ची बूमभका फजालरेरी आशे . डॉ. वॊबाजी 
ऩानऩटे्ट शे भशानगयऩामरकेच ेकाभकाज चाॊगल्मा प्रकाये कयीत अवून ते मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
वन 2003 ऩावून उऩामुक्त ह्मा एकाच ऩदालय 17 लऴे कामायत आशेत. डॉ. वॊबाजी ऩानऩटे्ट उऩामुक्त 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माॊना एकाच ऩदालय 17 लऴे झारी अवून ते अततरयक्त आमुक्त 
ऩदावाठी प्राप्त अवल्माॊने डॉ . वॊबाजी ऩानऩटे्ट उऩामुक्त माॊना अतत . आमुक्त ऩदी तनमुक्त कयणेव 
भॊजुयी देण्मात मेत आशे ल भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभ करभ 39 अ नुवाय डॉ . वॊबाजी 
ऩानऩटे्ट माॊना फढती देणेकरयता प्रळावना ने ऩुढीर कायलाई कयण्मावाठी ळावनाकड ेप्रस्ताल ऩाठलाला 
अळी शी भशावबा भॊजुयी देत आशे अळी भी वूचना भाॊडत आशे . भाझी वूचना ळानू गाशीर भॅडभ माॊनी 
ॲ क्वेप्ट कयाली अळी भाझी त्माॊना वलनॊती आशे. 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , नक्की स्लच्छता अमबमानभध्मे डॉ . वॊबाजी ऩानऩटे्ट माॊचा मोगदान खऩू आशे 
भी त्माॊचा अमबनॊदन कयत.े 
ळानू गोशीर :- 
 धलृककळोय ऩाटीर माॊनी जी वूचना भाॊडरी आशे ती भी ह्मा ठयालाभध्मे वभालेळ कयत आशे. 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त भशोदम , 17 लऴे एक भाणूव वातत्त्माॊने आभच्मा 
भशानगयऩामरकेरा वेला ऩुयलत आशे , आम्शारा त्माॊचा वन्भान आशे , त्माॊचा स्लबाल भलाऱ अवरा , 
काभकाजाची ळैरी थोडीवी कडक नवरी भात्र वलांना एकत्र घेलून चाररे आणण जे काभ त्माॊना 
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वोऩलरे त्मा काभारा इभानाने ऩूणा कयण्माची ळैरी खयोखय आभच्मा डॉ . वॊबाजी ऩानऩटे्ट वाशेफाॊची 
आशे. आम्शी वला त्माॊना आदय वन्भानानेच शाक भायतो, मभत्र खायखे आशेत , अगधकायी वायखे आशेत, 
धलृककळोय ऩाटीर माॊनी वूचना भाॊडरी आशे त्मा वूचनेरा आभचा अनुभोदन आशे आणण आमुक्त 
भशोदम आभची खयोखयच तुम्शारा वलनॊती याशीर की , ह्मा वलऴमारा जेव्शा केव्शा काशी ळावन भॊजुयी 
देईर त्माॊना खयोखय लयच्मा ऩदा लय त्माॊचा अगधकाय आशे . वाशेफ, आभची तुम्शारा वलनॊती आशे की , 
तुम्शी त्मारा ऩाठऩुयाला कयाला आणण आभच्मा डॉ . वॊबाजी ऩानऩटे्ट वाशेफाॊना अतत . आमुक्त वाशेफ 
काम भी तय फोरतो त्माॊनी आभच्माकड ेकामभ स्लरूऩी स्थामी आस्थाऩनेलय आशेत कुठल्मा तयी 
भशानगयऩामरकेरा आता ऩमतं  आमुकत झारे अवते . धलृककळोय ऩाटीर माॊच्मा वूचनेरा आभचा 
अनुभोदन आशे, त्माॊचा भान ठेलून तुम्शी ऩुढची कायलाई कया. 
भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका ळानू गाशीर भॅडभ, नगयवेलक जुफेय इनाभदाय वाशेफाॊनी जी वूचना भाॊडरी 
आशे ती वुध्दा तुभच्मा ठयालाभध्मे ॲ ड कयता मेईर का? वुचनेरा अनुभोदन ददरेरा आशे. 
ळानू गाशीर :- 
 त्माॊची वूचना ठयालाभध्मे घेण्मात मेणाय आशे. 
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ , नक्कीच डॉ . वॊबाजी ऩानऩटे्ट वाशेफ खयोखयच स्लच्छ बायत अमबमानाभध्मे 
भोराची काभगगयी फजालरेरी आशे . आभच ेउऩामुक्त डॉ . वॊबाजी ऩानऩटे्ट माॊच्मा भागादळाना खारी 
त्माॊच्मा वला टीभने चाॊगल्मा ऩध्दतीने काभ केरेरा आशे आणण खयोखय मभया बाईंदयच ेनाल बरे 19 
व्मा ऩण त्माॊनी एक चाॊगल्मा जागी नेलून ठेलरेरा आशे . मभया बाईंदयची ओऱख करून ददरेरी आशे , 
त्माफद्दर भी आम्शी आभच्मा ऩषाच्मा लतीने भी त्माॊच ेअमबनॊदन कयते आणण खयोख य ते इतके लऴे 
एकाच जागेलय अवल्माभुऱे त्माॊच ेदेखीर कुठेतयी वलचाय कयाला , फढोत्री द्माली अळी भी आमुक्त 
वाशेफाॊना वलनॊती कयत,े धन्मलाद ! 
भशाऩौय :- 
 ठयाल वलांनुभते वुचनावश भॊजूय कयण्मात मेत आशे.  
प्रकयण क्र. 29 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात स्लच्छ  बायत अमबमान अॊतगात 5 Star ल ODF++ / 
Water Plus भानाॊकनाफाफत. 
ठयाल क्र. 17 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका वन 2020 स्लच्छ वलेषणाभध्मे देळात 19 ल भशायाष्ट्रात 04 
क्रभाॊक आरा अवून कचयाभुक्त (Garbage Free ) ळशय म्शणून घोवऴत झारे अवून 3 Star 
Rating मभऱारे आशे. 
 स्लच्छ बायत अमबमानाॊतगमत घनकचया व्मलस्थाऩनाॊतगमत ळशये स्लच्छ कयण्माचे काभ 
प्रगतीऩथालय आशे. मभया बाईंदय ळशयारा कचयाभकु्त शोण्माकयीता एकुणच स्लच्छतेभध्मे िभािभाने 
वधुायणा शोण्मास्तल तायाॊदकत भानाॊकन ( Star Rating) देण्माफाफतची मनमभालरी ( Protocol for 
Making Cities Garbage Free) कें द्र ळावनाभापम त तमाय कयण्मात आरेरी आशे. कचयाभकु्त 
ळशयाॊचे तायाॊदकत भानाॊकन (3 / 5 Star Rating) ठयवलताना वलचायात घेतरी जाणायी उऩाॊगे/ फाफी 
काशी प्रभाणात मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩणूम कयीत आशे.  
 मभया बाईदय भशानगयऩामरका ळशय कचया भकु्त ळशयाच्मा 01 ते 07 भानाॊकनाऩकैी 3 / 5 
Star तायाॊदकत भानाॊकनावाठी ( Star Rating) घोवऴत कयणेवाठी भा. भशावबेची भॊजुयी घेऊन 
नागयीकाॊकडून शयकती ल वचुना भागवलणे आलश्मक आशे.  
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 त्माचप्रभाणे स्लच्छ बायत अमबमानाॊतगमत ODF O D F O D F ++ / Water Plus तायाॊदकत भानाॊकन 
देण्माफाफतची मनमभालरी कें द्र ळावनाभापम त तमाय कयण्मात आरेरी आशे. ODF O D F ++ / Water 
Plus तायाॊदकत भानाॊकन ठयवलताना वलचायात घेतरी जाणायी फाफीॊभधीर देखीर काशी फाफीॊचे मनकऴ 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩणूम कयीत आशेत.  स्लच्छ बायत अमबमानाॊतगमत ODF O D F ++ / Water 
Plus तायाॊदकत भानाॊकन घोवऴत कयणेवाठी भा. भशावबेची भॊजुयी घेऊन नागयीकाॊकडून शयकती ल 
वचुना भागवलणे आलश्मक आशे. 
 तयी वद्माऩरयजस्थतीची स्लमॊभुल्माकॊ न ल स्लमऩडताऱणी करुन मभया बाईंदय ळशय शे 3 / 5 
Star ल ODF O D F ++ / Water Plus घोवऴत कयणेफाफत भा. भशावबेची भॊजुयी मभऱणेव मळपायव 
अव.े  

तवेच मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वालाजतनक ल वाभुदातमक ळौचारमे गशृवॊकुरे , 
व्मालवातमक आस्थाऩने , इभायती माॊना वाॊडऩाणी प्रकक्रमा कामाजन्लत कें द्रारा जोडण्मात आरेरे नाशीत 
त्माॊना मभया बाईदय भशानगयऩामरकेच्मा स्लत :च्मा भारककच्मा अवरेल्मा लाशनाभापा त वाॊडऩाणी घेऊन 
वाॊडऩाणी प्रकक्रमा प्रकल्ऩाऩमतं लाशतुक कयणे काभी यक्कभ रु .800/- एलढे दय तनजश्चत कयण्मात मेत 
आशेत.  

त्माचप्रभाणे मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात गशृवॊकुरे , व्मालवातमक आस्थाऩने, इभायती 
माॊच्माकडून दैनॊददन कचया वॊकरन करुन थे ट घनकचया प्रकक्रमा प्रकल्ऩ मेथे लाशतुक कयण्मात मेते . 
त्माभुऱे ळशयात इतयत्र कचयाकुॊ डमा आदी ठेलण्मात आरेल्मा नाशीत . त्माभुऱे मभया बाईंदय ळशय कचया 
कुॊ डी भुक्त ळशय घोऴीत कयण्मात मेत आशे.  
ठयाल क्र. :-  

प्रस्तालनेत नभुद केल्मानुवाय वद्मऩरयजस्थतीची स्लमॊभुल्माॊकन ल स्लमॊऩडताऱणी करून मभया 
बाईंदय ळशय शे ODF++/ Water Plus घोवऴत कयणेवाठी ऩात्र आशे . मभया बाईदय 
भशानगयऩामरकेच्मा भारकीच्मा भैरालाशु लाशनाभापा त इभायती , गशृवॊकुरे, व्मलवामीक आस्थाऩना 
माॊच्मा भधनू तनभााण शोणाये वाॊडऩाणी वाॊडऩाणी प्रकक्रमा प्रकल्ऩाऩमतं ला शतुक कयणे काभी रु . 800/- 
प्रती पेया दय तनजश्चत कयण्मात आरे आशेत . मभया बाईंदय ळशय कचया कुॊ डी भुक्त ळशय घोऴीत 
कयण्मात आरे आशे . तवेच  मभया बाईंदय ळशय शे 3 / 5 Star ल O D F ODF ++ / Water Plus 
घोवऴत कयणेव शी भशावबा भॊजुयी देत आशे, अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  

वुचक  :- श्रीभ. ळानु गोदशर  अनुभोदक :- श्रीभ. शेतर ऩयभाय 

वदय ठयालाभध्मे वन्भा. वदस्म श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर माॊनी खारीरप्रभाणे वुचना भाॊडरी. 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात स्लच्छ बायत अमबमान अॊतगात मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरकेने भागीर 3 लऴा वतत देळात ल याज्मात चाॊगरे भानाॊकन ल क्रभाॊक प्राप्त केरेरा 
आशे. स्लच्छ वलेषणाभध्मे भशानगयऩामरकेव चाॊगरे भानाॊकन ल क्रभाॊक प्राप्त करुन देण्माभध्मे डॉ . 
वॊबाजी ऩानऩटे्ट , उऩामुक्त आयोग्म माॊनी भशत्लाची बुमभका फजालरी आशे . डॉ. वॊबाजी ऩानऩटे्ट शे 
भशानगयऩामरकेच ेकाभकाज चाॊगल्मा  प्रकाये कयीत अवून ते मभया बाईंदय भशाऩामरकेत वन 2003 
ऩावून उऩामुक्त मा एकाच ऩदालय 17 लऴा कामायत आशेत . डॉ. वॊबाजी ऩानऩटे्ट , उऩामुक्त, मभया 
बाईंदय भशाऩामरका माॊना एकाच ऩदालय 17 लऴा झारेरी अवून ते अततरयक्त आमुक्त मा ऩदावाठी 
ऩात्र अवल्माने डॉ. वॊबाजी ऩानऩटे्ट, उऩामुक्त माॊना अततरयक्त आमुक्त मा ऩदी तनमुक्त कयणेव भॊजूयी 
देण्माॊत मेत आशे ल भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अगधतनमभाच ेकरभ 39 (अ) नुवाय डॉ . वॊबाजी 
ऩानऩटे्ट माॊना फढती देण्माकरयता प्रळावनाने ऩुढीर कायलाई कयणेवाठी ळावनाकड ेप्रस्ताल ऩाठलाला 
अळी मा भशावबेत भॊजूयी देत आशे अळी वुचना भाॊडत आशे.   
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ठयाल वुचनेवश वलाानुभते भॊजूय 
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 30, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर घनकचया लाशतुक कयणेकाभी Gem 
Portal लय 14 Cu Mt Refuse Compactor ल 5 CuMt Garbage Tippers षभतेची लाशने  
खयेदी भॊजुयीफाफत. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ, उऩभशाऩौय वाशेफ शा ळलेटचा ठयाल आशे . भशाऩौय भॅडभ आणण म्शणून मळतर 
नगय ऩरयवयाभध्मे जो काशी वलऴम चारू शोता त्मावॊदबााभध्मे ततकडच्मा वबाऩती शेतर ऩयभाय माॊना 
ऩदशरा फोरू द्माले.  
भा. भशाऩौय :- 
 वबाऩती शेतर ऩयभाय भॅडभ फोरा.  
शेतर ऩयभाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩल्मा ऩयलानगीने फोरते , ळाॊती नगय आणण मळतर नगयच्माभध्मे जो नारा 
फनलत आशे त्माच्माभध्मे खऩु ददलवाने लाद चाररा शोता आणण आम्शी 4 तायखेरा आमुक्त वाशेफाॊना 
आणण तुम्शारा ऩत्र ददरे शोते की ते अधालट यादशरेरे त्मा वाठी 6 तायखेरा त्मादठकाणी उऩोऴणारा 
ततथे फवू. ऩण 5 तायखेरा वभोयचचे कोणी फवून आणण आम्शारा 6 तायखेरा आमुक्त वाशेफाॊनी अवे 
ऩत्र ददरे की तुम्शी फवु नका आणण 9 इॊचच्मा दशळोफाने आभचा नारा अधालट यादशरेरा शोता तो 
वॊऩूणा कयण्मात मेणाय अवे आम्शारा आश्लावन ददरे शोते . म्शणून आम्शी उऩोऴणालय फवरो नाशी . 
आणण नॊतय 7 तायखेऩावून काभ चारू झारे ते काभ चारू झाल्मानॊतय स्रॅफ खारती टाकण्मात 
आरेरा आशे आणण त्माभुऱे ततकडच ेजेलढे ऩण यदशलावी आशेत त्मा वगळमाॊना खऩु त्राव शोत आशे 
आणण ते रोक आम्शारा लायॊलाय वलचायत आशेत की आम्शारा आमुक्ताॊ लय बयोवा आशे की त्माॊनी जे 
आम्शारा ऑडाय ददरी आशे तळाच दशळोफाने काभ शोणाय ऩण ततथे फघुन थोड ेटेन्ळन आरेरे आशे. तय 
तुम्शी जया काम आशे त्माच ेस्ऩष्ट्टीकयण कयाल.े  
भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त वाशेफ खरुावा कया.  
तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ शा वलऴम आताचा ऩूणा कया आणण नॊतय घ्मा तो वलऴम.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 शा वलऴम ऩटरालयचा वलऴम नाशी. भरा लाटते शा……………… 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ तो तुभचा अगधकाय आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशाऩौयाॊचा अगधकाय अवता ऩण त्माॊनी तवा वलऴम भाॊडताना……………… 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ तो आऩरा अगधकाय आशे.  
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तनरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ, कुठच्मा एका ऩषाच्मा नाशीत आभच्मा ऩण आशेत.  
ळानु गोदशर :- 
 तनरभताई तुम्शी फयोफय फोरल्मा आम्शारा भादशतच नव्शते . भशाऩौय भॅडभ वगळमाॊच्मा आशेत 
तुभच्माशी आशेत.  
तनरभ ढलण :- 
 भग वभजून घ्मा आम्शारा योखतात भग आता शी शा वलऴम नाशी.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
तनरभ ढलण :- 
 तो वलऴम ऩटरालय आशे का? 
ळानु गोदशर :- 
 तुम्शी ककतीदा वलऴम नवल्मालय ऩण तुम्शी फोरतात ना.  
(वबागशृात गोंधऱ) 
जुफेय इनाभदाय :- 
 शेतर ऩयभाय आऩको अगय मश भुद्दा कयना था तो आऩ जफ वबा चारू शुई तबी आऩको 
भशाऩौय वे ऩयमभळन रेना चादशए था की भुझ ेशयकती का भुद्दा यखना शै…………….. 
शेतर ऩयभाय :- 
 जुफेयजी भैं भशाऩौय भॅडभ वे औय आमुक्त वे फात कय यशी शूॉ| 
जुफेय इनाभदाय :- 
 वगचलाॊना वलचाया वबा काभकाजप्रभाणे शयकतीचा भुद्दा भाॊडामचा अवेर तय त्माॊनी त्माची 
ऩयलानगी वबा चारू झाल्मानॊतय भशाऩौयाॊकडून घेतरी ऩादशजे शोती.  
शेतर ऩयभाय :- 
 जे काशी फोरणाय ते आमुक्ताॊना फोर ूद्मा तुम्शी नका फोर.ू  
भनोज दफुे :- 
 जुफेयजी आमुक्त ् को जलाफ देने ददजीए | भशाऩौय भॅडभ को जलाफ देने ददजीए आऩ फीच भें 
क्मों फोर यशे शो| 
जुफेय इनाभदाय :- 
 आऩको नशी भारुभ शै इवके मरए फोर यशा शूॉ| 
ळान ुगोदशर :- 
 वफ जानकायी आऩको शी शै| 
जुफेय इनाभदाय :- 
 वबा काभकाज ऩढके आमा कयीएगा| 
ळानु गोदशर :- 
 भादशती देने के मरए धन्मलाद. 
(वबागशृात गोंधऱ) 
शेतर ऩयभाय :- 
 भशाऩौय भॅडभ , आमुक्त वाशेफाॊकडून आम्शारा जी ऑडाय ददरेरी आशे तवे ततथे काभ चारू 
आशे का? 
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भा. भशाऩौय :- 
 आमुक्त भशोदम खरुावा देत आशेत जया ळाॊततेने ऐकून घ्मा.  
भा. आमुक्त :- 
 ळाॊतीनगय आणण मळतर नगयचा नाल्माचा प्रश्न शा फऱमाच ददलवाऩावून प्ररॊत्रफत शोता . 
त्माच्मानुवाय आऩण माचा भुऱ लाद अवा शोता की , ददड भीटयची ऊॊ ची घ्मामची दीड पुटाची ऊॊ ची 
घ्मामची की काम अवे दो न्शी लेगलेगळमा ऩषाच ेम्शणणे शोते . त्माच्मानॊतय भी आल्मानॊतय त्माच्मा 
फद्दर एक मभटीॊग घेतरी शोती . वला वन्भा. वदस्माॊना फोरालण्मात आरेरे शोते आणण माच्मानॊतय शा 
प्रस्ताल आम्शी टेक्नीकरी तऩावून घेण्मावाठी आम .आम.टी.कड ेऩाठलरा. ऩयॊतु आम.आम.टी. ने एलढा 
छोटा वल ऴमात इॊटयपेअय म्शणजे त्माच्मात त्माॊनी त्माॊची ऩवॊती नाशी दाखलरी . त्माच्माभुऱे आम्शी 
एक भध्मभ भागा म्शणून त्मा नाल्माची ऊॊ ची 9 इॊच घ्मामची अवा आभचा एक पाईनर डडवीजन 
झारा शोता आणण त्माच्मानुवाय वला वन्भा . वदस्माॊना आम्शी कऱवलरेरे शोते आणण आता ऩण ततथे 
स्रॅफच ेकाभ त्मानुवाय चारू आशे अवे भाझ ेभत आशे . तयी फाॊधकाभ वलबागाने त्माच्मात वाॊगाले 
वध्मारा काम चारू आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भी स्लत: त्मा जागेलय जाऊन ऩाशणी केरी. स्लत: फाॊधकाभ वलबागाच ेकभाचायी 
अमबमॊता माॊना भी वतत त्माच्मा फाफतीत  ऩाठऩुयाला वुरु आशे. आमुक्त भशोदम भाझ्माकड ेशे पोटो 
आशेत जो नारा आज नाशी झारा तो नारा शा नारा गेल्मा 5-6 लऴााऩावून त्मालयती आऩण स्रॅफ 
टाकण्माच ेकाभ चारू शोते आणण जय स्रॅफ टाकत अवेर तय भशाऩौय भॅडभ ऩुढचा बाग आणण भागचा 
बाग शे दोन्शी ददड पुटाच े आशेत. भधरा जो बाग आशे तो 9 इॊचाचा कयामचा आणण 9 इॊचाचा तो 
ऩण योड रेव्शररा तय शा योड काशी आज झारेरा नाशी भग फाशेयच ेका ? त्माॊनी यस्त्मालय फवरे 
म्शणून त्माॊचा फारशट्ट ऩुयलामचा आणण कोणाच्मा दफालाखारी ? त्मादठकाणी उऩोऴणारा फवामच े भग 
आमुक्त भशोदम भी तुम्शारा वाॊगेन ततथे ददड पुटाचा अगोदय ठेल रा शोता तेलढा ठेला नाशीतय आम्शी 
फवतो ततकड ेउऩोऴणारा . चारेर का? आमुक्त भशोदम, भशाऩौय भॅडभ ऩुन्शा एकदा दाखलतो . शा योज 
जो केरेरा आशे माॊना ततकड ेयोड ऩादशजे तय भरा वाॊगा शा एलढा भोठा नारा आऩण योड रेव्शररा 
घेणाय आशात का ? त्मालरुन गाड्मा जाणाय आशेत का ? तुम्शी यस्ता  करुन देणाय आशेत का ? तो 
डी.ऩी. यस्ता आशे का? शा वॊऩूणा खरुावा कयामचा आणण भशाऩौय भॅडभ जो नारा वुरुलातीऩावून जवा 
फाॊधण्मात आरेरा आशे तो कॊ टीन्मू ठेलण्मात माला . भाझी प्रळावनारा वलनॊती आशे भशाऩौय भॅडभ की , 
कोणाच्माशी दफालारा फऱी न ऩडता आऩण जी लका ऑडाय ददरे री आशे त्मा लका ऑडायप्रभाणे काभ 
व्शामरा ऩादशजे नाशीतय भशाऩौय भॅडभ माॊच्मा फयोफय तय त्मा मळतर नगय ऩरयवयाभधरे कोणी 
वोवामटीच ेवदस्म फवरे नव्शते . तय आता जो काशी लाद तनभााण शोईर त्माभध्मे ळाॊती नगय आणण 
मळतर नगय माच्माभध्मे दोन्शी वोवामटीच ेयदशलाळी त्मादठकाणी यस्त्मालयती उतयणाय आशेत आणण 
जो जनप्रोक्ळन उपाऱून ततकड ेमेईर त्मारा कोण प्रळावन जफाफदाय याशणाय  आशे का भशाऩौय भॅडभ 
अळा प्रकायच ेतनणाम घेताना एखाद्मा लेऱेव त्मा कमभटीरा भशाऩौयाॊच्मा अॊतगात ती कमभटी रालून 
त्माॊच्मालयती तनणाम घ्मामरा ऩादशजे शोता. स्लत: ततकड ेजाऊन त्माॊना नायऱऩाणी देऊन योड रेव्शररा 
कयणे शे ककतऩत मोग्म आशे . म्शणजे तो ऩूणा ऩाण्माचा प्रलाश शा ळाॊती नगयभध्मे माला एका फाजूने 
का फघतात. दोन्शी वाईड फघा ना आणण आम्शी काम तुम्शारा खारी लय कयामरा वाॊगत नाशी . जो 
नारा ज्मा कॉन्रॅक्टयने फाॊधामरा घेतरेरा आशे त्मारा डडझाईन ककॊ ला त्मारा फाकीच ेकाभे आऩल्मा 
इॊजजतनअयनेच वाॊगगतरेरे आशे कळाप्रभाणे तो कयामचा . भग एलढे अवे काम झारे की ते उऩोऴणारा 
फवरे आणण तुम्शी 6 ददलवात आऩरा तनणाम चेंज केरा अवे काम झारे आणण 9 इॊच जयी आमुक्त 
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भशोदम आऩण म्शणत अवार  तय भाझ्माकड ेपोटो आ शेत भी उद्मा तुम्शारा पोटो दाखलणाय आशे . 
आऩण शी वाईट लयती जव्शजीट कया . शा फघा शा योड रेव्शर नारा घेतरेरा आशे . योडच्मा ऩूणा टच 
केरा थोडावा फाॊधरा आणण त्माॊना दाखलण्मात आरे की आम्शी ह्मा रेव्शररा कयतो आणण त्मा 
ददलळी ऩावुन काभ फॊद झारे . म्शणजे नेभका  प्रळावनाचा शेतु काम माच्मा भागे आमुक्त भशोदम 
भाझी तुम्शारा वलनॊती आशे कोणाच्माशी फाजूने न जाता ज्माप्रभाणे लका ऑडाय आशे त्माप्रभाणे कृऩमा 
आऩण ते काभ कया . आऩण रोकाॊफयोफय यादशरे ऩादशजे . रोकाॊच्मा दशताची काभे केरी ऩादशजेत . नाशी 
की एका ऩवानर भाणवाॊवाठी कोणाच्माशी दफा लारा फऱी ऩडू नका . भाझी वलनॊती आशे आमुक्त वाशेफ 
तुम्शारा. 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक अजश्लन कावोदयीमाजी आऩको कुछ फोरना शै| 
अजश्लन कावोदरयमा :- 
 थॉक्मू भशाऩौय भॅडभ, मश भेया प्रबाग का वलऴम शै औय मश 2016 भैं मश भैने नारे की भाॊग 
यखी थी क्मोंकी वेक्टय 5, 6 औय 4 नॊफय ऩानी बय यशा था वाथ भें मळतर नगय भें बी ऩानी बय 
यशा था | भैं मशाॉ 1988 वे यश यशा शूॉ लशी एरयमा के अॊदय दो त्रफल्डीॊग छोडके यशता शूॉ | भुझ ेऩता शै 
लश नारा कफ कैवे फना था औय शभायी भाॉग थी जैवे था लैवे फनाने के मरए रेककन कपय बी शभाये 
मशाॉ क्मा शोता शै | जाने आने का यास्ता शै दो इॊच अगय काभ फॊद था तो कोई पयक नशी ऩडता था | 
भैंने खाॊत्रफत वय वे आमुक्त वय वे भैंने व्शॉट्व अऩ ऩे पोटो व्शीडीओ वफ बेज के भैंने वय वे वलनॊती 
की थी की अगय लश नारा तनच ेमरमा गमा तो ऩुया ऩानी मळतर नगय  का गटय का ऩानी जो ग्राऊॊ ड 
फ्तरोअय ऩे वेक्टय 5 औय 6 भें जा यशा शै| तो आमुक्त वाशफ आऩ खदु जव्शजीट कयके कर आऩ आऐ 
थे तबी बी भैंने आऩको रयक्लेस्ट ककमा था आऩ खदु कय फाय जव्शजीट  ककजीए औय लश वोल्मुळन 
शोना चादशए क्मोंकी ऩानी देखो अबी जो  1988-1982 वे जो फाॊधकाभ शुआ शै जजतना ऩशरे का 
फाॊधकाभ वफ तनच ेशै इवकी लजश औय उधय आज तक डी .ऩी. प्रान भैं यस्ता शोता तो उव टाईभ ऩे 
यस्ता फन जाता था औय उधय 2-2 भॊददय शै एक फाजू स्कूर शै | अगय यस्ता ककमा गमा चारू इव 
फाजू छोटा योड शै तो भेये दशवाफ वे एक्वीडॊट शोने का बी चान्व जादा शै | इवके मरए आज वे वलनॊती 
शै भशाऩौय भॅडभ कमभळनय वा शफ की उवका वोल्मुळन मरमा जाए औय मशाॉ ऩे योड नशी फनामा जाए 
भेयी मश ऩशरे वे भाॊग शै औय अबी भाॊग नशी ककमा जाए फाकी शभने याजील भेशयाजी वे मभरे थे 
औय उवका वोल्मुळन राए थे मश भैं नशी फोर यशा शूॉ उवने जजत क्मा शै उवने बी फात यखी शै| भेयी 
औय 9 इॊच का जो कमभळनय वाशफ ने जो ऑडाय ददमा फाॊधकाभ वलबाग ने ऑडाय ददमा लश दशवाफ वे 
फाॊधकाभ कयने के मरए याजीलजी ने शा फोरा शै | उव ददन भना नशी ककमा क्मोंकी भैं खदु जाके 
मभरके आमा था अगय 9 इॊच के तनच ेशै तो आमुक्त वाशफ आऩ उवका जव्शजीट कयके अगय 9 इॊच 
नशी शै तो आऩ 9 इॊच ककमा जाए मश आऩवे वलनॊती शै| 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक याजील भेशयाजी फोरीए| 
याजील भेशया :- 
 भॅडभ मश गचज भैंने जफ नगयवेलक फना तफवे मश गचज के मरए भैं काभ कय यशा शूॉ | 
खाॊत्रफत वाशफ शै उव टाईभ ऩे नयेळ गगते वाशफ थे पीय फी .जी.ऩलाय आए कपय डाॊगे वाशफ आए औय 
अबी याठोड वाशफ शै | भेया इनवे मशी था की आऩ भेये मशाॉ ऩे जो ऩानी बयता शै | मळभरा, त्रत्रलेदी, 
गगता, आय.के., शोरी क्रॉव, मळतर नगय मश वफका वोल्मुळन कयके ददजीए औय मश जो काभ शै औय 
मश जो 100 भीटय का ऩदशरा गटय फना था अभतृ मोजना भे के मरए ऩाव शुआ था खाॊत्रफत वाशफ 
लशाॉ शै, नयेळ गगते वाशफ ने फोरा था मश ऩॅन्डोयव फॉक्व वे भत खोरना जफ तक आऩके ऩाव ऩुया 
प्रान नशी शो मश प्रळावन की गरती शै | भैंन ेकपय लश योड ओऩन कयने के मरए आऩ डी .ऩी. प्रान 
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कमभळनय वाशफ देख मरजजएगा डी .ऩी. प्रान भें लश योड ओऩन शै | नशी शुआ इवका भतरफ मश नशी 
शै की, आऩ ओऩन नशी कयोगे औय मश झुट फोर यशे शै  की मश याजील भेशया के वाथ भे शी शै भेये 
ऩाव रेटय शै औय जजन रोगो ने वाईन कयके ददए शुए शै 40 वोवामटीने लश 40 वोवामटी के रोगो 
को बी भें रेके आऊॊ गा डी .ऩी. प्रान शै लशाॉ ऩे आऩ देखोगे | मभया बाईंदय भें भेन योड शै ळाॊती नगय 
शै, गटय एैवे शी तनच ेमरमा जाता शै जफ क्रॉमवॊग शोती शै 11 नॊफय भें तो वोवामटी के मरए तनच े
मरमा गमा तो शभाये मशाॉ ककमा शै तो कुछ अरग नशी ककमा शै | औय मश भैंने नगयवेलक तनधी भैं 
ददमा था लश काभ प्रळावनने ऩाव ककमा था | रेककन कॉन्रॅक्टय देने के फाद भें बी उवको कयने बी 
ददमा औय इमभजजएटरी मश जनयर तनधी भें रेके आए | इवभें बी उव लक्त याजकायण शुआ ना | मश 
जो गचज शुई शै जामज शै मशी गचजे इनके शी लॉडा भें इन्शोंने कयलाके मरमा शै | आऩ इनका ऩुया लॉडा 
देख मरजजए, मा ळाॊती नगय देख मरजीए जशाॉ वोवामटी आती शै लशाॉ ऩे गटय का स्रॅफ तनच ेशोता शै 
की नशी मश तो डी.ऩी. योड का योड शै| 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक ददनेळ जैन फोरा.  
ददनेळ जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ ऩशरे तो मश जो फता यशे शै शोरी क्रॉव औय मळभरा कॉम्ऩरेक्व मश इव नारे 
के फाजुफाजू भें भॅडभ आता नशी शै | उनका नारे का यस्ता मळतर नगय शोके डामयेक्टय 11 नॊफय भें 
ऑरयेडी जॉईंट ककमा शुआ शै | दवुयी फात इव नारे के मरए जफ मश फायीळ के अॊदय खरुा यखा था 
आऩने बी जव्शजीट ककमा था उऩभशाऩौय ने बी जव्शजीट ददमा था आमुक्त वाशफने बी तबी जव्शजीट 
ककमा था औय लश नारे की कॊ डीळन औय ऩब्रीक का योळ आऩने देखा था की शजायो के वॊख्मा भें 
रोग तनच ेआए थे | अबी उव ददन शभ रोगोने रेटय ददमा आमुक्त को औय आऩको तबी शभको 
खाॊत्रफत वाशफने ऩत्र ददमा था की 9 इॊच उवको वाईट वे उऩय उताय के स्रॅफ डार देंगे भतरफ 9 इॊच 
वाईट का बाग औय उऩय स्रॅफ भतरफ कयीफन जाना चादशए | 10-11 इॊच क्मोंकी 3 इॊच का स्रॅफ 
यशना शै तो इन्शोंने गुभयाश क यके भतरफ जभीन रेव्शर वे 9 इॊच रे यशे शै तो भतरफ मश गरत 
चीज शो यशी शै| शभ रोग बी उऩोऴण ऩे फेठें गे तो आऩ क्मा दो पुट उऩय उवको रो रोगे क्मा ? औय 
आऩको जफ बी मश फायीळ के टाईभ ऩे शभने कॊ टीन्मु पोटो बेजा था जफ मश नारा ओऩन था तफ 
मळतर नगय के अॊदय एक फुॊद बी ऩानी नशी था औय ळाॊती नगय के अॊदय देड देड पुट ऩानी बया शुआ 
था शय एक के घय भें औय दवुयी फात भॅडभ अगय खारी उऩोऴण ऩे फैठने वे डडझाईन चेंज शो जाता 
शै तो शभ शय एक नगयवेलक कपय उऩोऴण ऩे फेठैंगे ना आऩवे ऩत्रव्लशाय नशी कयेंगे | आऩके फात ऩे 
शभ बयोवा नशी कयेंगे ना आमुक्त की फा त ऩे आमुक्त ने शभको ऩत्र ददमा इवके मरए शभ रोग नशी 
फैठे| अबी शभ मशाॉ ऩे फायीळ की टाईभ ऩे जफ मश योड औय दवुयी फात याजील बाई फात कय यशे शै 
डी.ऩी. योड की मश डी.ऩी. योड नशी शै भॅडभ आऩ प्रान उठाके देखीए उवभें लश इॊटयनर योड शै| अगय 
डी.ऩी. योड यशेगा ना तो आऩ जो फोरो गे भैं शाय जाऊॊ गा | लश इॊटयनर योड शै डी .ऩी. योड अरग यशता 
शै उवको येड राईन यशता शै मश जो योड शै मश अऩना मळतर नगय के इॊटयनर योड ददखाए गए शै | 
औय इॊटयनर योड फनाने का जफाफदायी नगयऩामरका का नशी यशता शै औय अबी मश गटय औय भॅडभ 
फन के आज नशी फना मश कभ वे कभ 20-25 वार वे जफवे लश मळतर नगय ळाॊती नगय फनामा 
आज तक कबी ऩयेळानी क्मों नशी शुई | अबी मश जो गटय का काभ शो यशा शै तो उऩयी जगश तनच े
चादशए मा तो कपय ऩुया शी नारा तनच ेवे रेना चादशए था | उऩय लशाॉ ऩे रेने की क्मा जरुयत थी 
अऩना राखो रुऩमे लशाॉ फयफाद शो गमा | क्मा आऩको क्मा रगता शै मश नारा तनच ेरोग ऩानी बयेगा 
तफ मश ळाॊती नगय की ऩब्रीक तनच ेनशी उतयेगी क्मा मशाॉ के नगयवेलक नशी फैठें गे क्मा उऩोऴण ऩे 
तो आऩ फताओ भुझ ेकी अगय उऩोऴण ऩे फैठना शै तो मळलवेना के नगयवेलक ददप्ती बट शभने शेतर 
वफ रोग शभ फैठते शै उऩोऴण ऩे अगय उऩोऴण ऩे फैठके यस्ता तनकरता शै तो शभने तो ऩत्र बी ददमा 
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था| रेककन आऩ रोगो ने शभको आश्लावन ददमा था रेककन आऩ रोगोने शभको आश्लावन ददमा था 
के आऩके ळाॊती नगय के वाथ भें आऩ के प्रबाग के वाथ भें अन्माम नशी शोगा | तो कपय मश कौनवा 
न्माम शुआ| आमुक्त वाशफ शभ आऩको रयक्लेस्ट कय यशे शै आऩ शै ना फीच का तनणाम रो | शभ नशी 
चाशते की मळतर नगय को तकरीप शो योड तनकरना कोई जरुयी नशी शै| आज 50 वार वे अगय योड 
नशी शै तो क्मा ऩब्रीक नशी आ यशी शै क्मा ळाॊती नगय भें| 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेलक जैनजी भी तुम्शारा आता थाॊफलते कायण बयऩूय……………….. 
ददनेळ जैन :- 
 भशाऩौय भॅडभ, भरा माचा जलाफ ऩादशजे नाशी तय आम्शी रोक ऩण उऩोऴणालय फवु ळकतो . 
आऩण वाॊगगतरे नको फवु तुभच्मा दारनात आऩल्मा दारनाभध्मे मभटीॊग झारी शोती भशाऩौय भॅडभ 
आम्शारा ऩत्र ददरे शोते की तुम्शी उऩोऴणारा नका फवु . आम्शी एकवायखा नारा घेणाय आभच्मा 
वोफत शा अन्माम आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 तुम्शारा प्रळावनाच्मा भाध्मभातून खरुा मभऱून जाईर , वन्भा. वदस्म अजश्लन कावोदरयमाजी 
वन्भा. वदस्म याजील भेशयाजी माॊनी वदय नारा वॊदबााभध्मे जो प्रश्न  उऩजस्थत केरेरा आशे . त्मालय 
प्रळावनाने मोग्म तो खरुावा द्माला . तवेच ताॊत्रत्रक फाफी काम आ शेत काम अडचण आशे आणण कळा 
ऩध्दतीने नगयवेलकाॊच्मा वलऴमाच ेवभाधान कयता मेईर माफाफी फघून प्रळावनान ेकाभकाज कयाले अवे 
भरा लाटते  आणण उऩोऴणाच्मा फाफतीत नगयवेलकाॊनी भी जे ऩत्र ददरेरे आशेत आता तीन 
नगयवेलकाॊनी तय त्माॊनी ऩुन्शा उऩोऴणारा फवु नमे एक वन्भा . नगयवेलक अवरे त्माॊच ेफघून दवुये 
तीन नगयवेलक फवतीर शा ऩामॊडा मा ऩध्दतीचा ऩडरे . त्माभुऱे अळा ऩध्दतीचा ऩामॊडा मा 
ऩामरकेभध्मे शोऊ नमे मावाठी आऩण वुध्दा माभध्मे रष द्माल.े  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 गणऩती भॊददयच्मा इकड ेजो स्रॅफ टाकरेरा आशे तो कुठल्माशी प्रकाये त्माॊच्मा भागणी नु वाय 
यस्त्माच्मा रेव्शररा टाकरेरा नाशी. आम्शी त्माॊनाशी आणण दोन्शी ऩषाॊना ऩत्र ददरे शोते की आम्शी जी 
काशी यस्त्माची रेव्शर 9 ऊॊ च याशीर . ततकड ेमळतर नगयचा जो यस्त्माच ेकाभ आशे ततथे यस्त्माच े
काभ वुध्दा अधालट आशे ते दोन्शी यस्ते झाल्मालयती तुम्शारा तो स्रॅफ  ददवेर. दोन्शी फाजूरा ज्मा 
क्रॉमवॊग आशेत ततथे दोन्शी यस्त्माच ेकाभ झाल्मालयती तूम्शारा नवलनचाच गॅऩ ददवेर ततकड े
मवलयेजची राईन टाकल्माभूऱे ळाॊती नगयच्मा वभोय तो एक चेंफय आशे तो लयच्मारा आशे वाशेफ 
त्माभुऱे तुम्शारा अवे लाटत अवेर की ते रेव्शर केरे . ऩण ळाॊती नग यच्मा वाईटने डाॊफय काभ 
झाल्मालयती तो तुम्शारा नवलनचाच लयती तो ददवणाय आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ त्माॊना वाॊगा की , ऩुढे वुरुलात केरेरे गटाय आणण भधरी जागा वोडून 
त्माच्माऩुढे केरेरे गटाय माची राॊफी रुॊ दी वेभ शोणाय आशे का की तेलढाच बाग पक्त खारी घेतरा 
जाणाय आशे.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 वाशेफ यस्ता ततकड ेखारी लयती आशे वाशेफ.  
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प्रळाॊत दऱली :- 
 खाॊत्रफत वाशेफ ऩण तो यस्ता आशे का? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आम्शी ऩून्शा रेव्शर काढतो ऩुन्शा आम्शारा वभष नेऊन दाखलतो  वाशेफ. तुम्शी भरा नाशी 
दाखलर तयी चारेर आमुक्त भशोदम आऩण ऐक त आशेत भरा काम म्शणामच ेआशे की जी आऩण 
वुरुलात केरी गटायाच ेस्रॅफ टाकामरा त्माची ऊॊ ची फघा आणण तेलढाच बाग वोडून त्माच्माऩुढे गटाय 
फाॊधकाभ झारेरे आशे. त्माची ऊॊ ची फघा. दोघाॊभध्मे डडपयॊट फघा ना. शा योड रेव्शर घेतरेरा आशे अवे 
शोता काभ नाशी ना वय. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 इकड े 11-12 इॊच आशे आम्शी प्रॉभीव केरे शोते की इकड ेआम्शी दोन्शी दठकाणी नवलनच े
कयणाय म्शणून.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भशाऩौय भॅडभ, वबागशृ नेताने भाॊडरेरे ल इतय स्थातनक नगयवेलकाॊनी जे भाॊडरेरे भुदे्द आशेत 
भाझ्मा दशळोफाने जे काशी आशे ऩुढीर बवलष्ट्माभध्मे काशी दलुीधा  ककॊ ला ताॊत्रत्रक फाफलय रष द्माले ल 
ऩुढीर कुठरेशी नगयवेलक उऩोऴणालय न फवाले माची खात्री प्रळावनाने घ्माली. माच्मालय रष द्माले शी 
भाझी वलनॊती आशे आणण तनलेदन आशे . भशाऩौय भॅडभ आणण वलऴम वॊऩरा अवेर तय ऩुढचा वलऴम 
घ्माला. ळलेटचा ठयाल आऩरा आशे.  
ळानु गोदशर :- 
 भशाऩौय भॅडभ भी आऩल्माकडून ऩयलानगी भागगतरी शोती भरा एका वलऴमालयती फोरामच े
आशे. भरा ऩयलानगी आशे का भॅडभ? 
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. नगयवेवलका ळानु गोदशर भॅडभ आऩण फोरा.  
ळानु गोदशर :- 
 धन्मलाद भॅडभ , ऩदशल्माॊदा तय भी आमुक्त वाशेफाॊना अमबनॊदन कयते तुम्शाराशी अमबनॊदन 
कयत.े भशाऩामरकेच ेजेलढे अगधकायी / कभाचायी वगळमाॊना अमबनॊदन कयत.े गेल्मा 8 भदशन्माऩावून जे 
कोयोना फद्दर आऩण बाॊडत शोतो तेव्शा वाशेफ आऩण 8 भदशने वे शभ कोयोना वे झुॊज यशे शै | कई 
रोगो की नोकयीमाॉ चरी गई , रोगो ने इतने तकरीपो का वाभना ककमा शै | कई रोग मशाॉ वे गा ल 
छोड छोडके चरे गए | फशुत वायी तकरीप आमी रेककन शभ रोगोने इव रढाई को कशी ना कशी 
अॊजाभ ददमा औय आजकी तायीख भें कर तक मभया बाईंदय भशाऩामरका के अॊदय जजतने बी षेत्र के 
अॊदय अगय शभने वॊख्मा देखी चाशे लश ईस्ट शो लेस्ट शो , मभयायोड शो, कामळमभया शय जगश के एरयमा 
की अगय शभने वॊख्मा देखी शो तो वॊख्मा अऩनी 50 के अॊदय शो गई शै| तो मश फशुत शी अच्छी फात 
शै| शभाये जजतने बी रोकप्रतततनधी शै उन वबी के वशमोग ऩे मशाॉ ऩे शभ रोग कोयोना ऩे भात देने ऩे 
जादा वे जादा कामभमाफ शोने के कयीफ ऩे शै | शार शी भें अबी शभाये शॉस्ऩीटर का उद्घाटन शुआ शै 
जशाॉ ऩे 10 कयोड का एक फशुत फढा टेंड फाॊधा गमा शै की , कोयोना के ऩेळॊट के  मरए रेककन दबुाा ग्म 
शभाया शभने टेंट तो फनाए रेककन बगलान की द्मा वे ऩेळॊट शभाये कभ शो गए शै | तो भुझ ेरगता शै 
की जफ शभे जरुयत थी जुन , जुरै, ऑगस्ट, वप्टेंफय, ऑक्टोफय तफ शभाये मशाॉ ऩेळॊट थे रेककन अबी 
4-5 भदशने वे एक भदशने वे ऩेळॊट की वॊख्मा कभ शो गई शै औय मश जफ टेंड फाॊधने की उवकी 
अलधी थी उव अलधी को उवने उव वभम को ऩुया न शो ऩामा था | टेंड का लो जुन के भदशने भें 
उवको ऩूया कयना था जफकी शभे उव वभम आलश्मकता थी औय उव वभम रोगो की शारत इतनी  
फुयी थी की उन रोगो के ऩाव ऩैवे नशी थे | रोगो की नोकयीमा चरी गई थी | उनको प्रामव्शेट 
शॉस्ऩीटर भें ॲ डमभळन नशी मभर यशे थे औय जजनको ॲ डमभळन भीर यशे थे उन रोगो को लशाॉ ऩे 
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खचाा कयना ऩड यशा था | 6-7 राख रुऩमे का फीर देना ऩडा था | जफकी इन्वान को अऩनी जान 
फचाना था तो उवको मश लशाॉ वे कैवे बी कयके ऩैवे बयने ऩडते थे | तो उव वभम मश शॉस्ऩीटर का 
तनभााण क्मों नशी ककमा गमा औय आज इवको शभने मशाॉ ऩे शॉस्ऩीटर को फनामा गमा तो भैं 
प्रळावन वे ऩुछना चाशूॉगी की इवका जो पॊ ड शै मश याज्म वयकाय के ऩाव वे पॊ ड इवका ककतना पॊ ड 
आमा शै औय अबी तक मशाॉ ऩे जो तॊफु शभे फाॊधा शै इव शॉस्ऩीटर का जो तनभााण ककमा शै शभ रोगो 
ने फाऱावाशेफ ठाकये ग्राऊॊ ड के अॊदय तो उवऩे ककतना खचाा आमा शै इवका भुझ ेप्रळावन खरुावा कये| 
भा. आमुक्त :- 
 भशाऩौय भॅडभच्मा ऩयलानगीने फोरतो , वला प्रथभत : भॅडभ आऩरे धन्मलाद की आऩण वला 
ऩदागधकायी आणण प्रळावनाच्मा केरेल्मा काभाची दखर घेतरी त्मावाठी भी वगळमाॊतपे तुभच ेआबाय 
भानतो आणण आऩण जो प्रश्न उऩजस्थत केरेरा आशे की शा जुन , जुरैभध्मे व्शामरा ऩादशजे शोता . 
आम्शी ऩण माच ेलका  ऑडाय ददल्मा शोत्मा . लेगलेगळमा कायणाॊभुऱे शे डडरे झारेरे आशे आणण  त्माची 
नोंद ऩण आम्शी घेतरेरी आशे . दवुया वलऴम की , शे जे टेंड तमाय केरेरे आशेत त्माच्मावाठी जलऱ 
ऩाव 10 कोटीचा खचा अऩेक्षषत आशे आताऩमतं आऩण त्माॊना 2 कोटीच ेऩेभेंट केरेरे आशे  आणण 
माच्मावाठी पॊ ड मभऱण्मावाठी आऩण ळावनारा ऩाठऩुयाला केरेरा आशे . आजच्मा घडीरा को योनावाठी 
आऩल्मारा ळावनातपे जलऱऩाव 20 कोटी रुऩमे तनधी आरेरा आशे आणण तो त्मा गाईडराईन नुवाय 
त्माचा खचा झारेरा आशे.  
ळानु गोदशर :- 
 वाशेफ जे दोन कोटीच ेऩेभेंट केरे ते भशाऩामरकेने केरे आशे की याज्म ळावनातपे केरे आशे.  
भा. आमुक्त :- 
 ळावनाकडून जे पॊ ड आरे आशे त्माच्मातून ऩण आऩण केरेरे आशे.  
ळानु गोदशर :- 
 आता जे दोन कोटीच ेआऩण केरे आशे ते जे फाऱावाशेफ ठाकये ग्राऊॊ डरा ते शॉस्ऩीटर तनभााण 
झारेरे आशे . त्माच्माफद्दर भी फोरत आशे . आऩल्माकड ेगव्शाभेंटची अळी गाईडराईन्व आरेरी आशे 
आऩण ककट ऩण लाटऩ केरेरे आशे . शोभ आमवो रेळन ककट जे घयी आशेत त्माॊना घयी ठेलूनच 
व्मलजस्थत कयामच ेत्माॊना शॉस्ऩीटरभध्मे ॲ डभीट कयामची गयज नाशी . गव्शाभेंटच ेदोन्शी आमवोरेळन 
वेंटय फॊद झारे . एक डले्टा आणण एक गोल्डन नेस्टचा तय आऩल्मारा शे शॉस्ऩीटर तनभााण कयामची 
गयज शोती का? 
भा. आमुक्त :- 
 भॅडभ ज्मालेऱी शा तनणाम घेण्मात आरा त्मालेऱी आऩल्मारा गयज शोती अजून ऩण ळावनाने 
गाईडराइन अळाच ठेलल्मा आशेत की ऩूढे 6 भदशने आऩल्मारा वला पॅमवमरटी ठेलामच्मा आशेत . 
ळावनाने स्ऩष्ट्ट धोयण वाॊगगतरे आशे की आऩल्मारा आमवोरेळन पॅमवमरटी जलऱऩाव 1400 फेड 
कयामच ेशोते आणण डी .वी. एव.वी. 800 फेड कयामच ेशोते आणण डी .वी.एव 800 फेड कयामच ेशोते . 
आज त्मा टेन्टची कॅऩेमवटी ऩकडून गव्शाभेंटच्मा गाईडराईन्वनुवाय आऩरी तेलढी कॅऩेमवटी नाशी 
त्माच्माभुऱे आभच ेम्शणणे शोते की उद्मा काम गयज ऩडरी . कायण आज तुम्शी भी काशी वाॊगू ळकत 
नाशी की कोयोनाची डथे कधी  शोणाय आशे . वन्भा. भुख्मभॊत्री वाशेफ वोफत मभटीॊग शोतात . प्रत्मेक 
मभटीॊगभध्मे डामयेक्ळन ददरे जातात . आऩण ज्मा पॅमवमरटी तमाय केल्मा आशेत त्मा भेन्टेन कयणे . 
आऩण फयोफय वाॊगगतरे जुन , जुरैभध्मे आऩल्माकड ेपॅमवमरटी नव्शती म्शणून आऩल्मा वलांना त्राव 
झारा. ऩदागधकायी, नागरयकाॊना त्राव झारा अवे ददेुलाने शोऊ नमे . डडवेंफय, जानेलायीभध्मे वेकॊ ड लेव्श 
आरी जी आऩण ददल्रीभध्मे मुयोऩभध्मे फघत आशोत . ती घटना झारी तय आऩल्मारा कभी ऩडू नमे 
त्मावाठी ह्मा पॅवेमरटी आम्शी तमाय करुन ठेलल्मा आशेत . आऩरीच भशाऩामरका नाशी . आजूफाजूच्मा 
भशाऩामरकेनी आऩल्मा वोफतच एक दोन ददलवाॊऩूली ह्माच ेउद्घाटन केरी आशेत . 1000, 200 फेड, 
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300 फेडची उद्घाटन झारी . भशायाष्ट्राभध्मे जे कोयोनाच ेकेवेव आशेत ती कभी अवताना देखीर शी 
उद्घाटन झारी आशेत त्माभुऱे भाझी रयक्लेस्ट आशे प्रळावनाने जी कायलाई केरी आशे ती मवच्मुएळ न 
वलचायात घेऊन रोकाॊच्मा बल्मावाठी जनतेच्मा कल्माणावाठी आणण जास्तीत जास्त रोकाॊना आयोग्म 
वुवलधा ऩुयलण्मावाठी घेतरेरी आशे. आऩल्मारा नम्रऩणे नभूद कयतो की जेव्शा आऩल्मा दोन पॅवेमरटी 
चारू झाल्मा स्लगीम प्रभोद भशाजन शॉर आणण स्ल . मभनाताई ठाकये शॉर ह्माभध्मे जे व्शा पॅवेमरटी 
चारू झाल्मा आऩल्मा तनदाळनाव आणून देतो की त्मालेऱी प्रामव्शेटभध्मे जाणाऱमा ऩेळॊटची वॊख्मा कभी 
शोऊन आऩल्मा पॅवेमरटीभध्मे मामरा वुरु झारे . म्शणजे रोकाॊना िीभध्मे पॅवेमरटी उऩरब्ध करुन 
द्मामचा प्रमत्न केरा आशे.  
ळानू गोदशर :- 
 प्रळावनाने त्मावाठी ऩदशरेच अमबनॊदन केरे . ऩण भाझ ेम्शणणे अवे आशे जेव्शा आऩल्मारा 
गयज शोती तेव्शा आऩण कोजव्शड वेंटय चारू न कयता आता आऩण केरे आशे त्माच ेऩेभेंट कोण 
कयणाय? आणण ऩेभेंट केरे तय आता ककती ऩेभेंट आरे आणण तुम्शी फोररे दोन कयोड ऩेभेंट केरे आशे 
ते आऩण केरे की याज्म ळावनाकडून कयणाय आशे.  
भा. आमुक्त :- 
 आऩल्मारा 200 कोटीची डडभाॊड भशायाष्ट्र ळावनानी ऩाठलरी आशे ती टप्प्मा टप्प्माने मेईर 
वध्मा जे 20 कोटी आरेरे आशेत त्मातरे खचा कयतो . त्मा वोफतच प्राप्त अगधकायाचा लाऩय करुन 
भशाऩामरका पॊ डातून आऩण ह्माच्मात खचा कयतो.  
ळानू गोदशर :- 
 वाशेफ आऩण भशाऩामरकेचा पॊ ड लाऩयतो का? 
भा. आमुक्त :- 
 ह्माच्माभध्मे आऩण लाऩयत आशे.  
ळानु गोदशर :- 
 तुभच ेम्शणणे भरा ऩटरे की वेकॊ ड लेल आरी तय ऩण वाशेफ आऩण वेकॊ ड लेलवाठी थाॊफामची 
गयजच काम आशे. कायण आऩल्माकड ेव्शॅक्वीन मेते. तय भरा लाटत नाशी ह्मा कोजव्शड वेंटयची गयज 
आशे. तय भाझा कोव्शीड शॉस्ऩीटररा स्राॉग वलयोध आशे.  
रयटा ळशा :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर घनकचया लाशतुक कयणेकाभी भशाऩामरकेतपे Gem 
Portal लय 14 cu Mt Refuse Compactor ल 5 cu Mt Garbage Tippers षभतेची लाशने 
खयेदीचा प्रस्ताल प्रळा वनाने वादय केरेरा आशे . गोऴलाऱमात प्रळावना तपे खयेदी कयण्मात मेणाऱमा 
लाशनाॊचा तऩमळर ददरेरा नाशी तवेच त्माॊचा स्ऩेमवपीकेळन आणण कॊ म्ऩॅलयेटीव्श चाटा ददरेरा नवल्माने  
भा. भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी भशाऩामरकेच ेऩदागधकायी , वला ऩषीम गटनेते ल अगधकाऱमाॊची वमभती 
गठीत करुन प्रळावनाने ववलस्तय भादशती वमभतीरा देलून वमभतीने चचाा वलनीभम करुन लाशन 
खयेदीचा तनणाम घेणेकयीता शी भा. भशावबा भॊजुयी देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.  
ळानू गोदशर :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ लऴाा बानुळारी भॅडभची वु चना आशे . ती घेण्मात माली त्मावाठी त्माॊना 
अनम्मुट कया.  
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लऴाा बानुळारी :- 
 भॅडभ ज्मालेऱी मभटीॊग अवते त्मालेऱी गाडीची ऩाककंग कुठे कयामची त्माची व्मलस्था कयण्मात 
माली अळी भाझी वूचना घेण्माॊत माली.  
भा. भशाऩौय :- 
 वूचना घेण्मात माली.  
प्रकयण क्र. 30 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर घनकचया लाशतुक कयणेकाभी Gem Portal लय 14 
Cu Mt Refuse Compactor ल 5 CuMt Garbage Tippers षभतेची लाशने  खयेदी 
भॊजुयीफाफत. 
ठयाल क्र. 18  :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर घनकचया लाशतुक कयणेकाभी भशाऩामरकेतपे Gem 
Portal लय 14 cu Mt Refuse Compactor ल 5 cu Mt Garbage Tippers षभतेची लाशने 
खयेदीचा प्रस्ताल प्रळावनाने वादय केरेरा आशे . गोऴलाऱमात प्रळावना तपे खयेदी कयण्मात मेणाऱमा 
लाशनाॊचा तऩमळर ददरेरा नाशी तवेच त्माॊचा स्ऩेमवपीकेळन आणण कॊ म्ऩॅमयेटीव्श चाटा ददरेरा नवल्माने  
भा. भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेखारी भशाऩामरकेच ेऩदागधकायी , वला ऩषीम गटनेते ल अगधकाऱमाॊची वमभती 
गठीत करुन प्रळावनाने ववलस्तय भादशती वमभतीरा देलून वमभतीने चचाा वलनीभम करुन लाशन 
खयेदीचा तनणाम घेणेकयीता शी भा. भशावबा भॊजुयी देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
 

वुचक  :- श्रीभ. रयटा ळाश  अनुभोदक :- श्रीभ. ळानु गोदशर 
 

वदय ठयालाभध्मे वन्भा. वदस्मा श्रीभ. लऴाा बानुळारी माॊनी खारीरप्रभाणे वुचना भाॊडरी. 
 

ज्मालेऱी मभटीॊग अवेर त्मालेऱी गाडीची ऩाककंग कुठे कयालमाची माची व्मलस्था कयण्मात माली 
अळी भी वुचना भाॊडत आशेत. 

ठयाल वुचनेवश वलाानुभते भॊजूय 
 
 
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. भशाऩौय :- 
 वला नगयवेलक , नगयवेवलकाॊना ददलाऱीच्मा शाददाक ळुबेच्छा . तवेच प्रळावनाच ेअगधकायी , 
कभाचायी माॊना ददलाऱीच्मा शाददाक ळुबेच्छा. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 अमबनॊदन ठयाल शोण्माऩूली  वलांना आग्रशाच ेआभॊत्रण वबागशृ नेते दारनाच ेउदमा दठक 
11.00 लाजता उद्घाटन ठेलरे आशे. आऩणा वलांना वलनॊती आशे आऩण उऩजस्थत याशाल.े धन्मलाद.  
रयटा ळाश :- 
 वलांना ददलाऱीच्मा ळुबेच्छा. 
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धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ कार त्रफशाय याज्मातीर तनलडणूकाॊचा तनकार रागरा त्मा तनकाराभध्मे 
बायतीम जनता ऩाटी आणण जे .डी.मू च्मा आघाडीरा जास्त भत ऩडरी . त्रफशायभध्मे बायतीम जनता 
ऩाटी आणण जे .डी.मू चा झेंडा ऩुन्शा  योलरा गेरा. रोकाॊनी बयऩूय भतदान केरे त्माफद्दर ज्मा जनतेच े
आबाय प्रकट कयतो . त्रफशायच्मा वला आभदायाॊच ेअमबनॊदन  कयतो. त्माचप्रभाणे भध्मप्रदेळ , गूजयात, 
उत्तय प्रदेळ ह्मा दठकाणी वुध्दा बायतीम जनता ऩाटीरा घलघलीत मळ बेटरे त्माफद्दर बायतीम जनता 
ऩाटीच ेआभदाय आणण आदयणीम ऩॊतप्रधान भोदीजी तवेच इतय नेत्माॊच ेशाददाक अमबनॊदन कयतो . 
भशायाऴराच ेऩूला भुख्मभॊत्री देलेंद्र प डणलीव ह्माॊच्मा भागादळानाखारी त्रफशायभध्मे तनलडणूका रढलल्मा 
गेल्मा शोत्मा . ऩुन्शा बायतीम जनता ऩाटीच ेआणण जे.डी.मू.च ेवयकाय त्माॊनी आणरे . त्माफद्दर त्माॊच े
अमबनॊदन. भोदी शै तो भूभकीन शै | ऩुन्शा भोदीजीने मवध्द करुन ददरे . त्माफद्दर वलांच ेअमबनॊदन . 
तवेच अमब नॊदन कयताना एक ळोकप्रस्ताल भाॊडतो . आऩल्मा भशाऩामरकेच ेवॅतनटयी इन्स्ऩेक्टय      
श्री. अबम वोनालणे ह्माॊच ेकोयोनाभध्मे तनधन झारे तवेच ह्मा ळशयाच ेॲ डव्शोकेट यवल ऩाटीर ह्माॊच े
तनधन झारे आशे त्माॊच्मा भतृात्म्माव ळाॊती मभऱो त्माॊच्मा कुटुॊफीमाॊना शे दु :ख वशन कयण्माची ळक्ती 
मभऱो अळी भी प्राथाना कयतो . तवेच ळशयाभध्मे कोयोनाभुऱे ज्माॊच ेतनधन झारे त्माॊच्मा भतृात्म्माव 
ळाॊती राबो. तवेच काशी वभाजवेलकाॊच ेतनधन झारे आशे त्माॊच्मा आत्म्माव ळाॊती राबो. ह्मा ळशयाच े
वभाजवेलक भनूबाई भेशता ह्माॊच ेतनधन झारे त्माॊच्मा भतृात्म्माव ळाॊती राबो.  
तनरभ ढलण :- 
 त्माचप्रभाणे स्लातॊत्र्म वैतनक बोईय वाशेफ त्माॊच ेदेखीर तनधन झारे आशे त्माॊच्मा आत्म्माव 
ळाॊती राबो.  
अमबनॊदन ठयाल क्र. 19 :- 

त्रफशाय याज्मातीर तनलडणूकाॊचा तनकार रागरा त्मा तनकाराभध्मे बायतीम जनता ऩाटी आणण 
जे.डी.मू च्मा आघाडी रा जास्त भते ऩडरी . त्रफशायभध्मे बायतीम जनता ऩाटी आणण जे .डी.मू चा झेंडा 
ऩुन्शा योलरा गेरा. रोकाॊनी बयऩूय भतदान केरे त्माफद्दर त्मा जनतेच ेआबाय प्रकट कयतो . त्रफशायच्मा 
वला आभदायाॊच ेअमबनॊदन कयतो . त्माचप्रभाणे भध्मप्रदेळ , गूजयात, उत्तय प्रदेळ ह्मा दठकाणी वुध्दा  
बायतीम जनता ऩाटीरा घलघलीत मळ बेटरे . त्माफद्दर बायतीम जनता ऩाटीच ेआभदाय आणण 
आदयणीम ऩॊतप्रधान भोदीजी तवेच इतय नेत्माॊच ेशाददाक अमबनॊदन कयतो . भशायाष्ट्राच ेऩूला भुख्मभॊत्री 
देलेंद्र पडणलीव ह्माॊच्मा भागादळानाखारी त्रफशायभध्मे तनलडणूका रढलल्मा गेल्मा शोत्मा. ऩुन्शा बायतीम 
जनता ऩाटीच ेआणण जे.डी.म.ूच ेवयकाय त्माॊनी आणरे. त्माफद्दर त्माॊच ेअमबनॊदन. 

 

वुचक  :- ध्रलुककळोय ऩाटीर अनुभोदक :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
 

ठयाल वलाानुभते भॊजूय 
 
 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
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द:ुखलठा ठयाल क्र. 20 :- 
 आऩल्मा भशाऩामरकेच ेवॅतनटयी इन्स्ऩेक्टय श्री . अबम वोनालणे ह्माॊच ेकोयोनाभध्मे तनधन 
झारे तवेच ह्मा ळशयाच ेॲ डव्शोकेट यवल ऩाटीर ह्माॊच ेतनधन झारे आशे त्माॊच्मा भतृात्म्माव ळाॊती 
मभऱो त्माॊच्मा कुटुॊफीमाॊना शे दु :ख वशन कयण्माची ळक्ती मभऱो अळी भी प्राथाना कयतो . तवेच 
ळशयाभध्मे कोयोनाभुऱे ज्माॊच ेतनधन झारे त्माॊच्मा भृ तात्म्माव ळाॊती राबो . तवेच काशी 
वभाजवेलकाॊच ेतनधन झारे आशे त्माॊच्मा आत्म्माव ळाॊती राबो . ह्मा ळशयाच ेवभाजवेलक भनूबाई 
भेशता ह्माॊच ेतनधन झारे त्माॊच्मा भतृात्म्माव ळाॊती राबो . तवेच स्लातॊत्र्म वैतनक बोईय वा शेफ त्माॊच े
देखीर तनधन झारे आशे त्माॊच्मा आत्म्माव ळाॊती राबो.  
 

 वुचक  :- ध्रलुककळोय ऩाटीर अनुभोदक :- श्रीभ. तनरभ ढलण 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. भशाऩौय :- 
 आजची वबा वॊऩरी अवे भी जादशय कयत.े  
(वबा वॊऩण्माची लेऱ वॊध्मा. 06.30 लाजता) 

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
 

 


