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ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
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गरुुवार दि. ०२/०९/२०२१ रोजी ममरा भार्इिंर महानगरपामिकेची मा. महासभा सकाळी ११.०० 
वाजिा सभा सचुना क्र. ०३ दि. २५/०८/२०२१ रोजीच्या ववषयपत्रत्रकेवर ववचार ववतनमय करणेकररिा Video 
Conferencing द्वारे मा. महापौर याांच्या अध्यक्षिखेािी आयोजजि केिी असिा खािीिप्रमाणे सिस्य 
हजर होि.े    

उपजस्िि सिस्य 
१) हसनाळे ज्योत्सना जािीांिर     महापौर 
२) गेहिोि हसमखु मोहनिाि       उपमहापौर  
३) िळवी प्रिाांि ज्ञानिेव      सभागहृ नेिा 
४) जैन दिनेि िजेराज           सभापिी, स्िायी सममिी 
५) पाटीि प्रववण मोरेश्वर           ववरोधी पक्षनेिा 
६) भोईर सतुनिा िमिकाांि     सिस्या 
७) िाह ररटा सभुाष              सिस्या 
८) पाांडये पांकज सयूामणण         सिस्य 
९) पाटीि  रोदहिास िांकर      सिस्य 
१०) गोदहि िान ूजोरावर मस ांह     सिस्या 
११) काांगणे मीना यिवांि           सिस्या 
१२) मस ांह मिन उदििनारायण    सिस्य 
१३) िटे्टी गणेि गोपाळ           सिस्य 
१४) ढवण तनिम हरीश्चांद्र           सिस्या 
१५) किम अचाना अरुण            सिस्या 
१६) निावड ेदिनेि िगडु           सिस्य  
१७) भोईर गणेि गजानन      सिस्य      
१८) पाटीि प्रभाि प्रकाि            सिस्या 
१९) गपु्िा कुसमु सांिोष          सिस्या     
२०) पाटीि धनेि परिरुाम      सिस्य 
२१) पाटीि वांिना मांगिे           सिस्या 
२२) िाह राकेि रतििचांद्र            सिस्य 
२३) मस ांग श्रीप्रकाि जजिेिार                सिस्य 
२४) धवृककिोर मन्साराम पाटीि   सिस्य 
२५) जैन गीिा भरि               सिस्या 
२६) जैन सतुनिा रमेि             सिस्या 
२७) रॉड्रीकस मोरस जोसफे         सिस्य 
२८) भपू्िाणी रक्षा सिीि (िाह)         सिस्या 
२९) मोकािी दिपािी आनांिराव       सिस्या 
३०) व्यास रवव वासिेुव             सिस्य 
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३१) रकवी विैािी गजेंद्र            सिस्य 
३२) अग्रवाि सिुीि गोपीककिन     सिस्य 
३३) खांडिेवाि सरेुि जगिीि         सिस्य 
३४) परिेिी गगिा हरीि            सिस्या 
३५) पाटीि नरेि िकुाराम           सिस्य 
३६) िखे अमजि गफार       सिस्य 
३७) पाटीि जयांिीिाि गरुूनाि       सिस्य 
३८) पाांड ेस्नेहा ििैेि              सिस्या 
३९) मिके अनांि गेणू              सिस्य 
४०) पाटीि वांिना ववकास           सिस्या 
४१) पाटीि सांध्या प्रफुल्ि           सिस्या 
४२) डॉ. पाटीि वप्रिी जयप्रकाि       सिस्या 
४३) डडम्पि ववनोि मेहिा    सिस्या 
४४) िटे्टी अरवव ांि आनांि           सिस्य 
४५) मि ांिे रुपािी वसांि (मोिी)         सिस्या 
४६) िेराड ेसांजय अनांि             सिस्य 
४७) मखुजी अतनिा बबि ू       सिस्या 
४८) चांद्रकाांि मसिाराम विैी    सिस्य 
४९) पारधी सजुािा यिवांि      सिस्या 
५०) म्हात्र ेसगचन केसरीनाि         सिस्य 
५१) यािव ममरािेवी रामिाि       सिस्या 
५२) म्हात्र ेमोहन गोपाळ            सिस्य 
५३) सोनार सरेुखा प्रकाि          सिस्या  
५४) भोईर ववणा सयुाकाांि           सिस्या 
५५) भोईर कमिेि यिवांि        सिस्य 
५६) पाटीि अतनिा जयवांि          सिस्या 
५७) म्हात्र ेपरिरुाम पिमाकर        सिस्य 
५८) भोईर भावना राजू             सिस्या 
५९) भोईर राजू यिवांि    सिस्य 
६०) माांजरेकर आनांि ित्िाराम        सिस्य 
६१) अरोरा िीवपका पांकज        सिस्या 
६२) बेिानी हेमा राजेि             सिस्या 
६३) गजरे िौिि िकुाराम           सिस्य 
६४) नाईक वववविा वववेक           सिस्या 
६५) सोंस नीिा बनााड              सिस्या 
६६) राय ववजयकुमार मसस्िन नारायण            सिस्य 
६७) िखे रुबीना कफरोझ            सिस्या 
६८) डडसा ममिान मववान            सिस्या 
६९) सावांि अतनि दिवाकर          सिस्य 
७०) मेहरा राजीव ओमप्रकाि        सिस्य 
७१) परमार हेिि रतििाि          सिस्या 
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७२) भट िीप्िी िखेर              सिस्या 
७३) कासोिाररया अजश्वन िामजीभाई   सिस्य 
७४) भावसार वांिना सांजय          सिस्या 
७५) िाह सीमाबेन कमिेि            सिस्या 
७६) िबेु मनोज रामनारायण        सिस्य 
७७) ववराणी अतनि रावजीभाई       सिस्य 
७८) र्इनामिार जुबेर अब्िलु्िा        सिस्य 
७९) िखे अिरफ मोहम्मि र्इब्राहीम    सिस्य 
८०) भोईर जयेि भानिुास           सिस्य 
८१) म्हात्र ेनयना गजानन           सिस्या 
८२) भानिुािी वषाा गगरधर          सिस्या 
८३) म्हात्र ेववनोि कामिनाि         सिस्य 
८४) गोवव ांि हेिन जॉजी            सिस्या 
८५) बगाजी िममािा ववन्सन्ट         सिस्या 
८६) िमाा भगविी िगुनचांि    नामतनिेमिि सिस्य 
८७) ॲङ िफीक अहमि सािि खान   नामतनिेमिि सिस्य 
८८) भोसिे अतनि बाबरुाव    नामतनिेमिि सिस्य 
८९) अजजि भगवान पाटीि    नामतनिेमिि सिस्य 
९०) मस ांह ववक्रमप्रिाप रमापिी   नामतनिेमिि सिस्य 

 

गरैहजर सिस्य - 
१) तिवारी अिोक सयूािेव       सिस्य 
२) रावि मेघना दिपक            सिस्या 
३) जैन राजेंद्र भवरिाि           सिस्य 
४) परेरा कॅटिीन एन्िोनी         सिस्या 
५) सय्यि नरुजाहॉ नाझर हुसेन             सिस्या 
६) घरि िारा ववनायक            सिस्या 
७) अहमि साराह अकरम         सिस्या 
८) बाांड्या एिायस िमुम ांग          सिस्य 
 

रजेचा अजा – तनरांक 
 

मा. मा. महापौर :- 
 सगचव साहेब ववषयािा सरुुवाि करा.  
नगरसगचव :- 
 मा. वपठासीन अगधकाऱयाांच्या परवानगीने ममरा भाईंिर महानगपामिकेची मा. महासभा गरुुवार 
दि.०२/०९/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा Video Conferencing द्वारे आयोजजि करण्याि आिेिी 
आहे. सभा कामकाजािा सरुुवाि करणे पवुी मा. आयकु्ि साहेब स्वीकृि नगरसेवकाांना सभुेच्छा िेि 
आहेि.  
मा. आयकु्ि :- 
 सवांना नमस्कार, आजच्या महासभेमध्ये पदहल्याांिाच ५ नववन नामतनिेिीि सिस्य आपल्यामध्ये 
जॉईंट होि आहेि. प्रिासनािफे त्याांच ेहादिाक अमभनांिन सवांच ेनाव किाांगचि आपल्यािा ठावकू आहेि 
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परि एकिा वाचुन िाखविो. श्री. भगविी िगुचांि िमाा, श्री. अजजि पाटीि, श्री. अतनि भोसिे, िफीक 
खान आणण श्री. ववक्रम प्रिाप मसांह ह्या सवांचे प्रिासना िफे अमभनांिन आणण स्वागि. धांन्यवाि.  
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 भारिीय जनिा पाटी िफे ममरा भाईंिर महानगरपामिकेि ५ स्वीकृि नगरसेवकाांची तनवड झािेिी 
आहे. त्याच्यामध्ये आमच्या पक्षाचे जषे्ठ नेि ेअतनि भोसिे, िसेच माजी नगरसेवक भगविी िमाा, ह्या 
महानगरपामिकेि रादहिेिे माजी अगधकारी अजजि पाटीि, मिवसेना पक्षाचे ववक्रम प्रिाप मस ांह, कााँगेस 
पक्षाचे माजी व जेष्ठ सिस्य सफीक खान याांची तनवड झाल्या बद्दि त्याांचे मनपवुाक अमभनांिन करिो. व 
त्याांना पढुीि कािकका िीि सभेुच्छा िेिो.  
मा. मा. महापौर :- 
 सगचव साहेब ववषयािा सरुुवाि करा.  
नगर सगचव :- 
 प्रश्नोत्िराच्या िासािा सरुुवाि होि आहे. पदहिा प्रश्न आहे श्री. अतनि सावांि याांचा ममरा रोड 
िाांिी नगर सव्हे क्र. २०६ मौजे पेंकरपाडा येिीि मोकळी जागा आर.जी. आणण िाांिीनगर वसाहिीिीि 
र्इिर मोकळ्या जागा केव्हा िाब्याि घेण्याि आल्या याबाबिची मादहिी हा प्रश्न आहे. ११ वाजुन २० 
ममतनटे झािेिी आहेि. 
मा. मा. महापौर :- 
 सगचव साहेब मिा वाटि े ह्या प्रिाचे आपण महापौर िािनामध्ये बठैक घेऊन हा ववषयी चच े
करुन प्रिासनािा या सांिभााि आपण आिेि पण दिि ेहोि.े सन्मा. सिस्य अतनि सावांि साहेब जर ह्या 
ववषयामध्ये आपिे समाधान झािे असेि िर आपण पढुचा प्रश्न घेििा िर बरे होईि. 
अतनि सावांि :- 
 आिणीय महापौर मॅडम, िमुच्या परवानगीने बोििो, मॅडम ह्या ववषयावर आपिी महापौर 
िािनामध्ये ममटीांग झािी, ममटीांग झाल्या नांिर मागच्या महासभेमध्ये ह्या ववषयावर चचाा करायिा 
ममळािी नाही. त्यावेळी अिी अिा होिी की महापौर िािनामध्ये जी ममटीांग झािी त्या ममटीांगमध्ये काही 
कां स्रक्टीव्ह पॉणझटीव्ह तनघेि आणण ह्या ववषयाची िोड िागेि. ववषय असा आहे मॅडम जवळ जवळ एक 
वषा झािे मिा जे उत्िर आिेिे आहे ि ेसवा सिस्याांजवळ सधु्िा आहे. आज एक वषा झािे महापामिकेची 
जागा िेआऊटमध्ये आर.जी. िाखवनू िाांिी स्टार त्रबल्डरिा प्िॅन साँग्निन केिे आहे. िी जागा 
महापामिकेच्या एवढी वषा िाब्याि आहे आणण ऑक्टोंबर मदहन्यामध्ये तििे कोणी िरी कब्जेिार येिो 
आणण सरळ पत्र े ठोकिो. तिििा नसैगगाक नािा बजुवविा जािो त्यानांिर त्यादठकाणी असिेिे समाज 
मांदिर पामिका त्यािा िोडायिा मिि करि ेहा माझा स्पष्ट आरोप आहे. त्यािीि सामान घेऊन जािाि. 
सामान घेऊन गेल्या नांिर िसुऱया दिविी ि े िोडिे जाि े त्यािा सांपणुा पामिका  जबाबिार आहे मग 
कुठच्या एका अगधकाऱयावर माझा आरोप नाही. अगधकारी मॅडम येिीि आणण जािीि आपण 
िोकप्रतितनधी ह्या िहरािीि आहोि. आपिी बाांगधिकी िोकाांिी आहे. ििी महापामिका प्रिासनाची नाही. 
एवढे तनढााविेिां प्रिासन ज्यावेळी एखािी अिी कृिी करि ेआणण आज वषा झािे आहे आपण हािावर 
हाि बाांधुन गप्प आहोि. मग आपण महापौर िािनामध्ये जी ममटीांग घेििी त्याचे पढेु काय झािे?  
मा. उपमा. महापौर :- 
 महापौर मॅडम, त्याांची र्इच्छा अिी आहे की ऑिरेडी ह्या ववषयावर बठैक झािेिी आहे. गरज 
पडिी िर प्रिासनािा साांगा त्याांना िेखी पत्र द्या. 
मा. मा. महापौर :- 
 त्याांचे काय म्हणणे आहे की महापौर िािनामध्ये जी बठैक झािी त्याच्या नांिर प्रिासनाने काय 
केिे ि ेआयकु्ि साहेबाांनी साांगावे.  
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मा. आयकु्ि :- 
  हेमांि ठाकुर िमुचे काय काय मवु्हमेंट झािे ि ेसाांगा. 
हेमांि ठाकूर :- 
 मा. महापौर महोिया, मा. उपमहापौर साहेब मा. आयकु्ि साहेब, सन्मा. सभागहृ मा. श्री. सावांि 
साहेब याांनी जो प्रश्न ववचारिेिा होिा त्याअनषुांगाने आम्ही त्याांना मादहिी दििेिी आहे. याच्याि मिा हे 
साांगायचे आहे की आपण जी आर.जी. िेखभाि आणण िरुुस्िीसाठी २५/०३/२०१४ चा करारनामा अन्वये जी 
िाांिी त्रबल्डसा याांच्याकडून िाब्याि म्हणजे हस्िाांिरीि करुन घेििी होिी. त्याबाबिचा जो करारनामा आहे 
िो करारनामा काि आपण नोंिणीकृि करुन घेििेिा आहे. आणण आपण िो करारनामा रद्द करुन 
घेििेिा आहे. आणण त्याची कॉपी आज आपल्यािा प्राप्ि होणार आहे. एवढी मादहिी आपल्या सभागहृािा 
द्यायची आहे. धांन्यवाि.  
अतनि सावांि :- 
 महापौर मॅडम, माझा प्रश्न हाच आहे की अजुनही तिििे पत्र ेका काढिे गेिे नाहीि? पामिकेने 
आपिा हक्क त्यावेळी का सोडिा? पामिकेने आपिी जागा असिवेेळी िआेऊटमध्ये आर.जी. असि ेवेळी 
कारवाई का केिी नाही अजनुही तििे पत्र ेका आहेि? ही कारवाई कधी होणार त्याच्यासाठी करारनाम्याची 
गरज नाही करारनामा ऑिरेडी झािेिा आहे. िाांिी नगर सेक्टर िोन मध्ये सधु्िा हाच प्रकार झािा िसुरा 
प्रकार. गेिी ३६ वषा तिि ेसावाजतनक गणेि उत्सव होिो एका राजेि िमाा नावाचा व्यक्िीने तिि ेयेऊन 
बोडा िाविा की ही जागा माझी आहे. िमु्ही ह्यावेळी काय करणार? म्हणजे पामिका तनष्क्रीय आहे याचा 
फायिा समाजकां टक कुठेिरी घेि आहेि हे र्इि ेखिेाने नमिु करावे िागि आहे. आपण काहीच करणार 
नाही वॉडा ऑकफसर काहीच करणार नाही पामिकेची प्रॉपटी अिीच कोणी कब्जा करणार आणण आपण काय 
फक्ि बघि राहणार? महासभेमध्ये चचाा होऊन त्यावर काही तनष्पन्न होि नाही. वारांवार आयकु्ि 
साहेबाांबरोबर बठैका होिाि. महापौर मॅडम सन्मा. प्रिम नागरीक महापौर मॅडम, त्यादठकाणी ममटीांग 
घेिाि सन्मा. पिागधकाऱयाांची त्यानांिर सधु्िा त्यावर कारवाई होि नाही. पामिका आपिी जागा आपल्या 
िाब्यामध्ये का घेऊ िकि नाही? हा सरळ प्रश्न आहे.  
मा. आयकु्ि :- 
 मा. महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोििो, मध्यांिरी ह्या सांिभााि मा. महापौर मॅडमच्या सोबि 
सवा पिागधकाऱयाांची बठैक झािी होिी त्यानांिर सावांि साहेब आपण आपल्या पाटीचे जुबेर भाई सामांि 
साहेब आणण र्इिर सवा पिागधकाऱयाांनी पण िोन िीन वेळा िमुच्या सोबि बठैक घेििेिी आहे. त्यानांिर 
त्या जागे सांिभााि आपण आर.जी. मेंन्टेनन्ससार्इी सिर प्िॉट होिा. त्रबल्डरच्या आणण आपल्या ॲग्रीमेंट 
िवे्हा झािेिे नव्हि.े जी कायिेमिर प्रकक्रया पणुा करायची होिी त्याच्याि बरेच ज ेव्यियै्य होि ेि ेसगळे 
मिगिी व्यियै्य्  पार करुन कािच त्याचे ॲग्रीमेंट झािेिे आहे. आणण एकिा ॲग्रीमेंट करुन आपल्या 
बरोबर जेव्हा त्याच ेॲग्रीमेंटची प्रकक्रया पणुा होि ेत्यानांिर प्रिासनािा पढुची िोडक कारवाई करुन प्िॉट 
आपल्या िाब्याि घेण्याि येईि हे ह्यापवुी आपल्यािा नमिु केिेिे होि.े र्इव्हनिो सिर बठैकीि जुबेर 
भाई पण उपजस्िि होि ेआणण िवे्हाही असेच ठरिे होि ेकी कायिेमिर प्रकक्रया पणुा केल्या नांिर प्िॉट जर 
आपल्या िाब्याि घेििा िर त्याच्यावर स्टे येणार नाही. त्यानसुार सगळी कायिेमिर प्रकक्रया ॲग्रीमेंटची 
प्रकक्रया काि पणुा झािेिी आहे. त्याची जी प्रि आहे करारनाम्याची िी आज आपल्या िाब्याि ममळणार 
आहे. त्यानांिर प्रिासन पढुची कारवाई करुन त्यादठकाणी िाविेिी पत्र ेकाढून िोडक कारवाई पणुा करुन 
प्िॉट आपल्या िाब्याि घेईि. मदु्दा क्र.२ जो िाांिी नगरचे आपण बोििे िर त्या सांिभााि आपल्यािा 
मादहिी ममळल्या आमचे प्रभाग अगधकारी तििे बोरस ेगेिे आणण िात्काळ त्याांनी त्यादठकाणचा जो टाळा 
िाविा होिा िॉक केिेिे होि ेि ेिोडून काढण्याि आिे. त्यामळेु सिर िाांिी नगरची जागा कोणाच्या 
िाब्याि नाही. आणण अगोिर मी किािेवी मांदिर तिििे बोििो तिही कारवाई पणुा केिेिी आहे. 
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अतनि सावांि :- 
 महापौर मॅडम, सभागहृमध्ये मा. आयकु्िाांनी जी कमेटमेंट दििेिी आहे मिा अिी आिा वाटि े
की त्यानसुार कारवाई होईल्  आणण त्यादठकाणच ेपत्र ेकाढून महापामिका िी जागा िाब्याि घेईि. काही 
िरी टाईम मिमीट आपण महापौर ह्या नात्याने आयकु्िाांना नांिर दििे िरी चािेि आणण िो एक 
िहरामध्ये चाांगिा मेसेज जाईि अिी मिा खात्री वाटि.े दठक आहे माझा ह्या प्रश्नाबाबि समाधान 
झािेिे आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे िसुरा प्रश्न. 
नगरसगचव :- 
 पढुचा प्रश्न आहे श्री. अतनि सावांि याांचा मनपाचे ककिी व कोणि ेआस्िापने, समाज मांदिर व 
र्इिर आहेि त्याांची पणुा यािी द्यावी. याबाबिचा प्रश्न आहे. यािी दििेिी आहे.  
अतनि सावांि :- 
 यािीमध्ये मादहिी अपणुा आहे. पणुा मादहिी दििेिी नाही. यामध्ये बरीचिी समाज मांदिरे  अिी 
आहेि मॅडम की ज्याांचा सािबारा पामिकेच्या नावावर नाही. त्यामळेु त्याांनी जी मादहिी दििेिी आहे िी 
अत्यांि अपरुी मादहिी दििेिी आहे. महापामिकेची जी समाज मांदिरे आहेि जी भाड्याने दििेिी आहेि 
बऱयाच झणाांचे करारनामे सांपिेिे आहेि. काही करारनामे ररतनव्ह न केिेिे आहेि त्यानांिर काही समाज 
मांदिराांची जागा पामिकेच्या िाब्याि नाही म्हणजे सािबारा नावावर नाही. त्याच्या बाबििीि आयकु्ि 
साहेब प्रिासन काय कारवाई करणार आहे?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 आिा पनु्हा मागण्या िेिाि त्यासाठी आपण्  तनवविा प्रकक्रया करुन ि े ववषय महासभा आणण 
स्िायी सममिी वर वेळोवेळी आणि असिो साहेब.  
अतनि सावांि :- 
 कसल्या ववषयी, मगािी िमुचा आवाज येि नव्हिा. 
दिपक खाांत्रबि :- 
 ज्या समाज मांदिर आणण आपल्या वास्िचु्या खािीि जागा आपल्या महानगरपामिकेच्या सािबारा 
नावावर नाही हे खरे आहे िर ह्या बाबि आपण टप्या टप्याने कायिेमिर बाबीांची पिुािा करुन त्या जागा 
नावावर करुन घेि आहोि. हा एक िमुचा प्रश्न होिा आणण िसुरा एक होिा की बऱयाच मािमत्िाांच े
करारनामे सांपिे करारनाम्याांची मिुि सांपिेिी आहे आणण अजुन अिा सगळ्या वास्ि ुमहानगरपामिकेने 
आपल्या िाब्याि घेििेल्या आहेि साहेब. आणण मागणी प्रमाणे आपण तनवविा प्रकक्रया करुन स्िायी 
सममिी आणण महासभेच्या मान्यिनेे त्या मािमत्िा ववववध सांस्िाांना िेि असिो.  
अतनि सावांि :- 
 ज्यावेळी मािमत्िा आिा ज्यादठकाणी िमु्ही सािबारा नाही िसुऱयाने सािबाऱयावर नाव चढविे 
म्हणून िमु्ही िाबा सोडिाि. मग आिा हे जे एवढे आस्िापना आहेि त्याांचे सािबारा िमुच्या पामिकेच्या 
नावावर नाहीि त्याबाबि िुम्ही काय कारवाई करणार आहाि? मधुाा गावामध्ये सधु्िा अमसच एक मदहिा 
उपोषनािा बसिी तििा आपण असचे साांगगिि ेआमचा कब्जा आहे म्हणून. 
दिपक खाांत्रबि :- 
 िो १२ वषाा पासनुचा आपिा कब्जा आहे.  
अतनि सावांि :- 
 र्इिे साहेब ३० वषा कब्जा होिा. एकािा एक न्याय आणण िसुिऱयािा िसुरा न्याय असे कसे?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 हे २०१४ िा आपल्याकड ेआिे साहेब.  
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अतनि सावांि :- 
 खाांत्रबि साहेब आर.जी. आपल्यािा जवळ जवळ ३० वषाा पासनु िी आर.जी. आहे िेआऊटमधिी. 
आपिे पामिकेच ेिाखो रुपये खचा केिेिे होि.े  
दिपक खाांत्रबि :- 
 आपल्यािा २०१४ मध्ये करारनामा करुन आपल्याकड ेआिी साहेब.  
अतनि सावांि :- 
 साहेब २०१४ च्या अगोिर सधु्िा िासनाच्या जी.आर. प्रमाणे िी आर.जी. पामिकेने िोकाांसाठी 
डवे्हिप केिी. त्याबाबिीि राज्य िासनाचा जी.आर. आहे. िमु्ही कोटाामध्ये अफेडवे्हीट दििेिे आहे की ही 
जागा मेन्टेन आणण मािकीची आमची आहे. ह्या अफेडवे्हीटची कॉपी माझा जवळ आहे. असे असि ेवेळी 
सधु्िा आपण िाबा सोडिो. आणण ह्या दठकाणी एवढी आस्िापना आहेि ज्याांचे सािबारा आपल्या नावावर 
झािेिे नाहीि त्याबाबि पामिका काय कारवाई करणार?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 याच्यापढेु आम्ही सािबारा उिारा जर नावावर असेि िरच असे काही िरी मािमत्िा जी डवे्हिप 
करायचे आहे ककां वा भाड्याने द्यायच ेवगरेै आपण त्याप्रमाणेच कारवाई करणार आहोि साहेब. आधी हे 
सवा चािायचे साहेब. कोणी जागा दििी ककां वा आहे िाब्याि आहे तिकड ेआपण काम करायचो साहेब 
याच्यापढेु पामिका करणार नाही. असे कायिेमिर प्रश्न जर उपजस्िि होि असिीि िर.  
अतनि सावांि :- 
 झािे ना साहेब िमुच्या जवळून िाबा घेििा. कायिेमिर प्रश्न सोडून द्या. पामिकेच्या जागेचा 
िाबा घेििा कोणी िरी. महापौर मॅडम........... 
मा. मा. महापौर :- 
 आयकु्ि साहेबाांना बोिायचे आहे.  
मा. आयकु्ि :- 
 खाांत्रबि साहेब बोििे जर कायिेमिर प्रश्न तनमााण होणार असिीि िर करारनाम्याि िमु्ही 
म्हणिा जाव ूद्या कायिेमिर कसे जाव ूद्या? कायिेमिर तनयमानसुारच कारवाई करण्याि येईि प्िीज 
याची नोंि घ्यावी.  
अतनि सावांि :- 
 कायिेमिर िमु्हािा करावीच िागेि साहेब.  
मा. आयकु्ि ्:- 
 मग जाव ूद्या का म्हणिा? 
अतनि साांवि :- 
 करायिाच पादहजे. आज िमु्ही तििे कायिेमिर जागा असि े वेळी महापामिकेने कोटाामध्ये 
अफेडवे्हीट दििेिे आहे की ही जागा पामिकेची आहे आणण पामिका मेन्टेन करि ेिरी सधु्िा प्रिासनाने 
िाबा सोडिेिा आहे.  
मा. आयकु्ि :- 
 सावांि साहेब एकाच मदु्यावर आपण उत्िर दििे िर परि परि त्याच मदु्यावर येिोय. 
अतनि सावांि :- 
 परि एकद्यावर येि नाही. एकािा िसुरा न्याय िसुऱयािा िसुरा न्याय हे कसे चािणार? 
मा. आयकु्ि :- 
 प्रिासकीय मेन उत्िर आपल्यािा ममळाल्या नांिर आपण परि त्याच मदु्यावर िब्ि रचना बििनु 
त्याच मदु्यावर परि येि आहोि. आपल्यािा ववनांिी आहे आपल्यािा उत्िर दििेिे आहे. त्यानसुार जर 



मा. महासभा दि. ०२/०९/२०२१                             पान क्र.8 

ह्या उत्िराचे समाधान झािे असेि िर आपण पढेु जाव.ू आपण परि परि िचे वाक्य परि परि बािनु 
सगळ्याांचा वेळ वाया घािव.ू  
अतनि साांवि :- 
 मिा काही हाऊस नाही साहेब माझा टाईम वेस्ट करायची. र्इिे ज्यावेळी प्रिासन चुकीचे उत्िर 
िेि े सभागहृाची दििाभिु करि े म्हणून र्इिे हे प्रश्न उपजस्िि होिाि. आज मिा साांगा ह्या ज्या 
आस्िापना आहेि त्याांचा सािबारा नावावर करण्याची कायावाही आपण करणार आहोि की नाही? याच्या 
पढेु िमु्ही कराि दठक आहे. यापवुीचे जे समाज मांदिरे आहेि जी आस्िापना भाड ेित्वावर दििेिे आहेि 
त्याांचे करारनामे सांपिेिे आहेि परांि ु कब्ज े धारकाने अजुन कब्जा सोडि नाही ि े रेग्यिुराईज ककिी 
दिवसाि आणण कधी िमु्ही करणार आहेि?  
मा. मा. महापौर :- 
 सांबांगधि ववभागाने खुिासा द्यावा.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 स्पेमसकफक िमु्ही कुठल्या आस्िापना बद्दि बोिि आहाि?  
अतनि साांवि :- 
 स्पेमसकफक नाही साहेब मिा जी िमु्ही मिस्ट दििेिी आहे त्याच्यामध्ये बरीचिी उत्िरे िमुची 
सािबारा नावावर नाही अिीच आहेि.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 नाहीि साहेब आम्ही मान्य करिो. िमुची माझी र्इच्छा असेि सगळ्या िोकप्रतितनधीांची िी जागा 
सािबारा याच्यापढेु नावावर असेि िरच आपण काम करायची ििा प्रकारे आपण कायावाही करु.  
अतनि सावांि :- 
 साहेब माझी र्इच्छा बरीच आहे. माझा र्इिे मोकळी जागा आहे तििे मिा फाईव्ह स्टार हॉटेि 
बाांधायचे आहे मिा सी.आर. झेड मध्ये आपण परवानगी िेणार?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 प्रिासनाने िोकप्रतितनधीांच्या मागणी वरुनच सगळी कामे केिेिी आहेि साहेब.  
अतनि सावांि :- 
 िोकप्रतितनधी मागणी करणारच आहेि. िर आिा हे िमु्ही रेग्यिुराईज कसे करणार? उद्या 
आणखीन कोणी उठून साांगायिा नको की ही जागा माझी आहे सािबारा माझा नावावर आहे म्हणून. िी 
कारवाई करणार आहाि की नाही िमु्ही?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 साहेब १२ वषा झाल्या वरिी आपिा त्याच्या वरिी िाबा आहे साहेब, त्याांना ि े िाब्याि घेिा 
येणार नाही. आणण जी काही मिगि प्रोमसजर आहे िी करु आणण आपल्याकड ेजेव्हा सी.टी. सव्हे होणार 
आहे त्यावेळेस सगळ्या मािमत्िा आहेि त्या आपोआप आपल्या नावावरिी त्या र्इन्क्वायरीमध्ये होिाि 
साहेब.  
अतनि सावांि :- 
 दठक आहे असे आम्हािा साांगा की आम्ही कारवाई करणार म्हणून.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 आपण ही सगळी मिस्ट केिेिी आहे आणण सी.टी. सव्हेच्या वेळी जेव्हा र्इन्क्वायरी होि े
र्इन्क्वायरी ऑकफसर पण करिाि त्यावेळेिा ि ेपाहून साहेब आपल्या नावावर सािबारा करिीि आपिा 
जो िाबा आहे त्या प्रमाणे.  
अतनि सावांि :- 
 दठक आहे करुन घ्या.  
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मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे पढुचा प्रश्न.  
नगरसगचव :- 
 पढुचा प्रश्न आहे श्री. अतनि सावांि साहेब याांचा प्रश्न क्र. २८  
अतनि साांवि :- 
 सगचव साहेब प्रश्न काय आहे िो वाचा.  
नगर सगचव :- 
 प्रश्न क्र.२८ मध्ये सावांि साहेब िमु्ही िोच प्रश्न ववचारिेिा आहे मिा वाटि े ममरा रोड िाांिी 
नगर सव्हे क्र. २०६ बाबि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 पढुचा २९ घ्या.  
नगरसगचव :- 
 दठक आहे प्रश्न क्र.२९ मा. महासभेमध्ये ऑगस्ट २०१७ नांिर कोण कोणत्या ववषया बाबि 
पिागधकाऱयाांच्या सममत्या नेमण्याि आल्या ककिी सममत्या नेमण्याि आल्या ववषयान्वरुप.  
अतनि सावांि :- 
 महापौर मॅडम, आिणीय महापौर ज्यावेळी पिावर असिाि ह्या सभागहृामध्ये ह्याच्या पवुी सधु्िा 
बरेचि ेअसे ववषय झािे ि ेमहासभेमध्ये चचेिा आिे. परांि ुआिरणीय महापौराांनी तनिेि दिल्या प्रमाणे 
नांिर िी सममिी नेमण्याि आिी. िी सममिी नेमण्याि आल्या नांिर त्याच्यावर काही तनणाय घेण्याि 
आिे पिागधकाऱयाांच्या सममिीमध्ये पण त्याच्यावर अद्यापही अस े बरेचि े प्रश्न आहेि ज्याच्यावर 
प्रिासनाने काही कारवाईच केिेिी नाही. ज्यावेळी महासभेमध्ये महापौराांच्या अध्यक्षिखेािी पिागधकाऱयाांची 
सममिी नेमिी जाि ेआणण त्या सममिीमध्ये चचाा होऊन तनणाय होऊन सधु्िा कारवाई केिी जाि नाही 
मग ह्यािा प्रिासना जवळ काय उत्िर आहे? 
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 मा. महापौराांच्या परवानगीने बोििो, मा. महासभा ठराव क्र.१५ नसुार दि. ०२/०५/२०१८ रोजी एक 
बठैक झािी होिी त्या बठैकीमध्ये तनणाय झािा होिा नेट कॉट कााँरॅक्ट त्या सांिभााि तनणाय झािा 
त्यानसुार तनवविा काढिी, तनवविा काढून त्यािा वका ऑडार दििी. असा एक ठराव आहे त्याच्यावर 
र्इम्प्िीममटेिन पणुा झािेिे आहे. िसुरा नांिर एक ठराव झािा दि. १९/०५/२०२१ िा त्याच ेर्इम्प्िीममटेिन 
ि ेआम्ही मा. महापौर याांना पत्र दििेिे आहे िवकरच बठैक होईि आणण त्यावर तनणाय होईि.  
अतनि साांवि :- 
 पानपटे्ट साहेबाांचे उत्िर सांपिे का? 
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 साहेब िसुरी बठैक िागणार आहे मा. महापौर मॅडम याांना आम्ही पत्र दििेिे आहे. दि. 
१९/०५/२०२१ रोजी जो ठराव झािा होिा त्या सांिभााि पररवहन सममिीचे धोरण ठरणार आहे त्या सांिभााि 
मा. महापौर बठैक िावणार आहेि. त्या सांिभााि महापौर मॅडस सोबि चचाा झािी.  
अतनि सावांि :- 
 महापौर मॅडम, दि. १८/१२/२०१७ रोजी महासभेमध्ये ववषय होिा की िहरामध्ये जो प्रभाग तनहाय 
िैनांदिन वॉडा सफाई व घणकचरा व्यवस्िापन १८ रोजी महासभेमध्ये ववषय आल्या नांिर महापौराांनी 
डायरेक्िन दििे आहे आणण त्यािा अनसुरुन महापौर याच्या अगोिर डड ांप्मि मेहिा महापौर होत्या 
२६/०५/२०१८ िा आणण ३१/०६/२०१९ पिागधकाऱयाांची बठैक झािी त्याच्यावर तनणाय झािा आणण त्या 
तनणायावर अद्याप कोणिीही कायावाही झािेिी नाही. असे मिा छापीि उत्िर आिेिे आहे. आज जवळ 
जवळ त्यािा ५ वषा झािी. मग जर अस े असेि महापौराांच्या अध्यक्षिखेािी एखािी सममिी 
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पिागधकाऱयाांची गठीि होि ेआणण त्याच्यामध्ये तनणाय झाल्या नांिर प्रिासन त्याच्यावर कायावाही काहीच 
करि नाही. 
मा. मा. महापौर :- 
 त्यावेळी काय तनणाय झािा होिा?  
अतनि सावांि :- 
 त्यावेळी पिागधकाऱयाांची सममिी गठीि झािी होिी आिा पानपटे्ट साहेब आहेि साफ सफाई चाजा 
त्याांच्याच जवळ आहे. त्यावेळी काय तनणाय घेििा?  
मा. मा. महापौर :- 
 पानपटे्ट साहेब त्यावेळी काय तनणाय घेििा होिा?  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 महापौर मॅडम, याांच्या परवानगीने बोििो ह्या पवुी जी तनवविा काढिी होिी त्या सांिभााि बठैकी 
नसुारच तनवविा काढिी होिी. िी तनवविा काढिी नांिर तनवविा रद्द केिी त्याच्यावर कारवाई झािेिी आहे. 
नांिर पनु्हा २१/०५/२०२१ िा महासभेने पनु्हा तनणाय घेििा सधुारीि धोरण ियार करण्यासाठी सधुारीि 
धोरणा सांिभााि त्या सांिभााि बठैक आिा पनु्हा घेणार आहोि. िसे महापौर मॅडमिा पत्र दििेिे आहे. 
बठैक झाल्या नांिर पनु्हा तनवविा तनघणार आहे.  
अतनि सावांि :- 
 महापौर मॅडम, महत्वाचा ववषय साफ सफाई ह्या िहराििी २०१७ मध्ये ठेकेिाराच्या ठेक्याची 
मिुि सांपषु्ठाि आिी त्यानांिर महासभेमध्ये तनणाय झािा महापौराांच्या अध्यक्षिखेािी ममटीांग झािी आणण 
अजुनही ५ वषा झािी त्याच्यावर काही तनणाय होि नाही.  
मा. मा. महापौर :- 
 सावांि साहेब ह्या ववषयावरिी परि एक धोरण ठरिे आहे आणण मा. महापौराांच्या अध्यक्षिखेािी 
पिागधकाऱयाांची बठैक िावायची आहे. पढुच्या आठवड्यामध्ये ह्या ववषयाची बठैक सांबांगधि ववभागाने 
पररवहन आणण आरोग्याची िोन्ही बठैक पढुच्या हप्त्यामध्ये माझा परवानगीने िावनू टाका.  
अतनि सावांि :- 
 माझी आपल्यािा एकच ववनांिी आहे महापौर मॅडम, ज्या वेळी महापौराांच्या अध्यक्षिखेािी 
पिागधकाऱयाांची सममिी गठीि होि ेआणण पाच पाच वषा जर त्याच्यावर कायावाही होि नसेि िर कुठेिरी 
ववचार करण्याची गरज आहे प्रिासन याच्यासाठी बाांगधि आहे उत्िरिाईत्व प्रिासनावर जाि.े ह्यापढेु 
कृपया आपण काळजी घ्यावी. 
मा. मा. महापौर :- 
 मी मा. महासभेमध्ये म्हटिेिे आहे की पढुच्या हप्त्यामध्ये आरोग्याची पण आणण पररवहनची 
पण िोन्ही बठैका एकाच टाईमािा सांबांगधि पिागधकाऱयाांच्या उपजस्ििीमध्ये िागिीि.  
अतनि सावांि :- 
 दठक आहे. 
नगरसगचव :- 
 आजच्या सभा कामकाज ववषय पटिावरीि प्रश्नोत्िर सांपिेिे आहेि. सभा कामकाजामध्ये आपण 
आज िीन िक्षवेधी सचुना र्इकड ेमाझा कायााियामध्ये प्राप्ि झािेल्या आहेि. पदहिी िक्षवेधी सचुना आहे 
श्री. राजीव ओमप्रकाि मेहरा याांची िसुरी िक्षवेधी सचुना आहे श्री. ध्रुवककिोर पाटीि याांची आणण तिसरी 
िक्षवेधी सचुना आहे श्री. सगचन म्हात्र ेयाांनी तिन्ही िक्षवेधी मी मा. महापौर मॅडम याांच्याकड ेस्वाधीन 
करिोय.  
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मा. मा. महापौर :- 
 माझ्याकड ेिीन िक्षवेधी आिेल्या आहेि राजीव मेहरा याांची आिेिी आहे प्रभाग अगधकारी श्री. 
स्वप्नीि सावांि व अनगधकृि बाांधकाम व मािी भराव याकरीिा जबाबिार सांबांगधि अगधकाऱयावर 
तनिांबनाची कायावाही करणेबाबि. व अनगधकृि बाांधकामाचे तनष्कासन करणेबाबि मा. महासभेि िक्षवेधी 
सचुना घेणेबाबि. िसेच ध्रवुककिोर पाटीि याांची िक्षवेधी आहे ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि 
जुन्या र्इमारिी वरीि वेिर िडे व र्इमारिी िरुुस्िी करीिा परवानगी घेणे बाबि मनपा िफे पाठववण्याि 
आिेल्या नोंटीसी मळेु िहरािीि नागरीकाांमध्ये सांभ्रम व असांिोष पसरिेिा असल्याने ०२/०९/२०२१ 
रोजीच्या महासभेमध्ये याबाबि िक्षवेधी तनिािनास आणून िेि आहे. आणण तिसरी िक्षवेधी सन्मा. 
सिस्य सगचन म्हात्रजेी याांची आहे आरक्षणा क्र. ३६४, ३६५, ३६६ व ३६७ या जागेि मनपा माफा ि 
करण्याि आिेल्या िोडक कारवाई बाबि. तिन्ही ववषय तिन्ही िक्षवेधी या अनगधकृि बाांधकामाच्या 
ववषयाच्या सांिभाामध्ये आहेि. परांि ु िहराच्या दहिाच्या ष्ष्टीने श्री. ध्रुवककिोर पाटीि याांची िक्षवेधी 
महत्वाची असनु िक्षवेधी माांडणारे श्री. राजीव मेहराजी आणण सगचन म्हात्रजेी याांना सधु्िा या 
िक्षवेधीमध्ये बोिण्याची सांधी मी िेणार आहे. प्रिम ध्रुवककिोर पाटीि साहेब बोििीि आणण त्यानांिर 
उरिेल्या वेळेि सगचन म्हात्रजेी आणण राजीव मेहराजी बोििीि.  
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, आपण िक्षवेधी घेिल्या बद्दि आपिे खुप खुप धांन्यवाि. मॅडम हा िहराचा ज्विांि 
ववषय आहे. आणण ह्या ववषयामळेु ममरा भाईंिर िहरािीि नागरीकाांमध्ये सांभ्रम महापौर मॅडम, ममरा 
भाईंिर िहर हे अनेक गाव ममळून िहर झािेिे आहे. ह्या िहरामध्ये प्रिम ग्रामपांचायिी होत्या त्या 
ग्रामपांचायिीच ेरुपाांिर नगरपररषिेि झािे नगरपररषिेचे रुपाांिर महापामिकेि झािे. ग्रामपांचायिी पासनु 
ह्या िहरामध्ये र्इमारिीचे बाांधकाम झािेिे आहे. आणण ह्या र्इमारिी ३० वषा ४० वषा .......................... 
मा. मा. महापौर :- 
 सगचन म्हात्रजेी आपण बोिा.  
सगचन म्हात्र े:- 
 महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोििो सवाप्रिम सन्मा. आयकु्ि साहेब याांच ेमी अमभनांिन करिो 
की त्याांनी वॉक ववि कममश्नर अांिगाि िहरािीि रस्ि,े गाडान, आरक्षण ववकास करण्याचा जो धाडिी 
तनणाय घेििा आहे त्याबाबि सवा सन्मा. नगरसेवकाां िफे आणण महापौराांिफे मी आपिे अमभनांिन करिो. 
सवा प्रिम महोिय दि. २८/०८/२०२१ रोजी आरक्षण क्र.३६४ वर जी िोडक कारवाई झािी त्याबाबि 
प्रिासनाकडून मिा काही खुिासे हवे आहेि. जे नागरीकाांना सधु्िा आमच्याकडून अपेक्षक्षि आहेि. सन 
२०११ पयिं झोपडा धारकाांना बेघर करु नये असे धोरण आहे का? आणण िसे असल्यास त्या तनयमाच े
त्या दिविी पािन करण्याि आिे होि ेका? त्यानांिर पावसाळ्याि अिा प्रकारची िोडक कारवाई करुन 
नागरीकाांना बेघर करिा येि ेका? आणण सामान्य नागरीकाांना जमाव बांिीच ेकायिे िाग ुआहेि आणण 
अिा वेळेिा प्रिासनािा हे कायिे िाग ुनाहीि का? मोठ्या प्रमाणाि जमाव करुन तििे कारवाई करण्याि 
आिेिी होिी. महोिय याबाबि आपल्याकडून नागरीकाांच्या विीने मी आपणाकडून खुिासे मागि आहे.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 दठक आहे कममश्नर साहेब एकत्र उत्त्र िेिीि.  
मा. मा. महापौर :- 
 सगचन म्हात्रजेी िमु्हािा ज ेबोिायचे आहे ि ेिमु्ही आिा बोिनू घ्या.  
सगचन म्हात्र े:- 
 महोिय, तिि े२० ि े२५ वषाा अगोिर पासनुचे नागरीक होि.े नववन अनगधकृि बाांधकामािा नववन 
बाांधकामािा आमचे सांरक्षण नाही. परांि ु त्यादठकाणी कागिोपत्री चौकिी करण्याि आिी नव्हिी, पवुा 
सचुना दििी नव्हिी, महोिय तििे माझाकड ेसांपणुा फाईि पडिेिी आहे तििे २५ ि े३० वषाा अगोिर टॅक्स 
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िाविेिे आहेि बी.एस. ई.एस. टाईमाचे िाईट ममटर िाविेिे आहे. महानगरपररषिेचे टॅक्स आहेि. बेकरी, 
जजम आणण अनेक िकुाने होि.े ७ ि े८ िकुाने होिी. त्याांच्या वरिी बेधडक कारवाई करण्याि आिी होिी. 
त्याबाबि महोिय त्याांना न्याय भेटणार आहे का? कारण ि े सवा अचाणक पणे झाि े आणण आम्हा 
िोकप्रतितनधीांना तिकडून येणे जाणेचा जो रस्िा आहे िररोज आम्हािा त्याांना एकिम गनु्हेगार आम्ही 
ठरिो त्याांच्या नजरेमध्ये. आम्हािा त्याची मादहिीच नव्हिी कारवाईच्या बाबिीमध्ये आणण कायिेमिर 
खटिे पण चाि ुआहेि ठाणे दिवाणी कोटाामध्ये त्या सांिभााि. िर त्याांना खुिासा हवा आहे की जे जनेु 
कागिपत्र त्याांच्याकड ेआहेि त्याांना मोबििा भेटणार आहे की नाही?  
मा. मा. महापौर :- 
 ध्रुवककिोर पाटीि साहेब िमु्ही बोिा. 
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, ह्या ममरा भाईंिर िहराि ग्रामपांचायि काळापासनु र्इमारिी उभ्या आहेि. जवळ 
जवळ ३० वषा ३५ वषा ४० वषाा पासनु ह्या िहरामध्ये र्इमारिी उभ्या आहेि. आणण पावसाचे पाणी टॅरेस 
वरिी पडल्या नांिर ि ेपाणी णझरपि ेखािी येि ेमिकेज होिाि गळिी होि,े िोकाांचे स्िॅब पडिाि, आणण 
ह्याच्या मळेु सांरक्षण करण्या करीिा र्इमारिीांच्या वरिी िडे टाकण्याि आिेिे आहेि. त्याच्यामध्ये 
कोणिाही कममिायि उपयोग होि नाही. त्या र्इमारिीचे सांरक्षण होि.े आणण र्इमारिीचे सांरक्षण करणे हे 
त्या सोसायटीचे आद्य किाव्य आहे मॅडम. आणण आपल्या महापामिकेच्या ॲक्टमध्ये िरििु सधु्िा आहे 
की प्रत्येक र्इमारिी मािकाने आपिी र्इमारि व्यवजस्िि पणे मेन्टेन केिी पादहज.े आणण अिा आियाच े
िीन ठराव महासभेि मांजुर झािेिे आहेि. सन २००९ सािी महापामिका झािी त्याच्यामध्ये ठराव झािेिा 
आहे की पामिकेने परवानगी िलु्क न आकारिा घरपट्टी न आकारिा वेिर िडेिा परवानगी िेण्याि यावी. 
२००९ सािचा ठराव आहे. त्याच्या नांिर मॅडम, २०१७ सािी पनु्हा हा ववषय आिा पनु्हा ठराव झािा 
त्याच्यामध्ये पण म्हटिेिे आहे की चार मदहन्या एैवजी एक वषााच्या कािावधी पयिं परवानगी िेण्याि 
यावी. आणण प्रत्येक वषी निुणी करण्याि यावे. त्याच्या नांिर पनु्हा २०१८ मध्ये ठराव करण्याि आिा 
त्याच्यामध्ये पण म्हटिे होि े की रदहवािी वापराच्या टॅरेस वरिी ३ वषााच्या मिुिी करीिा वेिर िडे 
टाकण्यास परवानगी िेण्याि यावी व प्रत्येक ३ वषाा नांिर त्याचे निुणीकरण करण्याि यावे आणण 
निुणीकरणासाठी प्रिी वषाा करीिा ५०० रुपये िलु्क आकारण्याि यावे. िसेच महापौर मॅडम, गेल्या २ 
मदहन्या पवुी आपल्या िािनाि बठैक झािी सवा पक्षक्षय गटनेि े होि े त्याच्या मध्ये सधु्िा चचाा झािी 
आणण सवा गटनेत्याांनी साांगगििे की महापौर मॅडम ह्या िहराि अनेक हजारो र्इमारिी आहेि आणण हजारो 
र्इमारिीांचा टॅरेस वरिी वेिन िडे टाकिेिे आहेि िरी कृपया करुन प्रिासनाने त्याच्या वरिी िक्ष न िेिा 
िमु्ही कळक कारवाई करु नये परांि ु काही प्रभाग अगधकाऱयाांनी मॅडम ि े ऐकिे आणण काही प्रभाग 
अगधकाऱयाांनी नोंटीसाांवरिी नोंटीसा पाठवनू सगळ्या सोसायटीांचे चेअरमेन सेके्रटीांवर माणमसक छळ केिेिा 
आहे. आणण त्याांना वेिर िडे िोडण्यासाठी कां म्पिन करि आहेि. नाही केिे िर िमु्ही आमच्याकड े
परवानगी घ्यायिा या. आणण परवानगी घ्यायिा त्याांना जाचक अटीििीचे पेपर दििेिे आहेि. की त्या 
प्रमाणे िमु्ही त्या अटीििी प्रमाणे सािर करा मग आम्ही िमु्हािा परवानगी िेिो. मॅडम काय गरज आहे 
ि ेिोक तििे व्यवसाय करिो. ि ेिोक त्या त्रबल्डीांगच ेसांरक्षण करिाि.  हे िडे अनेक वषाापासनू टाकिेिे 
आहेि.  त्याच्यामळेू कोणािाही त्रास होि नाही िरी प्रभाग अगधकारी सोसायटयाांना नाहक त्रास िेि आहे. 
माझी आपणास ववनांिी आहे. की जो महासभेि ठराव झािा आहे त्याची अांमिबजावणी  करण्यासाठी 
प्रिासनािा साांगा. आणण र्इमारिी िरूूस्िी करिाना म्हणजे पावसाळयाि पाणी णझरपि े  प्िास्टर पडिे 
असेि ि े प्िास्टर करिाि  र्इमारिीना रांगकाम केि े जाि ेआणण हे रांगकाम करिाना मनपाच े प्रभाग 
अगधकारी नोटीस पाठविाि त्या र्इमारिीमध्ये जािाि आणण त्या र्इमारिीमध्ये जे हािोडा, घमेि, फावडा 
असिो  ि ेउचिनू घेवनू येिाि. आणण साांगािाि िमू्ही आमच्याकडून परवानगी घ्या. असे कूठे मिदहिेिे 
आहे. आपल्या बी पी एम सी ॲक्टमध्ये त्रबिकूि िरििू नाही त्याच्यामध्ये असा तनयम आहे प्रत्येक 
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र्इमारि मािकाने  २६५ किमानसूार आपिी र्इमारि सवु्यवजस्िि ठेवणे हे त्याांचे आद्य किाव्य आहे. 
आणण डी सी रूि मध्ये सधु्िा म्हटिे आहे की त्रबल्डीांगची स्रेिनेस मेंटेन करायची असेि िर त्याांना 
कोणिीही परममिन िागि नाही. मग असे असिाांना प्रभाग अगधकारी त्याांना का  नोटीस िेिाि ? ह्याांनी 
िकूान सरूू केिे आहे हा माझा स्पष्ट आरोप आहे. साहेबाांनी स्वि: जव्हझीट मारावी व जे र्इांजजतनयर 
आहेि त्याांना ववचारावे मी प्रवू्ह करून िेणार ? िरूूस्िीसाठी हे कागिपत्र मागविे आहेि की त्या 
कागिपत्रामध्ये अस े म्हटिे आहे की, मािकी हक्काबाबि ७/१२ उत्िारा आिा मॅडम कुठल्या 
सोसायटीमध्ये ७/१२ आहे, कुठल्या सोसायटीच्या नावावर ७/१२ उत्िारा आहे साांगा मिा अिा ममरा भाईंिर 
िहरामध्ये हाडािी १० टक्के र्इमारिी असिीि ज्याांच्याकड े७/१२ उत्िारा असेि त्या पण नवीन र्इमारिी 
आहेि, जुन्या र्इमारिीमध्ये ७/१२ उत्िारा कोणाकड े नाही. त्याच्यानांिर िसुरी अट र्इमारि अगधकृि 
असल्याचे कागिपत्र अहो कुठिी र्इमारि अगधकृि आहे साांगा मिा, ममरा भाईंिरमध्ये ९५ परसेंट र्इमारिी 
ग्रामपांचायि आणण नगरपररषि काळापासनू झािेल्या आहेि त्याांच्याकड े कोणिहेी अगधकृि र्इमारिीच े
कागिपत्र नाहीि मग िमु्ही परवानगी िेणार िर किी िेणार परवानगी आयकु्ि साहेब, हे बघा 
त्याच्यानांिर आणखी तिसरी अट टाकिेिी आहे प्रस्िाववि िात्परुत्या िरुूस्िी करणेकररिा प्राप्ि स्रक्चर 
र्इांजजतनअरचा स्टॉबेटी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. त्याच्यानांिर त्याांनी असे म्हटिे आहे की र्इमारि 
िरुूस्िी करिाांना सवास्वी जबाबिारी त्या मािकाची आहे आणण सांबांगधि हाऊसीांग सोसायटी स्रक्चर 
र्इांजजतनअरची आहे आणण याांच्याकडून िमु्ही िांभर रुपये स्टॅम्प पेपरवरिी ॲकफड्यटू मिहून द्या कोणिा 
मसक्यरुरटी मिहून िेईि कोणिाच स्टॉबेमिटी सटीकफकेटवािा स्रक्चर र्इांजजतनअर मिहून िेईि की काही 
झािे िर त्यािा जबाबिार मी अिी जाजच अट ह्याच्यामध्ये टाकििी आहे किी िी परममिन ममळणार 
आणण कुठल्या किमाखािी हे माांगिाि असा कोणिाही किम नाही मॅडम डी.सी. रूिमध्ये स्पष्ट 
प्रोव्हीजन आहे कोणत्याही त्रबजल्डांगची स्टेमिेि करणेकररिा िमु्हािा परवानगीची गरज िागि नाही असे 
स्पष्ट असिाांना सधु्िा आपिे प्रभाग अगधकारी छड करिाि, र्इमारिीच्या सोसायटी चेअरमनकड ेजािाि 
नोटीस िेिाि आणण मॅडम याच्याििे बहुिाांि नाही ८० परसेंट नाही, हन्डरेड परसेंट सगळे र्इांजजतनअर 
कॉन्रॅक्ट बेमससवरिी आहेि आणण असे कॉन्टॅक्ट बेमससवरिी र्इांजजतनअर जर हे असे करिाि त्या 
चेअरमन सेके्रटरीची छड करिाि त्याच्यावरिी कोणािा िरी आपल्यािा िगाम ठेविा पादहजे आणण हे 
तनयमबाह्य काम चािविेिे आहे. आयकु्ि साहेब माझी आपणाांस ववनांिी आहे आणण ह्या िक्षवेधी माफा ि 
मी आपणाांस िक्ष वेधू र्इजच्छिोय की ह्या िोन्ही तनयमाच्या ववरुध्ि चाििेल्या आहेि ह्या आपण िाांबविे 
पादहजे. िसुरी गोष्ट आिाच पेपरमध्ये िोन दिवसापवूी बािम्या आल्या होत्या की अनगधकृि बाांधकाम 
केिां मॅडम िमु्ही सधु्िा अनगधकृि बाांधकाम ह्याचा अहवाि प्रभाग अगधकारी कडून मागगििा होिा, 
आयकु्ि साहेब एक िहराची महापौर प्रभाग अगधकाऱयाकडनां अहवाि मागि ेकी िमु्ही अहवाि द्या की, 
िमुच्या प्रभागामध्ये ककिी दठकाणी अनगधकृि बाांधकाम चाििेिा आहे त्याच्यामध्ये जवळ जवळ िोन ि े
िीनच प्रभाग अगधकाऱयाांनी अहवाि दििेिा आहे आणण आयकु्ि साहेब हा जी.आर. आहे ह्या जी.आर. 
मध्ये स्पष्ट म्हटिेिा आहे की अनगधकृि बाांधकामाची कायापध्ििीवरिी कसां आपण त्याच्यावरिी िसां 
आपण वचक ठेव ूिकिो ह्या जी.आर. मध्ये दििेिा आहे. ह्या जी.आर. मध्ये जक्िअरकट म्हटिेिे आहे 
की आपल्या प्रभाग अगधकाऱयाांनी तनयमीिपणे आपल्या प्रभागाि असिेल्या अनगधकृि बाांधकामाचा 
अहवाि िसेच अनगधकृि बाांधकाम कुठे िोडिेिे आहेि त्याचा सधु्िा अहवाि प्रत्येक मदहन्यािा 
आयकु्िाांना सािर करणे कम्पिसरी आहे, ह्याच प्रभाग अगधकाऱयाांनी िक्षिा पिक नेमायिा पादहजे परांि ु
अजून पयिं कोणिहेी िक्षिा पिक नेमिेिा नाही आणण त्या िक्षिा पिकाने काम केिेिे नाही. िसेच 
अनगधकृि बाांधकाम ज्या ज्या दठकाणी सरुू आहे त्याच्या पाहण्यासाठी एक एक गटाची स्िापना करण्याि 
आिेिी आहे त्याच्यामध्ये िमुचा सॅतनटरी र्इनस्पेक्टर असिो, त्याच्यामध्ये मकुािम असिो, त्याच्यामध्ये 
वॉडाचा र्इांजजतनअर असिो असे अनेक िोकां  ममळून एक गटाची स्िापना केिी जाि ेपरांि ुअजून पयिं ििा 
गटाची स्िापना केिेिी नाही. िसेच कोणिहेी अनगधकृि बाांधकाम मोठां होि आहे िर याची आपल्या 
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आयकु्िाांना, आपल्या उपायकु्िाांना त्या प्रभाग अगधकाऱयाांनी कल्पना िेणे क्रमप्राप्ि आहे परांि ुअजून पयिं 
कोणिहेी प्रभाग अगधकाऱयाांनी आयकु्िाांना ककां वा उपायकु्िाांना याची कल्पना दििेिी नाही.  ह्या जी.आर. 
मध्ये मॅडम प्रभाग अगधकाऱयाांना क्षेत्रत्रय अगधकारी म्हणून त्याची तनजश्चिी केिेिी आहे परांि ुिरी सधु्िा 
आजपयिं र्इतिहासामध्ये २००२ पासनू महापामिका झािेिी आहे आज २०२१ चाि ूआहे पण कोणत्याही 
प्रभाग अगधकाऱयाची अजून पयिं तनजश्चिी झािेिी नाही. सन. २००९ सािी एक आयकु्िाांनी जी.आर. 
काढिेिा, कायााियीन आिेि काढिेिा होिा आणण त्या आिेिाची अांमिबजावणी करण्याकरीिा प्रत्येक 
वॉडा ऑकफसरिा कां म्पिसरी केिां होिां परांि ु ह्या वॉडा ऑकफसरने हा आिेि सधु्िा कचऱयाच्या टोपिीि 
टाकिेिा आहे मॅडम. त्याच प्रमाणे ह्या प्रभाग अगधकाऱयाांनी स्विांत्र नोंिवही ठेवणे आवश्यक आहे 
आयकु्ि साहेब आणण आयकु्िाांना िरमहा त्याची नोंिवही िाखववणे हे कां म्पिसरी आहे. परांि ुआजिागयाि 
कोणत्याही प्रभाग अगधकाऱयाने आपल्यािा िरमहा नोंिवही सािर केिी नाही. आणण आयकु्ि साहेब ह्याच 
जी.आर. मध्ये असेही म्हटिेिे आहे की आयकु्िाने िरमहा अनगधकृि बाांधकामाची आढावा घेणे गरजचेे 
आहे. आणण प्रभाग अगधकाऱयाकडून असे प्रमाणपत्र घ्यायिा पादहजे की िझुा प्रभागामध्ये कोणिहेी 
अतिक्रमण झािेिे नाही असे प्रमाणपत्र िे, आणण हे सगळे झाल्या नांिर त्या प्रभाग अगधकाऱयावरिी  
आवश्यकि िी कायावाही आयकु्िाने करणे क्रमप्राप्ि आहे. परांि ुआजिागयाि कोणत्याही अगधकाऱयावरिी 
अिा प्रमाणे कायावाही झािेिी नाही. माझ्या िरी तनििानास येि नाही. असा स्पष्ट जी.आर. असिाना 
सधु्िा कोणत्याही प्रभाग अगधकाऱयावरिी अनगधकृि बाांधकाम झािेिे आहे आणण त्यािा जवाबिार ठरवनू 
त्याच्यावरिी कायावाही केिेिी नाही. मॅडम, ३०० हून अगधक झोपड्या अगधक झोपड्या आरक्षणामध्ये 
िोडल्या आहेि अिी बािमी पेपरामध्ये  आिेिी आहे. आणण ह्या पेपरामध्ये मॅडम असे आपल्या 
पामिकेवरिी आरोप झािेिे आहेि की भमुाकफया हे वाऱयावरिी सोडिेिे आहेि. त्याांच्या वरिी कुठिीही 
ॲक्िन झािेिी नाही. ज्या िोकाांनी हे र्इिमिगि रक्चर बनवविेिे आहे त्याांच्यावरिी सधु्िा कोणिाही 
एम.आर.टी.पी. ककां वा गनु्हा िाखि करण्याि आिेिा नाही. म्हणजे मॅडम चोर सोडून सन्यासािा फािी 
आणण त्या झोपड्याांमध्ये अिा अनेक झोपड्या होत्या त्या सन-२००२ सािी बाांधल्या होत्या २००८ सािी 
बाांधल्या होत्या २०११ सािी बाांधल्या होत्या. आणण असा सरकारचा आिेि सधु्िा आहे की २००८ ि े२०१० 
पयिं झािेल्या सगळ्या झोपड्या ह्या तनयमीि आपण करु िकिो. मग अिा जुन्या झोपडपटयाांवरिी 
कारवाई झािेिी आहे. म्हणजे जवे्हा आग िागि ेमॅडम सखु िर जळि ेपण ओिे सधु्िा जळिेिे आहे. 
आणण असे अणेक नागरीक बेघर झािेिे आहेि. आणण ह्याच्या वरिी ही कारवाई सधु्िा आपसा पोटी 
झािेिी आहे अिी पेपरिा बािमी आहे. म्हणजे याचा अिा असा होिो मॅडम की िमु्ही जे पत्र दििेिे आहे 
त्या पत्रामळेु किाांगचि त्या प्रभाग अगधकाऱयािा राग आिा असेि ककां वा त्या वररष्ठ अगधकाऱयािा राग 
आिा असेि आणण त्या रागाचा भरामध्ये त्याांनी सरसकट त्या सगळ्या झोपड्या िोडिेल्या आहेि. आणण 
मॅडम असे अणेक आरक्षणे ह्या िहरामध्ये आहेि अिा अनेक आरक्षणामध्ये अनगधकृि बाांधकाम झािेिे 
आहे. परांि ुमिा िरी वाटि ेकी फक्ि आपल्यािा टारगेट करण्यासाठी ही कारवाई झािेिी आहे असे मिा 
िरी वाटि.े मॅडम ह्या िहरामध्ये ६ प्रभाग सममत्याांमध्ये आम्ही कधीही अनगधकृि बाांधकामाचे सांरक्षण 
दििेिे नाही. आणण कधी अनगधकृि बाांधकाम िोडिे म्हणून साांगगििे सधु्िा नाही. आम्ही उिटे साांगिो 
की हे अनगधकृि बाांधकाम झािे नाही पादहजे, झाल्या झाल्या र्इममजजऐटिी िोडा आणण जो नगरसेवक 
सधु्िा जरी ह्याच्यामध्ये असेि िर त्याच्या वरिी पण कारवाई करा असे आम्ही छािी ठोक पणे साांगिो. 
पण आयकु्ि साहेब आणण त्याांचे वररष्ठ अगधकारी कधी असे साांगणार नाही जर ह्याच्या मध्ये माझा 
प्रभाग अगधकारी जर असेि िर त्याच्यावरिी सधु्िा कारवाई झािी पादहजे. परांि ु आजिागयाि असे 
कधीही वाटिे नाही. आयकु्ि साहेब मी िमुचे एक अमभनांिन पण करिो की िमु्ही उहापोहीि कममश्नर 
केिेिे आहेि आय ररयिी अपे्रमिऐट वका  ज्यावेळी िमु्ही ॲडडश्नि कममश्नर होि ेसाहेब त्यावेळी िमु्हािा 
मी साांगगििे की िमुची ग्रास्मीांग पॉवर पण चाांगिी आहे आणण िमु्ही कामामध्ये पण एकिम ित्परिा 
िाखवि आहेि. साहेब िमु्ही एक्सीिेंट वका  करि आहेि पण मिा िमु्ही साांगाना साहेब की िमु्ही सकाळी 
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७ वाजिा जािाि त्याच्या अगोिर ५ वाजिा िो आरोग्य ववभागाचा कमाचारी येिो आणण िो साफसफाई 
करिो. िमु्ही येणार उद्या सकाळी ७ वाजिा म्हणून ि ेअतिक्रमणवािे साांगिाि ह्या ऐररयाि कोणिाही 
फेरीवािा भेटणा नही चादहऐ सब फेरीवािे को भगावो. गॅरेजवािे िमु्ही िमुची गाडी उचिा उद्या कममश्नर 
साहेब येणार आहेि. सर िमु्ही यायच्या अगोिर ही सगळी मश्नरी ियार झािेिी असि.े सर ज्या दिविी 
िमु्ही भाईंिर वेस्टिा १५३ वरिी आि ेहोि ेसकाळी मी ०५:३० वाजिा घर सोडिे मॉरतन ांग वॉकिा गेिो 
आणण िो माणुस झाडू मारि होिा मी साांगगििे काय रे बाबा काय झािे कोण आ रहा है िो बोििो 
आयकु्ि साहेब येणार आहेि ना. आज जव्हजीट आहे म्हणून मी सगळे साफ करिो. िमु्ही ववचार करा 
साहेब िमु्ही येणार आहेि म्हणून असे आहे. सर राजा आपल्या प्रजामध्ये जेव्हा कफरिो िो भेस बििनू 
कफरिो त्यावेळी त्यािा कळि ेकी माझा प्रजेमध्ये काय काय चुकीचे घडि ेआणण त्याच्या वरिी िो राजा 
ॲक्िन घेिो. आयकु्ि साहेबाांना सिाा पगडी घािनु त्याांना पण कफरव ूया. आणण त्याांना ररयि मादहि 
पडिे की ह्या िहरामध्ये ककिी समस्या आहे. आयकु्ि साहेब िमु्हािा खरच िमुच्या मनामध्ये िळमळ 
आहे की आपण काही िरी करुन िाखविे पादहज े आणण सर आमच्यामध्ये पण आहे ना. आम्हािा 
नगरसेवक म्हणून तनवडून दििेिे आहे िोकाांनी जिी िमुची ित्परिा आहे ििी िमुची िळमळिा आहे 
ििी आमची पण आहे सर. आम्ही नगरसेवक प्रभाि पाटीि मॅडम बघा ककिी मसतनयर नगरसेववका आहे, 
ररटा िहा मॅडम ककिी मसतनयर नगरसेववका आहे, जुबेर र्इनामिार आहेि असे ककिी िरी मसतनयर 
नगरसेवक आहे प्रववण पाटीि सधु्िा मसतनयर नगरसेवक आहेि. सर आम्ही तनवडून येिो ररपीट आम्हािा 
िोक तनवडून येिाि का कारण की आम्ही कामे करिो. आणण िमु्ही जेव्हा िमुच ेअगधकाऱया घेऊन कफरिा 
त्यावेळी िमु्ही अगधकाऱयाांना आिेि द्या िमु्ही हे काम करा िमु्ही ि ेकाम करा सर हे आिेि आम्ही पण 
िेिोना आम्ही पे्रमाणे साांगिो िमु्ही िर आिेि िेिाि आम्ही पे्रमाणे साांगिो अहो साहेब प्िीज ि ेजरा 
िमु्ही त्या फेरीवाल्याांना हटवा हो तििे ि ेफेरीवािे बसि नव्हि ेि ेअनगधकृि फेरीवािे आहेि साहेब ह्या 
िहरामध्ये आमचा जन्म झािा आहे र्इि ेिो फेरीवािा बसि नाही आम्ही पोटतिडकीने बोििो सर र्इि े
अनगधकृिपणे गॅरेज उभे आहे साहेब तििे गाड्या उभ्या आहेि बेवारस साहेब आम्ही पोटतिडकीने बोििो 
परांि ुि ेअगधकारी काम करि नाहीि. आणण िमुच्या साांगण्याने ि ेअगधकारी काम करिाि म्हणज ेकाय 
झािे सर ह्या िहराचे आम्ही सधु्िा मािक आहोि ना सर. आम्हािा िोकाांनी तनवडून दििे आहे ना. मग 
आम्ही पण ि ेकाम केि ेपादहजे ना. म्हणजे हे प्रभाग अगधकारी ककां वा िमुच ेज्यतुनयर ऑकफसर आमच े
ऐकि नाही आणण िमुच ेऐकिाि म्हणज ेकाय आम्ही ९५ नगरसेवकाांनी करायच ेकाय साहेब? आम्हािा 
पण िोकाांनी तनवडूण दििेिे आहे आम्हािा पण त्याि काम करिा येईि आम्ही त्याांना काम साांगिो 
िवे्हा काम करि नाही ह्याचा अिा साहेब असा होिो की िमुचे काम ऐकिाि आणण आमचे काम ऐकि 
नाही. आणण हे अगधकारी फक्ि िमुच्या साांगण्या प्रमाणेच ि ेकाम करिाि. साहेब हे कुठेिरी िमु्ही चाांगिे 
काम करि असिाना कुठेिरी चुकीचे पण पायांडा पडिो. िमुच्या बरोबर अख्खी टीम असि ेआणण जेव्हा 
महापौर जाईि, उपमहापौर जाईि, स्टाँडीांग कममटी चेअरमन जाईि िवे्हा त्यावेळी एवढी टीम कधी नसि.े 
आणण एवढी र्इममजजऐटिी र्इकफमसयांटिी कामे होि नाही. सर मी िर म्हणिो िमु्ही ऑकफसिा बसचु नका 
िमु्ही सकाळ पासनु िपुार पयिं प्रत्येक ऐररयामध्ये कफरा आणण प्रत्येक ऐररयामध्ये करा. सर एकिम 
बेस्ट काम होऊन जाईि सर. आम्हािा काम करायची गरजच पडणार नाही. सर आणखीन एक िमु्हािा 
साांगिो िमु्ही चाांगिे काम करिाि आणण आिाच िो हांसराज मेश्राम उद्यान ववभाग प्रमखु महापौर 
मॅडमिा मी कािच पत्र दििे आहे महापौर मॅडमने माझा पत्राच्या अनषुांगाने ि ेबकेु आणण िॉि मागवनू 
ठेविी साहेब. िमु्ही त्या मेश्राम साहेबाांना डबि बढिी दििी म्हणजे त्यािा उप मखु्यअगधकारी पण आहे 
आणण िमु्ही त्यािा प्रभाग अगधकारी पण केिे साहेब खुप र्इकफमियांट ऑकफसर आहे साहेब िो. िमुच्या 
बाांधकाम ववभागाची पत्र आहेि सर ५ स्मरनपत्र दििे आहेि आणण िोन मदहन्या पासनु बाांधकाम ववभाग 
त्याच्या सांपकााि आहे रस्त्यािा िागनु असणारी जी झाड ेआहेि िी रस्त्याच्या मधोमि आिेिी आहेि 
िरी िमु्ही िी काढून िसुरीकड े स्ििाांिर करा. साहेब ४ पत्र दििेिी आहेि आणण पाचवे पत्र हे आहे.  
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आणण बाांधकाम ववभाग िेि ेआम्ही नगरसेवक िेि नाही म्हणजे एक प्रभाग अगधकारी एकिम जबरिस्ि 
डॅमि ांग झािेिा आहे आमचा जो मसटी र्इांजजतनयर दिपक खाांत्रबि साहेब याच्या आधी सधु्िा खैराची टोपी 
िाखवविो पत्र आणण साहेब हे सोमियि काम आहे. आणण असे प्रभाग अगधकारी आहेि. साहेब िमु्ही ह्या 
उद्यान ववभागाच्या अगधकाऱयािा िमु्ही डायरेक्ट प्रभाग अगधकारी केिे साहेब आणण िो बघा ककिी चाांगि े
काम करिो. म्हणजे ककिी हूिार माणुस आहे. मॅडम माझी आपणास ववनांिी आहे की अिा हूिार आणण 
ित्पर माणसािा िमु्ही बोिवा आणण महासभेि त्याचा सत्कार करा. िमुच्या समोर िी िाि ठेविेिी आहे 
िमुच्या समोर िो बकेु ठेविेिा आहे. आयकु्ि साहेब बोिवा आणण हे पत्र सधु्िा बाांधकाम ववभागाचे आहे 
िमु्ही मागवनू घ्या. िमुच्या बाजुिा जे ॲडडश्नि कममश्नर साहेब बसिाि ह्या ॲडडश्नि कममश्नर 
साहेबाांनी सधु्िा एक मदहन्या पवुी प्रभाग अगधकाऱयािा साांगगििे की ि ेरस्त्यावरीि झाड ेआहेि ि ेकरुन 
टाक परांि ुत्याने अजजबाि त्या ॲडडश्नि कममश्नर साहेबाांचे पण ऐकिे नाही. आणण हेही िमु्हािा साांगिो 
साहेब त्या मेश्रामने साहेब िमु्ही गाडान ओपन करण्याचे आिेि दििे आहेि सगळ्याांना आिेि दििे आहेि 
साहेब माझ्या प्रभागाि िीन गाडान होि ेि े तिन्ही गाडान सरुु केिे नाहीि. मी उपायकु्ि मि ांिे साहेबाांना 
एस.एम.एस टाकिा आणण मिांिे साहेबाांनी त्यािा साांगगििे िरी सधु्िा त्याने ऐकिे नाही. आणण िसुऱया 
दिविी सधु्िा गाडान बांि होि े मी पनु्हा एस.एम.एस. टाकिा मि ांिे साहेबाांना ि े उपायकु्ि आहेि त्याांच े
सधु्िा त्याने ऐकिे नाही. आणण स्व:ि मिा मि ांिे साहेब बोििे की मी आयकु्िाांच्या समोर त्यािा 
साांगगििे िरी सधु्िा िो काम करि नाही हे साहेब मि ांिे साहेबाांचे स्टेटमेंट आहे. साहेब अिा अगधकाऱयािा 
आपण महासभेि बोिवनू सत्कार केिा पादहजे महापौर मॅडम. त्या मेश्रामिा बोिवा खुप चाांगिे काम 
करिो. आयकु्ि साहेबाांनी त्यािा डबि टीबि चाजा दििेिा आहे. मॅडम माझी िमु्हािा ववनांिी आहे की िो 
बकेु दििे आहेि ि ेबकेु द्या मग सगळ्या अगधकाऱयाांना मादहि पडिे की एवढे चाांगिे काम केिे पादहज े
िर आपिा पण सत्कार होऊ िकिो. माझे िर मि आहे मॅडम आयकु्िाांना साांगा आपण त्याांना उपायकु्ि 
बनव ू म्हणज ेआणखीन चाांगिे काम करिीि. साहेब ह्या अगधकाऱयाचे िमु्ही ववचारा खाजगीमध्ये सवा 
नगरसेवक सधु्िा िक्रार करिीि सगळ्या पक्षाचे की िो एवढा उन्माि झािेिा आहे. माझी आपणास 
ववनांिी आहे की सर याच्या वरिी आपण र्इममजजऐटिी कारवाई करा. महापौर मॅडम, मी िीन ववषय 
साांगगििे एक ि ेवेिर िडे, िसुरे र्इमारिीांना िरुुस्िी करण्या करीिा हे िोक परवानगी मागिाि ि ेचुकीची 
आहे तिसरे जे अनगधकृि बाांधकाम जी िोडक कारवाई सरुु झािेिी आहे अतििय चाांगिी आहे परांि ुिी 
फक्ि टारगेटेट काही िोकाांसाठी आहे िर ि ेचुकीचे आहे. िमु्ही सांपणुा प्रभागाि याच्यामध्ये जे आहेि 
सहाईच्या साई त्याच्यामध्ये असिेिे सांपणुा अनगधकृि बाांधकामाांवरिी करवाई करा. जेवढे िमु्ही आरक्षणे 
केिेिे आहेि गळांकुि आणण आिाची मादहिी मिा सगचनने साांगगििेिी आहे सर की जजि ेिमु्ही त्या 
झोपड्या िोडल्या होत्या तििे िमु्ही आिा माणूस पाठवा फोटो काढा सर त्याििे ३० ि े४० टक्के िोकाांनी 
पनु्हा प्िास्टीक बाांधून बाांब ुगाडून ि ेपनु्हा उभे केिे आहेि. सर िमु्ही करिाि  म्हणजे पढुचे पाट आणण 
मागचे सरसपाट ही जी म्हण होिी साहेब िमु्ही केिी कारवाई आणण आिा त्या कारवाई वरिी पनु्हा पाणी 
कफरिेिे आहे. िमु्ही पण बिनाम आम्ही पण बिनाम सवाच बिनाम फळ काय ममळि ेसाहेब िनु्य. माझी 
महापौर मॅडम आपणास ववनांिी आहे की ह्या िक्षवेधी माफा ि आपणास ववनांिी केिेिी कृपया आपण 
याच्या वरिी योग्य िो तनणाय घेऊन िाबडिोब आिेि द्यावेि अिी माझी आपणास ववनांिी आहे. 
मा. मा. महापौर :- 
 िक्षवेधीमध्ये सन्मा, सगचन म्हात्रजेी, ध्रुवककिोर पाटीि, िोघेजण बोििेिे आहेि. राजीव मेहराजी 
र्इिे असिीि िर बोिा. 
राजीव मेहरा :- 
 महापौर मॅडम आपकी परवानगी से बोि रहा हूाँ जो ध्रवुककिोर पाटीिजीने बोिा उसमे मेरा आधा 
काम परुा कर दिया बहुि अच्छा वक्िव्य ककया I िेकीन म ैएक गचज याि दििाना चाहूाँगा की ममरा 
भाईंिर महानगरपामिकाम ेसत्िा र्इनकी है, और उनका कां रोि होना चादहऐ I जो काम गिि हो रहा है 
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जो िक्षवेधी मनेै दि है स्वप्नीि सावांिजी के तनिांबन के मिये िो मॅडम मे िरुु यहासे करिा हूाँ की उनके 
उपर िीन बार करप्िन के चाजेस िगे है I पदहिा २०१७ म ैउनको तनिांबीि ककया गया िा, कफर २०१९ 
म ैअाँन्टीकरप्िन ब्यरुो की रेड म ैओ पकड ेगये िे कफर २०१९ म ैपकड ेगये I अब जस्ििी एैसी है की 
पजब्िक कां म्पिेंड करे िो सनुवाई नही होिी, नगरसेवक करे िो सनुवाई नही होिी, ककसी ने णखळ िागई 
है िो उसको नोंटीस चिा जािा है िेकीन फुटपाि के उपर मच्छीवािे बठैि ेहै मोटसा सायकल्स, िोरुम 
वािे पाका  करि ेहै, ओ उनको दिखाई नही िेिा I परेु वॉडा म ैहमारे यहा परेु प्रभाग म ैयह जस्ििी है की 
एक कॉि के उपर सावांि साहब वहपे पहूच जाि े है नोंटीस नही िेि े है िेकीन नगरसेवक या पजब्िक 
राईटीांग म ैकां म्प्िेंड करिी है उसके बारे म ैउनको कुछ दिखाई नही िेिा I और िसुरा यह की र्इिनी 
उनके उपर कां म्प्िेंड है उसके बािम ैभी उनको प्रमोिन दिया जािा है, प्रभाग ६ म ै िळवी साहब ने 
प्रस्िाव िाया िा ठराव पास ककया िा तनिांबनका उसके बाि म ैउनका प्रमोिन होिा है I ना वो ककसी 
का फोन उठाि ेहै ना कोई कारवाई करि ेहै कारवाई िो छोड दिजीऐ मॅडम हमने र्इिने पत्र मिखे एक भी 
पत्र का जवाब उन्होने नही दिया I कममश्नर साहब आपको याि होगा की आप जब प्रभाग १९ म ैजव्हजीट 
के मिये आये िे िभी आपने उनको कुछ कारवाई करणे बोिी िी ओ कारवाई दिखाने के मिये हूई और 
उसके बाि म ैवमैसही जस्ििी रही I िो र्इस बारे म ैआप क्या कहेंगे ? एैसे ऑकफसर जो नेक्िीजेंन्स म ै
मास्टर हो चुके है करप्िन िो छोडही दिजजऐ नेक्िीजेंन्स भी है अब I उनको ककसी पजब्िक की नही पडी 
है या नगरसेवक ने सजेिन दिया या उनका पत्र आया िो उसके बारे म ैवो जवाब भी िेना जरुरी नही 
समजि ेहै I मॅडम आप क्या कहेंगी एैसे ऑकफसर चादहये उनको ममरा भाईंिर म?ै महापौर मॅडम, एैसे 
ऑकफसर के साि हम ममरा भाईंिर चिा सकि ेहै ?  
मा. मा. महापौर :- 
 आप अपना पहिा कर मिजीऐ कफर म ैबोििी हूाँ I  
राजीव मेहरा :- 
 अब जैस े उन्होने आरक्षण पे जो ररझव्हा प्िॉट प े अतिक्रमण िा िोडक कारवाई की ओ 
महानगरपामिका की प्रॉपटी है ररझव्हेिन है दठक है िेकीन क्या ओ महानगरपामिका का सािबारा है उस 
पे?  
मा. मा. महापौर :- 
 आप सवाि जवाब मि ककजीये अपना वक्िव्य आप ककजीये एक साि म ैआयकु्ि महोिय 
आपको खुिासा िेंगे I  
राजीव मेहरा :- 
 मॅडम एैसे िोगो के साि र्इनको प्रमोिन िेना जजनके उपर िो बार अाँन्टीकरप्िन की रेड हो चकुी 
है रेड हाँडडे पकड ेगये है एक बार कममश्नर साहब ने उनको तनिांत्रबि ककया हूवा है I िो एैसे ऑकफससा 
क्या परफााम्स करेंगे? ये पजब्िक का क्या काम करेंगे ? िो एैसे ऑकफससा को तनिांबीि करना चादहऐ 
जैसा की प्रभाग सममिी म ैडडसाईड हूवा िा I र्इसपे जरुर आपको कारवाई करनी चादहऐ और र्इममजजऐटिी 
जो उनका प्रमोिन हूवा है पदहिा ओ कॅन्सि होना चादहये I  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक है I िक्षवेधी वरिी तिन्ही सन्मा. सिस्याांच े बोिनू झािेिे आहे. मिा असे वाटि े की 
सभागहृामध्ये पण ह्या िक्षवेधीबाबि तिवा भावना आहेि. बऱयाच सिस्याांनी मिा याबाबि बोिण्याच्या 
साठी हाि वर करुन ििावविेिे आहे की आम्हािाही बोिायचे आहे. काहीांनी फोन केिेिे आहेि 
त्याच्यामळेु ज्या ज्या सिस्याांना बोिायचे आहे कारण हा ववषय अतििय गांभीर आहे. प्रिासनाच्या 
कामकाजा बद्दि जर सन्मा. सिस्य खेि व्यक्ि करि असिीि आणण त्या ववषयी जर बोिण्यासाठी जर 
मभुा मागि असिीि िर आजच्या सभेमध्ये मी सवांना बोिण्याची सांधी िेणार आहे.  
राजीव मेहरा :- 
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 मॅडम आपको बिाव ूकी एक सोसायटी के िगािार कम्प्िेंड जा रही है प्रभाग म ै१०० फुट की 
िकुान है चार िकुाने है ४०० फुट िेकीन आप उसको मेझर करेंगे िो ४ हजार फुट के उपर है I और यह 
हमारे सावांि साहब को पिा है I गाडान के अांिर टाि रोड का भराव ककया गया है अच्छा खासा ग्राऊां ड िा 
उसमे िो फुट भराव ककया गया है और उनको अहवाि करने के मिये कममश्नर साहब ने मठेु साहब ने 
चार बार बोिा है जो आिमी अपने मसतनयसा की बाि नही सनुिा है वसेै ऑकफसर का क्या मििब है? 
४०० फुट की िकुान को ४ हजार फुट बनके पडा है उसके उपर कायावाही नही हो रही है I 
मा. मा. महापौर :- 
 दठक है I जैन मॅडम बोिा.  
गगिा जैन :-  
 धांन्यवाि महापौर मॅडम, सवा प्रिम सवा जस्वकृि नगरसेवक नवतनवााचीि त्याांना माझ्याकडून 
अमभनांिन. मॅडम आजचे तिन्ही ववषय चाांगिे आहेि पदहिा ववषय टॅरेसवर झािेल्या िडेचा पाटीि साहेब 
बरेच काही बोििे आणण त्याि िथ्यही आहे. मॅडम मिा असे कुठेिरी वाटि ेकी आपण जरी ठराव पास 
केिा आहे त्यािा चाजसे िावायचे बहुिके िर मिा असे वाटि ेकी त्या त्या त्रबल्डीांगने त्या त्रबल्डीांगची 
सरुक्षासाठी िाविेिे त्या वेिर िडेिा फक्ि एक अटीििी काढून म्हणजे एकच अटीििी िावायची ि ेकाय 
िर त्याांनी त्याचे स्टॅत्रबिीटी सदटाकफकेट जेणेकरुन ि ेिडे उभारण्यावर त्या त्रबल्डीांगिा िसुरे काही नकुसाण 
होणार नाही िवेढे एक सटीकफकेट जर प्रोड्यसु केिे िर त्याांना िी परवानगी द्यावी असे माझ ेमि आहे. 
कममश्नर साहेब मी आपणािाही साांगणार कारण जस ेपाटीि साहेबाांनी साांगगििे जुनी त्रबल्डीांगकड ेएकही 
पेपर नसि ेआणण त्याांनी जर मिहीिे आपल्या ऑकफसिा की आम्हािा हे पेपर िमु्ही द्या िर आपल्या 
ऑकफसकडून उत्िर ममळि े की ग्रामपांचायि काळापासनुचा एकही रेकॉडा आपल्याकड े अव्हेिेबि नाही. 
आणण हे िडे कोण िाविाि जुन्या त्रबल्डीांग ज्याांना पाण्याची गळिी िाांबवायची आहे ि ेिोकच हे िडे 
िाविाि. बाकी कोणािाही आवडि नाही त्याांच्या स्टेरेसवर िडे िावायचे. म्हणज ेएकिर आपण त्यावर ५ 
हजारचे डडपॉझीट अडीच हजार रुपये पर मांि आपण ६ पर मसक्स मांि आपण त्यािा चाजेस िाविो ि े
कुठेिरी िाांबवनू त्याांची त्रबल्डीांग आहे ि ेकममिायि वापर करि असिीि िर मग नक्कीच त्यावर िांड 
िावा ककां वा त्यावर पॅनल्टी िावा ककां वा त्यावर काही िरी फी िावा. त्याबद्दि नकारि नाही पण एखािी 
रेमसडने्िीयि त्रबल्डीांग जी फक्ि स्व:िच्या त्रबल्डीांगची रक्षा करण्यासाठी जर िडे िावि असेि िर 
त्यासाठी िमु्ही एकही फी आकारु नये ही माझी ववनांिी आपल्यािा राहणार आहे. आणण डडपॉझीट िर 
मळुीच नाही साहेब ि ेिोक कधीच ि ेिडे काढणार नाही मग कसिी डडपॉझीट घेि आहेि िमु्ही िर 
फक्ि स्टॅत्रबिीटी सटीकफकेट वर ि ेपरममिन द्यावी अिी माझी ववनांिी राहीि साहेब कारण ि ेगरजचे े
आहे उद्या िडे िाविा आणण िी त्रबल्डीांग िवेढी कमजोर आहे जे िडे सहन करु िकि नाही िवे्हा 
धोकािायक असणार म्हणनू स्टॅत्रबिीटी सटीकफकेटवर त्याांना फक्ि परममिन द्यावी ही माझी ववनांिी 
राहणार. िसुरां राजीव मेहराजीने ववचारिे साहेब की ि ेटीडीआर आपण दििेिा होिा का मिा वाटि ेखुप 
महत्वाचा प्रश्न होिा साहेब जर सगचनजीने साांगगििे तििे १०-२० वषााने वास्िव्य आहे आणण मिा वाटि े
हे िास्ट ४-५ वषााि २-३ वषाि आपण टीडीआर दििा मग त्या टॉऊन प्िॅतन ांगचे सगळेच अगधकाऱयाांना 
िमु्ही जवाब माांगा साहेब आज िसुऱयाांिा मी बघि आहे पदहिा होिा १२२ तििे िसेच केिे जेव्हा आिा 
३० झोपड्या आपण खािी करायिा घेििे िवे्हा कळािे की त्याचा टीडीआर दिििेा आहे आणण ि ेझोपड े
वषाानवुषा तििचे होि े त्याचा अिा हा झािा टीडीआर िेिाांना आपण त्या जागेची पाहणी केिी नाही िी 
एम्टी करुन घेििेिी नाही. आिा र्इिे जी िोडक कारवाई झािेिी आहे जरी िो टीडीआर आपण दििा 
असेि िर साहेब १०,१२,१५ वषााने तिि ेवास्िव्य आहे िर मग टॉऊन प्िॅतन ांगिा मी आपणािा ववनांिी 
करणार की टॉऊन प्िॅतन ांगचे सवा स्टाफिा बोिवनू िमु्ही एवढे स्रीक्ट र्इांस्रक्िन द्या की वारांवार हे ज े
प्रकार आपल्या समोर येिोय त्यावर काय कायावाही करायची. साहेब हा खुप गांभीर ववषय आहे. म्हणज े
आपण टीडीआर ही द्यायचा आणण आिा त्याांना पनुावसनसाठी तििे मागणी केिी आहे िहेी करुन द्यायच े
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हा ककिी गांभीर ववषय आहे साहेब आपण त्याांना टीडीआरचाही बेतनकफट िेिोय आणण त्याांना पनुावसन 
करायचीही आपण  जबाबिारी घेिोय िर हे डबि स्टाँडडा कुठेिरी चािणार नाही साहेब. आणण ह्यावर 
कडक कारवाई झािी पादहजे मी िर आिा साांगणार की िमु्ही जेवढे आरक्षण आहेि त्याची मिस्ट मागवा 
ि ेऐम्टी आहे की नाही त्याचा टीडीआर दििा गेिा आहे की नाही आणण जर टीडीआर दििा गेिा आहे िर 
ि ेऐम्टी का करुन दिि ेगिेे नाही त्याची जबाबिारी त्याांच्याकडून घ्या आणण त्या ऑकफससािा मी िर 
साांगणार की बडिफा  करा साहेब. त्याांनी असे जर पामिकेचे नकुसान केिे आहे िर त्याांना बडिफा  करायची 
मी मागणी करि ेसाहेब. तिसरा जो ववषय आहे, आिाच िोन दिवसा आधी वप ांपळे मॅडम आपल्याकडहेी 
आधी होि ेआणण त्याांच्यावर जो हल्िा झािा साहेब फेरीवािाचा ववषय ह्या िहरािा भयांकर िाण िेि 
आहे. म्हणजे ि ेफेरीवािे र्इिे यायचे आणण आिा मिा कळािे आहे की जे रजजस्टर आहे त्याििे तनम्म े
िर आऊट साईडसा आहेि. आणण आपिे महासभेिा धोरण ठरिेिे आहे त्याच े वास्िव्याचे काही पॉईंट 
आपण ठरवविे होि े हे सगळे पॉईंट कम्प्िाय केिे िरच त्याांना सटीकफकेट द्यायचे आहे िरच 
आपल्याकडून त्याांना प्रमाणणि करायचे आहे. ि ेबाजिुा ठेऊन बाहेरचे फेरीवािे प्रमाणणि िरी कसे झािे 
त्याची साहेब चौकिी करा. आणण जे नगरसेवक खुप जोरा जोराने बोिि होि ेकी फेरीवािे हटवा, फेरीवािे 
हटवा त्याांनी आिा जोराने आवाज काढा की एखाद्या अगधकाऱयावर जर हल्िा होि आहे िर काय 
करायचे, साहेब एखािा अगधकारी उद्या र्इिुन जाणार नाही फेरीवाल्यािा हटवायिा. मी परि आपल्यािा 
ववनांिी करणार की िमु्ही िवकराि िवकर त्या फेरीवाल्याांचा एक तनयम ठरवा त्या फेरीवाल्याांना 
िाईसन्स द्या आणण बाककच्या फेरीवाल्याांना हकिवनू िावा. पादहजे िर पोमिस प्रिासनाकडून डबि टीबि 
साहेब िमु्ही फोसा घ्या. एकाही अगधकाऱयावर हल्िा होिा कामानये. आणण आपण सगळे त्याांच्या पादठिी 
उभे रहायचे आहे. जेव्हा त्या फेरीवाल्याांच े तनमुािन करणार पण आपल्या िहराचा हा िाण कमी करा. 
चौिा ववषय साहेब, जवे्हा जेव्हा अतिक्रमण आपण हटवायिा जािो िवे्हा करळि े की तििे काय 
अतिक्रमण एका दिवसाि झािेिे नाही रािोराि झािेिे नाही. मग त्या प्रभाग ऑकफसरिाही त्यासाठी 
आणण तििि ेनगरसेवकाांनाही त्यासाठी िोिी ठरवा साहेब. त्याांच्या प्रभागामध्ये असे जर अतिक्रमण होि 
आहे............ 
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या जैन मॅडम, वॉडामध्ये होि ेत्यावेळेिा िोडक कारवाई चार वेळा झािी. प्रिासनाच े
काम नाही का तिि ेकां म्पाऊां ड मारुन घ्यायचे. िमु्ही नगरसेवकाांना कसे िोषी ठरविा? िमु्ही नगरसेवकाांना 
असे िोषी ठरव ूिकि नाही.  
गगिा जैन :- 
 मॅडम, परसनिी घेऊ नका.  
मा. मा. महापौर :- 
 जजिे िोडक कारवाई झािी िो प्रभाग माझा आहे.  
गगिा जैन :- 
 महापौर मॅडम मी परसनिी बोिि नाही. फक्ि ह्या िोडक कारवाई बद्दि बोिि नाही मी पणुा 
िहरासाठी बोिि आहे की जजिे जजि ेअसे अतिक्रमण होि ेतिि ेसगळ्याि पदहिा ऑकफसरिा िोषी करा. 
सगळ्याि पदहिा माझ ेि ेआहे प्िीज आपण माझे ऐकून घ्या.  
मा. मा. महापौर :- 
 जैन मॅडम काय होि ेनगरसेवक र्इिे प्रिासनािा साांगि असिाि अगधकाऱयाांना साांगि असिाि, 
िेटर िेि असिाि, पत्रकार महोिय िेटर िेि असिाि, परांि ुप्रिासनाचे प्रभाग अगधकारी एवढा हिगजी 
पणा करिाि जवे्हा एखािी ववट िाविी जाि ेबाांधकामासाठी त्या ववटावर िराचे िर िागिाि मभांि बाांधिी 
जाि े मभ ांिी नांिर चाळ होि ेआणण एखािी त्रबल्डीांग होि असेि िोपयिं प्रभाग अगधकाऱयाि दिस ु नये 
प्रभाग अगधकारी वॉडााि करिो काय? आणण त्याांचा िोष आपण नगरसेवकाांना द्यायचा. नगरसेवकाांच्या 
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पत्राांना खैराची टोपी िाखविाि. आज माझ ेम्हणणे हे आहे मॅडम की मी जर प्रभाग अगधकाऱयाांना अहवाि 
मागगििा त्याांनी िो अहवाि दििा नाही एवढी मस्िी. 
गगिा जैन :- 
 मॅडम त्या अगधकाऱयाांना िगेच सस्पेड करा. माझे साांगणेच िचे आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 हे जे िखुणे आहे हे एकाचे नाही सवा नगरसेवकाांचे आहे. त्याच्या बद्दि आज हे झािेच पादहजे.  
गगिा जैन :- 
 त्या त्या नगरसेवकाांनी राईटीांगमध्ये त्याांना दििे आहे की आमच्याकड े हे अतिक्रमण झाि ेआहे 
आणण िमु्ही हटवा आणण जर ि ेहटविे नाही िर त्याांना िोषी करार िेऊन सस्पेंड करा. नगरसेवक जागकृ 
आहेि पण अगधकारी जागकृ नाहीि िर िमु्ही ही कायावाही करायिा िावा साहेब. िमु्ही नगरसेवकाांच े
िेटर घ्या साहेब का घेि नाही िेटर घ्या आणण त्याांना पोच द्या जणेेकरुन ि ेउद्या सात्रबि करु िकणार 
की आम्ही उद्या िेटर दििेिे अगधकाऱयाने हिगजी पणा केिा आहे. आणण त्यािा सस्पेड करा. पण ज े
कोणी िोषी असिीि त्याांच्यावर कारवाई झािीच पादहजे यामिाची मी आहे साहेब. फेरीवाल्याांचा प्रश्न 
सोडवा, अतिक्रमणचा प्रश्न सोडवा जो िहराचे मोठे प्रिषुन आहे साहेब. साहेब जप्िज जुनी त्रबल्डीांगचा ज े
मी साांगगििे आहे फक्ि आणण फक्ि स्रक्चरि ऑडडट घेऊन त्याांना परममिन द्या आणण त्याांच्यावर 
िाविेिी फी आणण त्याांच्यावर िाविेिे डडपॉझीट रद्द करा. धांन्यवाि साहेब, धांन्यवाि महापौर मॅडम. 
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य जयेि भोईरजी िमु्ही बोिा. 
जयेि भोईर :- 
 नमष्कार मॅडम, मी २०/०८/२०२१ िा मौजे सव्हे नां. २०५ (२) चा ३ सभुी हॉटेि आहे आमच्या 
वॉडाामध्ये त्या सांिभााि वारांवार िक्रार करिोय आणण स्मरणपत्र पण भरपरु दििी आणण २०/०८/२०२१ िा 
मी उपायकु्िाांना पत्र पण दििे की साहेब याच्यावर कारवाई झािी नाही िर मी आपल्या कॅत्रबनच्या बाहेर 
बसेि आणण आज िी पररजस्ििी आणिी. मी त्याांच्या कॅत्रबनच्या बाहेरच बसिो आहे, परांि ुि ेमिा उत्िर 
िेऊ िकिे नाही की आम्ही िोन दिवसाि करिो की चार दिवसाि करिो. असे आमच्या पत्राांना आमच्याच 
नावाने नांिर बोंबाबोंब नगरसेवकाांची हािममळवणी असि ेअिी हािममळवणी कगधच नसि ेआमची. िर 
याच्यावर आयकु्ि साहेब कधी कारवाई हाईि ही मिा त्याांनी िेखी द्यावी.  
मा. मा. महापौर :- 
 आयकु्ि साहेब सगळ्याांना नांिर खुिासा िेिीि. सन्मा. सिस्य जयेि भाऊ आपल्यािा महासभा 
पढेु ववषयावरिी पण यायचे आहे त्यामळेु आपिे फक्ि मदु्देच माांडा आणण त्या सगळ्याांवरिी प्रभाग 
अगधकारी ककां वा आयकु्ि ककां वा सांबांगधि उपायकु्त्  खुिासा िेिीि. अमजि िखेजी िमु्ही बोिा.  
अमजि िखे :- 
 महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोििो, महापौर मॅडम मी आिा ह्या सभेमध्ये खािी िोन ववषया 
बद्दि बोि ूर्इच्छीिो एक जो फेरीवािाचा ववषय आहे िो खुप गांभीर ववषय आहे आणण त्याच्यामध्ये माझी 
एक सचुना आहे की जे फेरीवािे आहेि त्याांचे सवांचे आधार काडा, रॅिन काडा, पॅन काडा, हे सवा चेक 
करण्याि यावे. हे ममरा भाईंिरचे स्िातनक िोक आहेि की बाहेरची िोक आहेि. कारण स्िातनक िोकाांना 
खुप बेरोजगारी आिेिी आहे. आणण बाहेरचे िोक काही अगधकाऱयाांना मॅनेज ककां वा कोणािा मॅनेज करुन 
बाहेरच्या िोकाांनी िाांड माांडिेिा आहे. ज्या अगधकाऱयावरिी हल्िा झािा स्िातनक भमुमपत्र असि ेिर ि े
सवा कायाक्रम बघनु काम करिाि. म्हणून त्या सवांची पडिाळणी करण्याि यावी. जे फेरीवािे आहेि त्या 
सवांचे आधार काडा, पॅन काडा चेक करण्याि यावे.  
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मा. मा. महापौर :-  
 महासभेिा फेरीवाल्याांचा आज ववषय आहे त्या ववषयावरिी िमु्ही बोिा. फक्ि अनगधकृि 
बाांधकाम अतिक्रमण ककां वा ह्या िक्षवेधीवर कोणािा बोिायचे असेि िर बोिा.   
अमजि िखे :- 
 महापौर मॅडम, अनगधकृि बाांधकाम िोडल्या नांिर महानगरपामिकेने जो बोडा िाविा िो आज एक 
िोन दिवसाि िाविा िर पदहिा का िाविा नव्हिा? पदहिा जो अगधकारी होिा त्याच्यावरिी गनु्हा 
िाखि होणार ककां वा एवढे िोकाांचे जे घर उद्वस्ि झािी त्याच्याकडून काही पॅनल्टी घेणार का आपण? 
त्या अगधकाऱयाचे मी साांगि आहे. ज्यावेळी आपल्या नगरपामिकेची िी जागा झािी त्यावेळी झाल्या 
बरोबर का पढुची आठवड्याि मदहन्याि का कारवाई केिी नाही आज का तििे बोडा िावण्याि आिा 
आणण आज िोकाांना साांगण्याि आिे की महानगरपामिकेची जागा आहे. एकाने साांगगििे १९९२ पासनु 
माझ्याकड े टॅक्स पाविी आहे िर १९९२ पासनु ि े२०२१ एवढ्या वषााि कधीच त्याांना तििे बोडा िाविा 
आिे नाही? िोकाांना साांगिा आिे नाही की ही नगरपामिकेची जागा आहे. तिकडच्या पदहिा 
अगधकाऱयाांवरिी कारवाई झािीच पादहजे. जणेे करुन र्इिर गरीबाांचे कधी असे नकुसाण होणार नाही.  
मा. मा. महापौर :- 
 खरी गोष्ट आहे. सन्मा. सिस्य अतनि भोसिेजी बोिा.  
अतनि भोसिे :- 
 महापौर मॅडम, आपल्या परवानगीने बोििो आरक्षण क्र.३६४ यादठकाणी मा. कममश्नराांनी जी 
कारवाई केिी आहे त्या कारवाईच्या सांिभाामध्ये मा. कममश्नराांना मिा ववचारायचे आहे की २०१९ िा ममरा 
भाईंिर महापामिकेच्या नावाने सािबारा झािा पण सिर आरक्षणामध्ये २०१८ मध्ये कममि कमी ४० 
महानगरपामिकेने टॅक्स िाविेिा आहे. त्यादठकाणी िाईट पण िाविेिे आहेि. त्यादठकाणी २०१७ ि े
२०१८ मध्ये त्यादठकाणी कोटाामध्ये स्टे आहे. कोटाामध्ये आिा पण जवळ जवळ अनेक दठकाणी स्टे आहे. 
मा. कममश्नर साहेबाांनी खिुासा करावा की त्यादठकाणी कोटा मॅटर असिाना आरक्षण आपण ज ेिाब्याि 
घेिो िाब्याि घेण्याचा अगोिर त्या जागेमध्ये जर अनगधकृि बाांधकाम असिीि त्यादठकाणी रदहवािी 
असिीि िी जागा आपण सािबारा होण्याचा अगोिर त्यािा डडसस्पझिेन करुन घ्यायिा पादहजे. ि े
डडस्पझेिन झाल्याच्या नांिर करायिा पादहजे. त्याच आरक्षणमध्ये १९९७, १९९८, १९९२, १९९५, असे काही 
कागिपत्र आहेि. आणण कोटा मॅटर असिाना त्याची िहातनिा न करिा हा एकमेव ववकास ववकासाच्या 
नावावर एकिर जनििेा िक आहे की फक्ि हे एखाद्या व्यक्िीिा ककां वा त्रबल्डरिा कोटा मॅटर असिाना 
टीडीआर ममळवनू िेण्यासाठी फक्ि हा उपक्रम केिा जािोय का अिी िोकाांमध्ये िांका आहे. िर याचा मा. 
कममश्नर साहेबाांनी खिुासा करावा अिी वव ांनिी आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे. सन्मा. सिस्य िौिि गजरे साहेब बोिा.  
िौिि गजरे :- 
 मॅडम सांधी दिल्या बद्दि धांन्यवाि, ह्या ज्या प्रभाग अगधकाऱयाांची मनमाणी चाि ुआहे त्याच्यावर 
कुठेिरी बे्रक िागिा पादहजे. करण र्इांजजतनयर आहेि त्याांचा १०० ि े ३०० रुपये रेट आहे कुठिीही 
परवानगी िेण्याच्या अगोिर हा माझा आरोप आहे. आणण प्रभाग अगधकाऱयाांना आयकु्ि साहेबाांनी पण िचे 
स्पष्टीकरण दििे होि ेकी ह्याची िहातनिा करुन याच्यावर काही िरी उत्िर द्या िहेी िेि नाही. जैन 
मॅडमने साांगगििे सगळ्याांनी हममपत्र दििेिे आहेि आणण प्रत्येक वेळा िेऊनही त्याचे उत्िर दिि ेजाि 
नाही. कुठ्याही अगधकारी कुठल्याही डडपाटामेंटचे उत्िर कधीही नगरसेवकाांना िेि नाहीि. का िेि नाहीि? 
िोंड बघनु त्याची उत्िरे बरोबर िेिाि ज्याांना द्यायच ेनाही त्याांना िोंड ेबघनु बरोबर उत्िरे दििे जािाि 
बाककां ना िेि नाहीि. आणण हे जे १०० आणण ३०० रुपयाचे स्पष्टीकरण आहे महापौर मॅडम मी िमुच्या 
समोर ज्याांनी दििेिे आहेि त्याांना उभे केिे होि ेआणण िमु्ही ि ेऐकिेिेही आहे. त्याचेही स्पष्टीकरण 
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िमुच्या समोर झािेिे आहे. आणण प्रभाग सममिी सभापिी जे ६ आहेि त्याांचे उत्िर कधी प्रभाग 
अगधकारी ऐकिाि का मिा साांगा. आमच्या प्रभाग क्र.४ च्या अगधकाऱयाांनी मनमानी िावनू ठेविेिी आहे. 
कोणाची किीही िोडक कारवाई करिाि. त्याांना काही ब्रेकच नाही ि ेअगधकारी म्हणजे सभापिी काय 
म्हणिाि महापौर काय म्हणिाि, वररष्ठ अगधकारी काय म्हणिाि त्याांना काहीही उत्िरे दििी जाि नाही. 
पण ह्याांनी आपिी कधी मनमानी बांि करायची हे आम्हािा साांगा. आणण नगरसेवक असिाि त्याांचा काही 
अिा आहे की नाही? सभागहृमध्ये नाही िर नगरपामिकेमध्ये नगरसेवक म्हणज ेकाय ह्याच ेस्पष्टीकरण 
मिा ममळावे. प्रभाग अगधकाऱया समोर एखािा नगरसेवक जािो िर त्यािा उत्िर कधीच चाांगल्या प्रकारे 
ममळि नाही. त्याांना अिा प्रकारे उत्िर दििे जाि ेकी दठक आहे बघयुा काहीही करुया आणण जे ध्रुवककिोर 
पाटीिने साांगगििे की खरोखर याांचे हे आहेि त्याांना माझेही समिान आहे. पण याच्यावर नक्कीच प्रभाग 
अगधकाऱयाांवर कायावाही करावी आणण आमच्या प्रभाग क्र.४ च्या प्रभाग अगधकाऱयाची िाबडिोब राांन्सफर 
करण्याि यावी. आणण िोन्ही र्इांजजतनयच्याही बिल्या करण्याि याव्याि ही माझी मागणी आहे. 
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या तनिम ढवण मॅडम िमु्ही बोिा.  
तनिम ढवण :- 
 मा. महापौर मॅडमच्या परवानगीने िडे सांिभााि जो जैन मॅडमने ववषय माांडिा िर माझेही मि 
िचे आहे की नाहक गौर गरीब ग्रामपांचायि काळािीि िोकाांना कोणिाही चाजा न िाविा आिापयिं 
ज्याांचे जसे केिेिे आहे त्याांना नोंटीस वगरेै त्या पध्ििीचे रक्चरि ऑडडट करुन घेऊन ि े कायम 
करण्याि यावे ही ववनांिी आहे. िसुरा ववषय आहे अनगधकृि बाांधकामाचा आिापयिं सगळ्या सिस्याांनी 
चचाा केिेिीच आहे परांि ुज्या ज्या वेळी ज्याच्या वॉडााि बाांधकाम चाि ूहोि ेत्यावेळी नगरसेवक आपिी 
मादहिी त्या सांिभााि प्रभाग अगधकाऱयाांना िेिाि हे आिा आपण िेखीि स्पष्ट केिे आहे. परांि ुजर त्याच 
वेळी प्रभाग अगधकाऱयाांनी त्यावर कारवाई केिी नाही िर त्याच वेळी सगळ्याांनी एकत्रत्रि ररत्या ॲक्िन 
िवेढीच िवकर घेणे फार गरजेची आहे. कारण त्यानांिर आपल्या ह्या मारामारीमध्ये त्रबचारे गौरगरीब 
िोक त्याांची कुठूांब उध्वस्ि होिाि आणण ि े त्याांना वेठीस धरिे जाि.े आणण त्याांच्यािी खेळ खेळिा 
जािो. त्यामळेु कुठच्याही ह्या महानगरपामिकेच्या अांिगाि कुठचाही ववषय असेि िर त्या ववषयावर 
िाबडिोब ॲक्िन घेििी जावी जेणेकरुन गौर गरीब जनिा त्यामध्ये भरडिी जाणार नाही याची काळजी 
यापढेु प्रिासनाने घ्यावी ही माझी ववनांिी आहे. कारण जे आपल्याकड े िटुपुांजे पसेै असिाि स्वसि 
असिाि म्हणून िोक िी घरे घेिाि आणण नांिर िी रस्त्यावर येिाि म्हणज ेगौर गरीब िोकाांिी खेळ 
खेळिा जािो. बाकीचा जो आगिाक व्यवहार होिो ज ेकाही असेि त्यामध्ये सगळे समाधानी असिाि. पांरि ु
िवेटी रस्त्यावर येि ेिी गौरगरीब जनिा. त्यामळेु प्रिासनाने ह्या सांिभााि कठोर कारवाई करावी आणण 
जे टीडीआर सांिभााि बोििे गेिे आहे आजपयिं सगळ्या जागाांची टीडीआर घेऊन झािेिे आहेि 
त्यासांिभााि िेखीि एक चौकिी िावावी. जर टीडीआर दिि ेआहेि िर डबि त्याांना परि आपल्या जागा 
दिल्या जािाि म्हणजे प्रिासनाने धाममाक स्िळ असल्या सारखे कोणीही यावे कोणीही जाव ेसगळ्याांना 
वाटण्याि यावे हे सगळे प्रकार चाििे आहेि. याच्यावर अांकुि पणुाि: प्रिासनाचा असिा पादहजे. त्याच 
बरोबर स्िातनक नगरसेवकाांचा िेखीि अांकुि याच्यावर असिा पादहजे. याची काळजी सवांनी घेििी 
पादहजे. िसुरा ववषय फेरीवाल्याांचा आल्या नांिर मी त्या सांिभााि बोिेि धांन्यवाि मॅडम.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे. सन्मा. सिस्या प्रभाििाई पाटीि मॅडम बोिा.  
प्रभाि पाटीि :- 
 नमष्कार, ध्रुवककिोर पाटीिाांनी जी िक्षवेधी िाविी या िक्षवेधीच्या सांिभााि मॅडम मागच्या िोन 
टमा मध्ये मी िोन्ही वळेेिा िक्षवेधी आणल्या होत्या. प्रिासन ककिी त्याांना काय म्हणू मिा कळि नाही 
त्यावेळेिा जरुर उपायकु्ि, आयकु्ि वेगळे होि ेमहापौर वेगळे होि े परांि ु ववषय िोच राहीिा की काही 
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िोकाांनी िहरामध्ये जर आिा सव्हे केिा ह्या िक्षवेधीच्या अनषुांगाने िर असे कळेि िमु्हािा की ककत्िके 
िोकाांना त्याांच्या र्इमारिीांवर जरुर त्याांनी विेर िडे टाकिे आहेि. पण ५० टक्के िोकाांनी िमुची परवानगी 
पण घेििी नाही. आणण िवे्हाही प्रिासनाचे िक्ष नव्हि ेमात्र आज त्याांना किी काय जाग आिी मिा 
काही कळि नाही. मी हा ववषय पत्राने कळवविा होिा की काही िोक प्रामाणणक पणे विेर िडेची 
परवानगी घेिाि पण काही िोक घेि नाही कृपया याच्यावर िोकाांवर अन्याय होिो. म्हणजे जे प्रामाणणक 
पणे काम करिाि त्याांचा पसैा जािो आपण त्याांना वव ांग व्हाईज पसेै िाविेिे आहेि नसुि े५-६ हजार 
रुपये डडपॉझीट नव्हि ेिाविेिे िर वव ांग व्हाईज पसैे िाविेिे परममिन िेिाांना. पण प्रिासनाचे र्इिक्या 
वषाा नांिर सधु्िा त्या गोष्टीकड े िक्ष नव्हि.े आज िमु्ही सव्हे कराि आणण जरुर करावा. ज्याांनी 
प्रामाणणक पणे िमुच्याकड ेपसैा घेििा आहे त्याांचा पसैा त्याांच्याकड ेफुकटचा आिेिा नाही पण ज्याांनी 
पसेै भरिेिे नाहीि त्याचे प्रिासन काय वाकड ेकरणार आहे. िसुरी गोष्ट वेिर िडे टाकणे हे नवघर रोड, 
बीपी रोड, ह्या िोकाांची गरज आहे. त्या गरजेवर िमु्ही बोट ठेव ूिकि नाही माझी िमु्हािा स्पष्ट ववनांिी 
आहे प्रिासनाचा तनणाय काही असेि िरी िोकाांनी िो आपल्या गरजेपोटी घेििेिा आहे िोकाांना घर 
घ्यायिा नववन घर घ्यायिा परवडि नाही म्हणून त्याने वेिर िडेवर खचा केिा आहे. आपल्या सोयी 
सवुवधाांसाठी घराि गळि ेपाणी पाििेी पाििेी ठेविी जािाि वरचा प्िोअर असेिना सगळ्याि िवेटचा 
िर त्याांच्या घराि पाििेी टोप, बािटया ठेवनू पाणी दटपि असिाि िोक. र्इिकी भयान पररजस्ििी आहे 
नवघर रोड र्इमारिीांची. त्याांना बाांधकाम परवानग्या द्यायिा सधु्िा आपल्याकड े वेळ नाही. आणण ििी 
सवुवधा पण आपण केिेिी नाही. कधी ह्या िहराििा वाढीव एफ.एस.आय. ममळेि याच्याकड े सधु्िा 
आपण बघीििे नाही. आणण िरीही आपण त्याांनी टाकिेल्या वेिर िडेवर मात्र डोळा ठेवनू आहोि. िसुरी 
गोष्ट रादहिी की अनगधकृि बाांधकाम एकाही पत्रािा उत्िर िेि नाही मॅडम आपल्याकड ेपध्िि काय आहे 
मादहि आहे का, आयकु्ि साहेबाांिी मी ह्या ववषयावर बोििे होि ेत्याांच्या पी.ऐ. िी पण बोििे होि ेकी 
आपण आयकु्िाांच्या नावाने एखािे पत्र दििे की त्याांचा पी.ऐ. म्हणजे ि ेआयकु्ि साहेब करिाि असे मी 
म्हणि नाही पी.ऐ. िा किाांगचि अिा सचुना असिीि की त्याांचा पी.ऐ. आपल्यािा एक मस्ि मोबाईिवर 
ई-मेि पाठविो की िमुचे पत्र ह्या ह्या ववभागाकड ेवगा करण्याि आिेिे आहे. मॅडम िमु्हािा साांगि ेत्या 
ववभागाकड ेत्याची काय कारवाई झािी याचे जन्माि मिा उत्िर ममळािे नाही. मिा ह्या सेवेिा ३० वषा 
झािी. कधीही त्याचे सववस्िर उत्िर आपल्याकड ेयेि नाही. म्हणजे ि ेएखाद्या मेहून्याने मेहूनीिा पे्रम 
पत्र मिहावे िसा उद्योग आपल्या पामिकेि सरुु असिो. पनु्हा आपण ववचारायिा गेिो आयकु्िाांना की ि े
साांगिाि िमु्हािा त्या डडपाटामेंटिा आम्ही कळवविेिे आहे ि ेिमु्हािा उत्िर िेिीि उत्िर कधीही येि 
नाही. हे असे चाििे आहे की आांधळां िळिां आणण कृत्र पीठ खािां ही िळुमििास म्हात्रेंची पनु्हा एकिा 
आठवण येि े ि े पामिकेच े खुप अनभुवी नगरसेवक होि.े िर ह्या ज्या सगळ्या घटना आहेि ह्या 
घटनाांकड ेगाभीयााने बघण्याची गरज आहे. आणण विेर िडेिा मी िर िमु्हािा साांगि ेकी वेिर िडेवर 
कारवाई होऊच िकि नाही. कारण िो िोकाांनी स्व:ििा वाचववण्यासाठी केिेिा केवविवाना प्रयत्न आहे. 
धांन्यवाि.    
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या ररटा िहा मॅडम िमु्ही बोिा.  
ररटा िहा :- 
 मॅडम आिा जे पत्रा िडे, स्टॅत्रबिीटी सटीकफकेट , आणण त्रबल्डीांग ररपेरीांग, आणण अनगधकृि 
बाांधकाम असे चार ववषय चाििे आहेि. ममही अनगधकृि बाांधकामा बद्दि मी ककिी पत्र टाकिेिे आहेि 
प्रभाि पाटीि िाईने बरोबर साांगगििे की ज्या नगरसेवक अनगधकृि बाांधकामा बद्दि पत्र टाकिाि त्याांना 
आयकु्ि िािनामधुन एक ई-मेि येि ेकी िमुच्या पत्राचे आम्ही अमकु अमकु दठकाणी वगा केिेिे आहे 
आणण तििे कारवाई होणार. आपण त्या ववभागािा जावनू प्रभाग अगधकारी ककां वा अतिकक्रमण ववभाग ि े
जे मखुीया आहे गायकवाड साहेब, नरेंद्र चव्हाण त्याांनाही आम्ही जावनू भेटिो ि ेअमकु अमकु िोकाांची 
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नावे घेिाि की ि ेकस ेकरिा येि नाही होि नाही ि ेहोणार नाही अिी उत्िरे नगरसेवकाांना भेटिाि. 
कुठिाही ररटनामध्ये जवाब भेटि नाही मॅडम. आणण आिा गगिा जैन मॅडम बोििे की नगरसेवकाांनी हे 
करायिा पादहजे नगरसेवक िर वेळोवेळी पत्रव्यवहार करिाि आम्ही त्याची ववचारपसु करिो परांि ु
प्रिासनाकड े आपल्यािा फक्ि एक ई-मेि भेटि े अनगधकृि बाांधकामाचा ववरोधाि. असे काही त्रबल्डर 
आहेि भाईंिर वेस्टमध्ये त्या त्रबल्डीांग बाांधल्या आहेि त्या त्रबल्डीांगमध्ये बाांधिेिा अनगधकृि बाांधकामाची 
आम्ही कां म्पिेंड केिेिी आहे. ररटनामध्ये कारण त्या त्रबल्डरचे कम्पिेंड केििेे आहे त्याबद्दि आम्हािा 
असे उत्िर भेटिाि की अमकु अमकुचा आम्हािा असे आहे िसे आहे आम्हािा याचे हे आहे िर प्रिासन 
कोणा एकाचे ऐकून त्यावर कारवाई करणार नाही त्रबल्डर िोकाांनवर अिी गौर गरीब जनिा त्याांना 
फसवणारी िोक असिाि मनोज चव्हाणचे नाव ह्या कािी गावाच्या याच्यामध्ये त्रबल्डरचे नाव आिेिे 
आहे मनोज चव्हाण नावाच्या माणसाने सिर चाळ बाांधिी होिी आणण िोकाांना फसविे होि ेिाखो रुपये 
िोकाांच ेगेििेिे आहेि त्या माणसाने. प्रिासनाने मनोज चव्हाण नावाचा जो व्यक्िी आहे त्याच्यावर काय 
एफ.आय.आर. िााँच केिी का? जेवढे प्रभाग अगधकारी १९९२ पासनु आिापयिं जेवढे झोपड्या झाल्या 
आहेि त्यािा जवाबिार िवेढे प्रभाग अगधकारी आहेि. त्याच्यावर प्रिासनाने एफ.आय.आर. करायचे मन 
बनवविेिे आहे का? नाही बनवविे फक्ि िांड फक्ि पजब्िकिा द्यायचे. आणण जेव्हा काही झािे िर ि े
सवा राजकीय िोकाांवर ि ेहाांडा फोडायचा. हे योग्य नाही मॅडम. भाईंिर वेस्टिा बावजजनािय समोर जी 
त्रबल्डीांग बाांधि ेतििे स्टीि कव्हर झािेिे आहे. डडमाटा कड ेएवढा मोठा त्रबल्डर आहे फायर त्रब्रगेडची गाडी 
कफरु िकि नाही िरी पण त्यािा ओसी िेण्याि आिी आहे. मग कोणी पसैे घेििे कोणी काय सेटीांग 
केिी हे सवा कसे काय झािे. गौरगरीब जनििेा र्इकडचा कोणी भमुाकफया असिो गौरगरीब जनििेा हे 
मादहि नाही हा कुठल्या आरक्षणाखािीि जममन आहे आणण कोणाची जममन आहे तििे ि ेचाळ बाांधिाि 
िोक ७ िाख ८ िाख मध्ये आम्ही ऐकिे ि ेसवा आणण खरेिी करिाि. िवेटी िी आरक्षणाची जागा आहे 
आणण प्रिासनाने घाई गिीमध्ये तििे कारवाई केिी. र्इिे िहेी वाचिे नाही की महाराष्र िासनाचा जीआर 
आहे की २०११ पवुीचे जे काही बाांधकामे आहेि त्याांना रेग्यिुराईज करायची परांि ु १९९२ आणण १९९४ 
पासनु राहणारे िोकाांनी आिा ि े िोक त्रबचारे पेपर त्याांचे ॲग्रीमेंट वगरेै पेपर घेऊन कफरिाि पण 
आरक्षणाच्या जागेवर ॲग्रीमेंट झाि ेकसे? ववकिे कसे आणण तििे बसि ेकसे एका दिवसाने हे काम होि 
नाही मॅडम याच्यावर कारवाई करुन प्रिासन मोकळे झािे आहे ककिी िोकाांवर ककिी प्रभाग अगधकाऱयाांवर 
मनोज चव्हाणवर एफ.आय.आर. झािी का मॅडम त्याचा जवाब आयकु्ि साहेबाांना द्यावा िागेि. आणण 
आम्ही जे पत्र अनगधकृि बाांधकामा अांिगाि टाकिेिे आहेि त्या त्रबल्डरवर ि ेकारवाई करणार आहेि की 
काही मोठे वररष्ठ राजककय िोकाांची नाव घेऊन त्याांना सावरणार आहेि. पत्रा िडे बद्दि मी आमच्या 
प्रभाग अगधकारीकड ेएक पत्र टाकिे आहे की हे पत्रा िडेचे एवढे काय काय ठराव झािेिे आहेि मॅडम 
िमु्ही घाई गिीने नोंटीिी पाठविाि ि े चुकीच े आहे. स्रक्चरि ऑडडट साठी जी नोंटीस पाठविी 
त्याच्यामध्ये नमिु केिे होि ेकी आम्ही जागेवर जावनू सव्हे केिा िमुचे त्रबम कॉिम खराब झािेिा आहे 
असे झािेिे आहे हे पाच वषाापवुी ज्या प्रभाग अगधकाऱयाने नोंटीस बनवविी होिी त्याच नोंटीसची कॉपी 
पेस्ट केिी. आणण भाईंिर वेस्टचा सवा त्रबल्डीांगमध्ये पाठवनू दििी. पाच वषाामध्ये काही त्रबल्डीांगने 
स्रक्चरि ऑडडट केिा त्याांच्या त्रबल्डीांग ररपेरीांग केल्या आणण िरीही सधु्िा त्याांना सेम नोंटीस पाठविी 
म्हणजे प्रभाग अगधकारी ऐसी कॅत्रबनमध्ये बसनु फक्ि मागच्या ज्या नोंटीस ियार झाल्या त्याचे कॉपी 
पेस्ट करुन िोकाांना पाठवनू िेिाि. मग अिा प्रभाग अगधकाऱयाांवर िमु्ही प्रिासन काय कारवाई करणार 
आहेि. फक्ि त्याांनी कॅत्रबनमध्ये बसायचे आणण फक्ि नोंटीिी पाठवायचे काम त्याांचे रादहिेिे आहे. 
मिवसेना गल्िीकड ेमहेि नगाजी सोसायटी पडिी तििे गणपिीचे मोठे मोठे मांडप बाांधिेिे आहेि तिि े
मोठे ररपेअरीांगचे हे टाकिेि ेआहे त्याची परवानगी घेििी की नाही त्या राकेििा मी फोन करुन ववचारि े
िर मिा बोििो परवानगीचे पेपर ियार आहेि पांरि ुघ्यायिा कोणी आिे नाही पण तििे मांडप सरुु झािे 
काम सरुु झािे आहे आिा त्याच्यामध्ये २ हजार क्वेअर कफट बाांधिे असेि िर तििे अडीचि े फुट 
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िाखविाि. असे ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचे प्रिासनाचा रेव्हेन्य ु बढुवविाि िोक. अिा िोकाांना 
प्रिासन सस्पेड करणार आहे का साहेब? याचाही जवाब पादहजे. फक्ि नगरसेवक बिनाम होणार का? 
नगरसेवक पत्र टाकणार आणण पत्र टाकून ि े मोकळे होणार परांि ु पत्र टाकल्यावर त्याच्यावर कारवाई 
करायचे काम प्रिासनाचे आहे. स्रक्चरि ऑडडट बद्दि काय साांगगििे त्याची जी मिस्ट आहे ि ेसवा ज्या 
िमु्ही नोंटीस पाठविाि ि े स्रक्चर ऑडडटची मिस्ट िमु्ही सवा त्रबल्डीांगिा पाठवायच े काम प्रभाग 
अगधकाऱयाच ेआहे ि ेआम्हािा मागावे िागि ेिहेी आम्हािा जबरिस्िीने घ्यावे िागि.े िसुरी त्रबल्डीांग 
ररपेअरीांग करिाना प्रभाग अगधकाऱयाने काही त्रबल्डीांगवर त्याांचे सामान जप्ि केिे आहे काम करणाऱया 
कााँरॅक्टरवर एफ.आय.आर. गनु्हा िाखि केिेिा आहे. ह्यािा कोण जबाबिार  त्याांना कोण सोडवणार 
प्रिासन अिा गिीने आणण असे वाटि े प्रिासन र्इकड े नाही राजेिाही चाििेिी आहे र्इकड े ममरा 
भाईंिरमध्ये आिा तनगळीि झािेिे आहे साहेब. अिा सवा कारवाई िमु्ही बांि करुन कायिेमिर कारवाई 
म्हणज ेडय ुप्रोमसजर ऑफ िॉ फॉिप करुन िमु्ही कारवाई करा सवा नगरसेवक िमुच्या बरोबर आहेि 
अिी मी िमु्हािा हमी िेि.े धांन्यचाि.  
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्याांना ववनांिी आहे की अजुन पण भरपरु सिस्याांना बोिायचे आहे. आपण आपिी मदु्द े
िोडक्याि माांडा म्हणजे जणेे करुन आपल्यािा र्इिर ववषयावरिी पण चचाा करायची आहे. सन्मा. सिस्य 
रोदहिास काका िमु्ही बोिा.  
रोदहिास पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, आजचा जो ववषय आहे ह्या िहराच्या ष्ष्रीने अतिमहत्वाचा ववषय आहे. आपण 
महापौर आहाि महापौर म्हणून सांपणुा िहर आपल्यािा कोणत्याही पक्षाचे महापौर म्हणून िमु्हािा कोणी 
माणि नाहीि. ह्या िहराच्या प्रिम नागरीक याांच्या कॅत्रबनमध्ये गेल्यावर त्याांचे नाांव घेिल्या नांिर 
त्याांच्या समोर रादहल्या नांिर त्याांचे ििान घेिल्या नांिर िोकाांना असे वाटिेच पादहजे आणण िसे वाटि े
असे आम्हािा वाटि.े पण ि ेवाटू नये अिी पररजस्ििी तनमााण होि चाििेिी आहे याच्या बद्दि आम्हािा 
खांि आहे. आणण म्हणून मी आज बोिण्याचा प्रयत्न करिो की महापामिकेच्या प्रिासना िफे चाििेिे 
कामकाज हे कामकाज ज्या पध्ििीने कामकाज चािि े आयकु्ि साहेब िमु्ही ऐकून घ्या की ह्या 
कामकाजाची िमु्हािा स्व:ििा मागे वळून बघण्याची गरज आहे. गरज एवढयासाठी आहे की कोववडच्या 
पररजस्ििीमध्ये सांपणुा जग िेि राज्य जजल्हा ममरा भाईंिर महानगरपामिका प्रत्येक कुटूांब िकिे असिाना 
आपण हे जे काही तनणाय घेि आहाि हे तनणाय ऐकायिा जरी असे वाटि असिे की आम्ही जनिचे्या 
दहिासाठी घेििे असेि िर ही वेळ नक्की नाही र्इिुन मी सरुुवाि करिो. आणण त्याच्यावर अनेक 
सिस्याांनी आिा भमुमका माांडल्या मळेु मी फार मोठे भाषन करणार नाही पण आयकु्ि साहेब िमुच्यासाठी 
मी बोििोय की ह्या महापामिकेमध्ये आपल्या सारखे किाव्य िक्ष अनेक अगधकारी आिे आणण आम्हािा 
जेवढी साि िेिा  येईि आम्ही सत्ििे होिो सत्ििे नव्हिो त्यावेळी आम्ही साि दििी त्याांचे मागाििान 
घेििे आम्हािा असे काही वाटिे की सचुना करायची आहेि ि ेआम्ही पे्रमपत्र म्हणून एक सोडून आम्ही 
अणेक पे्रमपत्र िेि रादहिो. आणण आजही िेि आहोि. उद्याही िेणार. िमुच्याकडहेी आम्ही पे्रमपत्र िेिो 
िमु्ही ववचार केिा िर आम्हािा आनांि वाटि ेनाही ववचार केिा िर फार ि:ुख वाटि नाही. आम्हािा असे 
वाटि ेकी िसुरा ववषय िेऊया पण आजचा जो ववषय आहे आयकु्ि महोिय, मिा असे िमुच्या बद्दिच 
असे वाटि आहे की हे सगळेच तनणाय िमु्ही घेिाि की नाही घेिाि माझ्या मनाि िांका यायिा िागिी 
आहे. कारण आपल्या सारखेच अगधकारी आिे असिाि अन्य अगधकाऱयाांनी दििेल्या चुकीच्या मादहिीवर 
आयकु्िाने तनणाय घेििे आणण चाांगिे अनभुवी किाव्य िक्ष, आयकु्ि सधु्िा ह्या िहरािनु बिनाम होऊन 
गेिे साहेब. हे मी टोकाच े वगरेै मी वारांवार मी वेळ नाही घ्याचे म्हणून मी बोििो माझ्या मनािीि 
भावना पनु्हा आमचे बोिण्याचे गचांिन करा सिस्याांच्या पक्षाचा ववषयच नाही कोणिा पक्षाचा सिस्य 
बोििो हा ववषय नाही मी भारिीय जनिा पाटीचा सिस्य आहे हे खरे आहे वषाानवुषााचे खरे आहे. पण 
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आज जे चाििे आहे कोववडच्या पररजस्ििीि वेिर िडेची नोंटीस िमु्ही काढिी माझ्या हािाि ममळाल्या 
नांिर मी िमुच्यािी बोि ू र्इच्छीिो सन्मा. सिस्याांनी साांगगििे की चेअरमन सेके्रटरीचा छळ होि आहे 
मिा िमु्ही साांगगििे काका छळ िब्ि मिहून काढा आम्ही िमुची र्इज्जि केिी आम्ही सगळे पनु्हा 
कामािा सरुुवाि करणार असे बरे वाटि ेअसा मी िब्ि वापरिा ही खरी गोष् ट आहे साहेब. वेिर िडेसाठी 
आम्ही कॉन्सीमि ांग केिेिे आहे वषाानवुषा कॉन्सीमि ांग केिेिे आहे. ज्या सोसायटीमध्ये एकिर सोसायटीच 
बनि नव्हिी सोसायटी पडिी िर चअेरमेन सेक्यरुीटीकड े कोणी िाि िावि नव्हि.े पसेै गोळा करा 
सोसायटीि आम्ही जावनू साांगगििे वेिर िडेसाठी पसैा गोळा करा, आणण ज्या ज्या दठकाणी वेिर िडे 
साहेब बनिी त्यादठकाणी त्रबल्डीांग उभ्या आहेि, उभ्या दिसिाि. ज्या दठकाणी त्रबल्डीांगवर वेिर िडे नाही 
बनिी त्या काही धोकािायक म्हणून कोसळल्या त्या आज बनल्या नाहीि. सोसायटीचे टायटि जक्ियर 
होि नाही साहेब. िमुचेही आमचे कसे काम आहे िसे आपिेही आयकु्ि म्हणून काम असिे पादहजे की 
ह्या त्रबल्डीांग उभ्या रादहल्या पादहजेि त्याांना प्रोटेक्िन दििे पादहजे. कारण तनयमानसुार वाढीव 
एफ.एस.आय. वापरल्या मळेु कोणत्याही परि त्रबल्डीांग बनि नाही ही वस्िजुस्ििी आहे. आणण 
त्याच्यासाठी सांरक्षणासाठी बनवविेिे वेिर िडे आपिा ममत्र ह्या सभागहृाि साांगिो एवढे करोडो रुपये 
कोणी िरी येवनू महापामिकेिा िटूुन जािो त्यापेक्षा सवा सामान्यािा न्याय िेण्यासाठी महापौर मॅडम होय 
म्हणिीि साहेब िमु्ही प्रस्िाव द्या त्या वेिरिडेचा एकही रुपया न घेिा कोणिाही िमु्हािा पादहजे असे 
वाटि े की ि े कागिावर यायिा पादहजे िर त्याांना त्रबना िलु्क त्याांना िी परवानगी द्या की िमुच े
वेिरिडेची आम्ही नोंि केिेिी आहे वेिरिडे आहे म्हणून आणण ज्याांनी नाही बनविे आयकु्ि साहेब 
आम्ही िर जीव िोडून ववनांिी करिो की बनवा बनवा म्हणून िमु्हीही ि े सकुा िर काढा की िमुच्या 
त्रबल्डीांगिा १० वषा होऊन गेिे त्यावर वेिरिडे दिसि नाही ि ेवेिरिडे िमु्ही िावा अिी आमची आग्रहाची 
ववनांिी आहे कोणी चेअरमन सेके्रटरीने त्या पिैािा मांजुरी दििी आहे त्या ठरावाची िमु्ही कॉपी मागगििी 
साहेब िक्य आहेका हे? नाही िक्य ि े उगाळून िोकाांना आम्ही पढुचे बोििोना सत्िाधारी पक्षाच्या 
ववरुध्ि हे कामकाज होि आहे असे माझे स्पष्ट मि आहे. िोकाांमध्ये मेसेज चाििेिा आहे महापौर मॅडम 
काय करिाि, उपमहापौर काय करिाि, सभागहृनेिा काय करिाि, स्िायी सभापिी काय करिाि, 
नगरसेवक काय करिाि पक्षाचे ६० नगरसेवक असिाना उत्िर िेऊ िकि नाही अिी पररजस्ििी साहेब 
तनमााण केिी. आमची िमु्हािा ववनांिी आहे की असिे ववषय िमु्ही घेऊ नका. साहेब िमु्ही अनगधकृि 
बाांधकामावर कारवाई केिी अनेक नगरसेवकाांनी मी कुठेच िमु्हािा िेखी पत्र दििेिे नाही हेही मी साांगिो. 
मी नगरसेवक झाल्या पासनु र्इिे अनगधकृि बाांधकाम आहे असे पत्र दििे नाही चुक की बरोबर हे सोडून 
द्या पण ज्याांनी दििे आहे त्याांची पण व्हायिा पादहजे साहेब. महापामिकेची जी प्रॉपटी आहे िी 
महापामिकेची प्रॉपटी वॉर कस्टोडडयम म्हणून िमु्ही िी साांभाळायची िमुची जबाबिारी आहे. िमु्हािा कुठे 
अडचण येि असेि अडचण वाटि असेि आमची मिि हवी असेि सगळे िांभर नगरसेवक िमु्हािा मिि 
करिीि साहेब पण कुठेिरी आपणच काही िरी वेगळे करिो आणण िोकाांना मेसेज िेिो की आम्ही करु 
िकिो असे साहेब करु नका त्याने चुकीचा मेसेज चाििेिा आहे. नको नकोि ेकायिे िोधुन आणण कायिा 
आहेना कोणी कायिा िोधनू काढिा चुक काहीच नाही कायिा आहे िो मी नाही काढिा िो िसुरा काढिो 
िसुरा काढिो त्याची चकु आहे असे नाही िो कायिा िोधुन काढणारच आणण कायद्याने होणारी काही 
चाांगिी ववकासाची कामे असिीि साहेब आम्ही नक्की साांगिो ज्या र्इमारिीमध्ये िमु्ही आयकु्ि म्हणून 
आिेिे आहेि तिही र्इमारि अनगधकृि आहे. ज्या पररजस्ििीने ही महापामिका बनिी िी पररजस्ििी 
अनगधकृि आहे. िोकाांनी अिा पध्ििीने घरे, त्रबल्डीांग, कारखाने, हे बाांधिेच नसि े िर ह्या िहराची 
महापामिका होण्यासाठी आवश्यक असिेिी जनसांख्या जी पादहजे होिी िी ममळािीच नसिी. म्हणजे ह्या 
िहराचा आम्ही त्याचे समिान करि नाही पण पररजस्ििीचा आम्ही त्यािा समिान करिो की िी 
पररजस्ििी िक्षाि घ्या. एवढे कारखाने आिचे नसि ेउत्पन्न नसि े ममळािे एवढे नागरीक आिे नसि े
त्रबल्डीांगच बनल्या नसत्या, त्रबल्डीांग बनल्या नसत्या नागरीक नसि ेआिे त्रबल्डीांग बनल्या, नागरीक आिे, 
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कारखाने बनिे कामगार आिे ज्यामळेु ह्या महापामिकेचा आगिाक कणा मजबिु होण्यासाठी मिि झािी. 
आपण िो कणा कमकुवि करायचा साहेब आपल्याकडून ि ेकाम झािे नाही पादहजे. िमु्ही आल्या पासनु 
िमुचे आम्ही स्वागि केिे चाांगिे काम करिाि धांन्यचाि दििे पनु्हा पनु्हा जर आम्ही त्याच्यामध्ये कुठे 
मागे पडिो असेि िर अनेकाांनी दििे. काकाांनीच दिि ेिर ि ेआम्हीच दिि ेअस ेहोि नाही अनेक सांस्िा 
आहेि अनेक सामाजजक सांस्िा आहेि आणण आज जिी पररजस्ििी िहरामध्ये होि आहे अनेक सामाजजक 
सांस्िाांना तनपक्षस्वरुप काम करण्याची हौस आिेिी आहे ककां वा त्याांनी पररजस्ििी तनमााण केिी. ि ेकाम े
करि आहेि. िमुच्या प्रत्येक प्रसांगाि ि ेिोक उभी राहिाि. उभी का राहिाि िमु्ही चाांगिे काम करिाि 
म्हणून ि े उभे राहिाि अन्यिा िी िोक उभी रादहिी नसिी. आणण आमची ववनांिी आहे अनगधकृि 
बाांधकामा बद्दि िमु्ही पावसामध्ये झोपड्या िोडू नये असा कायिा १९८२-८५ ची कारखाने होि ेिी जी घरे 
होिी िी िमु्ही िोडिी. आणण आमच ेअसे मि आहे की िो प्िॉट जर िमु्हािा कुठेिरी गाडान बनवायच े
असेि ना गाडानचे आम्ही स्वागि करिोचना साहेब त्यापकैी िमुच्याकड ेअसिेिी ६० गुांठे, ६१ गुांठे काही 
िरी महापामिकेच्या नावावर जो उिारा झािा आहे िो िमु्ही ववश्वासाि घेऊन तिकडच्या महापौराांना 
ववश्वासाि घेििे असि,े तिकडच्या सभापिीिा ववश्वासाि घेििे तिकड ेआणखीन िीन नगरसेवक आहेि 
त्याांना ववश्वासाि घेििे असि ेआणण नगरसेवकाांनाच ववश्वासाि घ्या असाही आम्ही आग्रह करि नाही 
पण ज्यािा म्हणिाि ना सामान्य पररजस्ििीिा िमु्ही ववश्वासाि घेििे असि ेसाहेब िोकाांनी ि ेकौिकु 
केिे असि े पण ही सगळी अडचण करुन ठेविी. आणण वस्िजुस्ििी आहे पदहल्याांिा ह्या िहरामध्ये 
आपत्िीच्या काळामध्ये िोक िब्िाने पिैाांचा व्यवहार करि होि.े एखाद्या माणसाने त्यािा पसै ेदिि ेनाही 
दििे त्याने जममन दििी जममन घेििी त्याचे ववक्रीखि होि नव्हि.े त्यादठकाणी िहर बनि होि ेत्रबल्डीांग 
बनि होि ेिोक येि होिी मिेु होि होिी िग्न होि होिी त्याांनाही मिेु होि होिी आिा आपण साांगिो 
त्याचे पेपर द्या. पेपर मागणे चुक नाही साहेब िमु्ही पेपर मागायिा पादहज ेत्याचे आम्ही समिान करिो 
पेपर मागणाऱयाकड ेत्यािा ि ेपेपर ियार करण्याची सांधी पण द्यायिा पादहजे. जजिे िमु्ही वका िॉप िोडिे 
साहेब कामगार बकेार झाि ेसगळच गेिे आिा त्या मश्नरी कामाच्या नाहीि. िसे व्हायिा नाही पादहज े
साहेब. िमुच्या िाब्याि असिेिी महापामिकेच्या िाब्याि जी प्रॉपटी होिी त्याच्यावर िमु्हािा १० कोटी 
ककां वा १५ कोटी रुपये खचा करुन तिि ेउद्यान बनवायचे आहे ककां वा जेकाही िमुचा प्रोजेक्ट असेि त्याच े
िोकाांनी स्वागि केिे असि ेआम्हीही स्वागि केिे असि ेआम्ही स्वागि केि ेसगळे पण आज आम्ही 
िमुचे साांगि करायचे की नाही करायचे त्या कारवाई बद्दि अिा पध्ििीची िमु्ही कारवाई करु नका. 
आमची िमु्हािा नांम्र ववनांिी आहे आग्रहाची ववनांिी आहे. िहराच्या ष्ष्रीने आम्ही िमु्हािा आयकु्ि 
म्हणून मान िेि असिो िमु्हीही आम्हािा नगरसेवक म्हणून मान िेिाि आज नववन नगरसेवक पाच 
आिे त्याांनाही िमु्ही मान िेणार िहेी िमु्हािा िेणार आणण हा मान द्यायचा प्रमाण हे साहेब वाढि े
पादहजे. आमचे आयकु्ि किाव्यक्षम आहेि, किाव्यिक्ष आहेि, हुिार आहेि तनणाय घ्यायची त्याांची क्षमिा 
आहे असेच गचत्र ह्या िहराि रादहिे पादहजे त्या चुकीच्या तनणाया वरुन मी िमुची मस्करी केिी  की 
नोंटीस मागे घ्या काका साांगिाि म्हणून आमचा आग्रह आहे आणण महापौराांना मी ववनांिी करिो 
वेिरिडेची नोंटीस ह्याच सभेमध्ये मॅडम िमु्ही रुिीांग द्या की िी नोंटीस मी महापौर म्हणून घोषीि 
करि े िी नोंटीसचा आयकु्िाांनी िांभर टक्के मागे घेििी पादहजे. मिा बोिायची सांधी दििी त्याबद्दि 
धांन्यवाि.  
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या हेिि परमार मॅडम िमु्ही बोिा.  
हेिि परमार :- 
 नमष्कार मॅडम आपल्या परवानगीने बोिि,े मॅडम २०१८ मध्ये एक ठराव माांडिा होिा की 
रदहवािी िोकाांना पत्रािडेच्या बाबिीि बोिि ेआपण िीन वषााची कािावधी दििी होिी. आणण आिा ६-६ 
मदहने होि नाही की नोंटीसा िेिाि आणण िोडक कारवाई करिाि आणण तिकड ेसामान वगरेै काही असेि 
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िर ि े कोणािा न साांगिा तििुन उचिनु आणिाि ही कुठिी पध्िि आहे? आणण मॅडम अतिक्रमण 
सांिभााि म्हणजे जजिे काम कराचे आम्ही एवढे चार पत्र दििेिे आहेि तिकड ेएक पण काम होि नाही. 
आिा वॉक ववि कममश्नर आिा जे मॉतनगंचा वॉक तनघािा आहे कममश्नर खुप झान काम करि आहेि 
आणण ि े एक िोन िास पयिं आमच्या वॉडामध्ये सगळ्या जागेवर चािनु कफरि आहेि सगळे बघि 
आहेि आणण कारवाई करायिा सधु्िा िावि आहेि. पण मॅडम सांध्याकाळी परि तिच पररजस्ििी होऊन 
जाि ेआणण सगळ्या जागाांवर िचे वािावरण असि.े असे वाटिच नाही की कममश्नर साहेबाांनी एवढे ज े
मदहन्याि केिे त्याचा काही िरी पररनाम दिसिोय. ि ेिर साईटिा पण बाककच्या जागेवर झोपड ेबाांधि े
आहेि ककां वा कुठे काहीिरी काही काही बाांधुन ि ेिोकाांनी ठेविेिे आहेि तिकड ेकोणाचे िक्ष का जाि 
नाही? िसुरे मिा हे बोिायचे आहे की तिि ेमसिेंडरच्या बाबिीि पण मी ककिी वेळा पत्रव्यवहार केिेिा 
आहे. रोडवर ि ेिोक मसिेंडर िाविाि आणण तििे खाण्या पीण्याच ेपिािा तिकड े मसिेंडर अिाव्ह नाही 
आहे. तिकड ेह्याांचे िक्ष जाि नाही का एवढी वषा झािी. आणण तिसरी गोष्ट ही की तििे गॅरेज आहेि 
जजिे कारचे त्रबणझनेस होि आहेि तििे आपण परवानगी नाही दििेिी आहे िरी पण वषाानवुषा पासनु िी 
िोक तिकड ेकरिाि त्याच ेपण मी िेटर दििेिे आहे. याच्यावर काही कारवाई होि नाही आणण फक्ि 
जसे ररटा मॅडमने साांगगििे की आम्हािा फक्ि ई-मेि द्वारे मेसेज येवनू जािो की त्याच्यावर कारवाई 
करायची आहे िमुच े पत्र भेटिेिे आहे पण भेटिेिे आहे त्याच्याने काही सांपि नाही मॅडम आम्हािा 
त्याचा काही िरी तनकाि पण हवा आहेना. िोकाांचा आमच्या वरुन ववश्वास उठिा आहे कारण आम्ही पत्र 
िेऊन िेऊन आिा आम्ही काय करिोय ि ेिोकाांपयिं आम्ही ककिी पयिं पोहच ूिकिो. आणण िोकाांच े
असे झािेिे आहे की िमुच्यािनु फोरीवािे काही हटवायिा होि नाही. आणण कममश्नर सर माझी िमु्हािा 
एक ववनांिी आहे सांध्याकाळच्या वेळेिा िमु्ही कोणािाही म्हणजे प्रभाग अगधकारी असो ककां वा कोणीही 
असो कोणािा न साांगिा िमु्ही अचानक एक जव्हजीट द्या कारण िमु्ही त्या दिविी आमच्या र्इिे एक 
जव्हजीट केिी िवे्हा कोणी िरी त्याांना दहांट दििी आणण तिकड ेिमु्ही आिे िवे्हा ककिी फेरीवािे नव्हि े
नाही िर सकाळी ६ वाजेपासनु तििे फेरीवािे बसिाि. पण िमु्ही त्या दिविी तििे वॉक करिाना तिकड े
खुप काही फेरीवािे नव्हि.े ि े तिकड ेआमच्या सोसायटी वाल्याांकडून जाणविे कारण ि ेिोक आम्हािा 
बोिायिा िागिे की रोज बसिाि आणण आज कसे काय नाही बसिे. आणण त्याच्या नांिर िमुची ऐांरी 
झािी म्हणज ेकोणी िरी त्याांना दहांट पण िेिो की र्इिे येणार आहेि असे करणार आहेि आणण िमु्ही 
काढून घ्या. िर ही सर चुकीची पध्िि आहे जर एकिा िमु्ही ॲक्िन घेऊन टाकिा मग ि ेतििे नेकस्ट 
टाईम दिसायिाज नाही पादहजे असे काही िरी व्हायिा पादहजे सर अिी माझी ववनांिी आहे. आणण िसुरे 
सर मिा ि ेसगचन म्हात्र ेयाांच्या िक्षवेधीवर बोिायच ेहोि आरक्षण क्र. ३६४ मध्ये िमु्ही जी कारवाई 
केिी त्याच्यामध्ये माझा प्रभागािीि गायत्री यािव याांची पण तिकड े४ िकुाने होिी ि े३० वषाानी आहेि 
आणण माझ्या हािाि िो पपेर पण आहे १९९१ मध्ये म्हणजे ३० वषाा अगोिरची िी िकुाने आहेि. ही जी 
कारवाई झािी त्याच्याि पण त्याांची िकुाने िोडिी गेिी जी वषाानवुषाापासनु तिकड ेआहेि. िर त्याांना 
नोंटीस नाही काही नाही आणण तिकड ेवषाानवुषा पासनु त्याांची सामान वगरेै असिाि. ि ेसगळे पण त्याांना 
काढायिा सांधी भेटिी नाही. आणण एकिमच बलु्ढोजर िावनू हे सगळे केिे ि ेनकुसाण झािे आहे. आणण 
त्याच्यामध्ये काही िमु्ही स्पष्टीकरण करावे की त्या िोकाांचे आिा काय कारण ३० वषा जुने सर तिकड े
होि े त्यावेळीिा आिा पण एक मसांगि कारवाई झािेिी नाही. आणण एकिा झािी िर अिी झािी 
बलु्ढोझरच िागनु गेिा िर त्याचे पण स्पष्टीकरण करावे.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे मॅडम, िोडक्यामध्ये बोिा बरेच नगरसेवक अजुन बोिायिा र्इच्छुक आहेि. ववषयावरिी 
पण जायचे आहे. ज्याांना ज्याांना बोिायिा सांधी दििी त्याांनी िोडक्यामध्ये मदु्दे माांडा. आजची महासभा 
याच्यािच जाणार आहे वाटि.े यावर मिाही बोिायचे आहे.   
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दिनेि जैन :- 
 महापौर मॅडम, आिा ममटीांगचा िास्ट च्या ववषय झाल्यावर जे बाकी रादहिेिे जे सिस्य आहेि 
सवांना सांधी द्या. पादहजे िर एक िास आपण सवा बस ुपण सवांची भावना ऐकून घ्या. पदहिा सभा चाि ु
द्या नांिर आपण िास्टचा ववषय आिा की त्याच्यावर आपण सवांना बोिायिा सांधी द्या.  
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य जैन जी आपण्  बोििाि ि ेबरोबर आहे परांि ुसभागहृाच्या भावना र्इिक्या तिवा 
आहेि आज आपण प्रत्यक्ष पादहजे की आपण नगरसेवक आहोि हे मान्य आहे परांि ुर्इिे प्रिासन काय 
करि ेयावर याांचे जे मनामध्ये आहे नगरसेवकाांच्या त्याांना कुठेिरी आज बोिायची सांधी ममळािेिी आहे. 
त्याच्यामळेु आपिे ववषय िर होिीिच भिे सांध्याकाळी ७ वाजिे िरी ववषय मांजुर करणार. प्रभाग 
अगधकारी ि ेतनगिटे करि आहेि की नगरसेवक म्हणजे काहीच नाही नगरसेवकाांना काही राईट नाहीि. 
नगरसेवकाांचे म्हणणे ह्या कानाने ऐकायचे आणण ह्या कानाने सोडायचे अिा िक्रारी माझ्याकड ेवारांवार 
नगरसेवक घेऊन येि असिाि. िर ह्या प्रभाग अगधकाऱयाांचे आपण करायचे िरी काय हे आपल्यािा 
आयकु्िाांना ववचारायचे आहे. आयकु्ि िर ि े तनवेिन करिीिच त्याांच्या बोिण्यामध्ये परांि ुिमु्हािा जे 
काही माांडायचे आहे ि ेिमु्ही िॉटामध्ये माांडा. जास्ि वेळ बोििे िर र्इिराांना सांधी कमी ममळेि.  
दिनेि जैन :- 
 ओके मॅडम.  
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य सरेुि खांडिेवािजी आपण बोिा.    
सरेुि खांडिेवाि :- 
 धांन्यवाि महापौर मॅडम, आज बहूि दिनो के बाि क्योकी महासभा व्हच्युाअि है हमेिा मेरी 
आवाज िब जािी है I बहुि दिनो के बाि मझु ेबोिने का मौका दिया र्इसके मिये बहूि बहूि धांन्यवाि 
नही िेकीन बोिने का मौका हमेिा िेि ेहै िेकीन मेरी आवाजही िबा िी जािी है I दठक है कोई बाि 
नही बहूि बहूि धांन्यवाि महापौर मॅडम, काफी अच्छा ववषय है कभी से आप सभी नगरसेवको की भावना 
आपने सनुी महापौर म ैजािा समय नही िूाँगा कुि ममिा के बािगचि का अिा यह है की कहीना कही 
प्रिासन नगरसेवक, पिागधकारी, और आप खुि महापौर होने के बाि म ैआपकी भी एक व्यिा है की 
प्रिासन आपकी भी नही सनु रहा है I िो कहीना कही हमको र्इसका समाधान के मिये आयकु्ि महोिय 
से यह कहना पडगेा की कहीना कही प्रिासन मझु े िगिा है की नगरसेवक पिागधकारी को त्रबल्कुि 
समजिाही नही I महापौर मॅडम यह पहिी बार एैसा हूवा की आरक्षण के ववषय म ैर्इिनी अच्छी बाि 
चि रही िी अतनि सावांि साहब ने पहिे एक मदु्दा उठाया की पहीिा एक िाँड िॉयर को 
महानगरपामिका का आरक्षण िाबे म ैिे दिया जािा है आर.जी. की जगह को िाबे म ैिे िेि ेहै I पेपर 
नही है र्इसके मिये चिो कोई बाि नही आयकु्ि महोियने भरोसा दििाया की जल्िी उसका िाबा हमारे 
पास आ जायेगा I और अब यह ३६४ के अांिर जो कारवाई हूई महापौर मॅडम आप हैरान हो जायेगे आप 
यह सनु के की जो पदहिा िाँड िॉयरने कई िोगो को जममने बेच िी उसके बाि म ैिाँड िॉयरने वापीस 
ववकासक को वो बेच िी और ववकासक को टी.डी.आर. उस जममन पर िेना है र्इसके मिये प्रिासन उसको 
मिि कर रहा है I क्योकी ओ झोपड ेहाटा के उसको प्िॉट व्हॅकेट कर के िे रहा है I मॅडम आप सनुीये 
म ैआपको महानगरपामिका की ओ जगह ना सािबारा महानगरपामिका के नाम पे प्रिासन उसके उपर 
कारवाई कर के उस जगे को व्हॅकेट कर के िे रहा है िाकी उसको आग ेउस ववकास को टी.डी.आर. दिया 
जा सके I मझुे बिाईये ममरा भाईंिर के अांिर जजिने भी आरक्षण है आजिक जजिने भी टी.डी.आर. हमने 
दिये है म ैआयकु्ि महोिय से बार बार पदहिे भी यह ववनांिी कर चुका हूाँ की पदहिे उन आरक्षणो को 
आप जाके जव्हजीट ककजीये की जजन आरक्षणो के बििे हमने टी.डी.आर. दिया है उन आरक्षणो की 
आजकी क्या जस्ििी है I वहापे ककिने अतिक्रमण हूये है ककिना आरक्षण हमने ककिना टी.डी.आर. दिया 
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है और ककिना प्िॉट हमको ममिा है यह सब क्यो नही कर रहे है? अभी यह जो काम अभी हूवा है यह 
बहूिही तन ांिनीय है म ैर्इसका ववरोध करिा हूाँ I महापौर मॅडम, िसुरी बाि मेरी यह िी की जो अभी ममरा 
भाईंिर पामिका के अांिर आयकु्ि महोिय जो िबाििे हो रहे है जो जो अगधकारी उसमे डडपाटामेंट चेंज हो 
रहे है उसमे समज म ैनही आ रहा है I म ैजाने िो सब वॉडा की बाि नही करिा िेकीन हमारे वॉडा म ै
अभी ध्रुवककिोर पाटीि साहबने अभी बोिा वो मेश्राम साहब को आप सन्मान जरुर दिजीयेगा क्योकी 
उसके मिये सब नगरसेवको ने िेटर दिये है एकबार उनका प्रमोिन का ववषय आया िा और हमारे माजी 
आमिार मेहिाजीने यह बोिा िा की आप खािी १५-१० नगरसेवको का मरेे पास खािी साईन िे के 
आजा ओ िो हम आपका प्रमोिन कर िेंगे आपका महासभा म ैववषय िे िेंगे, आयकु्ि महोिय वो मेश्राम 
साहब को हम एक फोन करि े है हमारे ठाकुर गल्िी के अांिर िीन मदहने से काम बांि पडा हूवा है 
खाांत्रबि साहब ने उनको िेटर दिया हूवा है म ैखुि जाके फॉिप कर के उनको परममिन िाके िे चकुा हूाँ 
उसके बाि म ैयह कारवाई नही करि ेहमको जवाब क्या िेि ेहै खाांत्रबि साहब को र्इिना समज म ैनही 
आिा क्या उन्होने जो यह टेंडर पास ककया िो उनको साईट पे समज म ैनही आया क्या पदहिा पेड 
तनकािने चादहये िे कफर टेंडर होना चादहये िा र्इस िरीके की बाि ेकरेंगे मझु ेबिावो प्रिासन कैसे आगे 
बढेगा ? म ैआपको कहना चाहूाँगा सर मेहरबानी कर के मेश्राम साहब को आपने िोन्हो चाजा िे दिये 
वहापे मेरेज सटीकफकेट के मिये जो िोग है ओ िो िो मदहने से धक्के खा रहे है I हॉि के अांिर ककस के 
परममिन से आपने िािी ककया हॉि वािे को परममिन ककसने दिया परममिन का वककि है क्या ओ अरे 
यह क्या िगा के रखा है? उनको री डडपाटामेंटका काम ही बराबर नही कर पा रहे है उनको िो िो चाजा 
डबि िेके क्या चि रहा है ? सर म ैआपसे हाि जोड के ववनिी करिा हूाँ की यह जो अगधकारीयो के 
िबाििे वॉडा ऑकफसर कोणसा वॉडा ऑकफसर है जो आज िक ६ मदहने एक पोस्ट पर रहा हो ६ मदहने स े
एक वॉडा ऑकफसर पोस्ट पे नही रहा है I एक आिा है िसुरा आिा है तिसरा जािा है बििीयो का यह 
कबिक चिेगा? एकही ऑकफसर को परुी जबाबिारी तनजश्चि कर के उसी को रहने िो I साि िो साि 
तिन साि उसको काम करने िो बार बार सब र्इम्प्िीमेंट िगा िगा के एक वॉडा िो वॉडा िीन वॉडा यह 
वपछिे आप तनकाि के िेखेंगे िो एक वॉडा ऑकफसर ६ मदहने से जािा चिा हों I महापौर मॅडम मेरा 
आपसे अनरुोध है की आप िोडा प्रिासन और िासन िोन्हो यिी ममिा कर िभी यह काडी के िो ककिे है 
यिी एैसा नही होगा  िो आप आिेि दिजीय ेआप रुिीांग दिजीये की यह महासभा म ैववषय पास कर के 
हम काम कर रहे है यिी प्रिासन हमारा नही सनुिा िो क्या मििब है महापौर मॅडम यह आपको 
स्रीक्ट िेना पडगेा िेखीये सब नगरसेवको म ैयह कहना चाहिा हूाँ की यिी प्रिासन कोऑपरेट नही कर 
रहा है यिी अगधकारी नही सनु रहे है यिी वॉडा ऑकफसर से हमारे वॉडा के अांिर म ैआयकु्ि महोिय से 
कहूाँगा आयकु्ि महोिय र्इिनी सारी प्रॉब्िेम िी बेकरी गल्िी का आपने खुि जव्हजीट ककया िा बेकरी 
गल्िी के मिये आपने बोिा िा की हम जॉईंट ममटीांग िगायेंगे आजिक म ै७-८ पत्र िे चुका हूाँ एकभी 
ममटीांग अपनी िगा नही पाये I कि िोगो की समस्या सनुनी है हम िेटर िे रहे है नगरसेवक जो है 
उसके मिये आपसे ररक्वेस्ट कर रहे है िेकीन काम जो है मसफा  जव्हजीट करने स ेआपके अगधकारी र्इिने 
है की आपने जव्हजीट करने से पहिे ओके कर के बठै जायेंगे बाि म ैक्या होगा उसका कुछभी नही होंगा 
I महापौर मॅडम मेरा आप से अनरुोध है म ैजािा नही कहूाँगा िेकीन जप्िज आप िोडासा कुछ र्इस िरऱहा 
रुिीांग दिजीये की यह िोडी जो मनमानी है यह कही बांि हो और जल्ि िोगो का काम हो धांन्यचाि I  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे सन्मा. सिस्य प्रववण पाटीि साहेब िमु्ही बोिा.  
प्रववण पाटीि :- 
 मॅडम, सवाप्रिम आजची जी आपिी िक्षवेधी आहे ध्रुवककिोर पाटिाांनी माांडिेिी त्याच्यावर िोडसां 
बोिायचे होि ेवेिर िडेच्या बाबिीमध्ये एकिर असे आहे वेिर िडेच्या बाबिीमध्ये मागच्या वेळेिा जे ज े
ठराव झािे त्याच्या अनषुांगाने प्रिासनाने जी नोंटीस काढिेिी आहे असे खरां आहे का प्रिासनािा मी 
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ववचारि आहे. जर प्रिासनाने अिी नोंटीस काढिी त्यािा काही िरी आधार असेि िर िी काढिेिी आहे. 
आणण जी नोंटीस काढिेिी आहे त्याच्या नांिर जी कारवाई आहे त्याच्या बद्दि सवा नगरसेवकाांच्या अिा 
भावना आहेि की िी नोंटीस चुकीची आहे ककां वा सन्मा. प्रिासनाने त्याच्यावर सहानभुिुीपवुाक ववचार 
करावा कारण ममरा भाईंिर मधीि ज्या र्इमारिी आहेि ककां वा ज े बाांधकाम आहेि त्याांना बऱयाच 
नगरसेवकाांनी सन्मा. प्रभाि पाटिाांनी त्याच्याि बऱयाच वेळेिा सचुनाही माांडल्या होत्या िर असा एक 
सारासर महासभेमध्ये प्रिासनाने तनणाय घ्यावा ककां वा सत्िाधारी पक्षाने की जनेे करुन ममरा भाईंिरची 
पररजस्ििी र्इमारिीचे असिेिे बाांधकाम याचा सवुनामध्य साधून एक तनणाय घ्यावा जेणेकरुन प्रिासनही 
अडचणीि येणार नाही कारण प्रिासन ज ेकरि ेि ेस्व:िच्या मजजाने करि नाही प्रिासनाची बाजु घ्यायचा 
प्रयत्न करि नाही परांिु प्रिासन जे करि आहे ि ेमहासभेच्या ठरावाच्या अनषुांगाने िी नोंटीस काढिेिी 
आहे. ििनांिर ममरा भाईंिर मधीि होणाऱया र्इमारिीांना ककां वा ज्या सवासामान्य िोकाांना त्रास याचाही 
ववचार करावा जेणेकरुन आिा ज्या ममरा भाईंिरमध्ये पावसाळ्यामध्ये मिा वाटि ेिोन र्इमारिीांचा स्िॅब 
पडिेिा आहे. महेि नगर आणण आमच्याकड ेआनांि नगर ह्या िोन्ही र्इमारिीांच े स्रक्चर ऑडडट महेि 
नगरचे मिा मादहि नाही परांि ुआनांि नगरची जी र्इमारि आहे िी र्इमारि स्रक्चर ऑडडटच ेस्टॅत्रबमिटी 
सटीकफकेट १५ वषााचे त्याांनी दििे असिानाही तििे स्िॅब पडिा. आणण िी र्इमारि िात्काळ खािी करावी 
िागिी. अिी पररजस्ििी फक्ि आमच्या ह्या िोन र्इमारिी नसनु पणुा ममरा भाईंिरमध्ये ह्या जुन्या 
र्इमारिी आहेि ग्रामपांचायि कािीन ककां वा नगरपामिका कामिन असल्या मळेु याच्यावर वेिर िडे बाांधने हे 
जीवािा धोकािायक आहे आपण जीवािी खेळ खेळिोय असे वाटि.े म्हणजे प्रिासन जो तनणाय घेिोय िो 
चुककचा आहे की नगरसेवकाांचा भावना बरोबर आहेि ह्या िोघीांचा ववचार करुन सारासर याच्यावर मॅडम 
आजच्या सभेमध्ये तनणाय घ्यावा. कारण जरी ही िक्षवेधी असिी िरी याच्यावर तनणाय घेणे अत्यांि 
महत्वाचे आहे कारण हा पावसाळा आहे िोन उिाहरण आपल्या समोर आहेि बऱयाच र्इमारिीांना आपण 
धोकािायक र्इमारिी म्हणून घोषीि केिेल्या आहेि आणण भववष्यामध्ये काय होईि याची कल्पना आपण 
करु िकि नाही. म्हणून मा. प्रिासन महापौर मॅडम आपल्यािाही ववनांिी आहे की याच्यावर योग्य ठाम 
तनणाय घ्यावा जणेेकरुन आजचा वेळ गेिेिा आहे महासभेचा ककां वा आपल्या सवांचा िो जाणार नाही 
योग्य तनणाय आजच्या सभेिच घ्यावा अिी मी आपणािा ववनांिी करिो. धांन्यवाि मॅडम.  
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य भगविी िमाा जी आपण बोिा.  
भगविी िमाा :- 
 धन्यवाि मॅडम, आज जो ववषय पे चचाा हो रही है अनगधकृि अतिक्रमण के अांिर म ैसभीने 
एकही मि से चचाा की यह जो िहर म ैजो हो रहा है गिि हो रहा है र्इसके उपर कारवाई होनी चादहये I 
मेरा र्इसके साि एक मि है महापौर मॅडम, की अनगधकृि और यह अतिक्रमण उपर के अांिर म ैहमने 
र्इस महासभा म ैकई बार ठराव ककये है जजसके अांिर म ैहमको रेव्हेन्य ुकी र्इनकम होिी है जैसे की म ै
आपको उिाहरण कै िौर पे बिा रहा हूाँ की यह अनगधकृि गॅरेज चाि ुहै, अनगधकृि कार सेि पॉईंट है, 
अनगधकृि वॉमि ांग सेंटर है, नसारी है, यह जगह के अांिर म ैमाबाि के ओपन प्िेस के अांिर मे िकुाने 
चाि ुहै I ठराव म ैतनणाय िेके ककया की र्इनसे ५०० रुपये से िे कर के २००० से २५०० रुपये िांडात्मक 
कारवाई करनी चादहये I आज िक का रेकॉडा है महापौर मॅडम र्इनसे कुछ भी पसैा वसिु नही ककया गया 
है I मनेै प्रत्येक प्रभाग तनहाय अांिर म ैजवाब मााँगा िो कही ५०० कही १००० कही २००० रुपये की वसिुी 
की गई I मरैा स्पष्ट मानना है की प्रिी दिन की र्इनकम हमारी िाख रुपया हो सकिी िी और र्इनके 
उपर कहीना कही िगाम भी िग सकिी िी I नाही िगाम िगाई गई और नाही रेव्हेन्य ुवसिु ककया 
गया साि भरका करोडो रुपया र्इस महानगरपामिका का रेव्हेन्य ुडुबा हूवा है  यह मेरा मसधा आरोप र्इन 
प्रभाग अगधकारी और उपायकु्ि के उपर म ैहै I िो महापौर मॅडम, र्इसके उपर के अांिर म ैमनेै आपको भी 
पत्र दिया िा, आयकु्ि महोिय कोभी पत्र दिया िा की हमारा र्इनके साि साि म ैरेव्हेन्य ुकाभी नकुसान 
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हो रहा है िहर वामसयो कोभी िकमिफ हो रही है I िो कहीना कही आप आज जो तनणाय िेंगे ओ र्इसको 
भी सोचके तनणाय मिजीयेगा की जजन जजन्होने हमारा रेव्हेन्य ुिॉस ककया है उनके उपर मभैी कारवाई की 
जाये I  
मा. मा. महापौर :- 
 जरुर भगविी िमाा जी I  
भगविी िमाा :- 
 अभी प्रववण पाटीिजीने बोिा की धोकािायक र्इमारि है उसके अांिर म ै१५ साि की स्टॅत्रबिीटी 
दिया स्िॅब गगर गया मेरा मानना है कमसे कम एक बार स्टॅत्रबिीटी सटीकफकेट अगर िे िो उसकी ५ 
साि िो कमसे कम व्हॅमिडीटी होनी चादहये  ओभी वो मान नही रहे है I िसुरा म ैबोििा हूाँ की ममरा 
भाईंिर महानगरपामिकाने आपने िमाम प्रॉपटी के उपर मे वेिर िडे िगा रखे है I क्या यह मिगिी है? 
क्या र्इसकी स्टॅत्रबिीटी सटीकफकेट है? फेरफार क्या ककया जा रहा है? यह गरीब त्रबल्डीांग म ैरहने वािे 
िोग है जो ॲफोटा नही कर सकि ेहै उनके साि के अांिर म ैएैसा भेिभाव क्यो ककया जा रहा है? िो 
अगर एक बार र्इसके उपर म ैस्टॅत्रबिीटी सटीकफकेट िे िो कमसे कम ५ साि की उसकी व्हॅमिडीटी होनी 
चादहये यह मेरा आपसे कहना है I धांन्यवाि I 
राकेि िहा :- 
 महापौर मॅडम, आपकी परवानगी से बोि रहा हूाँ अपना घोडबांिर म ैएक पररवहन बस डपेो है 
उसके आगे र्इांडस्री है उसके सामने एक र्इांडस्री को धोकािायक ककया गाया और वहापे िरुांिही िाम को 
५० बाऊां सर आके उन्होने जममन का कब्जा कर मिया और उसके वपछे भी एक र्इांडस्रीज है जजसको 
ग्रामपांचायि काि की परममिन है और उसको खािी करने काभी नोंटीस दिया गया मेरा आपसे स्पष्ट 
बोिना है की जममन धारक को फायिा पोहचानेके मिये यह कारवाई हो रही है I उनका मसफा  वाढीव 
बाांधकाम होगा िो उनका मसफा  वाढीव बाांधकाम िोडा जाये उनको परुा जममनिोस्ि कर के वो जममन 
मािक का फायिा करने के मिये वहापे वो कारवाई हो रही है I िो यह जबाब का प्रिासन खुिासा करे I  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक है I दिप्िी भट मॅडम िमु्ही बोिा.  
दिप्िी भट :- 
 महापौर मॅडम, मिा साांगायचे होि ेकी आमच्या िाांिी नगरची जी जागा आहे उद्यान आहे ि े
आपण पामिकेिा साांभाळायिा दििेिे आहे. िर ि े साांभाळिाना कोणी पण येऊन कुठिा पण बोडा 
िावायचा आणण तििे माझी प्रॉपटी आहे ही चुकीची गोष्ट आहे. जेव्हा आपल्यािा साांभाळायिा दििेिे आहे 
िर त्यािा आपण ॲग्रीमेंट बनवविेिे आहे िसेच आमच्या सेक्टर-२ च्या गनपिी मांडळ च्या तििे झािेिे 
आहे. आणण ८ दिवसा अगोिर आम्ही प्रभाग अगधकाऱयाांना साांगगििे होि ेप्रभाग अगधकाऱयाांनी साांगगििे 
दठक आहे आम्ही त्याच्या वरिी गनु्हा िाखि करु त्याांना बोडा िाविेिा आहे त्याांना आपण साांगयुा. त्याांनी 
दढिे केिे त्याांना मादहि आहे की जर त्याांनी स्टे  आणिा िर परि प्रॉब्िेम होईि. आिा िो र्इश्य ुऐवढा 
वाढिेिा आहे की आम्ही सगळे मांडळ वािे आयकु्िाांकड ेआिेिो आयकु्िाांकड े येिाना ि ेमध्येच प्रभाग 
अगधकारी भेटिे ि ेबोििे की मॅडम िमु्ही जाव ूनका मी र्इिे कारवाई करिो. िर आम्ही बोििो दठक 
आहे त्याांनी आम्हािा दििासा दििा म्हणून आम्ही प्रभाग क्र.५ च ेबोरसे साहेब आम्ही परि गेिो तिि े
गेल्या नांिर पिर त्याांनी आज बोडा िाविा. आज नोंटीस पाठविी की तििे गणपिी एवढ्या वषाापासनु 
बसिाि ३० वषा झािे आज त्याांनी नोंटीस पाठविी की तििे कोटााचा स्टे आिेिा आहे िमु्ही गणपिी 
बसव ू िकि नाही. मॅडम जजिे कारवाई करायची आहे र्इिमिगि बॅनसा िाविेिे आहेि, बोडा िाविेिे 
आहेि त्यावर गनु्हा िाखि करायचा बॅनसा वरिी हायकोटााने पण ऑडार दििेिी आहे ककिी िरी बॅनसा 
वेगवेगळ्या पक्षाांचे तििे िाविेिे आहेि. आणण कोणी पण येऊन आपल्या ज्या प्रॉपटी साांभाळायिा 
दििेल्या आहेि त्याच्या वरिी बोडा िाविाि िर ि े कुठे िरी चकुीच ेआहे. बोरसे साहेबाांनी याच्यावर 
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कारवाई न करिा माझा स्पष्ट आरोप आहे त्याांनी त्यािा टाईम दििा आज ८ दिवसा पासनु ही गोष्ट 
आहे त्याांनी ८ दिवसा पासनु काही कारवाई केिी नाही. एकिा आिे टाळा खोििा आणण तनघनू गेिे पण 
त्या बोडा वरिी िमु्ही गनु्हा िाखि करा पोिीस स्टेिन मध्ये कारवाईसाठी पत्र द्या. हा पत्रव्यवहार न 
केल्यामळेु आज त्या माणसाांनी स्टे आणिा. आणण आिा साहेब बोििाि की िमु्ही तिि ेगणपिी बसव ू
िकि नाही तििे कोटााचा स्टे आहे. मॅडम ३ वषाा पासनु आपण हे धाममाक वास्ि ु वरिी असे र्इश्यजु 
करिाि म्हणजे कुठेणा कुठे चुककची गोष्ट वाटि.े िर आयकु्ि साहेब आणण मॅडम याच्यावर प्िीज कुठिे 
िरी डडमसझन घेऊन त्याांना गणपिी आणायिा तििे परवानगी िेण्याि यावी. आमचे सके्टर-२ च्या ३० 
वषाा पासनु तिि ेगणपिी येि आहेि.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे मॅडम आयकु्ि त्याांच्या सांभाषनाि साांगिीि की काय त्याच्यावरिी करिा येईि.  
दिप्िी भट :- 
 मॅडम मिा एक बोिायचे आहे वेिर िडे साठी आणण स्टॅत्रबिीटी सटीकफकेट साठी एक पत्रव्यवहार 
केिा ४/८ िा आमच्या र्इिे अिी एक गोष्ट घडििेी आहे जी मिा वाटि ेकोणािा मादहि नसेि मी 
आयकु्ि साहेबाांच्या कॅत्रबनमध्ये िोकाांना घेऊन सोसायटी िोकाांबरोबर आिेिी प्रभाग अगधकाऱयाांनी वारांवार 
२-३, ४-४ नोंटीसा दििेल्या आहेि. एक स्टॅत्रबिीटी सदटाकफकेट साठी आणण एक वेिर िडेच्या बाबिीि 
एकाच सोसायटीमध्ये कोववडचा वपररयेड आहे त्याांच्याकड ेएक िर मेंटेनेसिा पसेै नाहीि ि ेकुठून करिीि 
म्हणून आम्ही टाईम मिममट मागगििा आहे. आणण जुना आहे ि ेिमु्ही ॲक्सेप्ट करा असे साांगगििेिे 
आहे २ वषाा अगोिरचे. आणण िसुरे असे आहे की प्रभाग अगधकाऱयाांनी जी मिस्ट पाठवविेिी आहे 
त्याच्यामध्ये आपल्या कोणािा पण एकािा द्यायच ेआहे. त्याांनी िसे न करिा ३ नोंटीस पाठविी आपण 
त्यािा नाही दििे म्हणून मॅडम त्याांनी स्व:िने पामिकेने एक र्इांजजतनयर ठेविा िो येऊन तिि े
सटीकफकेटच ेकरेि आणण ि ेिमु्हािा फ्रीमध्ये असे सोसायटीिा साांगगििे मग मी बोििी ि ुफ्री मध्ये 
कसे करणार बाबा सगळ्या सोसायटीांना दििेिे आहे. िो बोििा नाही त्याचे पसेै आम्ही पामिकेकडून 
वसिु करणार. म्हणज े हे कुठेना कुठे जबरिस्िी होि.े ज्याांना द्यायच े त्याांना द्यायचे. आयकु्िाांनी 
साांगगििे म्हणून एका सोसायटीचे िाांबिे पण िसुऱया सोसायटीिा पण िसाच प्रॉब्िेम झािा आहे. मिा 
वाटि ेि ेपढेु आयकु्िाांना ि ेप्रॉब्िेम मादहि नाहीि म्हणजे ही सगळी कायावाही चाि ुआहे. िर प्रभाग 
अगधकाऱयाांना प्िीज साांगाव ेकी असे िोकाांवरिी बडान नाही टाकावे आणण त्याांना िी मिस्ट दििी आहे 
त्याच्या मधुन कोणािा पण ि े िेिीि. िमु्ही र्इांजजतनयर पाठवावा आणण िो र्इांजजतनयर करेि मग िमु्ही 
फ्री मध्ये करुन द्यायचे फ्री मध्ये कोणी करु िेि ेका मॅडम? त्याचे एक उत्िर द्यावे. आणण असे करायच े
त्याांना बांि करायिा िावा की िमु्ही असे करु नका. ज्याांना ज्याांना पादहजे सोसायटीवािे ि ेनेमिीि आणण 
ि ेिोक स्टॅत्रबमिटी सटीकफकेट जमा करिीि. धांन्यवाि मॅडम.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे िमु्हािा आयकु्ि नांिर उत्िर िेिीि. सन्मा. सिस्या रुत्रबना कफरोजजी बोिीऐ 
रुत्रबना कफरोज :- 
 िाँक्य ुआपने मझुे सांधी िी  आज यह जो टॉपीक आपने तनकािा है मॅडम, यह बहूि अच्छा 
टॉपीक है और यह बहूि सेंमसटीव्ह भी है I अब म ैसभेु से सनु रही हूाँ सारे नगरसेवको का यही िकमिफ 
है यही ि:ुख है मझुे िग रहा िा की िायि मझुेही जािा र्इस बाि की िकमिफ और िखु होगी पर आज 
सबका ि:ुख िेख के मझुे एैसा िग रहा है की भई ितुनया म ैबहुि गम है और मेरा गम ककिना कम है I 
प्रभाग अगधकारीयो के ररिेटेड ही यह टॉवपक है मॅम बार बार िेटर िेने के बावजुि बाब बार मिकायि े
करने  के बावजुि कोईभी कायावाही नही होिी है, ना मसफा  फेरीवािो के की एक रेमसडने्िीयि ऐररया के 
मिये मनेै ककिनी बार हमारे प्रभाग अगधकारीसे ररक्वसे्ट की सर यह रेमसडने्िीयि ऐररया है र्इसमे आप 
कायावाही करीये नही िो ये फेरीवािा झोन बन जायेगा और वही हूवा I प्िास्टीक और टीि ु पेपर 
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बेचनेवािीयोकी जो गाडीया िग गई है मॅडम वो सारे िोग वही रहि ेहै I म ैएन.एच.ई. स्कुि के सामने 
ऑरगचड त्रबल्डीांग की बाब कर रही हूाँ क्योकी सारा गपृ वही पे राि म ैरहिा है I वही गांिगी करिा है, 
वही उनके आपस म ैझगड ेहोि ेहै, मारपीठ होिी है, मेने पोिीस डडपाटामेंट भी र्इसके मिये िटेर दिया 
उन्होने कहा की आप आपके प्रिासन को बोिीये प्रिासन से मनेै भी बाब बार हमारे प्रभाग अगधकारी स े
र्इस बाि की गोव्हार िगाई वपछिे कई मदहनो से िकेीन वो कोई ॲक्िन िे नही पाऐ या उन्होने नही 
मिया र्इसके अिावा मॅडम, हमारे प्रभाग म ैरत्नागीरी हॉटेि के साईट का वहाके फेरीवािे  और वहाके 
कुछ होटेल्स है जजन्होने अपनी होटेि की िेंि के आगे उन्होने अपना व्यवसाय जमा मिया है बाकायिा 
वो िोगोने सडक पे टेबि खुची िगा मि है मनेै फोटोज तनकाि के भी हमारे अगधकारी साहब को भेज ेI 
उसपे एकही बार िायि ॲक्िन हूवा उसके बाि वहीके वही मामिा है I र्इसके अिावा मॅडम हमने हमारे 
प्रभाग सममिी की जो ममटीांग हूई िी उसमे हम २९ नांबर के पॅनि के चारो नगरसेवकोने बाकायिा 
मिखीि म ैिेटर दिया है और साईन कर के दिया है वो सारे ऐररयाज जहापे हमे प्रॉब्िेम है िकेीन उनम े
से एक भी जगापे कारवाई नही हूई I िो आज आपके र्इस माध्यम से म ैहमारे कममश्नर साहब को और 
आपसे मसररयसिी बहूि दिि से ररक्वेस्ट कर रही हू मॅडम की प्रभाग अगधकारीयो का जो हमारे त्रबच मे 
जो िािमेि नही है या वो हमारे बाि का ॲक्िन नही िेना चाहि ेउस से नगर सेवको की छबी िोगो के 
सामने जजस िऱहा खराब होिी है प्रिासन की छबी जजस िऱहा िोगो के सामने खराब होिी है उसका 
आपको अच्छे से अांिाजा है िो र्इस बारे मे मॅडम कोई ॲक्िन जरुर मिजीये I िाँक्य ुI  
मा. मा. महापौर :- 
 जरुर मॅडम I आपने सही बाि कही की प्रिासन के मििब काम न करने की वजह से नगर 
सेवको की छबी खराब हो रही है यह बाि सही है I अगर प्रिासन अच्छा काम करेगा िो नगर सेवको का 
हॉसिा बढेगा नगरसेवक और अच्छी िऱहसे काम करेंगे मगर नगर सेवक बार बार यहा पर पामिका म ै
आि ेहै अपने खुि की गाडी म ै५००-१००० रुपये का डडझेि डाि के जजिना मानधन उनको नही है कफर 
भी वो उिनी कोिीि करि ेहै I बार बार प्रिासन के पास आके बिाि ेहै यह हमारा काम है आयकु्िजी 
को ममिि ेहै उसमे अगर कायावाही नही होिी होगी िो र्इसमे नगर सेवको का हौसिा कम होिा है I और 
प्रभाग अगधकारी उसका फायिा उठािा है I िो आजकी महासभा म ैसभी को बोिने का र्इसी मिये मौका 
दिया गया की हमारे दिि म ैक्या िकमिफ है I केवि मेरे प्रभाग का ववषय नही है आज यहापर सभी 
नगर सेवकोके प्रभाग का ववषय है की एैसी एैसी िकमिफ सभी नगरसेवको को है मगर चॅयनि वािे या 
पत्रकार महोिय जो दिखाि े है अिग माहोि वहाप े कक्रयेट होिा है की नगर सेवक िोिी है मगर 
नगरसेवक िोिी है िो क्यो िोिी है? उसके बारे मभैी खुिासा र्इस महासभा म ैहोना चादहये I जो आपने 
बाि कही बहूि अच्छी बाि कही I ममरा िेवी मॅडम आपण बोिा.  
ममरािेवी यािव :- 
 मॅडम, मेरे प्रभाग की िकमिफ िायि परेु ममरा भाईंिर के सभी नगर सेवक के अांिर एक चुभी है 
I कफर मेरे सामने और आपके सामने हमारे वॉडा म ैआपके वॉडा म ैजजिना बढा कारवाई र्इन्होने की है 
त्रबगर बोिे त्रबगर बिाये िोगो का र्इिना जुना परुाना जो घर िोड ेर्इनके अांिर िोडाभी ििा नही िगा की 
बारीि के मौसम म ैगचडीया अपने बच्चो को घोसिा बनाके रखिी है जो अपना घौसिा बनाके रखा हूवा 
िा उनका बारीि म ैर्इन्होने त्रबना नोंटीस दिये िोड दिया I और र्इसके पहिे भी उनको िोडना चादहऐ जब 
यह आरक्षण िा बन रहा िा िबी भी उनको अगधकारीयो को खबर िा िभी सब कुछ खबर िा की यह 
सब आरक्षण म ै है उस समय बहाने दिया र्इिने र्इिने जुने परुाने घर उनका डडमसझन मिये होि ेकी 
र्इनको हटाना है उनको कहीना कही व्यवस्िा कर के िोडा जािा िो आज यह र्इिना बढा मदु्दा यह परेु 
िहर म ैनही बनिा I यह परुा िहर का मदु्दा बना है I और आज यह अगधकारी ममिे हूये रहेंगे रािो राि 
र्इनका क्या सपोटा रहिा है िोगो को घर बनाने म ैसपोटा करेंग ेI और ऐसा मेसेज जायेगा की िोडने मभैी 
आके खड ेहो जायेंगे िीन नगरसेवको को बिनाम करि ेहै I हमारे वॉडा म ैपरेु ममरा भाईंिर िहर के सारे 
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जगा जो र्इिमिगि त्रबल्डीांग बन बनकर ियैार है उसपे र्इनका ध्यान नही रहिा है I उत्िन से िे कर के 
परेु िहर म ैर्इिमिगि बाांधकाम हूवा है र्इनका कही ध्यान नही पडिा है I जब र्इधर र्इिेक्िन  का समय 
आिा है २०१२ म ैहमारे परुा कामिमीरा को रोखा िा कफर २०१७ म ैवही र्इनका रोका िा िो कैसा भी कर 
के रोखा गया I कफर वापस अचानक आके उस दिन कारवाई कर के गये क्या यही आयेगे हमारे वॉडा म ै
प्रचार करने र्इनको पडी नही रहिी है I जब कही से कम्प्िेंड आया िो खािी उपर से दिखाया की 
कम्प्िेंड आया ककसी का नाम नही ककसी का नही खािी नगर सेवको को बिनाम करने के मिये यह 
अगधकारीयो को बठैाया क्यो है? एैसे अगधकारीयो को हटा िेना चादहये परेु नगर सेवक मिकायि कर रहे 
है I और वह अकेिा अगधकारी एैसा है की वो बठैके मसफा  एैस कर रहा है I जो नगरसेवक को बिनाम 
कर रहे है एैसे अगधकारीयो को िरुांि मॅडम डडसीझन मिजीये म ैआप से यही ववनिी करुांगी उन्होने जो 
िोडक कारवाई ककया है परेु िहर को चुभा है परेु िहर को िकमिफ है आज र्इस मदु्दे पर परेु नगर सेवक 
िोग ववषय उठाये है और अगर हमारे सामने वो गचज हूवा है मेरे वॉडा म ैिो हमिो हमारे वॉडा म ैमहापौर 
और हमारे यहाके रदहवािी को ककिना िकमिफ हूवा होंगा जो परेु िहर को िकमिफ हूवा है I धांन्यवाि 
मॅडम र्इसपे कुछ ना कुछ आप कडक डडमसझन मिजीऐ म ैआपको हाि जोड के ववनिी करिी हूाँ I  
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या ममरािेवी यािव मॅडमने जो प्रश्न उपजस्िि केिेिा आहे की माजी आयकु्ि 
ववक्रमकुमार जी याांनी २०१२ सािी कारवाई केिी होिी कामिमीरा ववभागामध्ये सांपणुा कारवाईमध्ये त्याांनी 
एकिम भईुसपाट करुन टाकिे होि.े २०१२ ि े२०१७ या कािावधीमध्ये मी नगरसेववका नव्हिी त्यावेळेिा 
२०१२ िा एखािा आयकु्ि येवनू िो प्रभाग सांपणुा खािी करुन झोपड ेिोडून ररकामे करुन िेिो त्यानांिर 
२०१२ पासनु आिापयिं पनु्हा त्या दठकाणी झोपड्या बनिाि. जेवढ्या झोपड्या होत्या त्यापेक्षा िपु्टीने 
तिपटीने बनल्या. यािा िोषी कोण? मॅडम आपका सवाि का जवाब आयकु्ि साहब और र्इधरके प्रभाग 
अगधकारी जरुर िेंगे I 
अजजि पाटीि :- 
 धांन्यवाि मॅडम मिा बोिायिा सांधी दिल्या बद्दि वेिर िडे बद्दि प्रिासनाची भमुमका आहे. वेिर 
िडे बद्दि ध्रुवककिोर पाटीि याांनी ज्या सचुना केल्या िी वस्िजुस्ििी आहे. गगिा जैन याांनी जे मि 
व्यक्ि केिेिे आहे जी अट घाििेिी आहे िी रद्द करायिा पादहजे. नगरपामिकेच े झाििेे ठराव 
कायद्यािल्या िरििुी, माणुसकी, सहानभिुी, याांची साांगळ घािनु प्रिासनाने प्िॅट धारकास सांरक्षणासाठी 
योग्य िो सवुणामध्य काढिा पादहजे असे तनिेि आपण प्रिासनािा द्यावेि अिी मी आपणास ववनांिी 
करीि आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे. सन्मा. सिस्या स्नेहा पाांडयेजी आपण बोिा.  
स्नेहा पाांड े:- 
 महापौर मॅडम, धांन्यवाि मॅडम आपने बोिने के मिये सांधी दिया म ैवेिर िडे के ववषय पे बोिना 
चाहिी हूाँ की ममरा भाईंिर म ैर्इिनी परुानी त्रबल्डीांगे है उनको वेिर िडे िेना बहूि जरुरी है I िकेीन त्रबच 
म ैजो अपना महासभा मे ठराव हूवा िा की ६ मदहने के मिए परममिन दिया जाये और एैसा उनको 
मिखीि ६ मदहने काही परममिन रहिा है I िोग र्इिना खचा कर के त्रबल्डीांगवािे वेिर िडे िगाि ेहै वो 
खािी ६ मदहने के मिये खािी उनको परममिन है I यह परममिन उनको वावषाक हमेिा दिया जाये 
कां न्टीन्य ु ककया जाये पेमेंट भरने के बाि या रर-पेमेंट ककया जाये और उसको कां न्टीन्य ु ककया जाये I 
आरक्षण के जगा पे जो झोपड ेबनि ेहै जजस पे अभी कारवाई हूई बहूि ही ि:ुखि घटना है मॅडम क्यो की 
जब आरक्षण की जगा पे झोपड ेबनने िरुु होि े है िो उनपे टॅक्स िगाने वािे म ैिो ऐसा कहूाँगी की 
ििाि िोग जो त्रबच म ैरहि ेहै वो हमेिा टॅक्स िगा के आपको िेिा हो र्इिना िेि ेहै उिना िेि ेहै और 
वो गरीब त्रबचारे उसको क्या िगिा है की महानगरपामिका से टॅक्स िग गया िो हमारा रुम मिगि हो 
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गया I जब टॅक्स िगाने जाि ेहै िो हमारे अगधकारी क्या करि ेहै अगर हम खुि जगा खरीिे उसपे टॅक्स 
िगवाने जाये िो हमसे ५० िऱहके पेपर मााँगे जाि ेहै त्रबना पेपर के टॅक्स रास्फर नही होिा नाम पे टॅक्स 
नही होिा िो उन आरक्षण की जगह पे र्इिमिगि जगा पे कैसे टॅक्स िग जािा है? और जब हम नगर 
पामिका म ैप्रिासन से यह प्रश्न करिी हूाँ की जब हमारा आरक्षण है और हमने अपने िाबे म ैमिया है 
उसके बाि भी त्रबल्डर उसपर टी.डी.आर. िेिा है िो हम टी.डी.आर. बेचने से पहिे जगा खािी है की नही 
व्हॅकें ट है की नही यह िेख के िेना हमारे अगधकारीयो का काम है I जो अगधकारी त्रबना िेखे एैसे 
टी.डी.आर. र्इश्य ुकरि े है उनपे कारवाई ककया जाये एैसा मेरे वॉडा मे १२२ आरक्षण है उस ववषय प ेम ै
बोिना चाहूाँगी की वहाभी टी.डी.आर. उठ चकुा है और उसपे झोपड े१९९१-९२ के बच्चो का बिा सटीकफकेट 
उस रुम से ममिा है जजसकी वजह स ेअभी ३३ िोगो को रुम दिया गया यह पामिका का नकुसान हम 
िोग कबिक उठाि ेरहेंगे? म ैएैसी प्रिासन से ववविी करिी हूाँ की उस वक्ि जोभी प्रभाग अगधकारी िा 
जोभी र्इसके मिये जजम्मेिार है जजसने भी टी.डी.आर. दिया है उसपे कारवाई की जाये I और उस त्रबल्डर 
का टी.डी.आर. रद्द ककया जाये उस से वसिुी कर के यह जो ३३ िोगो को मिफ्ट ककया गया है 
महानगरपामिका के जगह पे उनको खरीि के फ्िॅट दिया जाये त्रबल्डर से वो वसिुी कर के और अपना 
प्रिासन की जगा बची रहेगी I एैसे अगर एक िो बार कायावाही होंगी मॅडम िो आगे से प्रभाग अगधकारी 
भी ध्यान िेंगे और अपने प्रिासन के अगधकारी भी ध्यान िेंगे I  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे मॅडम. आयकु्ि साहब र्इसके उपर जरुर कोिीि करेंगे I 
स्नहेा पाांड े:- 
 कामिमीरा म ैजो कारवाई हूई है मॅडम आफी का वॉडा है आप मझु से अच्छी िऱहा वाककफ है I 
िेकीन म ैएक और प्रिासन से ववनांिी करना चाहूाँगी की वहापे मसफा  त्रबल्डर को टी.डी.आर. िेने के दहसाब 
से र्इिनी बढी कारवाई की गई है I िो अपने प्रिासनीक अगधकारीयो पर यहभी एक तनगरानी रखी जाये 
की ककस के फायिे के मिये यह र्इिनी बढी िोडक कारवाई हूई है धांन्यवाि मॅडम I 
मा. मा. महापौर :- 
 मॅडम, सब नगर सेवको म ैआपही एक मदु्दे पे बोिे है I 
स्नेहा पाांड े:- 
 िाँक्य ुमॅडम.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे िान ुगोईि मॅडम आपण बोिा. 
िान ुगोदहि :- 
 मिा सांधी दिल्या बद्दि धांन्यवाि मॅडम, आज अनगधकृि बाांधकाम के बारे मे कफी नगरसेवको ने 
र्इस बारे मे बोिा मभैी र्इस बारे म ैबोिना चाहूाँगी वविषे कर मेरे प्रभाग म ैजो हमारे प्रभाग अगधकारी को 
नेमा है वो र्इिना अच्छा काम करि ेहै की म ैउनकी ममिाि परुी ममरा भाईंिर म ैिेनी चादहये उनकी सब 
से बढी अच्छी बाि यह है की अगर ककसी व्यक्िीने अपने घर मे परसनि काम करवाया है परसनि 
र्इांटीररयि करवाया है उस सोसायटी के उस फ्िॅट कोभी नोंटीस िेि ेहै की आपने र्इांटीररयि कैसे ककया I 
मििब यिी मनषु्य अगर अपने घर म ैकाम करिा है िो वो क्या अपने घर म ैपरसनि काम नही करवा 
सकिा है? िो यह बडीही िभुााग्यकी बाि है की हमारा जो प्रभाग है उस प्रभाग के जो हमारे प्रभाग 
अगधकारी है उनको यह भी मािमू नही की हमारे परसनि अगर हमारे घर म ैकाम करवाि ेहै िो उसको 
आप नोंटीस नही िेि ेसकि ेहै I रही बाि र्इिमिगि काम की िो परेु ममरा भाईंिर म ैएैसे मे आपको 
गगना िेिी हूाँ मॅडम ऐसे बहूि सारे र्इिमिगि काम है जजनके बारे मे हमने पत्रव्यवहार कई सािो से कर 
रही हूाँ मेरा यह िीसरा टमा है I म ैपाच बार र्इनेक्िन िढ चुकी हूाँ उस मे मनेै ककिने पत्रव्यवहार ककये 
होंगे िेकीन प्रिासन ने ना उसके उपर हमे जवाब दिया है ना उसके उपर कभी कारवाई की है ना कभी 
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जवाब िेने का हमको जजम्मेिारी समजी है I रही बाि ३४ आरक्षण की जो की कामिमीरा म ैहै वो बहूि 
ही ि:ुखिाई बाि है की एैसे बारीि म ैएैसी कारवाई जोकी ककसी एक व्यक्िी को फायिा पोहचाने के मिये 
प्रिासन ने उसके उपर कारवाई की यह बहुि ही ि:ुख की बाि है हम सभी नगरसेवको के मिये बहूि ही 
ि:ुख की बाि है I मॅडम आप महापौर है आपको र्इसका ककिना ि:ुख पोहचा होंगा यह हम समज सकि े
है िेकीन यह बाांधकाम मसफा  एक दिन म ैया िोन दिन म ै हूवा नही होंगा गये २५-३० सािो से िोग 
वहापे रह रहे है जजनके पास म ैपरुावा है I चाहे वो हाऊस टॅक्स का त्रबि हो, पाणी का कनेक्िन हो हर 
परुावा क्योकी िोगो को यह िगिा है की हमने यह सारी गचजो को हमारे पास म ैत्रबि है हमारा टॅक्स 
िग गया है िो हम उसको मिगिाईज होगये िेकीन  प्रिासन ने एैसी कारवाई जोकी बारीि का वक्ि है 
वहा छोटे छोटे बच्च ेि ेिोगो को बेघर कर दिया यह बहूि ही िमानाक बाि है और रही बाि ममराजी 
आपने जैसे बोिा की प्रिासन को ििा नही हूवा अगर प्रिासन को ििा होिा िो प्रिासन िायि यह 
कारवाई करिी ही नही और अगर कारवाई करने की आप बाि करि ेहो की वो र्इमिगि िे िो र्इिने साि 
से प्रिासन चुप क्यो बठैी िी? प्रिासन को र्इसका खिुासा करना चादहये I यह बहुि तन ांिनीय काया हूवा 
है प्रिासन की िफा  से एक िफा  आप बी.एस.य.ुपी. योजना के िहि आप िोगो को घर िे रहे हो और 
िसुरी िफा  आप िोगो को बेघर कर रहे हो I मििब यह आपके जो िौहरी भमुमका है महानगरपामिका की 
र्इसके बारे मे आप स्पष्टीकरण ककजीए और यह बहूि ही िमानाि बाि है I हम सभी नगर सेवक यह 
िेखि ेरहे  और हम कुछ नही कर पाये I मॅडम र्इसके मिये आप जािा से जािा म ैमहापौर मॅडम से 
तनवेिन करुांगी की हमारे जोभी अगधकारी है र्इसपे उपर से िेके तनचे से सभी अगधकारी है जजन्हो ने र्इस 
कारवाई म ैिामीि हो के कारवाई करवाई है उसके उपर कडी से कडी  कायावाही होनी चादहये मॅडम 
आपको यह तनवेिन है I धांन्यवाि I 
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे मसमा िहा मॅडम बोिा. 
मसमा िहा :- 
  आज जो फेरीवािा ववषय आया है उसके उपर बोिना है, आपने मझु ेसांधी िी उसके मिये आपका 
खुप खुप धांन्यवाि. बाि ऐसी है ममरा रोड म ैजगजादहर है ममरा भाईंिर म ैसोमवारी बाजार भरिी है और 
हमारा वॉडा वो ऐसा है वॉड नांबर २० और २१ यह िोन्हो वॉडा को िग के जो माकेट भरिी है वो 
कम्प्िीटिी सबके मिये ि:ुखिाई है जो कनेक्टेड त्रबल्डीांग है जो रहने वािे िोग है उनके मिये र्इिनी बढी 
ममुसबि है और प्रिासन को िसो बार बोिने के बाि वहापे पट्टी नही िगाये है I और ४-४, ५-५ की िाईन 
होिी है मॅडम सब िोग र्इस िऱहसे फैिे हूये है की त्रबल्डीांग मे जाने के मिये रास्िा हमे नही ममििा है I 
पजब्िक की ऐसी िकमिफ है एक कारवाई सोमवार के दिन होिी है, खािी सोमवार की जरुरि नही है 
हमारे यहा रोजकी िकमिफ है और यह रोजकी िकमिफ जल्ि से जल्ि िरु होवे I क्योकी ढोिे साहब जब 
नये आये िे िब हमारे वॉडा म ैआये ि ेिब सरने बोिा िा की मे बहूि जल्ि यह काम करुांगा िेकीन 
आज िक यह काम हो नही पाया है I सोमवार के दिन एक राऊां ड हो जािा है प्रभाग अगधकारी आि ेहै 
िस जनो को िेके आि ेहै  और राऊां ड परुा कर के चिे जाि ेहै I उसके बाि मांड ेटू फ्रायड ेकी जो िगिी 
है टयसुड ेसे सांड ेकी जो बजार िगिी है वो त्रबिकुि अिग होिी है I मॅडम १० से १२ त्रबल्डीांग एैसी है 
की वहा सब से बढी ममुसबिमे िोग जीि ेहै और अच्छे घर के िोगो को यह िगिा है की हम िोगो को 
बाहर तनकिने का रास्िा भी नही ममि रहा है खुि की त्रबल्डीांग से बाहर िो र्इसके मिये म ैआपसे ववनिी 
करिी हूाँ प्रिासन से ववनिी करिी हूाँ और हम सब की मााँग है आप यह हमारी मााँग जल्िही परुी ककजीए 
धांन्यवाि I  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक है जुबेर र्इनामिारजी िमु्ही बोिा.  
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जुबेर र्इनामिार :- 
 धांन्यवाि महापौर मॅडम प्रिमि: मी िमुचे आभार माननार आहे. आज कारण िमु्ही नववन पाऐांडा 
पाडिा एकत्र िीन िक्षवेधी िमु्ही क्िब केिे आणण म्हणून ही चचाा घडून आिी. िोकप्रतितनधी म्हणज े
पामिकेचे िोकप्रतितनधीचा अिा असिो िो ववश्वस्ि आहे पामिकेचा. िो नागरीकाांचा आणण प्रिासनाचा 
मधिा िवुा आहे. कााँगे्रस िोकिाही आघाडीच्या विीने स्वीकृि नगरसेवक आज आपल्याकड े ५ स्वीकृि 
नगरसेवक याांनी प्रवेि घेििेिा आहे. मी ॲङ ऐ.से. खान, अजजि पाटीिजी, अतनि भोसिेजी, आमच े
ममत्र भगविी िमााजी ववक्रम प्रिापजी याांचे मी अमभनांिन करु र्इच्छीिो आणण महापौर मॅडम, आयकु्िाांचेही 
अमभनांिन आज करायचे आहे. आयकु्ि महोिय किाविी आईच्या आधी म्हणजे िाांिी स्टार त्रबल्डर आिा. 
िाांिी स्टार त्रबल्डर अस्िीत्वाि आल्या पासनु िो आज म्हणज ेह्या २०२१ िो अस्िीत्वाि आिा १९८२ 
सािी आपिी आरक्षणे पडिी १९९३ िा र्इरािा जादहर झािा. १९९७ िा आपिा नवा डी.पी. आराखडा मांजुर 
केिा. आणण आज ह्या २०२१ मध्ये त्या आरक्षण क्र. २०३ िाांिी स्टार त्रबल्डरच्या कडून आपण घेऊ 
िकिो. आयकु्ि महोिय िमुचे अमभनांिर. िसुरां महापौर मॅडम आपल्याकड े हा ववषय िक्षवेधीच्या 
माध्यमािनु िो वेिर िडेचा ववषय आमचे सन्मा. नगरसेवक ध्रुवककिोर पाटीि साहेबाांनी माांडिा त्या 
ववषयावर मी कााँगे्रस िोकिाही आघाडीच्या विीने बोिणार आहे, महापौर मॅडम, स्रक्चरि ऑडडट ररपोटा, 
स्टॅत्रबिीटी ररपोटा, हा गरजचेा आहे ि ेअसावे, मात्र त्यािा असिेिे बाकीच्या ज्या अटीििी आहेि आयकु्ि 
महोिय किाांगचि ि ेिमु्हािा डी.सी. रुि त्याच्यामध्ये प्रावधान होि नसेि िरीही िहरच्या दहिा सांबांगधि 
िमु्हािा तनणाय िेणेचे अगधकार आहेि. ४ मदहन्याचा िात्परुत्या स्वरुपाचा दििेिा आपल्यािा वेिर िडेची 
परममिन ही कुठेही योग्य ठव ू िकि नाही ककां वा ि े कोणी काढू िकि नाही. याचा अिा िो कुठेिरी 
अनगधकृि होणारच. आणण पामिकेच्या अगधकाऱयाांनी आिा हीजी मोदहम सरुु केिी महापौर मॅडम आज 
सायक्िॉनच्या चौकटया गेिेल्या आहेि त्याच्यामळेु जे उडािेिे छपरे त्याच्या नांिर हा ववषय िर खर 
िक्षाि आिा की अिा छपराांना कुठेिरी आपल्यािा त्यापध्ििीने उभारिे गेिेिे योग्य आहेि की नाही 
त्याच्या वरिी िहातनिा केिी पादहजे. आणण ि ेबरोबर आहे. टेक्नीकिी त्याचा साहेब डडझाईन पामिकेने 
ठरवनू द्यावा. आपल्या चाांगल्या र्इांजजतनयरिा कामािा िावनू त्यािा व्यवजस्िि डडझाईन ठरवनू द्या 
जेणेकरुन पढुच्या काळामध्ये असे कुठिे सायक्िोन वगरेै आिे िर आपल्यािा त्याचा प्रभाव कमी पडिे 
िहराचे नकुसान िसुऱयाांिा जो झािा जे छप ्परां उडािे त्याच्यामळेु जे नकुसान झािेिे आहे िसे होणार 
नाही जीव हानी होणार नाही. म्हणून महापौर मॅडम माझी आपल्यािा ववनांिी आहे आज िमु्ही ह्या 
सभागहृामध्ये त्याचा तनणाय द्या ककबाबा हे वेिर िडेचे पाठवविेिे नोंटीसीस परि घेण्याि यावेि. िसेच 
पढेु ज्या िमुच्याकड ेसोसायटी येिीि परवानगी घेण्यासाठी त्याांना िमु्ही त्या परवानग्या मििीि करा. 
िसेच जो िलु्क आकारण्याि आिेिा आहे आयकु्ि महोिय २५०० हजार रुपये प्रतिवव ांग िो जास्िीचा आहे 
िो कमी करायचा िमु्हािा साहेब प्रावधान करावे िागेि. त्याचा मागा काढून द्या कारण ह्या र्इमारिीांना 
वेिर िडे सध्या ह्या जस्ििीमध्ये गरजेचे आहे. जेणे करुन र्इमारिीची डागडूजी कमी होि,े र्इमारिीांचे कमी 
नकुसाण होि,े पॅरॅकफट मॉिमध्ये पाणी जो आिमध्ये पावसाचे पाणी जो तनचरा होिो िो होि नाही. आणण 
त्यामळेु र्इमारिीांचे सांरक्षण होि ेत्यामळेु याचा िमु्ही आयकु्ि महोिय माझी िमु्हािा परि ववनांिी राहीि 
की हा ववषय जो आहे िमु्ही त्याि िमु्ही मावळ भमुमका घ्यािच. िसुरा असा ववषय आिा होिा 
अतिक्रमणाचा खरिर अतिक्रमण म्हणजे हा ववषय आजचा नाही, अनगधकृि बाांधकाम आजचा नाही 
ग्रामपांचायि ि ेमहानगरपामिकेच्या प्रवासामध्ये झािेिे अनगधकृि बाांधकाम हे आपल्या डोळ्याचा समोर 
आहे. खरिर आज िमु्हािा अनगधकृि बाांधकामचा ववषय तनघािा िर हे बरांच काही साहेब िमु्हािा ह्या 
िहरामध्ये कमी करावे िागेि. आणण आज िमु्ही जर सरुुवाि केिी िर किाांगचि मिा वाटि नाही की 
िमुचा जो प्रिासकीय काळ मिल्िक रादहिेिा आहे कामकाजाचा िो िमु्हािा परुणार नाही. कारण साहेब 
ह्या िहरामध्ये असिेिे होटेि, वाढीव बाांधकाम, अनगधकृि बाांधकाम, अनगधकृि घाििेिे छपरे, मोकळ्या 
भखुांडावरिी िडे साहेब ह्यामळेु िहरामध्ये िमु्ही बतघििे िर मोकळा भखुांडावर िडे घािनु तििे फतनाचर 
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ववकिा जािो. त्याांना परममिन िेण्याि आिेिी आहे का? ि ेअनगधकृि नाही का? ि े व्यवसाय करि 
आहेि. त्याांना आपण कुठिे साहेब अळकाठी घाि ुिकिो का? त्याांच्याकडून आपल्यािा काय पामिकेिा 
आगिाक फायिा होि आहे? बरेच धोरण याच्यामध्ये ठरिे परांि ुत्याच्या वरिी आपण कधी पोहचु िकिेिो 
नाही. साहेब सव्हीस स्टेिनची परममिन दििेिी आहे त्या सव्हीस स्टेिनमध्ये िकुाने घािण्याि आिेिी 
आहेि. ि े काय प्रभाग अगधकाऱयाांना दिसि नाही असाही ववषय नाही. िो कुणाच्या िरी कोणाच्या 
सांरक्षाखािी अिा प्रकारे साहेब प्रिासकीय सांरक्षण अस ुिकिो अिवा राजकीय सांरक्षण अस ुिकिो. या 
ववषयािा प्रिासकीय पध्ििीने हािाळणे गरजेचे आहे. रस्त्या वरच्या फेरीवाल्याांचा ववषय साहेब याच्या 
नांिर आपल्याकड ेआहेच आहे. साहेब िसुरां ३६४ नांबर मध्ये केिेिी कारवाई अांिाजे ३०० झोपडपट्टयाना 
पामिकेने जममनिोस्ि केिे. पासामध्ये िोक बेघर झािी. आिा चाििेल्या चचमेध्ये कोणी मदु्दामनु हे 
बोििे की िोन वषाा आधी त्यािा टी.डी.आर. िेण्याि आिेिा आहे. आिा ज्या टॉऊन प्िॅनर आपल्याकड े
िोन वषाा अगोिर आधी होि ेत्याांच्या वरिी बरेच गनु्हे िाखि आहेि. एक अजनु केिे िर काही फरक 
पडणार नाही. अिा प्रकारे कारवाई कृिी कुठल्या अगधकाऱयाने केिी असेि कारण आरक्षणे िाब्याि घेिाना 
िी आरक्षणे मोकळी असायिा पादहजे अॅप्सलु्यटुिी अतिक्रमण फ्री असायिा पादहजे. अतिक्रमण असिेिी 
आरक्षणे पामिकेने िाब्याि घेिा येि नाही. त्या भखुांड मािकाने ि ेअतिक्रमण मकु्ि करुन पामिकेिा 
िाब्याि दििी पादहजेि. हे त्याचे धोरण आहे. साहेब अिा प्रकारे झािेिी कृिी यािा कुठेिरी िमु्हािा 
िाांबवावे िागेि. साहेब िमुच्याकडून आम्हािा भरपरु अपेक्षा आहेि. चाांगिे अनभुवी िमु्ही काम करणारे 
अगधकारी आहाि िमु्ही वॉक ववि कममश्नर आहेि िमु्ही िो उत्िम प्रयोग सरुु केिेिा आहे. परांि ुसाहेब 
िो प्रयोग करिाना िमु्ही पामिकेचे अगधकारी सोबि घेऊन जािाि त्याबरोबर चचाा होि ेह्याच्या पमिकड े
चाांगिे अजुन काय करिा येईि त्या ववषयावर िमुची चचाा होि असेि आम्हािा त्याची कल्पना नाही 
कारण आम्ही काय बरोबर नसिो हे खरे आहे साहेब िमु्ही ज्या दिविी येऊन जािाि त्या दिविी तिििी 
पररजस्ििी वेगळी असि ेआणण त्याच्या नांिर तिििी पररजस्ििी बििनु जाि.े िमु्हािा कुठेिरी साहेब ह्या 
ववषयावर सधु्िा त्या अगधकाऱया बरोबर चचाा करावी िागेि की मी आज आिो परि उद्या ककां वा परवा 
ककां वा त्याच्या नांिर कधी आिो आणण मग मिा ही अिी पररजस्ििी नाही दिसिी िर त्याची जबाबिारी 
िमुची असेि. साहेब िमु्हािा अगधकाऱयाांची जबाबिारी ठरवावी िागेि. आपल्याकड ेआिा सध्या भरपरु 
अगधकारी आहेि आपल्याकड ेिोन अतिररक्ि आयकु्ि आहेि, उपायकु्ि आपल्याकड ेप्रतितनयकु्िीवर भरपरु 
आहेि. ह्या सवांचा जबाबिाऱया तनजश्चि करुन साहेब आपण केिले्या असिीि आणण केिेल्या आहेि 
त्याच्या आम्हािा िमुच्या गपृवर समजुन येि आहेि. िरीही ह्या अगधकाऱयाांकडून काम कसे काढून घेणे 
हे कुटूाँब प्रमखुाचे काम असि.े आयकु्ि महोिय आमची िमुच्याकड े अजुनही भरपरु अपेक्षा आहेि. 
नगरसेवक हा िोकप्रतितनधी पामिकेचा ववस्वस्ि हो िमुचा समोर फक्ि िोकाांच्या असिेल्या भमुमका 
त्याांचा मििाराांचा भमुमका ह्या िहरामध्ये जे काही चाांगिे करिा येईि ि ेिमुचा समोर आणून िेण्याचा 
प्रयत्न करिो. त्याच्यामध्ये किाांगचि त्याची िाांत्रत्रक अडचणी असिीि. त्यािा त्याच्यामधल्या अडचणी 
समजि नसिीि मागा काढायचे काम साहेब िमुच ेआहे. याच्यावरिी साहेब िमु्ही गाांमभयापवुाक िक्ष द्या 
अिी अपेक्षा करिो. महापौर मॅडम बोिायची सांधी दििी जय दहांि जय महाराष्र. 
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य र्इनामिार साहेब आपण िो ववषय आिा बोिण्यामध्ये बोििाि की मािमत्िा 
हस्िाांिर करणे करीिा िी जागा मोकळी असावी िागि े िर जागा मोकळी नव्हिी त्यादठकाणी ३०० 
झोपड्या तिि े होत्या. म्हणजेच पामिकेने जी कारवाई केिी ि े त्रबल्डरिा मिि करण्यासाठी केिी अस े
दिसनु येि ेका?  
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमुचे महापौर मॅडम बरोबर मि आहे. याच्यामधिा कायिा एकिम स्पष्ट आहे की जी जागा 
िमु्ही आरक्षणाची जागा जी िमु्ही िाब्याि घ्याि िी जागा एक्रोचमेंट कफ्र म्हणज ेमिैान असावे ककां वा िी 



मा. महासभा दि. ०२/०९/२०२१                             पान क्र.40 

जागा मोकळा भखुांड असणे हा प्रिमि: त्याचा मदु्दा आहे. म्हणजे याचा अिा अिा प्रकारे घेििेिे भखुांड 
अगधकाऱयाांनी जे अगधकारी याच्यामध्ये कारतनभिु असिीि त्याांच्या वरिी कारवाई झािीच पादहजे. हे 
चुककच्या पध्ििीने केिे गेिेिे आहे किाांगचि त्या ववकासकािा मिि करण्यासाठी टी.डी.आर. च्या 
माध्यमािनु मिि करण्यासाठी ज ेकाही त्याचा मििीचा भाग असेि ि ेकरणेसाठी प्रिासनाने ही भमुमका 
घेििेिी आहे. असे अगधकाऱयाांवरिी कारवाई तनजश्चि व्हावी. 
मा. मा. महापौर :- 
 दिनेि जैन जी आपण बोिा.  
दिनेि जैन :- 
 महापौर मॅडम धांन्यवाि आपने मझुे टाईम दिया उसके मिये पहिे िो, ॲक्यअुिी जो ववषय हम 
आरक्षण का और वेिर िडे का जो िो ववषय के उपर चचाा कर रहे है िो उसके मिये रस्िा भी दिखाना 
अपना सभी नगरसेवको का िाईत्व है की उसको अपन कैसे सोल्यिुन उसको िा सकि ेहै I िो मेरा ऐसा 
मानना है महापौर मॅडम की जबी आरक्षण का जो ववषय है पहिे मे आरक्षण के ववषय पे बोिना चाहिा 
हूाँ आज िक ममरा भाईंिर के अांिर करीबन अपने ४०० आजु बाजू आरक्षण है I उसके अांिर स ेकरीबन 
अभी िक ५० परसेंट भी अपने डवे्हिप नही हूये है मॅडम I ७५ परसेंट आरक्षण वसेै ही पेंडड ांग पड ेहूये है 
I अपना धोरण है की जबिक ५० टक्का आरक्षण अपने िाबे म ैनही आिा है हम उसको डवे्हिप नही 
कर सकि ेहै I और हम को जब त्रबल्डर िाबे म ैिेिा है िो हमको ५ परसेंट िेवे या १० परसेंट िेवे हम 
उसको उिना टी.डी.आर. िे सकि ेहै और वो एैसे िावारीस पडा रहिा है I जब वो िावारीस पडा रहिा है 
िो उसके उपर अनगधकृि झोपड ेबाांध दिये जाि ेहै I यािो हम जब १० परसेंट या १५ परसेंट िाबे मे िेि े
है  उसको कम से कम पिरे की दिवाि बाांध िेनी चादहए िाकी उसके उपर अनगधकृि बाांधकाम नाहो 
सके I क्योकी हम जब टी.डी.आर. िेि े है िो उसके पहिे परुा व्हेकें ट होना चादहये प्िॉट सािबारा 
नगरपामिका के नाम पे होना चादहये बाि म ैहमको उसको िेना चादहये I िो मरेा ववषय यह है की ३६४ 
का सािबारा ककस के नाम पे है? अभी कफि हाि ककस का नाम है? महानगरपामिका का नाम हे की 
उसका जगा मािक का नाम है? अगर जगा मािक का नाम है िो हमने कारवाई की है वो गिि है 
अगर महापामिका का नाम है िो हमने जो कारवाई की है उसको उगचि है और उसके उपर पत्र ेमार के 
उसको बााँउरी मारनी चादहये I नही िो कफर वह वापीस उसके उपर झोपड ेबनेंग ेI और कफर नगर सेवको 
के उपर आरोप होगा मॅडम I मेरा कहने का मििब यह है की प्रिासन ने जजिने भी प्रभाग अगधकारी है 
जो जो ऐररये के अांिर ६ प्रभाग है िो उस प्रभाग की आरक्षण की जबाबिारी उस प्रभाग अगधकारी को 
एक टीम िेनी चादहये की जजिने भी हमारे आरक्षण है उधर हप्ि ेम ै२ दिन रोज जव्हजीट करे िाकी पिा 
चिे की उसके उपर झोपड ेहूये है की नही हूये है I हम आरक्षण खािी कराि ेहै िसुरे दिन झोपड ेहोि ेहै 
मििब हम िोगो को यही काम करना  है की हम उसी का पगार िे रहे है की जाके िोडो और बिनामी 
नगरसेवक िेवे, और उसके मिये जबी भी हम आरक्षण िाबे म ैिेि ेहै िो ५० परसेंट के पहिे हम फॉिप 
नही कर सकि ेहै मॅडम ? िो ५० परसेंट िेने के मिये उसके अांिर ४ जो डवे्हिपसा रहि ेहै ४ जो अपने 
खेळूि रहि ेहे उनके पास से हम उसे िेंगे िब जाके वो ५० टक्का आरक्षण हमारा परुा होिा है I कभी 
कभी िो हमारा १०-१२ खेळूि उसमे रहि ेहै I कोई िेिा है कोई नही िेिा है िो वो आरक्षण परुा िमु्हारा 
होिाही नही है और वो िावारीस पडा रहिा है I हमारा टी.डी.आर. भी चिा जािा है और वो आरक्षण भी 
डवे्हिप नही होिा है मॅडम मरैा ऐसा मानना है हमारे को पक्की दिवाि बनाने म ैअगर जािा खचाा आिा 
है िो हमको कम से कम पत्र ेकी बााँड्री मारनी चादहये िाकी उसको हम एैसे एैसे आरक्षण आये उसको 
हम बढा कर सके I क्योकी हमने है ना क्योकी हमको पिा है की आरक्षण कभी ५ परसेंट आिा है कभी 
१० परसेंट आिा है र्इसके मिये दिवाि का खचाा नही कर सके I िेकीन हम पत्र ेकी बााँड्री को आगे वापीस 
खोि के हम घमुा सकि ेहै I अगर वो पत्र ेकी बााँड्री आरक्षण पे मारेंगे िो वो कहीना कही जाके हमारा 
आरक्षण सफे रहेगा I आज यहापे एक आढावा बठैक िगावो  आपके अध्यक्षिा म ैममरा भाईंिर मे ककिने 
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आरक्षण है, उसकी कममटी नक्की करो, उसको आप परुा जायजा िो, िब आपको पिा चिेगा हकीकि 
क्या है I मॅडम उसके उपर आपको ५० टक्का आरक्षण के अांिर आपको झोपडा बाांधे हूये ममिेंगे मॅडम 
परुा मझुे मादहिी है I िेकीन बोिने से अपन ककिना भी कम्प्िेंड करो कुछ होिा नही है I हमारे 
कममश्नर पॉणझटीव्ह है ओ हर काम करने के मिये ॲग्रेमसव्ह रहि ेहै I उन्होने सभे एक िोन घांटा घमु के 
भी कर रहे है हम चाहि ेहै की हम कममश्नर के अध्यक्षिा म ैममटीांग िेवे और सारे जो आरक्षण है और 
आपके अध्यक्षिा म ै ममटीांग िेके उसका अपन तनवारन कर सकि े है मॅडम I और िसुरा ववषय जो 
ध्रुवककिोर पाटीि का एक महत्वपणुा ववषय है र्इिने गांमभरिा से उन्होने िाया और म ैउनका दिि से 
धांन्यवाि करिा हूाँ िेकीन मॅडम उसके साि साि म ैमे उसके अांिर एक ववषय और जोडना चाहिा हूाँ क्यो 
की हमने चार फुट िकुान वािो को जो करोडो रुपये की िकुान खरीिि े है उनको हमने ४ फुट का 
परममिन दिया हूवा है पत्र ेबाांधने का िेकीन प्रभाग अगधकारी जाके उनके उपर कारवाई करि ेहै मॅडम I 
जजसका ८ फुट है उसके उपर करो ४ फुट का अगर हमने परममिन दिया है बारीि के मिये िो कमसे 
कम उिना नही करना चादहये क्योकी वो करोडो रुपये की धांिा रेव ेआज करोना का काि है महापौर 
मॅडम वो उनका पगार नही िे पा रहे है भाडा नही भर पा रहे है I उसके उपर जा के वो िडे िोड िेि ेहै 
I एैसा नही होना चादहये हमने महासभा म ैठराव ककया हूवा है की ४ फुट िक िकुान के आगे पत्रा िडे 
रहे गा महापौर मॅडम I और िसुरा ववषय महापौर मॅडम यह जोभी म ैववषय बिा रहा हूाँ यह ॲक्च्यअुिी 
क्योकी वोभी हमारे यहा के रदहवािी है जो िकुान वािे है वो यहाके रदहवािी है िो उनको भी न्याय 
ममिना चादहये और एक ववषय है जब हम सबके मिये कोरोना काि म ैकुछना कुछ राहि िेने के मिये 
सब नगर सेवक या प्रिासन सोच रहा है िो गनपिी या नवरात्र का क्षण आिा है मॅडम िो उसके अांिर 
भी र्इस साि मेरे दहसाब से वो गनपिी मांडि को पसेै नही िेने चादहये उनको माफी िेनी चादहये मॅडम 
यािो खािी एक रुपया िो I  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक है आप वसै ेपत्र दिजीए I दिनेि जैन :- 
 धांन्यवाि मॅडम I  
मा. मा. महापौर :- 
 मिा वाटि ेबरीच चचाा आज िक्षवेधी वर झािेिी आहे. सन्मा. सिस्य ध्रुवककिोर पाटीिजी याांनी 
अतििय चाांगिी महत्वाची िक्षवेधी माांडिी. िसेच राजीव मेहराजी, आणण सगचन म्हात्र ेजी ह्या तिघाांनी 
जी िक्षवेधी माांडिी िी तिन्ही ववषयािा एकत्रत्रि करुन आपण आज सववस्िर चचाा या सभागहृामध्ये 
केिी. सन्मा. सवा सिस्य ज्याांनी ज्याांनी पोटतिडकीने आज ह्या दठकाणी ववषय माांडिेिे आहेि त्याांच्या 
मनािल्या असिेल्या भावना वारांवार पामिका प्रिासना मध्ये येऊन त्याांनी वारांवार सांबांगधि प्रभाग 
अगधकाऱयाांकड ेिक्रार करुन िेखीि सधु्िा ककां वा उपायकु्िाांकड ेिक्रार करुन िेखीि सधु्िा त्यावर प्रिासनाने 
गांभीर पणे िक्ष दििे नाही म्हणून आज नगरसेवकाांना र्इिे बोिावे िागिे. ज ेनगरसेवक बोििे नाहीि 
याचा अिा असा नाही की त्याांना काही बोिायचे नव्हि ेत्याांच्याही मनाि बऱयाच समस्या असिीि बरेच 
ववचार असिीि काही प्रश्नाची उत्िरे त्याांना हवी असिीि परांि ुत्याांनी किागचि ह्या दठकाणी बोिण्याचा 
प्रयत्न केिा नाही परांि ु त्याांच्याही प्रश्नाचे उत्िर आज ह्यादठकाणी ममळेि. कारण त्याांचा भावना र्इिर 
नगरसेवकाांनी ज े ववषय माांडिे त्याांच्यािी सहमि असिीि अस े मिा वाटि.े मिा वाटि े की मा. 
आयकु्िाांनी याच्यावरिी िोडक्याि का होयेना र्इि ेखिुासा द्यावा. कारण अत्यांि गरजेचे आहे की जेव्हा 
िमु्ही वॉक ववि कममश्नर सकाळी उठून िमुचा िाफा घेऊन प्रत्येक प्रभागामध्ये जाि असिा याचाच अिा 
असा की िमु्हािा या िहरामध्ये चाांगिे काम करायच ेआहे, चाांगिे काम मी ह्या िहरामध्ये करिो हेही 
िाखवायच ेआहे परांि ु हे िाखवि असिाना र्इिक्या समस्या र्इिके प्रोब्िेम कसे? पदहिी गोष्ट एक िोन 
सिस्याांनी हेच ह्या दठकाणी साांगगििे की जेव्हा कममश्नर प्रभागाि येिाि त्यावेळेिा सुांिर वािावरण 
असि.े रस्ि ेअतििय स्वच्छ असिाि, फेरीवािे उठिेिे असिाि, गॅरेजच्या गाड्या तििे पाककंग नसिाि, 
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म्हणजेच िमु्ही येणार असल्याची बािमी ही पदहिाच मिक झािेिी असि ेकी ककां वा ििी त्या प्रभाग 
अगधकाऱयाांना साांगगििेिी असि.े मग असे सुांिर गचत्र कममश्नर जेव्हा पनु्हा आपल्या िािनामध्ये येिाि 
आणण त्यानांिर पनु्हा ि ेगचत्र त्या प्रभागामध्ये त्या रस्त्यावर दिसि नाही ही खेिाची गोष्ट आहे. याचाच 
अिा की िमु्ही जे प्रभागामध्ये कफरिाि िमु्ही सकाळी सकाळी जेवढी मेहनि केिी िमुच्या अगधकाऱयाांना 
घेऊन कफरिाि त्याचा ह्या दठकाणी ह्या िहरावरिी काही प्रभाव झाल्याचा दिसिा नाही. आणण जे ज े
िमु्ही िोडिे िोडक कारवाई केिी ि े एकपटीने होिा ि े िसुरां िोन िीन पटीने जास्ि झािे. कारण 
कममश्नर येिाि िोडसां िोडिाि तनघनु जािाि अिी भमुमका िहरामध्ये झािी. कममश्नरचा जो पॉवर आहे 
िी पॉवरही आबािीि रादहिी पादहजे. कारण िमुच्या हािाखािी जे प्रभाग अगधकारी असिाि त्याांनी आणण 
सांबांगधि उपायकु्िाांनी िी जबाबिारी घेििी पादहज ेकारण त्याांना आपण्  िचे काम दििेिे आहे की िमु्ही 
जावनू त्या प्रभागामध्ये अनगधकृि काही गोष्टी घडल्या असिीि ककां वा अनगधकृि बाांधकाम होि असिीि, 
अनगधकृि फेरीवािे असिीि, ककां वा टपरे असिीि, गॅरेजेस असिीि जे काही असेि त्यावर िमुचे तनयांत्रण 
ठेविे पादहजे. आणण त्यासाठी जर प्रभाग अगधकाऱयाांना ववमिष्ठ कमाचारी पादहजे असिीि काही िाफा 
पादहजे असेि ककां वा त्याांना काही मिि पादहजे असेि िी आयकु्िाने करायिा पादहजे. िर अिा पध्ििीचा 
आज वािावरण िहरामध्ये जे घडिेिे आहे आणण माझा प्रभागामध्ये जे काही घडिेिे आहे त्या 
ववषयावरिी मी बोिणारच आहे ित्पवुी आयकु्िाांनी ह्या सांिभाामध्ये मिा वाटि ेकी सन्मा नगरसेवकाांनी 
ह्या ववषयावरिी जी चचाा केिी त्या ववषयािा गामभयााने घेऊन की नगरसेवक का िक्रार करि आहेि 
त्याच्या जे िेखरेखी खािी येि ेिोक प्रतितनधी म्हणनू काम करि असिाना बऱयाच अडचणीांना बऱयाच 
समस्याांना त्याांना िोंड द्यावे िागि,े नागरीकाांचा म्हणण्यासारखे त्याांना वागावे िागि.े कधी एखािी गोष्ट 
चुक असि ेकधी एखािी गोष्ट बरोबर असि,े पण िी चुक आहे हे साांगिाना सधु्िा त्याांना पे्रमाणे साांगावे 
िागि.े आणण अिा पध्ििीमध्ये एक प्रभाग साांभाळि असिाना त्या प्रभागामध्ये अनेक गावां अनेक पाड े
अनेक सोसायटया असिाि आणण त्या सवांचे मि घेऊन ि ेिमुचा पयिं आिनेे येि असिाि की आयकु्ि 
साहेब हे काम मी आणिेिे आहे आणण ह्या कामावरिी िमु्ही काही िरी प्रतिकक्रया द्या. मी म्हणि नाही 
की िांभर टक्के ि ेकाम आणि ेआहे ि ेत्या िांभर टक्के कामामध्ये सगळीच कामे नगरसेवकाांची झािी 
पादहजेि पण जी काही काम आणिी आहेि त्या १० पकैी ५-६ कामे िमु्ही जरी सोडविी िरी एक 
समाधान त्या नगरसेवकाांना होऊन जाि.े आज हे ववषय जे आहेि आपण म्हटिे की ध्रुवककिोर पाटिाांनी 
जी िक्षवेधी माांडिी आहे ह्या बिि िहरामध्ये काय वािावरण आहे याचा िमु्ही खुिासा घेििाच नाही. हे 
फेस कोण करि े नगरसेवक करिाि कारण नगरसेवकाांकड े नागरीक डायरेक्ट येिाि. आणण िमुच्याकड े
नगरसेवक त्याांची िक्रार घेऊन येि असिाि. पण ह्या ववषयािा आपण गाांमभयााने घेििे पादहजे. आणण 
ह्या ववषयावरिी आपण नक्कीच चाांगिा िोडगा काढाि असे मिा वाटि.े आणण िमुचा भाषनािनु िमु्ही 
ि ेसाांगाि सधु्िा. िसेच हा जो ववषय झािा आपल्या राजीव मेहराजीांचा त्याांचा ववषय पण असाच होिा 
की प्रभाग अगधकारी काम करि नाही. त्या प्रभाग अगधकाऱयािा वारांवार साांगगििे. आज एखाद्या प्रभाग 
अगधकाऱयािा तनिांबन करा र्इिपयिं नगरसेवक का बोििो बर ? ककां वा त्याांना का बोिावसां वाटिां कारण 
वारांवार साांगनु साांगनु नगरसेवकाांनी साांगायचे आणण प्रभाग अगधकाऱयाांनी ह्या कानाने ऐकायचे ह्या 
कानाने सोडून द्यायचे. हे असे वारांवार जेव्हा होि े िवे्हा ि े पोटतिडकीने साांगिाि की त्या प्रभाग 
अगधकाऱयाची बििी करा. असे ववषय मळुाि हे प्रिासककय कामकाजाचा भाग असिो. मिा असे वाटि े
प्रिासनाने अिा वरिी आयकु्ि म्हणून आपण ह्यािा गांभीर ररिीने घ्याि आणण ह्या ववषयािा काही िरी 
चाांगल्या पध्ििीने त्याच्या वरिी तनयांत्रण ठेवाि. आणण रादहिा प्रिन सगचन म्हात्रजेी याांचा िक्षवधेीचा 
आिा ही िक्षवेधी टाकि असिाना मिा असे वाटि ेप्रिासनाने आरक्षणाचा जागेवरिी जी कारवाई केिी िी 
कारवाई करि असिाना महाराष्र िासनाचे जे ज ेजी.आर. आहेि ककां वा त्याांचे जे जे तनयम आहेि ह्या 
सांिभाामध्ये कुठल्याही पध्ििीचा अभ्यास न करिा ही कारवाई केिेिी आहे. आपण पाहिो की महाराष्र 
िासनाचे सवा तनयम आपण पाळिो मग ि ेकुठिेही असिेुि एखािा िोकप्रतितनधीने महासभेमध्ये एखािा 
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ठराव केिा त्या ठरावािा आयकु्िािा मान्यिा नसेि िर िो ठराव कुठेजािो िासनाकड ेववखांडनिा जािो. 
आणण िासनाकडून ववखांडन करुन आिेिा ठराव मग आपण िो मान्य करिो. मग महाराष्र िासनाकड ेहे 
जे जी.आर. झािेिे आहेि ककां वा त्याांनी जे जी.आर. पाठवविेिे आहेि त्याची मान्यिा आपण का घेििी 
नाही बर आज त्या ३६४ मध्ये कारवाई करि असिाना? ३६४ मध्ये कारवाई करि असिाना आपण 
कोववडच्या तनयमाचे पािन केिेिे नाही. िमुचा कोववडचा तनयम काय बोििो त्याचा जी.आर. काय आहे, 
िमु्ही गिी करु नका, तिि ेएकत्रत्रि पणे जास्ि िोकसांखेने उभे राहू नका, पण मी त्यावेळेिा असे साांगेण 
की त्या वळेेिा प्रिासनाने जो िाफा नेिा त्या िाफ्यामध्ये प्रत्येक ववभागाच े अगधकारी, त्याांचे सवा 
कमाचारी, आणण सांपणुा त्याांची टीम अजग्निामक ििाची टीम, ि े पोकिेन, जे.सी.बी. जो पण त्याांना 
िागणारा िाफा होिा िो २५०-३०० चा िाफा होिा. ३०० झोपड्या म्हणजे ३०० कुटूांब त्या पररवारािीि 
सिस्य  एका पररवाराि जर आपण ५ सिस्य ककां वा ४ सिस्य माांडिे िरी ३ चोक १२ म्हणजे १२०० ि े
सिस्य  २५० ि ेसिस्य १२०० ि ेककिी झािे १४५० आणण बघनारे िोक िवेढीच होिी. म्हणजे २५० ि े३ 
हजार पजब्िक त्या दठकाणी पोिीस कमाचारी वेगळे िर अिा पध्ििीच े ि े वािावरण होि े ि े कुठल्या 
तनयमा मध्ये होि?े मग कोववडचे आपण पािन केिे का? िर नाही. िहरामध्ये पावसाळा आहे 
पावसाळ्याि िमुचा जी.आर. काय साांगिो पावसाळ्यामध्ये घरे िोडू नका असे िमुच्या जी.आर. मध्ये 
आहे. असे असिाना िेखीि तिकड ेघरे िोडिी गेिी हरकि नाही आरक्षण िाब्याि घ्यायचे होि ेअतििय 
चाांगिी कामगीरी करुन िाखवायची होिी आरक्षण घेििे नसि ेिर कुठेिरी आपल्यािा िोंडावर पडल्या 
सारखे झािे असि.े असे जर वाटि असेि िर मग िमुच्याकड ेहायकोटाचे जजमेंट सधु्िा होि.े हायकोटाचा 
पेपर होिा. त्यामध्ये स्पष्टपणे मिहीिेिे आहे ३१ ऑगस्ट पयिं स्िगगिी आहे िहेी नाही. चािा िहेी जाव ू
िेि मग महाराष्र िासनाचा जी.आर. आहे २०११ पवुीचा झोपड्या सन १९९४ पवुीचा झोपड्या याांना आपण 
सांरक्षण दििे पादहजे िोही आधार घेििा नाही िहेी नको. म्हणजे नक्की काय? िर सांपणुा पणे चौकिी न 
करिा कायद्याचा आधार न घेिा ज्या ज्या दठकाणी स्टे होिा त्याचाही ववचार न करिा प्रिासनाने घाई 
गडबळीमध्ये जी कारवाई केिी आणण त्या कारवाईमध्ये जे नागरीक बेघर झािे ज्या नागरीकाांना त्रास 
झािा त्याांना रोिा पोटी चायनि वाल्याांना पत्रकार महोियाांना त्यादठकाणी बोिविे. सत्यिा ही िहरामध्ये 
गेिीच पादहजे िांभर टक्के त्यामिाची मी आहे परांि ु सत्यिा आणि असिाना नागरीकाांना भडकवणे, 
नगरसेवकाांबद्दि रोि तनमााण ियार करणे, महापौर, नगरसेवक याांच्या बद्दि अपिब्ि बोिणे, याबाबि ज े
वािावरण त्या दठकाणी ज ेझािे ि ेअतििय चुकीच े होि ेआणण ह्यासाठी प्रिासन जबाबिार आहे की 
त्याांनी ही कारवाई करि असिाना कुठल्याही पध्ििीचे तनयमाविी ककां वा अांिाज घेििा नाही, योग्य 
पध्ििीची प्िॅतन ांग केिी नाही, आणण उगगचच त्यादठकाणी िी कारवाई झािी िी माझा मि ेचुकीची होिी. 
चाांगल्या पध्ििीनेही करिा आि ेअसि,े नागरीकाांना ववश्वासाि घेऊन करिा आिे असि,े नगरसेवकाांना 
ववश्वासाि घेऊन करिा आिे असि,े आणण चाांगिा ररझल्ट त्यादठकाणी आपल्यािा पाहायिा भटेिा 
असिा. टी.डी.आर. च्या सांिभााि मिा असे म्हणायच ेआहे आिा सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिार जी याांनी 
जे म्हटिे की ज्यादठकाणी जागा हस्िाांिर करि असिाना जागा मोकळी असायिा हवी मग जागा जवे्हा 
मोकळी नव्हिीच त्यादठकाणी झोपड्याच होत्या मग काय त्रबल्डरिा िी जागा खुिी करुन िेण्यासाठी 
प्रिासनाने काय घेििे होि े? आणण किा बद्दि प्रिासनाने त्या त्रबल्डरिा एवढी मिि केिी ? हे िमु्ही 
कुठेिरी चुकीचे केिे आहे असे मिा ह्यादठकाणी वाटि.े बर आिा केिे ि ेकेिे त्यादठकाणी जावनू पाहा 
तििे परि झोपड्या झाल्या आहेि. एक कममश्नर ववक्रमकुमारजीचे मी नाव घेििे मीरा िेवी यािवजी 
बोिि असिाना की त्यादठकाणी सांपणुा झोपड्या िोडून त्याांनी एकिम स्वच्छ करुन ठेविे होि.े मग 
त्यावेळचे प्रभाग अगधकारी, त्या वेळचे उपायकु्ि, त्यावेळचे सवा अगधकारी ककां वा त्यावेळी ज्या ज्या 
पररजस्ििीमध्ये आयकु्ि आिे होि े ह्या प्रिासनाच्या खचुीवर बसायिा त्याांनी तिि ेिक्ष द्यायिा नको 
होि ेका? नगरसेवक काय करु िकिो, नगरसेवकाांनी ि ेपादहजे तिि ेअनगधकृि बाांधकाम चाि ुआहे ि े
अनगधकृि आहे त्याांनी प्रभाग अगधकाऱयािा ककां वा आयकु्िािा कळविे. मग त्याच वेळेिा ि े काम 
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िाांबवायिा हवे होि ेना. का िाांबविे नाही? ववटावर ववट चढिी, मभ ांि झािी, चाळी झाल्या, िोपयिं का 
िाांबिे? बर आमच्या हािाि यांत्रणा आहे का, साांगा कुठल्या नगरसेवकाांच्या हािामध्ये यांत्रणा आहे की िो 
जे.सी.पी. पोकिेन, एवढा मोठा िाफा घेऊन स्व:ि जावनू िोडू िकिो हा प्रिासकीय कामकाजाचा ववषय 
आहे. आणण प्रिासनाने िी गोष्ट स्व:िहून करायिा पादहजे. आणण मिा असे वाटि ेकिािा एवढे िाांबिा 
र्इिमिगि होई पयिं. िमुच्या प्रभागाि आहे मग िमु्ही िक्ष द्याना कोणाची वाट बघिा. कोणी िरी येईि 
मग सेटिमेंट करेि आणण मग काही िरी आगिाक व्यवहार होईि आणण मग आपण त्याांना हे करु नाही 
केिे िर मग कोणाची िक्रार येईि पत्रकार बांध ु पेपरमध्ये मिहीिीि मग त्यािा धाक येईि आणण मग 
आपण सेटिमेंट करु असे सगळे आहे का वािावरण िहरामध्ये ? आणण असेि िर हे िाांबवा. बांि करा, 
मी िर ज्या दिविी महापौर झािी त्याच दिविी स्पष्ट पणे म्हटिे होि ेअनगधकृि बाांधकाम मी खपवनू 
घेणार नाही आणण माझा प्रभागाि िर खपवनू घेणारच नाही िांभर टक्के नाही घेणार. म्हणून काय जुनी 
िोडायची, १९९४ ची १९९२ ची का बाबा ? त्या वेळचे आयकु्ि त्या वेळच ेप्रभाग अगधकारी, त्या वेळच े
सांबांगधि नगररचना डडपाटामेंटच े सगळे अगधकारी सगळे जबाबिार होि.े मग त्या वेळेिा प्रभाग 
अगधकाऱयाांना का नोंटीसा दिल्या गेल्या नाहीि, त्याांना त्यावेळेिा का तनिांत्रबि केिे गेिे नाही, मग कोण 
ही मजा पाहि होि?े त्यावेळचे अगधकारी कोण होि े? कोण होि ेपिागधकारी? म्हणजे काय सगळा िोि 
अख्या भाईंिरचा महापौर म्हणून मी एकटी घेणार काहो? जबाबिार फक्ि ममच आहे का? जे जे िाखवि े
गेिे ककिी चकुीच्या पध्ििीने केिे आहे? उसकुन उसकुन नागरीकाांना ववचारि होि ेकोण नगरसेवक आहे, 
का महापौराांनी िखि घेििी नाही, महापौर की िापवााही की वजह से  अरे त्याच्यामध्ये माझे काय, 
कसिी िापवााही हो, त्या वेळेिा चार चार वेळा िोडिे त्यावेळेिा िोकाांना मादहिी नव्हि ेही आरक्षणाची 
जागा आहे, िोकाांना मादहि होि ेही जागा आरक्षणाची आहे. प्रिासनाची एवढी चकु झािी की त्यावेळेिा 
त्यादठकाणी कां म्पाऊां ड बाांधण्याि आिे नाही. त्या वेळेिा िमु्ही िी जागा हािाि घेििी नाही. त्याच्यामध्ये 
माझी कसिी िापवााही? द्या मिा पॉवर, आहे का पॉवर महापौराांना? कोणी दििी आज पयिं कुठल्या 
महापौरािा पॉवर िासनाकडून कें द्र िासनाकडून कुठूनही पॉवर ििी नाही आहे. पण हा जो गरैसमज 
साहेब याच्यामध्ये वािावरण िांग करण्याचा प्रयत्न झािेिा आहे. असे जे चॅनि वािे असिीि ज्याांनी 
िोकाांमध्ये ग्रह पसरवविेिा आहे, ज्याांनी चुकीच्या बािम्या दििेल्या आहेि त्याची िहातनिा केिी पादहजे. 
आणण हे जे वािावरण तनममािी केिेिी आहे िहरामध्ये माझा नावाची खराबीचां ककां वा त्या नागरीकाांना 
भडकावण्याचे त्याचा सखोि हे करा आणण िसां मी स्व:ि पत्र मिहीनार आहे िाि ेसाहेबाांना हे चािणार 
नाही आणण मी खपवनू घेणार नाही. आणण मिा प्रिासनािा हे साांगायचे आहे पढेु कोण असेि काही 
मादहिी नाही आिा मी आहेना महापौर माझा वपरेडमध्ये अनगधकृि बाांधकाम झािे नाही पादहजे. आणण 
िमुची र्इच्छा असेि की व्हायिा पादहजे िर िमु्ही सरळ राजीनामा द्या स्व:ि च्या बिल्या स्व:ि करुन 
घ्या. मी जबाबिार राहणार नाही ह्या सभागहृामध्ये मी साांगि.े आणण साहेब िमु्हािा पण एक ववनांिी 
आहे िमु्ही जेव्हा एक अगधकाऱयाची बििी करिा िसुऱया दठकाणी, तिसऱया दठकाणी ककां वा प्रभाग 
अगधकाऱयाांना िमु्ही हे करिा चाजा िेिा त्यावेळेिा पहा त्याचा रेकॉडा काय आहे, त्याांनी कसे काम केिेिे 
आहे, िमु्ही नववन असिाि िमु्ही येिाि िहराचा कामकाजाचा भार हािामध्ये घेिाि आम्ही िमुच े
स्वागि करिो , र्इिे पररष्ठ नगरसेवक आहेि, बरेच अनभुवी नगरसेवक आहेि सगळ्याांना ह्या 
सांिभाामध्ये मादहि आहे िोडी जाणकारी त्याांची पण घ्या. पिागधकारी असिाि त्याांना िमु्ही ववश्वासाि 
घ्या. बििी पिोन्निी आणण प्रभागाचा चाजा हे िेि असिाना कममि कमी महापौर उपमहापौर याांना िमु्ही 
िोड े ववश्वासाि घ्या. िमुच ेआिेि वेगवेगळे येिाि त्यामळेु त्या अगधकाऱयािा कुठल्या पिावरिी ककिी 
काम करायचे ककिी वेळ काम करायच ेहे कळि नाही जुने र्इिे जे आपिे अगधकारी आहेि त्याांना िहराची 
मादहिी आहे त्याांनी काम केिेिे आहे त्याांचा कायाक्षमपणा पाहा. त्याांच्याकड ेचाांगल्या जबाबिाऱया द्या. 
आणण िहरामध्ये एकिर वािावरण तनममािी करण्याचे काम प्रिासन आणण िासन म्हणून आम्ही िोक 
आपल्या िोघाांचा िवुा हा चाांगिा असिा पादहजे. र्इि ेसवा सिस्याांचा भावना मी माझ्या भावना समजि े
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म्हणून आज ही चचाा घडून आणिी. महासभा आज आपल्यािा घ्यायचीच आहे पण ही िक्षवेधी जी 
आिेिी आहे ही िक्षवेधी ध्रवककिोर पाटिाांनी आणण सगचन म्हात्र ेआणण मेहराजीांनी दििी याकरीिा मी 
त्याांना सधु्िा  धांन्यवाि िेईि. आयकु्ि महोिय याांचा खुिासा िमु्हािा ह्या प्रत्येक ववषयाांवरिी जर 
घ्यायचा असेि िर त्याि आपिा वेळ जाईि पण मिा असे वाटि ेिमुच्या सवांचा ववषयामधुन माझा 
भावना सधु्िा त्याांना साांगगििेल्या आहेि िर माझे असे म्हणणे आहे की पावसामळेु र्इमारिी सांरक्षण 
करणे करीिा र्इमारिीांच्या टॅरेस वर टाकण्याि येणाऱया वेिर िडेची परवानगी िेणे बाबिच्या नोंटीसा 
प्रिासनाने रद्द कराव्याि, ककां वा ठरावा नसुार कारवाई करावी. आणण मा. महासभेि झािेल्या ठरावा प्रमाणे 
३ वषा मिुिी करीिा परवानगी द्यावी. परवानगी करीिा नाहक कागिपत्राची मागणी करु नये व परवानगी 
िलु्क आकारु नये. र्इमारि िरुुस्िी करीिा मनपाची परवानगी घेणे बाबि कोणिहेी तनयम नसल्याने सिर 
नोंटीसा ही रद्द कराव्याि. ज्या प्रभागाि अनगधकृि बाांधकाम होि आहे त्या प्रभाग अगधकाऱयाांची 
जबाबिारी तनजश्चि करुन त्यावर िासन तनणाया प्रमाणे कारवाई करावी. प्रभाग अगधकारी जजिे जजि े
कामचुकार पणा करि असिीि ककां वा किाव्य कसरु केल्याचे तनिािनास येि असिीि त्यास तनिांबनाची 
सधु्िा कायावाही करण्याि यावी. आणण नगरसेवकाांनी जे जे पत्रव्यवहार केिेिे आहेि त्या पत्राांचे िगेचच 
उत्िर आपण प्रिासनाच्या माध्यमािनु, सांबांगधि ववभागाच्या माध्यमािनु िेण्याि यावे. ज्या ज्या 
सिस्याांनी आजच्या ह्या महासभेमध्ये िक्षवेधी मध्ये सहभाग घेििा त्या सवा सिस्याांना मी मनपवुाक 
धांन्यवाि िेि ेकी आपण वेत्य होण्या करीिा फक्ि ही महासभाच असि,े भिे आपण कुठल्याही पक्षाच े
असिेुि पण भावना आपल्या एकच असिाि आणण आज आपण सवांनी ह्या दठकाणी माांडल्या अतििय 
चाांगल्या पध्ििीने आजची ही िक्षवेधी ह्या दठकाणी आणण त्याच्यावरिी जो तनणाय माझ्या िफे झािेिा 
आहे मिा असे वाटि ेआयकु्ि महोिय िमु्ही त्या तनणाया वरिी ववचार कराि आणण ज्या पध्ििीने मी 
आिेि दििे आहेि त्या आिेिाचे िमु्ही पािण कराि.  
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. ३३, दि. १५/०१/२०२१ रोजीच्या मा. महासभेचे र्इतिवतृ्िाांि कायम करणे. 
प्रिाांि िळवी :- 
 दि. १५/०१/२०२१ रोजीच्या मा. महासभेच्या र्इतिवतृ्िाांिामध्ये मा. सिस्य याांनी सचुवविेल्या 
िरुुस्त्याांसह र्इतिवतृ्िाांि कायम करण्याांि येि आहे.   
दिनेि जैन :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
  महापौर मॅडम एक छोटीिी ववनांिी होिी हा र्इतिवतृ्िाांि कायम झािा मिा फक्ि िोन ममतनटे 
पादहजे होिी त्याच्या नांिर पढुचे कामकाज िमु्ही सरुु ठेवा. फक्ि मी िोन ममतनटे घेणार आहे. 
आयकु्िाांच्या तनिािनास एक ववषय आणायचा आहे. महापौर मॅडम, आपल्या परवानगीने आयकु्ि महोिय 
आपल्याकड ेज्यावळेी सगचव महोियने ववषय पत्रत्रका पाठवविाना एक जी.आर. पाठविा. वनक्षते्र अगधकारी 
मभवांडी मुांबई काांिळवन सांरक्षण साधारण घटक याांच ेकायाािय िो जी.आर. ही आहे आणण त्याच्यामध्ये 
पररपत्रकही आहे. आणण २०१६ चा िासनाचा आिेि होिा त्याच्यामध्ये िासनाचा आिेि प्रस्िावना जो 
होिी िी खरिर काांिळवन सांरक्षण व उपजीववका तनमााण योजना सांिभाािीि होिी. एक चाांगिा प्रयोग 
िासनाचा विीने त्याची पिुािा झािेिी असनु १९ मे २०२१ चा एक परि आपल्याकड े िासन तनणाय 
आिेिा आहे. त्याच्यामध्ये १०३ ककनारी गावामध्ये प्रभागामध्ये काांिळवन सहव्यवस्िापन सममिी स्िापीि 
झािेिी आहे. आयकु्ि महोिय हा ववषय मी मदु्दाम का िमुच्या समक्ष आणि आहे आपल्याकड ेहा जो 
ववषय चाििेिा आहे काांिळवनामध्ये असिेिे जय बजरांग नगर, िेवि नगर मध्ये त्या टॉईिेटस त्याचा 
ववषय बराच गाजिा. आमचे एक कााँग्रेसच े पिागधकारी उपोषनािा बसिे होि.े आपण प्रयत्न केिा 
प्रिासनाने प्रयत्न केिा ममरा भाईंिर महानगरपामिका प्रिासनाचा आधार त्याांनी प्रयत्न केिा की कुठे िरी 
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त्याांना काही िरी आपल्यािा मिि करिा आिी पादहजे त्याच्यासाठी आपण तििे टॉईिेट ठेविेिी आहेि 
मात्र काांिळवन सांरक्षण ववभागाने ककां वा वन ववभागाने आिा जो काांिळवनाचा ववषय वन ववभागाकड े
गेिेिा आहे िो तनयमाि बसि नाही म्हणून काांिळवन ॲक्टीव्हीज आहेि ह्याचा आक्षेप घेििा आपण 
िर पणुा त्याांना िी मिि म्हणजे पादहजे िी सोय तिि ेकरुन िेऊ िकिो नाही. िरी िासनाचा एक तनणाय 
आहे त्याअनषुांगाने साहेब आपल्यािा िहराची म्हणजे एक हेक्टर जागा काांिळवन मधिी आपल्यािा 
टॉईिेट बाांधायचे असिीि सावाजतनक सांड्डास बाांधायचे असिीि िर आपल्यािा त्याचा वापर करिा येईि 
मात्र त्याचा प्रस्िाव त्याांचे असे एक मि होि ेकी िमु्ही एकत्रत्रि त्याचा प्रस्िाव पणुा िहराचा पाठवा. िर 
ह्या ववषयावर िमुच्या िािनाि खाजगी बठैक घेऊन त्यावर चचाा झािी होिी. आयकु्ि महोिय ह्या 
सभागहृाचा विीने िमु्हािा एक ववनांिी आहे की हा ववषय प्रस्िाव िािडीने ियार करुन झािा नसेि िर 
िी मादहिी द्या नाही झािा असेि िर त्याच्यावर िो प्रस्िाव ियार करुन पणुा िहरासाठी म्हणज े
काांिळवन पररसरामध्ये परममिन नाही आपल्या उत्िन पररसरामध्येही आहेि त्याांनाही त्याची अडचण 
आहे. िर ि ेकसे समावेि करुन घेिा येईि आणण िो प्रस्िाव ियार करुन वन ववभागाकड ेपाठवनू त्याची 
मांजुरी घेि आहेि कारण िी मांजुरी वन ववभागाकडून नांिर िासनाकड ेजाणार आहे आणण िासन जी काही 
आपल्यािा मांजुरी िेईि म्हणून साहेब माझी आपल्यािा ववनांिी आहे त्या ववषयावर िमु्ही सगुचि करुन 
कायावाही करावी. साहेब ि े पररपत्रक आपल्याकड े आिेिे आहे ि े वप्रन्सीपि सेके्रटरीचे आहे. र्इांदिरा 
पयाावरण भवन ममतनस्री ऑफ र्इन्हॉयरोमेंट पोल्यिुन क्िायमेंटस चेंज हा आपल्याकड े त्याांचे २०१७ च े
पररपत्रक आहे. िर हा ववषय आयकु्ि महोिय परि एकिा झािा असेि िर मेहरबानी करुन आपण कृपया 
करुन सभागहृािा याची मादहिी द्या झािे नसेि िर हा प्रस्िाव ियार करुन सांबांगधि ववभागािा पाठवा.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 महापौराांच्या परवानगीने बोििो आपण जो ववषय माांडिा त्यामध्ये आपल्याकड े जी िौचािय 
सी.आर.झेड मध्ये आणण काांिळवन क्षते्राि बागधि होिाि त्याचे सव्हेक्षण आपण पणुा केिे आहे. आणण 
याबाबि काांिळवन कक्षािी चचाा केिी असिा ि े म्हणािे की ज े िमु्हािा नववन बाांधायच ेआहेि िचे 
आम्ही प्रस्िाव घेऊन त्याांना मांजुरी िेणार आहोि. जुने िमु्ही जे बाांधिे असिीि काांिळवन सी.आर.झेङ 
मध्ये त्याांना आम्ही मांजुरी िेणार नाही. िर ह्या प्रमाणे जयबजरांग नगरचे ज ेआहे िो आपण आिाच 
सव्हेक्षण करुन कां न्सीडर माफा ि त्याांचा जो ववदहि फॉरमेट आहे त्याच्यामध्ये प्रस्िाव ियार केिा आहे 
आणण सोमवार पयिं िो काांिळवन कक्ष कोकन भवन र्इिे आम्ही िो मांजुरी करीिा पाठव.ू  
जुबेर र्इनामिार :- 
 ि ेजय बजरांग नगरचे आपण पणुा होिा िो िोडिा. आिा तििे काहीच नाही नववन प्रस्िावमध्ये 
त्याचा समावेि करिा येईि ना?  
दिपक खाांत्रबि :- 
हो.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 धांन्यवाि.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 महापौर मॅडम मिा ह्या ववषयावर बोिायचे आहे मिा फक्ि मादहिी पादहजे होिी की जय 
बजरांग नगरमध्ये िोकाांच्या सोयी साठी र्इिे िौचािय िेण्याि आिे होि ेआणण आपण ि ेकाम फक्ि 
ह्यासाठी केिे होि ेकी िोकाांना माणुसकीच्या नात्याने ि ेवापर करणे फायिेमिर होईि पण आजपयिं ि े
वापर न करिा त्या जागेवर असेच िौचािय पडिेिे आहेि म्हणजे आपण ि ेपसैे िेि आहोि परड ेच े
म्हणज ेि ेस्पेमियिी माझ्याकडून म्हणजे माझा जो व्यजक्िगि खचा जो जाि आहे पण ह्यासाठी मी केिे 
होि ेकी ि ेिोकाांना फायिेमिर होईि. महापौर मॅडम मी प्रिासनािा ववनांिी करेि की त्यावर काही िरी 
तनणाय घ्यावा म्हणज ेि ेिौचािय असचे पडिेिे आहेि परड ेि े ६ ि े ८ हजार रुपये कॉस्ट येि आहे 
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म्हणजे िोक वापरि असिीि िर काही प्रॉब्िेम नाही परांि ुसमजा िोक वापरि नसिीि िर परवानगी 
मिा िेण्याि यावी की ि ेठेवायचे की नाही ठेवायचे ह्या ववषयावर स्पष्ट आम्हािा िेखी पत्र भेटिे िर 
उत्िम होईि.  
मा. मा. महापौर :- 
 त्या ववषयावर र्इिकी चचाा झािी जे काही घडि,े िोकाांना गरज आहे मग तििे सन्मा. 
उपमहापौराांनी तििे ठेविे स्िातनक नगरसेवकाांची मागणी होिी आिा अडचण काय आहे? 
दिपक खाांत्रबि :- 
  मॅडम आम्ही त्यादठकाणी िौचािय टेम्प्रररी ठेवण्याकरीिा िीन वेळेस प्रयत्न केिे िीन वळेेस 
तिकडच्या िोकाांनी एकिा सगळे त्रबल्डीांगच ेिोक खािी उिरिे आणण त्याांनी पण िोच मदु्दा उपजस्िि केिा 
की हे काांिळवनाच्या जवळ आहे त्यानांिर आपण अस ेठरविे की िोन िोन िौचािय िीन दठकाणी चार 
दठकाणी ठेवायचे त्या जागेि कुठिेही कां स्रक्िन नाही फक्ि सेप्टीक टाँक खुिाई करुन ठेवायची आणण 
वरिी िोन िोन टॉईिेट ठेवायचे. त्यावेळेिा िोक आपल्यािा बोििे की आम्हािा र्इांडडयन पादहजे आम्हािा 
हे यरुोपीयन नको िर आम्ही िी चेंज करुन िहेी आम्ही प्रयत्न केिा पांरि ुआिा पनु्हा िोक कुठेच करुन 
िेि नाही मॅडम तिकड.े त्याांचे म्हणणे आहे की ज्या दठकाणी होि े तिकडचे पादहजे. आणण तिकड े
काांिळवनाच े अगधकाऱयाने साांगगििे तिकड े िमु्हािा करिा येणार नाही आणण ि े काांिळवनाचा एकिम 
जवळ आहे. आणण बाकीच्या दठकाणी िोक स्व:ि हूनच करुन िेि नाही. याबाबिीि आम्ही स्िातनक 
नगरसेवकाांिी सधु्िा सांपका  साधिा ि ेम्हणािे आम्ही प्रयत्न करिो आिा जेव्हा याांचा प्रयत्न होईि आणण 
एकमि बनेि िवे्हा आपण िी िौचािय ठेव.ू आपल्याकड ेसगळे िौचािय रेडी आहेि परांि ुआिा िोकच 
ठेव ूिेि नाही.  
मा. मा. महापौर :- 
 आिा अिा पररजस्ििीमध्ये काय करायचे आयकु्ि साहेब काय करायिा पादहजे?  
मा. उपमा. महापौर :- 
 महापौर मॅडम म ैवही बिाना चाहिा हूाँ जजस िरीके से खाांत्रबि साहब ने बिाया की वहाके िोगो 
की अपेक्षा अिग है और कुछ िोग ममस गाईड कर रहे है क्या सत्य है पिा नही पर ड े६ से ८ हजार 
रुपया प्रिी दिन खचाा आ रहा है महापौर मॅडम व्यजक्िगि िौर पे जो हमने ७ िारीख अांिाजे म ैकह रहा 
हूाँ ७ िारीख को हमने वहा िगाये िे और आज िकरीबन २६ दिन हो गये िो ना ना करि ेहूये २ िाख 
के उपर आस पास वो खचाा जा रहा है I हमे खुिी उस बाि की होिी अगर पसैा जा रहा है और िोग 
उसका फायिा िेि ेिखु र्इस बािका है की पसैा भी जा रहा है और िोग उसका फायिा भी िे नही पा रहे 
है और मेरी िकमिफ और भी है की त्रबचारे प्रिासन के अगधकारीयो केभी हाि बांधे हूये है I कुछ काननु 
व्यवस्िा, जो हमारे टेजक्नकि िौर पे वो नही कर सकि ेिो र्इसी बाि को ध्यान रखि ेहूये या िो िोग 
उसको  वापर करे यािो प्रिासन उसके उपर तनणाय िे उसको िगाना है नही िगाना है या वहापे उठाना 
है जोभी डडमसझन है वो फास्ट िे िाकी कोई गचज का उसका बेतनकफट िोग िे सके I  
मा. आयकु्ि :- 
 याबद्दि मी बोििो मी स्व:ि त्या दठकाणचा िौरा केिा आहे आणण सांबांगधि आमचे सगळे 
अगधकारी पण सोबि होि.े सवाच ववभागाचे होि े वविषेि: बाांधकाम ववभागाचे होि े सवा उपायकु्ि 
अतिररक्ि आयकु्ि उपजस्िि होि.े ज्यादठकाणी िोन िोन द्यावेि जसे खाांत्रबि साहेबाांनी उल्िेख केिा 
त्याप्रमाणे तिन्ही दठकाणी बसवायिा कुठिीच अडचण नाही आणण अगिी कोणाचा घराजवळ नाही. मधी 
कााँक्रीटचा रस्िा मसमेंटचा रोड आहे १५-२० फुटाचा रोड आहे आणण िो रोड क्रॉस करुन िीन दठकाणी 
बसविे िर रात्री अपरात्री िहान मिेु मदहिाांना ककां वा जेष्ठ नागरीकाांना जावे िागिे िर सोय व्यवजस्िि 
होिी. काांिळवन कममटीच्या आिेिाने ककां वा मा. िहमसििार जजल्हाधीकारी याांच्या आिेिाने जे आपल्यािा 
कायावाही करुन टॉईिेट पदहल्याांिा तििे डडमॉमिि करावे िागिी त्याच दठकाणी ििेीि नागरीक म्हणिाि 
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की परि बसवा त्यादठकाणी प्रिासनािा बसवणे िक्य होि नाही कारण त्याच्यावर परि एफ.आय.आर. 
पोिीस केस काांिळवन ववभाग आणण आिा एक नववन एक फॉरेस्ट ॲड झाििेा आहे िर मिा महापौर 
मॅडम मिा आपल्या माध्यमािनु ववनांिी करायची आहे स्िातनक नगरसेवकाांनी तििल्या िोकाांना 
ववश्वासाि घेऊन त्याांच्या सोयी साठी चाििे आहे र्इिे बसणाऱयाांसाठी नाही ज्या दठकाणी नागरीक राहिाि 
ज्याांना त्याचा उपयोग आहे िचे नको म्हणून साांगिाि िर िसे करणे योग्य नाही िर येत्या ५-७ दिवसाि 
आपणच सन्मा. नगरसेवक, स्िातनक नगरसेवकाांनी िो िोडगा काढून द्यावा आणण िीन दठकाणी िोन 
िोन टॉईिेट आपण साांगगिल्या पासनु १२ िास ि ेबसवनू होिीि आमच्या बाजुने सगळे रेडी आहे १२ 
िास नाही चारच िास िागिीि. र्इव्हनिो आवश्यकिा िागि असेि िर महापौर मॅडमकड े ममटीांग ठेवा 
पण हा ववषय स्िातनक नगरसेवक आणण तिििे पिागधकाऱयाांनी एकत्र येवनू हा िवकराि िवकर तनकािी 
काढावा अिी प्रिासनाच्या विीने ववनांिी आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे.  
प्रकरण क्र. ३३ :- 
 दि. १५/०१/२०२१ रोजीच्या मा. महासभेचे र्इतिवतृ्िाांि कायम करणे. 
ठराव क्र. ३३ :- 
 दि. १५/०१/२०२१ रोजीच्या मा. महासभेच्या र्इतिवतृ्िाांिामध्ये मा. सिस्य याांनी सचुवविेल्या 
िरुुस्त्याांसह र्इतिवतृ्िाांि कायम करण्याांि येि आहे.   

सचुक :- श्री. प्रिाांि िळवी  अनमुोिन :- श्री. दिनेि जनै 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगर सगचव :- 
 प्रकरण क्र. ३४, नववन ममडी बस खरेिी करणेसाठी आगिाक व प्रिासकीय मांजूरी ममळणेबाबि. 
(पररवहन सममिी सभा दि. १३/०७/२०२१ रोजीचे मिफारस केिेिे प्रकरण क्र. १५, ठराव क्र. १५) 
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 उपरोक्ि प्रकरणाि नमिु केल्यानसुार मा. पररवहन सममिी सभा दि.13/07/2021, प्रकरण क्र.15 
ठराव क्र.15 अन्वये पररवहन उपक्रमाकरीिा महापामिका फां डािनु 30 नववन ममडी बस खरेिी करणेकरीिा 
अांिाजे 10.00 कोटी र्इिका खचा मांजरु करणेकामी प्रस्िाव मा. महासभेि सािर करण्याि आिेिा आहे. 
 ममरा भाईंिर िहराची भौगोमिक जस्ििी व नागरीकाांची सावा. वाहिकुीची आवश्यकिा पाहिा नववन 
ममडी बस खरेिी करणे गरजेचे आहे. Efficient & Sustainable City Bus Service Project अांिगाि 
MoHUA GOI याांनी तनयकु्ि केिेिे सल्िागार CEPT Research & Development Foundation 
याांनी ममरा भाईंिर महापामिका पररवहन उपक्रमासाठी City Bus Operation Report ियार केिा आहे. 
त्या ररपोटा मध्ये िेखीि पररवहन उपक्रमास वाहिकुीसाठी बसेसची आवश्यकिा आहे.  सबब पररवहन 
उपक्रमाच्या सन 2021-22 च्या अिासांकल्पाि “नववन बसेस व साधनसामगु्री खरेिी” या िखेामिषााखािी 
रु.11.50 कोटी रुपयाांची िरििु केिेिी असनु सिर िेखामिषाामधुन 30 नववन ममडी बस पररवहन 
उपक्रमाकरीिा खरेिी करणेकामी अांिाजे 10.00 कोटी र्इिका खचा मांजुर करणेस ही मा. महासभा आगिाक 
व प्रिासकीय मांजुरी िेि आहे. िसेच सिरच्या बसेस Gem Portal वरुन खरेिी न करिा स्पधाा 
होणेकरीिा E-tendering Web Site वरुन ऑनिाईन तनवविा प्रकक्रया करणेस ही सभा मांजुरी िेि आहे 
असा मी ठराव माांडि आहे.  
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प्रिाांि िळवी :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 ठराव सवाानमुि ेमांजुर. 
जुबेर र्इनामिार :- 
  महापौर मॅडम फक्ि एक प्रश्न आहे ठरावािा माझा काही ववरोध नाही ह्या ११ बसेस टाटाच्या 
ज्या होत्या आर.टी.ओ. नोंिणी न झािले्या ११ बसेस टाटा मोटर कां पनी याांना परि करणेि येि असनू 
पररवहन व्यवस्िापकाने जरा ह्या ववषयाचे स्पष्टीकरण द्यावे हा काय ववषय होिा.  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 साहेब ज्या ११ बसेस होत्या त्याांचे रजजस्रेिन होि नव्हि ेबी.एस.३ च्या होत्या त्याांचे रजजस्रेिन 
होि नव्हि ेआम्ही आर.टी.ओ. ऑकफसिा ववनांिी केिी होिी िरी होि नव्हि ेमग िवेटी टाटा मोटरिा 
आम्ही ववनांिी केिी की ह्या बसेसचे रजजस्रेिन होि नाही म्हणून त्याांनी त्या वापीस घेिल्या आणण 
आपण त्याांच ेपसेै सधु्िा पेड केिे नाही. आिा त्या आणण मागच्या बसेस आणण आिाचे असे ३० बसेस 
आपण सी.एन.जी. च्या खरेिी करणार आहोि. त्यासाठी आपल्याकड ेिरििु आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आिा टाटामध्ये िमु्ही ज्या परि िेि आहेि फक्ि चेसेस परि िेि आहेि की पणुा बस िेि 
आहेि? 
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 त्याांचे पसेैच आपण पेड केिे नाहीि पणुा गाड्या आपण त्याांचे रजजस्रेिन न केल्यामळेु पणुा 
गाड्या आपण िाब्यािच घेिल्या नाहीि आणण त्याचे पेमेंट सधु्िा केिेिे नाही. 
जुबेर र्इनामिार :- 
  बॉडी बाांधुन कोणी दििी होिी ? टाटा वाल्याने दििी होिी? 
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 टाटावाल्यानेच बाांधुन दििी होिी.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 म्हणजे ववि बॉडीचे परि घेि आहेि ? 
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 हो.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 काही र्इश्य ुनाही त्याच्यामध्ये ?  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 काही र्इश्य ुनाही. पण त्याच ेपेमेंटच केिेिे नाही.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमु्ही बोििाि आम्ही ववश्वास करिो पानपटे्ट साहेब.  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 ओके.  
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम ह्या ववषयामध्ये एक सचुना माांडायची आहे वषाा भानिुािी याांना अनम्यटु करा.  
वषाा भानिुािी :- 
 धांन्यवाि महापौर मॅडम प्रकरण क्र.३४ करीिा माझी एक सचुना आहे ममरा भाईंिर 
महानगरपामिका पररवहन सेवामध्ये मागगि िोन वषाामध्ये चाांगिी सधुारणा झािेिी आहे. िहरािीि 
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नागरीकाांच्या सोयी ववचाराि घेिा ३० नववन ममनी बस खरेिी करण्याि येि आहेि. ह्या नववन ३० 
बसमध्ये ५ बस मदहिाांसाठी ववषिे बस सेवेसाठी चािववण्याि येिाि. अिी माझी सचुना आहे ह्या ५ बस 
खरेिी करिाना त्या मदहिाांसाठी वविषे बस असल्याबाबि बसाच्या बाहेरीि व आिीि भागावर नमिु 
करावे. िसेच ह्या बस गिीच्या वेळी वविषे मदहिाांनाच चािववण्यास सरुक्षीि प्रवास करिा येईि िसेच 
र्इिर वळेी त्या बस सवा मदहिा प्रवाश्याांना मदहिा व परुुष उपिब्ध असावीि. सिर सचुना ठरावाि 
समाववष्ठ करण्याि यावी अिी माझी ववनांिी आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या वषाा भानिुािी मॅडम आपण जी सचुना केिी िी अतििय सुांिर सचुना आहे पण 
सिरचा ववषय हा पररवहन सममिीमध्ये मांजुर होऊन मग िो महासभेमध्ये आिा िर अतििय योग्य 
राहीि म्हणून आपिे एक पत्र तनवेिन पररवहन सममिीिा आपण द्यावे म्हणज ेतििुन िो मांजुर होऊन 
मग िो महासभेिा येईि.  
वषाा भानिुािी :- 
 मी तिि ेपण दििेिे आहे पण हा माझा ववचार मी महासभेपढेु ठेविेिे आहे त्याच्या वरिी िमु्ही 
ववचार करावा.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे. सगचन म्हात्रजेी िमु्हािा काही बोिायचे आहे? 
सगचन म्हात्र े:- 
 मिा आरक्षण क्र. ३६४ बद्दि बोिायचे आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
  मिा असे वाटि ेआयकु्ि महोिय याांचा खुिासा अजनु बाकी आहे आिा ह्या ववषय पत्रत्रकेवरीि 
ववषय घेऊन मग आपण खिुासा घेऊया.  
सगचन म्हात्र े:- 
 चािेि मॅडम.  
मा. मा. महापौर :- 
 बाकी सिस्याांचा पण खुिासा पादहजे असेि बरेच सिस्याांनी ववषय र्इिे माांडिेिे होि ेपरांि ुववषय 
पत्रत्रकेवरीि ववषय पण झािे पादहजेि म्हणून आपण खुिासा िवेटी ठेविेिा आहे. सन्मा. सिस्या गगिा 
जैन मॅडम बोिा.  
गगिा जैन :- 
 माझी िोन ओळीची सचुना आहे आिा आपण डीझिे सी.एन.जी. हे बसेस नघेिा जर र्इिेक्रीक 
बसेस घेिल्या कारण आिा जे काही व्हेईकि येि आहेि त्यािा र्इिेक्रीकल्सवर जास्ि भर िेि आहेि. 
पयाावरणिाही त्याचे नकुसान होि नाही िर आपण घेिाना जर ही एक सचुना माझी घेििी की िमु्ही 
बसेस खरेिी करिाना र्इिेक्रीक बस घेििी िर ि ेजास्ि सोयीच े होणार िी माझी िहान सचुना आहे 
घेििी िर धांन्यवाि.  
मा. मा. महापौर :- 
 र्इिेक्रीक बसेस बाबिीि काही ववचार करिा येईि का?  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 महापौराांच्या परवानगीने बोििो मॅडम आपिी सचुना चाांगिी आहे ि ेर्इिेक्रीक बस खरेिी सांिभााि 
कें द्र िासनािा प्रस्िाव पाठवविेिा आहे ि ेडी.पी.आर. मांजुर करुन घेििे िर आपण घेणार आहोि. सध्या 
िर ििी आपल्यािा कें द्र िासनाने मांजुरी दििेिी नाही.   
गगिा जैन :- 
 ओके. 
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मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 झाल्या नांिर आपण घेणार आहोि मॅडम. 
गगिा जैन :- 
 आपण ििी मागणी करा. नागपरुिा घेििेिे आहेि.  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 ि ेमुांबई महानगरपामिकेने केिेिे आहे ज्या दठकाणी ४० िाखाच्या वरिी पापिेूिन आहे त्याांनाच 
फक्ि अिाव्ह केिेिे आहे. आपण एक ववनांिी केिी की आम्ही एम.एम.आर.डी.ऐ. याच्याि मोडिो 
आमचाही समावेि करावा म्हणून. ििी कें द्रिासनाने मांजुरी दििी िर नक्कीच त्याचा ववचार करिा येईि 
मॅडम. आजना उद्या त्या सांिभााि ववचार होणार आहे.  
गगिा जैन :- 
 ओके धन्यवाि.  
मा. मा. महापौर :- 
 पढुचा ववषय घ्या.  
प्रकरण क्र. ३४ :- 

नववन ममडी बस खरेिी करणेसाठी आगिाक व प्रिासकीय मांजूरी ममळणेबाबि. (पररवहन सममिी 
सभा दि. १३/०७/२०२१ रोजीचे मिफारस केिेिे प्रकरण क्र. १५, ठराव क्र. १५) 
ठराव क्र. ३४ :- 

उपरोक्ि प्रकरणाि नमिु केल्यानसुार मा. पररवहन सममिी सभा दि.13/07/2021, प्रकरण क्र.15 
ठराव क्र.15 अन्वये पररवहन उपक्रमाकरीिा महापामिका फां डािनु 30 नववन ममडी बस खरेिी करणेकरीिा 
अांिाजे 10.00 कोटी र्इिका खचा मांजरु करणेकामी प्रस्िाव मा. महासभेि सािर करण्याि आिेिा आहे. 
 ममरा भाईंिर िहराची भौगोमिक जस्ििी व नागरीकाांची सावा. वाहिकुीची आवश्यकिा पाहिा नववन 
ममडी बस खरेिी करणे गरजेचे आहे. Efficient & Sustainable City Bus Service Project अांिगाि 
MoHUA GOI याांनी तनयकु्ि केिेिे सल्िागार CEPT Research & Development Foundation 
याांनी ममरा भाईंिर महापामिका पररवहन उपक्रमासाठी City Bus Operation Report ियार केिा आहे. 
त्या ररपोटा मध्ये िेखीि पररवहन उपक्रमास वाहिकुीसाठी बसेसची आवश्यकिा आहे.  

सबब पररवहन उपक्रमाच्या सन 2021-22 च्या अिासांकल्पाि “नववन बसेस व साधनसामगु्री 
खरेिी” या िेखामिषााखािी रु.11.50 कोटी रुपयाांची िरििु केिेिी असनु सिर िेखामिषाामधुन 30 नववन 
ममडी बस पररवहन उपक्रमाकरीिा खरेिी करणेकामी अांिाजे 10.00 कोटी र्इिका खचा मांजुर करणेस ही मा. 
महासभा आगिाक व प्रिासकीय मांजुरी िेि आहे. िसेच सिरच्या बसेस Gem Portal वरुन खरेिी न 
करिा स्पधाा होणेकरीिा E-tendering Web Site वरुन ऑनिाईन तनवविा प्रकक्रया करणेस ही सभा 
मांजुरी िेि आहे असा मी ठराव माांडि आहे. 

सचुक :- श्री. प्रिाांि िळवी  अनमुोिन :- श्री. धवृककिोर पाटीि 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. ३५, बसिाांबे / बसस्टेिन (िेल्टर) बाांधा, वापरा व हस्िाांिरीि करा ित्वावर ववकमसि 
करणेबाबि धोरण ठरववणे. (पररवहन सममिी सभा दि. १३/०७/२०२१ रोजीचे मिफारस केिेिे प्रकरण क्र. १७, 
ठरावक्र. १७) 
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प्रिाांि िळवी :- 
 प्रकरण क्र.३५ आणण प्रकरण क्र.३६ हे िोन्ही ववषय क्िब करायच ेआहेि. सगचव साहेब प्रकरण 
क्र.३६ हाही आपण वाचुन घ्या िोन्ही आपण क्िब करुन त्याचा ठराव करिोय. 
नगर सगचव :- 
 दठक आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 ि ेिोन्ही ववषय वेगळे आहेि.  
प्रिाांि िळवी :-  
 जुबेर साहेब कसे आहे की पदहिा ३५ नांबरचा ववषय असा आहे की बस िाांबे बस स्टेिन बाांधा 
वापरा व हस्िाांिरीि करायिा ित्वावरिी आपण ववकासीि करायचे धोरण ठरविोय. िसुरा ववषय असा 
आहे की ि ेआमिार तनधी आणण नगरसेवक स्वेच्छा तनधीिनु बस स्िाांबे आहेि. ि ेजसे आहेि ििा 
वरिी आपण जादहराि प्रमसध्िी आणण तनवविा मागविोय. आपण काय म्हणिो की िोन्ही तनवविा पकैी 
एक तनवविा काढा. एकाच तनवविेमध्ये हे प्रमसध्ि करा. िोन वेगवेगळ्या काढण्या पेक्षा एका तनवविेि हे 
प्रमसध्ि करा. बस िवेढाच ववषय आहे बाकी काही नाही.  
मा. मा. महापौर :- 
 काय करायचे िोन्ही ववषय एकत्र करुन घ्यायचे आहेि का? सगचव साहेब ववषय क्र.३५ आणण 
ववषय क्र.३६ िोन्ही एकत्रत्रि करुन त्याचे वाचन करावे. 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. ३६ ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या क्षते्रािीि आमिार तनधी व नगर सेवक तनधी 
स्वेच्छा तनधीिनु बाांधण्याि आिेल्या बस िाांब्यावर जसे आहे िसे जादहराि प्रमसध्ि करणे कामी तनवविा 
मागववणे बाबि पररवहन सममिी सभा दि. १३/०७/२०२१ रोजीचे मिफारस केििेे प्रकरण क्र. २३ ठराव 
क्र.२३.  
प्रिाांि िळवी :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन उपक्रमाचे बसिाांबे/ बस स्टेिन / िले्टर उभारणे, ववकसीि 
करणे, जादहराि प्रमसध्ि करणे, िरुुस्िी करणे र्इ. बाबि पररवहन सममिी सभेि ठराव करुन मा. महासभेि 
धोरणात्मक तनणाय घेणेकरीिा प्रकरण क्र. 35, 36 व 38 अन्वये 3 प्रस्िाव सािर झािेिे आहेि. 
 सिर प्रकरणी महापामिका प्रिासनाने िीनही प्रस्िाव एकत्रत्रि करुन बसिाांबे/ बस स्टेिन / 
िले्टरवर जादहराि प्रमसध्ि करणेकरीिा खािीि अटीििींच्या अधीन राहून एकच तनवविा काढावी. 

1) मोठ्या प्रमाणाि प्रवासी चढ-उिार करिाि असे 10 बस िाांब्याांची पामिकेिफे आकषाक 
डडझाईन ियार करुन त्याप्रमाणे तनवविा धारकाने बस स्टेिन / िले्टर उभारुन त्यावर 
जादहराि प्रमसध्ि करावी. 

2) पररवहन उपक्रमाचे उवारीि बस िाांबे पररवहन उपक्रमाने तनिेि दिल्याप्रमाणे िरुुस्ि करुन 
त्यावर जादहराि प्रमसध्ि करावी. 

3) मा. स्िायी सममिी सभापिी याांच्या स्वेच्छा तनधीमधुन प्रस्िाववि बस िाांबे उभारल्यानांिर 
पररवहन उपक्रमाच्या तनवविा धारकाने त्यावर जादहराि प्रमसध्ि करावी.  

जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम याच्याि प्रकरण क्र.३८ याच्यामध्ये कसे येईि ३८ स्विांत्र आहे त्याच्यामध्ये कोणी 
तनधी दििेिी आहे आिा िोन बोििा बोििा ३८ तिसऱयावर पोचि ेखरां करायचे िरी काय. प्रिाांि िळवी 
साहेब  िमुचा ३८ जो आहे िमु्ही स्वेच्छा तनधी दििेिा आहे स्िायी सममिी सभापिीने हा ववषय वेगळा 
आहे.  
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प्रिाांि िळवी :- 
 दििी आहे ना.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 त्याचे वाचन झाल्यानांिर त्याच्यावर चचाा आम्हािा करायची आहे.  
प्रिाांि िळवी :- 
 चचाा करा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमु्ही िो एकत्रत्रि घेऊ िकि नाही. आमचे त्यािा ववरोध आहे.  
प्रिाांि िळवी :- 
 िो एकत्र घेि नाही िमु्ही ऐका खािी मी काय वाचि आहे िमु्ही ऐकून घ्या.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 उन्होने एैसा बोिा की प्रस्िाव सािर झािेिा आहे एसैा बोिा है I एकत्र करण्यासाठी साांगगििेि े
नाही.  
प्रिाांि िळवी :- 
 मी खािी काय वाचिो ि ेऐका.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 परांि ु३८ चा ववषय याच्याि येिो िरी कुठे.  
प्रिाांि िळवी :- 
 िो ववषय नांिर येईि.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 तिन्हो जो ववषय है जुबेर भाई वो पररवहन के है और उन्होने बिाया की एैसे िीन प्रस्िाव आये 
है I तिन्ही को ज्वाईंट करने के मिये नही बोिा है I  
प्रिाांि िळवी  :-  
 याच्याि मी ज्वाईंट करि नाही.   
ध्रुवककिोर पाटीि :-  
 माझे अनमुोिन आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 स्िायी सममिी सभापिी स्वेच्छा तनधी वापर कसा होऊ िकिो? एका दठकाणी िमु्ही बस स्िाांबे 
िेि आहेि म्हणज ेॲस र्इट र्इस पध्ििीवर जसे आहे िसे.  
प्रिाांि िळवी :- 
 बरोबर आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 त्याांनी त्याच्यावरिी खचा करायचा आहे, त्याने त्यािा िरुुस्ि करायचा आहे, मोबििा म्हणनू 
िमु्ही त्यािा जादहरािीची मभुा िेणार आहेि किाांगचि त्याच्या पेक्षा िोडीिी जास्ि िेणार हे सगळे िमु्ही 
एका वाक्यामध्ये िमु्ही त्या ३६ नांबरच्या प्रकरणामध्ये माांडिा बरोबर आहे याच्यामध्ये जसे आहे िसे 
कुठल्या ठेकेिाराने घेिल्या नांिर सवाच बस स्िाांबे झािेना मग, स्वेच्छा तनधी स्िायी सममिी सभापिी 
स्वेच्छा तनधी िी िागणार िरी कुठे? मग हे किामळेु उभे करायचे. किािा पामिकेची तनधी वाया 
घािवायची? आयकुि महोिय हा ववषय िमुच्या तनिािनास आणुन िेि आहे हा एकत्र क्िब करुन स्वेच्छा 
तनधी जो घसुवायचा जो प्रयत्न चाि ुआहे. 
प्रिाांि िळवी :- 
 याच्याि नाही घसुवि आहे िो ठराव वेगळा आहे.  
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मा. उपमा. महापौर :- 
 सभागहृ नेिा साहेब िॉटा म ैजुबेर भाई को हम यह बोि रहे है की जो ३८ का आप जो बोि रहे 
हो उसका ठराव अिग से आयेगा अगर नही आयेगा िो आपकी बाि सच है I  
मा. मा. महापौर :- 
 प्रकरण क्र.३५, ३६ ठराव सवाानमुि ेमांजुर ित्पवुी िौिि गरजेजी आपण हाि वरिी करि आहाि 
िमुचा काय ववषय आहे? 
िौिि गजरे :- 
 नमष्कार मॅडम, आपिे सन्मा. सिस्य जयेि भोईर जी उपायकु्ि गायकवाड साहेबाांच्या कॅबीनच्या 
बाहेरुन महासभा अटेंड करि आहेि िर त्याांचा एक प्रश्न आहे िर त्याांना बोिवनू त्याांना िमु्ही 
समाधानकारक उत्िर दििे िर बरे होईि. िहेी आपिे सिस्य आहेि.  
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम सन्मा. सिस्य जयेि भाईरजी हे सकाळी महासभा चाि ुहोण्या पवुी पासनु तिकड े
बसिेिे आहेि. माझी आयकु्िाांना ववनांिी राहीि की आपण उपायकु्िाांमाफा ि त्याच्या काही अडचणी आहेि 
ककां वा त्याांचे काही प्रश्न आहेि त्याप्रमाणे िसे तनिेि िेऊन अगधकाऱयाांना त्याांना जावनू िो तनरोप द्यावा 
व त्याांना सन्मानाने र्इिे खािी महापौर िािनाि पाठवावे. माझी अिी ववनांिी राहीि आयकुि महोिय 
आपणािा.  
मा. आयकुि :- 
 उपायकु्ि गायकवाड साहेब याच्यावर उत्िर द्या.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 महापौर मॅडम, प्रिाांि िळवीजीने जो प्रश्न ककया है हमारे सिस्य महोियजी का कुछ सवाि है 
आज महासभा होणे के कारन सभी अगधकारी पिागधकारी महासभा अटेंड कर रहे है िो मे चाहूाँगा की 
जयेि भोईरजी आपके िािन मे आये आप उनको बिुाये और उनकी जो भी िांका कुिांका कुछ भी 
प्रॉब्िेम है आप उनको सांिषु्ठी कराके दिजीये यह म ैआपसे तनवेिन करिा हूाँ I आपसे तनवेिन है, की 
उनको आपकी िािन मे बिुा मिजजए और आपकी िािन मे जबिक वो सांिषु्ट नही हो जाि ेिब िक 
उनकी बािो का परुा सांजार िेि े हुऐ अगधकारी वगा से सांिषु्टी ममिे एैसा उत्िर उनको ममिे यह मेरा 
आपसे तनवेिन है I 
मा. मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य श्री जयेि भोईरजी आपण जो काही पत्र व्यवहार केिा असेि ककां वा आपिी जी 
काही समस्या असेि त्या सांिभाामध्ये ममटीांग झाल्यानांिर आयकु्ि महोिय, आपल्या सवा ववषयावरिी 
सववस्िर खुिासा िेिीि परांि ु महासभा चाि ू आहे आपण माझ्या महापौर िािनामध्ये येवनू आपिी 
महासभा ॲटेंड करा. 
श्री. जयेि भोईर :- 
 ठीक आहे, धन्यवाि महापौर मॅडम. 
उपमा. महापौर :- 
 धन्यवाि जयेिजी. 
प्रकरण क्र. ३५ :- 
 प्रकरण क्र. ३५, बसिाांबे / बसस्टेिन (िेल्टर) बाांधा, वापरा व हस्िाांिरीि करा ित्वावर ववकमसि 
करणेबाबि धोरण ठरववणे. (पररवहन सममिी सभा दि. १३/०७/२०२१ रोजीचे मिफारस केिेिे प्रकरण क्र. १७, 
ठरावक्र. १७) 
प्रकरण क्र. ३६ :- 
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ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या क्षेत्रािीि आमिार तनधी व नगर सेवक तनधी स्वेच्छा तनधीिनु 
बाांधण्याि आिेल्या बस स्िाांब्यावर जसे आहे िसे जादहराि प्रमसध्ि करणे कामी तनवविा मागववणे बाबि 
पररवहन सममिी सभा दि. १३/०७/२०२१ रोजीचे मिफारस केिेिे प्रकरण क्र. २३ ठराव क्र.२३.  
ठराव क्र. ३५  :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन उपक्रमाचे बसिाांबे/ बस स्टेिन / िले्टर उभारणे, ववकसीि 
करणे, जादहराि प्रमसध्ि करणे, िरुुस्िी करणे र्इ. बाबि पररवहन सममिी सभेि ठराव करुन मा. महासभेि 
धोरणात्मक तनणाय घेणेकरीिा प्रकरण क्र. 35, 36 व 38 अन्वये 3 प्रस्िाव सािर झािेिे आहेि. 
 सिर प्रकरणी महापामिका प्रिासनाने िीनही प्रस्िाव एकत्रत्रि करुन बसिाांबे/ बस स्टेिन / 
िले्टरवर जादहराि प्रमसध्ि करणेकरीिा खािीि अटीििींच्या अधीन राहून एकच तनवविा काढावी. 

1) मोठ्या प्रमाणाि प्रवासी चढ-उिार करिाि असे 10 बस िाांब्याांची पामिकेिफे आकषाक 
डडझाईन ियार करुन त्याप्रमाणे तनवविा धारकाने बस स्टेिन / िले्टर उभारुन त्यावर 
जादहराि प्रमसध्ि करावी. 

2) पररवहन उपक्रमाचे उवारीि बस िाांबे पररवहन उपक्रमाने तनिेि दिल्याप्रमाणे िरुुस्ि करुन 
त्यावर जादहराि प्रमसध्ि करावी. 

3) मा. स्िायी सममिी सभापिी याांच्या स्वेच्छा तनधीमधुन प्रस्िाववि बस िाांबे उभारल्यानांिर 
पररवहन उपक्रमाच्या तनवविा धारकाने त्यावर जादहराि प्रमसध्ि करावी.  

सचुक :- श्री. प्रिाांि िळवी  अनमुोिन :- श्री. धवृककिोर पाटीि 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र ३७, ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन बस मागाासाठी नववन बसिाांबे (बसमागा / 
भाडपेट्टय्ा फिक) बसववणेसाठी आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेणे. 
राकेि िाह :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन उपक्रमा माफा ि िहराांिगाि व िहराबाहेरीि बस मागाावर 
असिेल्या 675 बस िाांब्याांच्या दठकाणी बसमागा / भाडपेट्टया फिक बसववण्यासाठी रु. 54,97,500/- 
खचाास आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेण्याि येि आहे.  
गणेि भाईर :- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, आयकु्ि महोिय, आिा हा पररवहन ववभागाने िमु्हािा पाठविेिे ठराव क्र. ३५ 
आणण ३६ हा ३७ मध्ये आहे त्याच्यामध्ये ५४ िाखाचा खचा प्रस्िाववि केिा आहे. हा िमुचा गोषवारामळेु 
मदु्दामहून िमु्हािा बोििोय, आयकु्ि महोिय िमुचा िक्ष वेधू र्इजच्छिो याच्यामध्ये आपण भाड ेित्त्वावर 
जसे आहे िसे ित्त्वावर जादहरािीच्या माध्यमािनू बस खाांबे ियार करण्याचा आपण प्रसाव र्इिे ठेविेिा 
आहे. िर त्या जादहरािीमध्ये हा सधु्िा समावेि करिा येईि आपल्यािा किािा ५४ िाख खचा करायच े
आपल्यािा त्याच्यामध्ये समावेि करिा येईि. िमु्ही जजिे ११ मदहने १२ मदहने िेणार असाि तििे िोन 
मदहने अधीच जादहरािीची मभुा द्या. आपण हा वेगळा फॉिोफ उभा करायचा कारण का?  
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मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 महापौराांच्या परवानगीने बोििो, ि े बस पोि आहे जवळपास ७०० मसांगि पोि आहेि. पणूा 
िहरामध्ये आहेि. त्याच्यावर रुट मागा मिहिा असणार, त्याच्यावर दििा ििाक असे टाईपचे त्याच्यावर 
मेंिन असणार आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 एका बाजूिा िमु्ही बस खाांबे जे आहेि. 
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 बस खाांबे नाही, ि ेपोि आहेि त्याच्यावर सगळी डडटेि राहणार बस मागा िाखववण्यासाठी.   
जुबेर र्इनामिार :- 
 हे िमुचे बस खाांबे सोडून ६७५ आहेि का?  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 हे वेगळे आहेि, हे जवळपास ६७५ आहेि. त्याचा खचा बाांधकाम ववभागाने र्इस्टीमटे केिेिा आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमु्ही बस खाांबा साांगगििा आहे खाांबा त्याचामध्ये कां सामध्ये पोि िरी मिहायिा पादहजे होिां. 
महापौर मॅडम :- 
 ठराव सवाानमुि ेमांजुर  
प्रकरण क्र ३७ :- 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन बस मागाासाठी नववन बसिाांबे (बसमागा / भाडपेट्टय्ा 
फिक) बसववणेसाठी आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेणे. 
ठराव क्र. 36 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन उपक्रमा माफा ि िहराांिगाि व िहराबाहेरीि बस मागाावर 
असिेल्या 675 बस िाांब्याांच्या दठकाणी बसमागा / भाडपेट्टया फिक बसववण्यासाठी रु. 54,97,500/- 
खचाास आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेण्याि येि आहे. 

सचुक :- श्री. राकेि िाह  अनमुोिन :- श्री. गणेि भोईर 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
प्रभाि पाटीि :- 
 मॅडम नमस्कार, मिा पररवहन ववषयासांिभााि बोिायच ेनाहीय माझा ववषय वेगळा आहे पण बोि ू
का िमुची परवानगी असेि िर बोिि.े ववषय जरा वेगळा आहे पण िोडासा आहे. पररवहनचे ववषय 
सांपल्यानांिर मिा बोिायिा द्या.  
मा. महापौर :- 
 ववषय पत्रत्रकेचे ववषय सांपल्यानांिर िमु्ही बोिा. ममिान डडसा मॅडम आणण िान ू गोदहि मॅडम 
िमु्हािा पररवहन ह्या ववषयावरिी बोिायचे असेि िर बोिा, ठीक आहे. 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. ३८, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्राि पररवहन उपक्रम अांिगाि बस आश्रम 
स्िानके (बस स्टाँन्ड) उभारणे कामाच्या खचाास प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा िेणे. 
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सगचन म्हात्र े:-  
ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन उपक्रमा अांिगाि बस आश्रम स्िानके बाांधणेच्या कामास 

मा. स्िायी सममिी सभापिी याांच्या स्वेच्छा तनधीिनू भाईंिर (प.), चेणा, वसोवा भागापयिं 17 बस 
आश्रम स्िानके उभारणेस रु.1,00,77,700/- व भाईंिर (प.ु), ममरारोड भागाि 18 बस आश्रम स्िानके 
उभारणेस रु.1,05,05,700/- या कामाची अांिाज पत्रके ियार करण्याि आिेिी असनु या खचाास 
प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा िेण्याि येि आहे. 
डडम्पि मेहिा :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, िब्ि रचना बघायिा भेटिी, आम्हािा नवीन िब्ि मिकायिा ममळिा आहेि, 
आश्रम स्िानके म्हणजे हा व्यवस्िापक साहेब, आिा हे बस खाांबे खाांबे की, आिा आश्रम केिे आहे 
आश्रयमध्ये काय? आयकु्ि महोिय आपण बस खाांबे ियार करिोय त्याच्यावर छप्परा आसणार तिि े
प्रवािी उभे राहिीि मग आिा आश्रय कोणािा िेिा आहेि.  
मा. महापौर :- 
 ववषय मांजूर  
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमुची िब्ि रचना आम्हािा समजू द्या, आश्रय म्हणजे काय?  
मा. महापौर :- 
 आश्रय म्हणज ेआपण जजि ेिाांबिो ककां वा तनवारा घेिो त्याचा आश्रय घेिो. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 बस खाांबे म्हणजे काय? 
मा. महापौर :- 
 खाांबे म्हणजे िाांबा, स्टॉप 
जुबेर र्इनामिार :-   
 त्यािा ही बाांधकाम करणार त्याच्यावरिी छपरा असणार बस स्टॉप आपण त्यािा साध्या भाषिे 
अांग्रेजीमध्ये, रोमन र्इांजग्ििमध्ये त्यािा आपण बस स्टॉप बोििो बसस्टॉप हा िो बसस्टॉपच ना. मग 
परि किािा आिा. आपल्याकड े आधीचे बसस्टॉप आहेि ि े िमु्ही िेिा आहेि जस े आहेि िसा 
पररजस्ििीमध्ये ि ेत्या ठेकेिाराांने बाांधायचे त्याच्यावरिी जादहराि करायची मग हे कोटयवधी रुपये स्वेच्छा 
तनधी नावाची वस्ि ूनसि ेआमचा िर त्याच्यावरिी ववरोधच आहे याच्यानांिर अडीच कोटी रुपये, िोन 
कोटी रुपयाचा वरचा खचा आहे. आयकु्ि महोिय हा कसिा असणार? 
मा. महापौर :- 
 हा स्वेच्छातनधी आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्ि महोिय हा िमुच्या स्वाक्षरीचा गोषवारा आहे.  
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 मा. महापौराांच्या परवानगीने बोििो, साहेब हे सगळे टोटि नवीन बाांधिोय. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 नवीन म्हणजे काय करणार ?   
मा. अतिररक्ि आयकु्ि :- 
 त्याचे बाांधकाम ववभागाने डडजाईन ियार केिी, त्याचे र्इस्टीमेट ियार केिे त्यानसुार बाांधणार.  
जुबेर र्इनामिार :- 
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 तििे बस खाांब कोण ियार करणार आहे? गोषवारामध्ये आिेिे आहे का सवाा बाांधकाम ववभाग 
डडजाईन ियार करणार, पामिकेचे पसैे काय नाि करायचे आहेि का? 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारजी स्िायी सममिी सभापिी काही िरी बोिा आहेि 
जुबेर र्इनामिार :- 
 त्याची चौकिी करणार आहेि.  
दिनेि जैन :- 
 महापौर मॅडम, आपण ममरा भाईंिर िहरामध्ये कमीि कमी आपल्यािा ज्यादठकाणी नवीन बस 
चाि ूकरणार आहेि तििे बऱयाच िांभर दठकाणी बस स्टॉप नाहीि, तिकडचे िोक पावसाळामध्ये मभजिाि, 
सगळे होिां आणण नगरसेवक तनधी, आमिार तनधी, खासिार तनधी सगळे िोकां  आपापल्या वाडाामध्ये बस 
स्टॉप त्या िोकाांनी बाांधिेिा आहे परांि ु पररवहन सममिीने, पररवहन सभापिीने मिा ७० बस स्टॉपची 
जागा दििेिी होिी पण िवेढे आपण करू िकि नाही म्हणून मी बोििो माझी तनधी आहे मी िमु्हािा 
िेिो जजकड ेिमु्हािा वापरायचां असेि तििे िमु्ही वापरा पण याांना जजि ेगरजचेे होि,े जजकड ेिोकाांची 
सोय होि,े मी जे माझ्या वॉडााि वापरिेिे नाही ही पणूा ममरा भाईंिर िहरामध्ये जजिे िहान-मोठे ज्याांना 
िकिीफ होि ेबजुूगा िोकाांना त्या िोकाांनी ववनांिी केिी म्हणून मी ही स्वेच्छा तनधी दििेिी आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 स्िायी सममिी सभापिी, िाि मिरफळ घेवनू या िमुचा सत्कार करिो, ववषय काय चाििेिा 
आहे बोििा काय आहे िमु्ही मी तनधी बििच नाही, िमुचा तनधी कुठे चाांगल्या जागेवर वापरा एक िर 
िमुचा नाही स्वेच्छा तनधी नावाची वस्िचू नाही महानगरपामिका अगधतनयमामध्ये िसुरे जसे आहे िसे 
बसे िाांबे आयकु्ि महोिय िमु्ही करायिा तनघािाि पररवहन सममिीने दििेिा गोषवार प्रमाणे ववषय 
महासभेसमोर आिेिे आहे त्याचा तनणाय हा िमुचा अगधकार आहे, हा गोषवारा िमुच्या स्वाक्षरीने 
दिल्यामळेु माझा प्रश्न उपजस्ि राहिो आहे की, एका बाजूिा आपण बस स्टॉप ियार करिो आहे, िरी 
परि िोन कोटी रुपये करून िसुरे बस स्टॉप ियार करायची गरज काय? जादहरािीच्या अनषुांगाने, 
जादहरािीच्या पध्ििीने िमु्ही त्यािा बस स्टॉप िाांबे उभे करायची परममिन िेिा आहेि िसे चार अजून 
द्या काय फरक पडणार आहे अजून ५० दििे िर िोन कोटी रुपये वाचिाि ना, जादहरािीच्या माध्यमािनू 
करा, िर याच्या पिीकड ेचाांगिी गोष्ट काय अस ूिकि.े  
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम, जुबेर साहेब ह्यामध्ये कुठल्याही पिैाचा िरु उपयोग केिेिा नाही आहे. आपण 
काय म्हणिोय िमु्हािा बस िाांबे ववषयी साांगगििां ६७५ आपल्याकड ेफक्ि ि ेपोि आहेि. िर मिा एक 
साांगा आपल्या िहरामध्ये बस स्िानके ककिी आहेि? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 बस ककिी आहेि ि ेबोिा, रस्त्यावर ५० बस चािि नाहीि. आयकु्ि महोिय हा पिैाचा नाि 
आहे याच्या पिीकड ेकाही नाही. 
प्रिाांि िळवी :- 
 आपण बस ह्या ववषयावर पण येव ू बस िाांब्याचा ववषय आहे त्यामध्ये आमिारने पण फां ड 
दििेिा आहे ककां वा खासराांना पण फां ड ओह बस िाांबे कररिा आणण जर त्यािल्या त्याि जर हे बस िाांबे 
होि असिीि प्रविाांसाठी सोयीचे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 जादहरािीच्या माध्यमािनू करा ना. सभागहृ नेि ेसाहेब पामिकेचा पसैा वाचवा आगिाक पररजस्ििी 
ढबकायिा गेिी आहे. िमुचा त्याांचा पगार आणण आमचा मानधन भेटणार नाही.  
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प्रिाांि िळवी :- 
 जुबेर साहेब, सगळी आम्हािा कल्पना आहे, म्हणून आम्ही हे करिोय, आम्ही कुठल्या बस सडून 
नाही ठेवल्या, आम्ही बस सडवल्या नाही. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आज सहा मदहने झािे पररवहन सममिीची सभा िाग ूिकिी नाही.  
मा. महापौर :-  
 र्इनामिार साहेब, सभा सरुू व्हायच्या टाईमािा बोििी होिी की पढुच्या हाप्त्यामध्ये आरोग्याची 
आणण पररवहन सममिी िोन्ही ववषयावरिी ममटीांग घेणार आहोि आणण हा ववषय मी तनकािी काढणार 
आहे. आिा रादहिा प्रश्न स्िायी सममिी सभापिीच्या स्वेच्छा तनधीबाबि. 
जुबेर र्इनामिार  :-  
 एन.सी.सी. कक जी.सी.सी. ित्त्वावर चािवायी बसेस त्यावर अजून चचाा चाि ूआहे. त्याबाबि 
आजून आपण पोहच ूिकिो नाही, असिेिे बस िाांबे त्याच्यावर कुत्र ेबसिाि कारण बसेसच नाहीि तिि े
आपल्याकड ेपररवहनच्या बसेस रस्त्यावर चािि नाही, आयकु्ि महोिय, किािा िोन कोटी रुपयाांचा नाि 
करायचा. 
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम हे चुकीचे आरोप करिा आहेि. हे आपण बाि ू िकि नाही. कोरोनाच्या 
कािावधीमध्ये पण पररवहन सेवा चाििेिी आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 पररवहन सेवा सन २००९ पासनू चाि ूआहे, कोणत्या दिविी पासनू चाि ूआहे िो दिवस मी 
िमु्हािा साांगिो गगिब्टा िटेचा वाढदिवस होिा िवे्हा पदहल्याांिा पररवहन सेवा सरुू करण्याि आिी. 
प्रिाांि िळवी :- 
 िवे्हा पररवहन सेवा सरुू झािी िर िी आम्ही जजवांि ठेविी आहे, चाि ूआहे ना पररवहन सेवा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 जीवांि कुठे ठेविी िमुच्या हािाि दिल्यानांिर आजपयिं चाििीच नाही जी.सी.सी. आणण 
एन.सी.सी. मध्येच आढकििेी आहे.  
प्रिाांि िळवी :- 
 पररवहन सेवा चाि ूआहे, आम्ही कोरोनाच्या काळामध्ये पण बसेस चाि ूठेवल्या. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 चािवल्या पण फक्ि पेिांट आणण डॉक्टराांना आणण्यासाठी चािवल्या. 
गगिा जैन :- 
 मॅडम, स्वेच्छा तनधी काय आहे त्याचे स्पष्टीकरण द्या.   
जुबेर र्इनामिार :- 
 महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयमामध्ये त्याची िरििू नाही स्वेच्छा तनधी अजस्ित्वाि नाही. 
गगिा जैन :- 
 हे स्वेच्छा तनधी काय आहे त्याचे स्पष्टीकरण द्या, काय चािविां आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 स्िायी सममिी सभापिी साांगिो की मी चौकिी करून साांगिो.  
मा. महापौर :- 
 बजेटिा िरििू आहे िमु्ही असां कसां बोििा िमु्ही.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 कसिी िरििू केिी?  
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मा. महापौर :- 
 आपण बजेटमध्ये सगळ्याच गोष्टीांना िरििू करिो. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 िरििू िमु्ही काही ही करू िकिा, िमु्हािा अगधकार आहे, बहूमिाांने केिेिा ठराव िो मान्य 
करायचा की नाही िो प्रिासनाचा अगधकार आहे. स्वेच्छा तनधी नावाची वस्िचू नाही. महापौर मॅडम 
आम्ही िमु्हािा सन्मान िेिो महापौर आहेि पणूा िहराचे िमु्ही कुठे काही सचुीि केिे िर त्यािा 
मानसन्मान आहे. प्रत्येकािा असे स्वेच्छा तनधी द्यायिा गेिे िर आम्हािा ही द्या अगधकार मी पक्षाचा 
गटनेिा आहे द्या िोन कोटी रुपये. 
गगिा जैन :- 
 नगरसेवक स्वेच्छा तनधी पण द्या. 
तनिम ढवण :- 
 गटनेत्याांना पण स्वेच्छा तनधी द्या.  
मा. महापौर :- 
 ववरोधीपक्ष नेिा नगरसेवक तनधी पण आहे. िमुचा ठराव असेि िर करा.  
गगिा जैन :- 
 मॅडम, स्वेच्छा तनधी जाव ू द्या पण जेव्हा बी.ओ.टी. होि े िवे्हा िमु्हािा काय मादहि ककिी 
त्रब.ओ.टी. वार होणार ककिी नाही होणार. 
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम, स्वेच्छा तनधी काय असिां हे कोणी ववचारायचां  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आम्ही ववरोधी पक्षनेत्याांनी.  
प्रिाांि िळवी :- 
 ज्याांनी िोन वषाा पवूी, िीन वषाापवूी स्वेच्छा तनधी वापरुन झािी, महापौर स्वेच्छा तनधी पण होिी 
ना.  
गगिा जैन :- 
 महापौर स्वेच्छा तनधीमध्ये फरक आहे आणण मिा िमु्ही ववचारू िकि नाही.  
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम, मी कोणाचा नाव नाही घेि. 
गगिा जैन :- 
 माझा हाि अधाा िासापासनू वर आहे. पण कोणाचा िक्ष नाही. 
मा. महापौर :- 
 कोणी ही डायस अस ूद्या, ककां वा समोर अस ूिे माझ्या परवानगी मिवाय बोिायच ेनाही. 
गगिा जैन :- 
 मग िमु्ही सगळीकड ेनजर ठेवा. माझा हाि वर असिाांना परवानगी द्या.  
मा. महापौर :- 
 सगळीकड ेनजर ठेऊनच बोििी, सकाळ पासनू ज्याांची ज्याांनी नावां आिी सगळ्याांना बोिायिा 
दििे.  
गगिा जैन :- 
 मॅडम मी बोिण्यासाठी केव्हा पासनू हाि वर करून उभी आहे, मग ववषय गेल्यानांिर िमु्ही 
साांगणार ववषय गेिा आिा बोिनू काय फायिा. 
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मा. महापौर :- 
 ववषय चािचू आहे ना, बोिा मॅडम. 
गगिा जैन :- 
 मी िचे बोिि ेमॅडम की अजून आपण हे ठरविेिे नाही की बी.ओ.टी. वर ककिी उभारु आपण 
त्यानांिर तनधी ककिी िागणार ि ेपदहिे बघ, पदहि ेजादहराि द्या, बी.ओ.टी. वर ककिी माणसां येिाि 
ियार करिाि ि ेबघा आणण मग बघ ूआपण आिा एवढी काय घाई आहे की, आपण आपिी तनधी खचा 
करून करायचां आहे.  
मा. महापौर :- 
 सभापिी महोिय िमु्हािा ह्यावरिी काही बोिायचां आहे. 
दिनेि जैन :- 
 महापौर मॅडम मिा पररवहन सममिीने वारांवार ररकवेस्ट केिी, मी पररवहन सममिीचा मेंबर आहे 
मिा मादहि आहे कुठे काय जरुरि आहे म्हणून मी ही तनधी दििेिी आहे सवा सिस्याांची ररकवेस्ट आणण 
आम्ही सवा जन जव्हझीट केिी, िोकाांसाठी िहरामध्ये काय जरुरि आहे, आम्हािा मादहि आहे मी एक-
एक दठकाणी जव्हझीट करून आिेिो आहे आणण बऱयाचिा नगरसेवकाांनी मिा पत्र दििेिे आहे आणण 
आिा एवढ्या वषाापासनू आज स्िायी सममिी तनधी, ववरोधी पक्ष तनधी, सभागहृ पक्ष नेिा तनधी, महापौर 
तनधी सवांना तनधी िेिा, ह्या वषाापासनू तनधी दििाये का? एवढ्या वषाापासनू चाि ूआहे िी आपण काय 
नवीन प्रिा िोडी िाविी आहे आणण उगाच कोणी पण काही पण बोिायचां आणण आम्ही काय घरी घेऊन 
जािो का तनधी?  
जुबेर र्इनामिार :- 
 भाषा व्यवजस्िि वापरा काणी पण नाही. 
मा. महापौर :- 
 सगचन म्हात्र ेयाांनी ठराव केिेिा आहे त्यािा अनमुोिन डडम्पि मेहिा मॅडमने दििेिा आहे. आिा 
एक ठराव आिेिा आहे िमु्हािा जर ह्या ववषयी ठराव माांडायचा असेि िर माांडा. चचाा झािेिी आहे 
सभापिी महोियाांना त्याांचा तनधी द्यायचा आहे िमु्हािा त्याच्यामध्ये ववरोध करायचा आहे िर िसा 
िमु्ही ठराव माांडा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 ह्या ठरावािा आमचा ववरोध आहे, िो ििावनू घ्या. कारण आयकु्िाांनी दििेिा हा गोषवारा आहे 
मी आयकु्िािाच परि ववनांिी करणार. 
उपमा. महापौर :- 
 महापौर मॅडम, प्रत्येक सिस्याांना ववनांिी आहे, ऑिरेडी ह्या ववषयावर सगचन म्हात्र ेयाांनी ठराव 
माांडिेिा आहे. ह्या ववषयावर कोणािा सांधी बोिण्याची महापौर मॅडमनी दििी प्िस जुबेरभाई िमु्हािा 
त्या ठरावामध्ये ववरोध करायचा आहे ककां वा ठराव माांडायचा आहे, िमु्हािा ववरोध ििावायचा असेि िर ि े
आम्ही नोंि करून घेिोय आणण िमु्हािा ठराव माांडायचा असेि जुबेर भाई िर िमु्ही ठराव माांडू िकिा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 धन्यवाि उपमहापौर साहेब आम्हािा पाच ममतनटाची सांधी िेण्याि यावी. आम्ही आपापसाि करून 
करिो.  
प्रभाि पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, काही दिवसापवूी मी एक पत्र दििां होि आयकु्िाांना मी मगािी म्हटल्याप्रमाणे 
आज सकाळी मेिवर मिा त्याांचा एक मॅसेज आिा की िमुचा पत्र अतिक्रमण उपायकु्ि याांच्याकड ेपाठवनू 
िेण्याि आिेिा आहे ि ेम्हणजे आिा रुटीन झािे त्याच्यामध्ये मिा काही आश्चया वाटण्याची गोष्ट नाही 
पण पत्र असां होिां िमु्हािा साांगि ेकी, गेल्या माचा मदहन्या पासनू आिा जवळपास दिड वष ेझािा आपण 
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कोरोनामध्ये असचां बोििोय एकमेकाांिी ह्या माध्यमािनू आणण कोरोनानी आपल्या सगळ्याांच्या रुटीनच 
बििनू टाकिे, सगळे जीवनमान बििनू टाकिे, माणसां धांद्यािा, नोकरीिा पारांगि झािी िोकाांच्या 
णखिाि पसैा उरिा नाही अिा पररजस्ििीि माणूस आपण धाममाक भावनेने िपटिेिे, पेटिेिो माणसां 
आहोि मात्र सावाजतनक गणेि उत्सव कोणीही टाकि नाही िो करिाि िमुचे सगळे तनबधं अटी / ििी 
पाळून माणूस सावाजतनक गणेि उत्सव साजरा करिो परांि ुएक मोठी अडचण सावाजतनक मांडळाने येि ेिी 
म्हणजे सावाजतनक मांडळ हे नेहमी माणसाांच्या िजेारी-पाजाऱयाांच्या कुटूांबाच्या वगानीवर चािि असिाि िर 
काही वेळा िी व्यापाऱयाांच्या मोठ्या िेणगीवर चाििाि, एखािा नगरसेवकाांच्या िेणगीवर चाििाि आज 
पररजस्ििी अिी आहे की, माणसाांच्या कोणाच्या व्यापारी म्हणा ककां वा उद्योजक म्हणा ककां वा सवा सामान्य 
माणून णखिाि पसैा रादहिेिा नाही आणण सावाजतनक गणेि उत्सव मांडळ ही जवळ जवळ कां बि 
झाल्याची पररजस्ििी तनमााण झािी आहे. पण िरी ही माणूस उत्सव करणार आहे मिा आपल्यािा 
िमुच्या माध्यमािनू सगळ्याांना एक ववनांिी कराणार आहे. आज आपण सभागहृाि ह्या तनममत्िाने 
जमिेिा आहोि, पक्षाचे िोकां  आहेि, ववरोधी पक्षाचे िोकां  आहेि, आणखीन र्इिर पक्षाचे िोकां  आहेि मिा 
सगळ्याांना ववनांिी करायची आहे िमुच्या माध्यमािनू मिा असे वाटि े की मी माझ्या ह्या ववषयािा 
सफोट केिाि आणण आिेि दििाि िर खूप बरां होईि माझी आयकु्िाांना अिी ववनांिी होिी की आपण ज े
त्याांची सावाजतनक गणेि उत्सव मांडळाांची जी मांडप असिाि त्या मांडपािा परवानगी िेिाांना फुटावर पसेै 
आकारिो परांि ु ह्या वषी सावाजतनक मांडळाची पररजस्ििी िक्षाि घेिा, आगिाक पररजस्ििी िक्षाि घेिा 
महानगरपामिकेने त्याांच्याकडून ि े फुटाप्रमाणे पसेै न आकारिा काही प्रमाणामध्ये नामधारीि रक्कम 
ठेवावी १०० ठेवावी, ५१ ठेवावी आणण त्याांना परवानगी द्यावी ही माझे ववनांिी आहे मी चार दिवस 
अगोिरच पत्र दििेिा आहे आणण मिा त्याांचा उत्िर ही आिे पण माझी ववनांिी आहे िमु्हािा आणण 
सांपणूा सभागहृािा की आपण ह्याबाबिीि आजच ह्या महासभेमध्ये ठोस तनणाय घ्यावा धन्यवाि. 
मा. महापौर :-   
 िाई, मुांबई महानगरपामिका आणण ठाणे महानगरपामिकेनां ह्या बाबिचां तनणाय घेििेिे आहेि 
आणण िी सचुना आपण माांडिी म्हणून आपण ह्या सभागहृामध्ये हा तनणाय घेिोय की ज ेगणेि उत्सव 
मांडळ आहेि जे गणपिीच े मांडप त्यादठकाणी टाकिाि त्यािा नाममात्र िलु्क आकारुन आपण त्याांना 
परवानगी िेणार आणण सवा नगरसेवकाांनी याची नोंि घ्यावी आणण आपापल्या पररसरािीि गणेि उत्सव 
मांडळाांना ह्याबाबि सचुना द्याव्या िसेच प्रिासनाकडून सधु्िा ििा सचुना िेण्याि याव्या. गणेि उत्सव 
आणण नवरात्र उत्सव ह्या िोन्ही सनासाठी रादहि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आमची आयकु्ि महोियाांना ववनांिी आहे, ह्या ववषयाि गाांभीयााने ववचार करावा कारण हा 
धोरणात्मक तनणाय आहे आणण हा आयकु्ि याांचा अगधकाराििा ववषय आहे, चाांगिा तनणाय घ्यायचा 
अगधकार आयकु्िाांना आहे ह्या िहराचा. आम्ही िोकप्रतितनधी ववश्वस्ि असिो िरी आम्ही आमच्या 
सचुना माांडू िकिो ककां वा प्रिासककय कुठल्या कामामध्ये चुका असिीि िर आम्ही त्याांना िमुच्या समक्ष 
आणुन िेऊ िकिो िो आमचा प्रयत्न आहे आणण िो नेहमी राहीि. ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्राि 
पररवहन उपक्रमा अांिगाि ववववध भागाि बस आश्रय स्िानके बस स्िानके बाांधण्याच्या कामास सभापिी 
स्िायी सममिी स्वेच्छा तनधी अांिगाि करण्याची कामे प्रस्िाववि करण्याि आिी आहेि. सिर कामाि 
खािीिप्रमाणे अांिाजपत्रक ियार करण्याांि आिे आहे. भाईंिर (प.) चेना वसोवा भागािीि 17 बस आश्रय 
स्िानके उभारणे 1 कोटी 77 हजार 700 रु. भाईंिर (प.ू) ममरारोड भागाि 18 बस आश्रय स्िानके बाांधणे 
1 कोटी 5 िाख 5 हजार 700 वरीि कामाि अांिाजपत्रकास प्रिासकीय आगिाक मांजरूी िेण्यासाठी 
आजच्या महासभेमध्ये प्रस्िाववि होिा िरी पररवहन सममिीने बस िाांबे जसे आहेि िसे जादहराि 
प्रमसध्िी करुन ठेकेिाराच्यामाफा ि बस िाांबे, डागडूजी अिवा नववन बाांधून जादहराि करुन मोबििा 
घेण्याच्या ित्वावर िेण्याची मिफारस केिी िरी सिरचे प्रकरण क्र. 38 ही प्रकरण क्र. 35 पररवहन 
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सममिीने मिफारस केिेिे िसेच प्रकरण क्र. 35 व 36 च्या धरिीवर करुन घेण्याि यावे िसेच महाराष्र 
महानगरपामिका अगधतनयमामध्ये स्वेच्छा तनधीची िरििू नाही. ह्या बाबीची िेखापाि, िेखापररक्षकाांनी 
िाि घ्यावी असा मी ठराव माांडि आहे.  
स्नेहा पाांड े:- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
मा. महापौर :- 
 प्रकरण क्र.३८ करीिा िोन ठराव आिे आहेि सगचव साहेब मििान घ्या. 
नगर सगचव :- 
 प्रकरण क्र.३८ करीिा िोन ठराव आिेिे आहेि पदहिा ठराव आिेिा आहे सचुक श्री. सगचन म्हात्र े
अनमुोिक श्रीम. डडम्पि मेहिा िसुरा ठराव आहे सचुक श्री. जुबेर र्इनामिार अनमुोिक स्नेहा पाांड ेप्रिम 
मी िसुरा ठराव श्री. जुबेर र्इनामिार अनमुोिक स्नेहा पाांड ेयाांनी माांडिेल्या ठरावाच्या बाजुने गटनेत्याांनी 
त्याांच्या पक्षाचे मििान घोषीि करावे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 कााँगे्रस िोकिाही आघाडीच्या विीने मी वाचिेिा ठराव आहे त्याच्या बाजुने माझे मििान आहे.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 मी हसमखु गहिोि भारिीय जनिा पाटी के िरफ से जुबेर भाईने जो ठराव ककया है उसका 
ववरोध और सगचन म्हात्रजेीने जो ठराव ककया उसके पक्ष म ैमि िेिा हूाँ म ैऔर मेरे सभी भारिीय जनिा 
पाटी के सिस्य और ककसी को ववरोध करना है हमारे पक्षमे से वो अपना ववरोध ििाा सकिा है I  
तनिम ढवण :- 
 मी मिवसेना पक्षाची गटनेिा जुबेरजीने जो प्रस्िाव ठराव केिा त्यािा मिवसेनेचा विीने आमच े
सवा नगरसेवकाांचे अनमुोिन आहे.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 महापौर मॅडम कोणािा ववरोध ककां वा िटस्ि राहायचे असेि िर सिस्याांना ववचारुन घ्यावे.  
नगर सगचव :- 
 गटनेिा याांनी आपिे मििान साांगगििेिे आहे त्या व्यतिररक्ि कोणािा आपिे स्विांत्र मि 
द्यायचे असेि िर त्याांनी कृपया हाि वर करावा.  
गगिा जैन :- 
 माझे मि जुबेर र्इनामिार साहेबाांच्या बाजुने आहे. 
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे सगचव साहेब नोंि घेऊन घ्या.  
नगर सगचव :- 
 अनमुोिक डडम्पि मेहिा याांनी माांडिेल्या ठरावाच्या बाजुने ज्याांना मििान करायचे आहे त्याांनी 
साांगायचे आहे. भाजप गटनेत्याांनी यापवुीच मििान साांगगििेिे आहे. मिवसेना पक्ष आणण कााँगे्रस 
िोकिाही आघाडी पक्ष याांनी त्याांचे मििान साांगायचे आहे.  
मा. उपमा. महापौर :- 
 जुबेरजी आपने आपके ठराव के पक्ष मे कहा िा सगचन म्हात्रनेे जो ठराव रखा उसके पक्ष म ैहै 
या ववरोध म ैहै वो बिाया नही I  
जुबेर र्इनामिार :- 
 म ैसगचन म्हात्र ेके पक्ष के ववरोध म ैहू मेरे पक्ष के िरफ से हूाँ I  
तनिम ढवण :- 
 मी सगचन म्हात्र ेयाांच्या ववरोधाि मिवसेनेचे सवा नगरसेवक आहेि.  
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नगर सगचव :- 
 या व्यतिररक्ि कोणािा वयैजक्िक मििान करायच ेआहे का? दठक आहे कोणाचेही वयैजक्िक 
मििान नाही. 
मा. मा. महापौर :- 
 सचुक श्री. सगचन म्हात्र ेयाांनी माांडिेल्या ठरावाच्या बाजुने ४५ ववरोधाि १९ िटस्ि ० र्इिकी मि े
पडिेिी आहेि श्री. सगचन म्हात्र ेयाांनी माांडिेिा ठराव बहुमिाने मांजुर करण्याि येि आहे.  
प्रकरण क्र. 38 :-  

ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्राि पररवहन उपक्रम अांिगाि बस आश्रय स्िानके (बस स्टाँन्ड) 
उभारणे कामाच्या खचाास प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा िेणे.  
ठराव क्र. 37 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररवहन उपक्रमा अांिगाि बस आश्रय स्िानके बाांधणेच्या कामास 
मा. स्िायी सममिी सभापिी याांच्या स्वेच्छा तनधीिनू भाईंिर (प.), चेणा, वसोवा भागापयिं 17 बस 
आश्रय स्िानके उभारणेस रु.1,00,77,700/- व भाईंिर (प.ु), ममरारोड भागाि 18 बस आश्रय स्िानके 
उभारणेस रु.1,05,05,700/- या कामाची अांिाज पत्रके ियार करण्याि आिेिी असनु या खचाास 
प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा िेण्याि येि आहे. 

सचुक :- श्री. सगचन म्हात्र े      अनमुोिन :- श्रीम. डड ांम्पि मेहिा 
ठरावाच्या बाजूने ठरावाच्या ववरोधाि िटस्ि 
भारिीय जनिा 

पाटीचे ४५ सिस्य 
मिवसेना व कॉगे्रस िोकिाही आघाडीचे १८ सिस्य व 
भारिीय जनिा पाटीच्या सिस्या श्रीम. गगिा जैन अस े

एकुण १९ सिस्य 

०० 

ठराव बहुमिाने मांजूर 
 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगर सगचव :- 
 प्रकरण क्र. ३९, कोरोना ववषाणू (कोववड-19) प्रािुाभाव रोखण्यासाठी ममरा भाईंिर 
महानगरपामिकेसाठी वदै्यकीय सेवा िेणे करीिा मनषु्यबळ मामसक ठोक मानधन ित्वावर कां त्राटी 
पध्ििीने आवश्यकि े नसुार नेमणे करीिा िसेच त्यासाठी येणाऱया खचाास प्रिासकीय मान्यिा 
ममळणेबाबि.  
मनोज िबेु :- 
 ममरा भाईंिर महापामिका क्षेत्राि कोरोना या सांसगाजन्य ववषाणचूा प्रािभुााव कमी झािेिा आहे. 
परांि ु कोरोनाची सांभाव्य तिसरी िाट येण्याची िक्यिा पाहिा नागरीकाांना वदै्यकीय सेवा सवुवधा 
िेणेकरीिा आवश्यक मनषु्य बळ उपिब्ध ठेवणेकरीिा प्रिासनाने राबवविेल्या भरिी प्रकक्रयेिनू तनवड 
झािेल्या वदै्यकीय अगधकारी / कमाचारी याांना खािीि अटीििींच्या अधीन राहून दह मा. महासभा मांजुरी 
िेि आहे. 

1) महापामिकेच्या वदै्यकीय ववभागाने आवश्यकि े प्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वदै्यकीय अगधकारी / 
कमाचारी तनयकु्ि करावे. 

2) तनयकु्ि केिेल्या वदै्यकीय अगधकारी / कमाचारी याांचा 6 मदहन्याांचा कािावधी सप्टेंबर 2021 ि े
फेब्रवुारी 2022 पयिं राहीि. 
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3) 6 मदहन्याांची मिुि सांपल्यास व आवश्यकिा भासल्यास मिुिवाढीकरीिा वेळेि प्रस्िाव मा. 
महासभेि मांजुरीस्िव सािर करावा. 

  गणेि भाईर :- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम, माझी एक सचुना आहे ज्या ज्या वेळी कुठच्याही ववभागा माफा ि नेमणूका करि 
असिाना प्रिम स्िातनक िोकाांना ममरा भाईंिर िहरािीि िोकाांना प्राधान्य िेण्याि यावे आणण जर त्याांची 
िकै्षणणक पात्रिा नसेि काही असेि िर बाहेरच्या िोकाांचा ववचार करावा. प्रत्येक ववभागािीि ममरा भाईंिर 
प्रिासनावर कुठचीही नेमणकू करि असिाना प्रिमि: स्िातनक ममरा भाईंिर िहरािीि िोकाांना प्राधान्य 
िेण्याि यावे जर त्या िहराि योग्यिचेी कोणी नसिीि िरच बाहेरच्या िोकाांना प्राधान्य िेण्याि याव े
कारण प्रत्येक ववभागा माफा ि जेव्हा जेव्हा नेमणूका केल्या जािाि त्यावेळी र्इिरत्र िोक र्इिे जॉब साठी 
येिाि आणण आपिी ममरा भाईंिर मधिी िोक स्िातनक िोक त्यापासनु वांगचि राहिाि. त्यामळेु ममरा 
भाईंिर िहरािीि िोकाांनाच मिुाांना  प्राधान्य िेण्याि यावे अिी मी आपणास सचुना माांडि आहे.  
मा. मा. महापौर :- 
 आपिी सचुना अतििय उत्िम असनु मिा असे वाटि ेकी ही सचुना ग्राह्य धरण्याि यावी मा. 
आयकु्ि महोियाांना मी ववनांिी करि ेकी अिा पररजस्ििीमध्ये िहरािीि जे कोणी र्इच्छुक असिीि ज्याांनी 
आपल्याकड े तनवेिन केिे असेि त्याांना िमु्ही प्राधान्य जरुर द्या तनिम ढवण मॅडमने जी सचुना 
माांडिेिी आहे त्याचाही ववचार करण्याि यावा.  
तनिम ढवण :- 
 िाँक्य.ु  
मा. मा. महापौर :- 
 ठराव सवाानमुि ेमांजुर.  
प्रकरण क्र. ३९ :- 

कोरोना ववषाणू (कोववड-19) प्रािुाभाव रोखण्यासाठी ममरा भाईंिर महानगरपामिकेसाठी वदै्यकीय 
सेवा िेणे करीिा मनषु्यबळ मामसक ठोक मानधन ित्वावर कां त्राटी पध्ििीने आवश्यकि े नसुार नेमणे 
करीिा िसेच त्यासाठी येणाऱया खचाास प्रिासकीय मान्यिा ममळणेबाबि. 
ठराव क्र. ३८  :- 

ममरा भाईंिर महापामिका क्षेत्राि कोरोना या सांसगाजन्य ववषाणूचा प्रािभुााव कमी झािेिा आहे. परांि ु
कोरोनाची सांभाव्य तिसरी िाट येण्याची िक्यिा पाहिा नागरीकाांना वदै्यकीय सेवा सवुवधा िेणेकरीिा 
आवश्यक मनषु्य बळ उपिब्ध ठेवणेकरीिा प्रिासनाने राबवविेल्या भरिी प्रकक्रयेिनू तनवड झािेल्या 
वदै्यकीय अगधकारी / कमाचारी याांना खािीि अटीििींच्या अधीन राहून दह मा. महासभा मांजुरी िेि आहे. 

1) महापामिकेच्या वदै्यकीय ववभागाने आवश्यकि े प्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वदै्यकीय अगधकारी / 
कमाचारी तनयकु्ि करावे. 

2) तनयकु्ि केिेल्या वदै्यकीय अगधकारी / कमाचारी याांचा 6 मदहन्याांचा कािावधी सप्टेंबर 2021 ि े
फेब्रवुारी 2022 पयिं राहीि. 

3) 6 मदहन्याांची मिुि सांपल्यास व आवश्यकिा भासल्यास मिुिवाढीकरीिा वेळेि प्रस्िाव मा. 
महासभेि मांजुरीस्िव सािर करावा. 

सचुक :- श्री. मनोज िबेु  अनमुोिन :- श्री. गणेि भोईर 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
 



मा. महासभा दि. ०२/०९/२०२१                             पान क्र.66 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र.४०, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि आजारी पि ुपक्षी उपचारासाठी असिेल्या 
जागा िैनांदिन सांचिन, िेखभाि व िरुुस्िीसाठी सांस्िाांना िेणेबाबि.  
डडम्पि मेहिा :- 
 ममरारोड (प.ु) येिे िाांिीनगर STP प्िाांट जवळ व भाईंिर (प.) कमिा पाका  जवळ (अजग्निमन 
कें द्र) या िोन्ही जागेि ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि आजारी पि ुपक्षी उपचाराकरीिा िैनांदिन 
सांचिन, िेखभाि व िरुुस्िीसाठी मे. वधामान सांस्कार धाम या सांस्िेस िीन वषा मिुिीसाठी करारनामा 
करुन महापामिकेच्या धोरणानसुार सिर जागा िैनांदिन सांचिन, िेखभाि व िरुुस्िीसाठी द्यावी.  
 िसेच पिपुक्षयाांच्या उपचाराकरीिा सिर सांस्िेने महापामिकेकडून अनिुान मागगिल्यास 
महापामिकेने अनिुान उपिब्ध करुन िेणेस ही मा. महासभा मांजुरी िेि आहे. 
 ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम जेव्हा ह्या ववषयाची प्रमसध्िी करण्याि आिी असेि िैनांदिन सांचिन िेखभाि 
िरुुस्िी सांस्िेच्या माफा ि करणेि येईि ककां वा पिपुक्षी उपचारासाठी िी जागा आपल्यािा उपिबध करुन 
द्यायची आहे. िर ही स्व:खचााने  स्व:खुिीने करणारी िोक समोर आिी असिीिना त्याच्यामध्ये प्रमसध्िी 
करिाना असा कुठे उल्िेख करण्याि आिा होिा का की पामिकेचा अनिुान त्यािा उपिब्ध करुन िेण्याि 
येईि याची प्रमसध्िी करण्याि आिी होिी का र्इिनु सरुुवाि होि.े मिा वाटि े कायाकारी अमभयांिा 
ममळकि ववभाग दिपक खाांत्रबि साहेबच त्याचे उत्िर िेिीि. त्याांचाच गोषवारा आहे. िर अनिुानाचा ववषय 
ठराव मध्ये माांडण्याि आिेिा आहे. अनिुानच द्यायचा होिा िर आपल्याकड े बाकीच्या िसुऱया सांस्िा 
आल्या असत्याना. याच्या आधी मिा वाटि ेअनिुान कुठल्याही स्वरुपाचे आपण ह्याांना दििेिे नाही. हे 
स्व:खुिीने म्हणजे स्वयांसेवी सांस्िा ज्या असिाि ह्या अिा प्रकारची काम करिाि. 
दिपक खाांत्रबि :- 
 मा. महापौराांच्या परवानगीने ह्यापवुी आपण ज्या िोन्ही सांस्िा नेमल्या होत्या ह्या िोन्ही 
दठकाणी िर त्यावेळेिा आपण त्याांना कुठल्याही प्रकारे अनिुान िेि नव्हिो. आणण त्याांची आम्हािा ज े
काही तिकड ेखचा होिो त्यासाठी अनिुान द्या म्हणून मागणी होिी. त्यामळेु मीरा रोडिा जे  आपिे कें द्र 
होि ेि ेबांि पडिे आिा आपण हे साहेब काढि ेहोि ेमा. महासभेने िम्याानच्या काळाि एक ठराव केिा 
की ह्या सांस्िाांना िाख रुपये पयिं िमु्ही त्याांच्या गरजे प्रमाणे अनिुान द्यावा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 हो कोन्ही केिा होिा?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 िोन्ही दठकाणी सांस्िचेी नेमणुक करण्या करीिा अजा मागविे आणण त्याप्रमाणे हे आिे. आणण 
ह्याांना ह्या सांस्िाांना जर गरज िागिी खरोखर त्याांना आवश्यकिा असेि हे कें द्र सरुु राहण्या करीिा िर 
आपण नक्कीच त्याांना अनिुानाच्या रुपाने त्याांना मिि करणार आहोि साहेब.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 खाांत्रबि साहेब हे अनिुान आपण िेणार आहोि याची िमु्ही अिा प्रकारची आमची अिी पिपुक्षी 
उपचारासाठी आम्ही जागा उपिबध करुन िेि आहोि स्वयांसेवी सांस्िासाठी िमु्ही अिी प्रमसध्िी केिी का  
माध्यमाांमध्ये की आम्ही त्याांना अनिुान िेणार?  
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दिपक खाांत्रबि :- 
 आपण जी जादहर तनवविा सचुना काढिी होिी त्याच्यामध्ये िसा उल्िेख आपण केिा होिा 
साहेब.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 की आपण अनिुान िेणार?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 हो गरज िागिी िर महानगरपामिकेकडून िेण्याि येईि म्हणून.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 ि ेजादहरािीमध्ये आहे? 
दिपक खाांत्रबि :- 
 हो.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमुच्या गोषवाऱयामध्ये नाही.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 नाही.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 अपणुा गोषवारा का दििा?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 आपल्यािा चाांगिा माणुस पादहजे साहेब आपल्याकड ेपिपुक्षी करीिा काहीच व्यवस्िा नाही.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मान्य करिो टाकायिा पादहजे. 
दिपक खाांत्रबि :- 
 एक भाईंिर वेस्टिा आहे कमिा पाका  िा आणण चाांगल्या प्रकारे करायिा पादहजे साहेब.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 जादहरािी काढल्या िर िसुरा कोणीच िमुच्याकड ेआिे नाही का फक्ि ही एकच सांस्िा आिी 
का? 
दिपक खाांत्रबि :- 
 आपण िोन िीनिा साहेब हे काढिे आधी वी.केअर नावाची सांस्िा चाि ुहोिी साहेब. आणण आिा 
ह्या िसुऱया सांस्िेने अजा केिेिा आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 जादहरािीमध्ये आपण अनिुान िेणार याचा उल्िेख आहे. 
दिपक खाांत्रबि :- 
 हो.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मिा िवेढेच उत्िर पादहज ेहोि.े खाांत्रबि साहेब आपण अनिुान ककिी िेणार याचा उल्िेख आहे 
का?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 प्रत्यक्ष जो खचा होईि ना साहेब त्याचा आणण मागणी प्रमाणे त्याची िहातनिा करुन मग आपण 
िो िेऊ साहेब.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आिा एक िाखाची मान्यिा होिी िी कोणी दििी होिी?  
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दिपक खाांत्रबि :- 
 महासभेनेच दििेिी आहे साहेब.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 एक िाखाची मान्यिा?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 हो. याबाबि मा. आयकु्िाने असा तनणाय घेििा होिा त्या वेळेिा की जसा तिकड ेजेवढा खचा 
होि असेि आणण त्याांची मागणी असेि त्याची िहातनिा करुन िवेढेच पसैे फक्ि द्यायचे. जणेे करुन 
त्या सांस्िे माफा ि ि ेकें द्र सधु्िा चािायिा पादहजे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मी मान्य करिो चाांगिी गोष्ट आहे करायिा पादहजे आपल्यािा अिा प्रकारे आपल्यािा उपचार 
कें द्र पादहजे आिा असे महासभेचे धोरण ठरिे नाही पादहजे की हा ककिी पयिं गेिा पादहजे जास्िीि 
जास्ि? िाख रुपये आपण त्याांना मिि करणार आहोि मामसक करणार आहोि की वावषाक करणार 
आहोि असा ववषय िमु्ही गोषवाऱयामध्ये दििेिा नाही माझे असे स्पष्ट मि आहे. महापौर मॅडम िमुचे 
िक्षवेधु र्इच्छीिो ववषय चाांगिा आहे गोषवारा अपणुा आहे. याच्यामध्ये अनिुानाच्या स्वरुपाि िमु्ही ककिी 
िेणार? त्या पि ुउपचार कें द्रामध्ये कोण जाणार आहे त्या कोंबड्या मोजायिा? 
मा. मा. महापौर :- 
 बरोबर मिा काय म्हणायच ेआहे की जो काही तनधी आपण त्याांना िेणार आहोि िर त्या सांस्िेन े
आपल्याकड ेत्रबि काय असेि ि ेद्यायिा पादहजे त्याच्या नसुारच त्याांना आपण िेणार ना. समजा त्याांची 
त्रबि िहा हजाराची आिी िर िवेढेच त्याांना आपण त्यावेळेिा अनिुान िेणार की एकिम िेणार नाही ना 
मग िसा िमु्ही खुिासा करा.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 मी िचे साांगिो की त्याांचा जो तिकड ेडॉक्टर वगरेै ि ेअपॉईंट करिीि ककां वा ि ेकोणाची सेवा रोज 
येणार नाहीि जेव्हा गरज असेि िवे्हा येईि त्याांना औषध वगरेै िागिीि िर त्यासाठी आपल्याकड ेपि ु
विैयककय अगधकारी आहेि िर त्याांच्या माफा ि हे तनयांत्रण ठेवणार आहेि िचे हे सगळे बघणार आहेि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मान्य करिो पण हे धोरण हा ववषय महासभेमध्ये याचे धोरण ठरववण्यासाठी आिेिे आहे की 
िेिा येईि ककां वा िेवयूा िमु्ही उद्या त्याांची नाव आणिी पण त्याच्यामध्ये आपण ककिी त्याांना तनधी 
उपिब्ध  करुन िेणार अनिुानाच्या स्वरुपाि हा महापामिकेचा पसैा आहे. उद्या खाजगी घरामध्ये पाळिेिे 
जे पि ुआहेि ि ेस्व:ि आपिा खचा उचििािना प्राईव्हेट डॉक्टरकड.े  
दिपक खाांत्रबि :- 
 महासभेने एक िाख रुपयेचा आम्हािा ठराव करुन दििेिा आहे. िरी सध्िा आम्ही ि ेप्रत्यक्षाि 
होणार त्याप्रमाणे पाहणी िहातनिा करुन त्याांना पसैे िेण्याि येिीि साहेब.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 एक िाख रुपये हे मामसक आहेि की वावषाक आहे साहेब? 
दिपक खाांत्रबि :- 
 मामसक. 
दिनेि जैन :- 
 महापौर मॅडम, याि मी खाांत्रबि साहेबाांना एवढे ववचारु र्इच्छीिो की आपण  जर स्व:ि चािवि े
िर याच्यामध्ये वषााि ककिी खचा येिो? कममि कमी ५० िाखच्या जवळ पास आपण खचा आहे िो 
एकािा चािवायिा. आणण िसुरी गोष्ट ममरा आणण भाईंिर िोघे ममळून आणण ही जी सांस्िा आहे याांनी 
कोववडमध्ये वधामान सांस्कार धाम म्हणून सांस्िा आहे त्याांनी कोववडमध्ये पणुा हॉस्पीटि काढून दििी 



मा. महासभा दि. ०२/०९/२०२१                             पान क्र.69 

ममरा भाईंिरिा िर ही िोक आहेि ना िेणारी िोक आहेि िर ही िोक घेणार नाहीि परांि ुआपण 
महानगरपामिकेची जबाबिारी आहे म्हणून आपण सभामध्ये ठराव केिा होिा की िमु्हािा गरज वाटिी 
िर आम्ही िेव.ू िमु्ही खाांत्रबि पानपटे्ट साहेबाांना ववचारा की एकिा आपण चािविे होि ेककिी खचा आिा 
होिा वषााचा.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 साहेब ि ेबांि झािे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 त्या खाजगी सांस्िाने बांि केिे.  
दिनेि जैन :- 
 जुबेर साहेब प्रस्िावािा ववरोध करणे ववरोधी पक्षाचे काम आहे हे आम्हािा मान्य आहे की ववरोधी 
पक्ष  िमुचा आहे िमु्हािा ववरोध करावा िागिो चाांगिे काम अस ुद्या की खराब काम अस ुद्या परांि ुहे 
जीव द्यायचे काम आहे साहेब.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 दिनेिजी मी ही पिपुक्षी पे्रमी आहे. 
दिनेि जैन :- 
 िसे मिा दिसि नाही. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 मी हा ववषय अिा प्रकारे माांडि नाही. 
दिनेि जैन :- 
 िमु्ही एक एक पिैाचा दहिबे करिा पिपुक्षीमध्ये.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 दिनेिजी असे आहे िमुच्या बरोबर खरिर चचाा केिीच नाही पादहजे खरिर हा ववषय प्रिासनाचा 
आहे प्रिासनाने िी भमुमका स्पष्ट केिी पादहजे की त्याांना आपण अनिुान ककिी िेणार उद्या त्याांना 
िमु्हािा एक िाख अनिुान परुिो का आपल्यािा ५० िाख रुपये खचा येिो आणण त्याांना एक िाख परेुि 
का?  
दिपक खाांत्रबि :- 
 साहेब मा. महासभा दि. ०७/०६/२०१९ ठराव क्र.२७ अन्वये मामसक रक्कम ९९ हजार अनिुान 
स्वरुपाि उपिब्ध करुन िेण्यास मा. महासभेने सवाानमुि ेमांजुरी दििेिी आहे. िरी सधु्िा आपण जेवढा 
खचा होईि त्याांना त्याांची मागणी असेि िी िहातनिा करुन त्याांना अनिुान दििे जाईि हे आम्ही िमु्हािा 
ही गोष्ट िीनिा िमु्हािा बोििो. हा ठराव आहे िमु्ही ऑिरेडी मांजुरी दििेिी आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 िो ठराव िमुच्याकड ेआहे त्याचा समावेि याच्यामध्ये करायचा होिा. एक ओळ वाढवायची होिी 
महासभेचा ठराव. 
दिपक खाांत्रबि :- 
 ठराव आहे ठराव झािेिा आहे ठराव िमु्हािा मदहि असणार.  
मा. महापौर :- 
 एक ठरावाची प्रि सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारिा िेऊन टाका.  
दिपक खाांत्रबि :- 
 िेऊन टाकिो.  
मा. महापौर :- 
 ठराव सवाानमुि ेमांजुर करण्याि येि आहे.  
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प्रकरण क्र. 40 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि आजारी पि ुपक्षी उपचारासाठी असिेल्या जागा िैनांदिन 
सांचिन, िेखभाि व िरुुस्िीसाठी सांस्िाांना िेणेबाबि.  
ठराव क्र. 39 :- 
 ममरारोड (प.ु) येिे िाांिीनगर STP प्िाांट जवळ व भाईंिर (प.) कमिा पाका  जवळ (अजग्निमन 
कें द्र) या िोन्ही जागेि ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि आजारी पि ुपक्षी उपचाराकरीिा िैनांदिन 
सांचिन, िेखभाि व िरुुस्िीसाठी मे. वधामान सांस्कार धाम या सांस्िेस िीन वषा मिुिीसाठी करारनामा 
करुन महापामिकेच्या धोरणानसुार सिर जागा िैनांदिन सांचिन, िेखभाि व िरुुस्िीसाठी द्यावी.  
 िसेच पिपुक्षयाांच्या उपचाराकरीिा सिर सांस्िेने महापामिकेकडून अनिुान मागगिल्यास 
महापामिकेने अनिुान उपिब्ध करुन िेणेस ही मा. महासभा मांजुरी िेि आहे. 

सचुक :- श्री. डडम्पि मेहिा  अनमुोिन :- श्री. दिनेि जनै 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगर सगचव :- 
 प्रकरण क्र. ४१, ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या मािमत्िा िैनांदिन सांचिन, िेखभाि िरुुस्िीसाठी 
िेणेस मान्यिा िेणे.  
आनांि माांजरेकर :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका मािकीच्या मािमत्िा फक्ि िैनांदिन सांचिन, िेखभाि व िरुूस्िी 
करीिा िेण्यासाठी अजा मागववण्याि आिे होि.े त्यानसुार खािीि सांस्िेच ेअजा प्राप्ि झािे आहेि. 

 

अ.क्र. कामाचे नाव अजािार /सांस्िेचे नाव 
1 समाजमांदिर / व्यायामिाळा घोडबांिर, 

रेिीबांिर, ममरारोड (पवुा) 
 अ) होप फाऊां डिेन, ममरारोड (पवुा) 
 ब) ओम प्रतिष्ठान, ममरारोड (पवुा) 

 

वरीि प्रमाणे पात्र झािेल्या मे. होप फाऊां डिेन, ममरारोड (पवुा) या सांस्िेस सांबांगधि मािमत्िा 
िैनांदिन सांचिन, िेखभाि व िरुूस्िी करीिा िीन वषा मिुिीकरीिा करारनामा करून िेण्यास ही सभा 
मांजूरी िेि आहे. त्याच प्रमाणे वॉडा क्र. 14 मधीि साईकृपा कॉम्पिेक्स, साववत्रीबाई फुिे उियानािीि 
योगा िडे व मािाचा पाडा रोड वरीि आ.क्र. 365/367 मधीि कम्यतुनटी हॉि मागणीनसुार नविक्िी 
ज्ञानधारा सामाजजक मदहिा मांडळ सांस्िा याांना 3 वषा मिुिीसाठी करारनामा करून िैनांदिन सांचिन, 
िेखभाि िरुूस्िीसाठी िेण्यास मांजुरी िेि आहे. 
 सगचन म्हात्र े:- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 याि नववन काय घसुविे?  
मा. मा. महापौर :- 
 त्याची मादहिी िेि ेकी प्रभाग क्र.१४ मध्ये तिि ेएक कम्यतुनटी हॉि आहे त्या कम्यतुनटी हॉिची 
एकिम नािरुुस्ि पध्ििीमध्ये ि े होि.े आणण त्यादठकाणी तिि ेआदिविी समाजाची िोक ककां वा तिि े
धाममाक कायाक्रम सामाजजक कायाक्रम ज े काही आपिी फी भरुन ि े करि होि.े पण त्यादठकाणी ि े
बाांधकाम नसल्यामळेु तिि ेभरपरु निा करणारी मिेु येवनू बसायची. त्याांनी त्या कम्यतुनटी हॉिच्या काचा 
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िोडून टाकल्या गग्रि काढून ववकुन टाकिे, िरवाज े िोडून टाकिे, आणण र्इिकी घान त्या कम्यतुनटी 
हॉिमध्ये होिी माझा घराच्या समोर असनु सधु्िा आपिे तििे तनयांत्रण काहीच नव्हि.े िर मी माझा 
महापौर तनधी त्यािा दििा आिा महापौर तनधीिनु बरेच काम त्यािनु करुन घेििे. ग्रीि बसनु घेििे, 
िरवाजे िावनू घेििे, णखडक्या िावनू घेिल्या, जर आपिे तिकड ेपणुा तनयांत्रण रादहिे नाही ककां वा कोणािा 
ि ेआपण िेखभािीसाठी दििे नाही िर २५ िाख पनु्हा आपल्यािा हा त्रास सहन करावा िागेि. म्हणून 
हा मदहिा मांडळाने अजा दििेिा आहे िर आपण ह्या महासभेमध्ये त्या बाबिीि ववचार करावा म्हणून हा 
ववषय ठरावामध्ये घेििेिा आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मािमत्िा िैनांदिन िेखभाि हा कोण करणार आहे याचा खचा? ह्या गोषवाऱयामध्ये जजिके काही 
नावे दििेिे आहेि त्याचे िेखभाि िरुुस्िी साहेब ि ेस्व:ि करणार आहेि?  
मा. महापौर :- 
 स्व:ि करणार आहेि. आपल्याकडून ि ेखचा नाही घेणार.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आपिा पामिकेचा तनधी कुठे िागणार नाही ? 
मा. महापौर :- 
 नाही कुठेच नाही िागणार. आपिा तनधी काही नाही फक्ि त्याांच्या िेखरेखीखािी ि ेिरुुस्िी वगरेै 
पढेु काय होईि ि ेबघिीि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 िागणारा खचा िमु्ही आधीच करुन दििा.  
मा. मा. महापौर :- 
 तििे पररजस्ििी िमु्ही बघायिा पादहजे होिी सगळ्या िारुड्याांचे आणण निाळीांचा तििे अड्डा 
बनिा होिा. त्याच्या पेक्षा िर हे बरे आहेना. कममि कमी आिा नागरीकाांना सवुवधा िर भेटेि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमु्ही िमुच्या पिैाचा वापर एकिम व्यवजस्ििी जागेवर केिेिा आहे.  
मा. महापौर :- 
 कारण आमच्या वॉडाामध्ये िसुरी जागा नाही त्या आरक्षणाच्या व्यतिररक्ि. एकिर िी ३६४ चा 
वाि झािेिा आहे. आणण एक ३६५.           
मा. उपमहापौर :- 
 जुबेर भाई ओ महापौर मॅडने खचाा र्इसके मिये ककया िा की वहाप ेिोगोकी जरुरि है और साि 
म ै वो महानगरपामिकाके मिये ककया िा I िेकीन सािही साि म ै महापौर मॅडमने ऐ सोचा की 
महानगरपामिका का नकुसान नही होना चादहए र्इसपे िेखभाि करने के मिये कोई फ्री कॉस्ट मे आये िो 
उनको आमांत्रन दिया गया है I  
मा. महापौर :- 
 तिििी पररजस्ििी आयकु्िाने पादहिेिी आहे. आयकु्िाांनी प्रत्येक्ष तिि ेजावनू पाहणी केिी आणण 
आयकु्िाांनी उिट त्याच्यामध्ये आणखीन वाढीव काम केिे तिि ेसगळे मसमेंटचे तनघािे होि ेपत्रा जो होिा 
िो गळि होिा आणण त्याच्यामळेु सगळी मभ ांि खराब झािी होिी िर आयकु्िाांनी ि ेकरुन घेििे.  
प्रववण पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, मिा प्रिासनाकडून जरा खुिासा द्या ममरा भाईंिरमध्ये महापामिकेच्या ज्या 
मािमत्िा आहेि आिा समोर िोन आिले्या आहेि अिा बऱयाच मािमत्िा ममरा भाईंिरमध्ये आहेि 
आणण बरेच त्याच्यामध्ये वाि झािेिा आहे भाड ेठरववणेबाबि आणण महानगरपामिकेचा असिेिा त्याच्या 
बद्दिचा करारनामा बद्दिचा त्याच्यामध्ये आिेिे समाज मांदिर आिी व्यायाम िाळा आल्या, ककां वा 
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महानगरपामिकेच्या काही स्टेज आि ेसगळे आिे. िर महानगरपामिकेने रेडी रेकनरच्या दहिबेाने काही 
असे मागच्या वेळेिा ठराव झािेिा होिा रेडीरेकनरच्या दहिबेाने त्याचे भाड े ठरवायचे त्याच्या नांिर 
महापौर मॅडम, ममरा भाईंिर मधल्या ज्या महानगरपामिकेच्या मािमत्िा आहेि त्या मािमत्िा भाड्यावर 
िेण्याबाबिचा अनेक वळेा ह्या महासभेमध्ये चचाा झािी त्याच्या नांिर त्याचे एक धोरण ठरववण्याि आि े
रेडी रेकनरच्या भाग ठरववण्याि आिा त्याच्या नांिर एका वविषे प्रकारचे करारनामे करण्याि आि े
त्याच्या मध्ये त्याच्यामध्ये स्टेज आिी समाज मांदिरे आिी, व्यायाम िाळा आल्या ककां वा र्इिरही 
मािमत्िा आहेि त्याच्या नांिर रेडी रेकनरच्या दहिबेाने भाड ेठरवायच ेअसेही ठरिे होि े त्याच्या नांिर 
काही गावाििे आमच ेकाही स्टेज आहेि ककां वा गावाििी काही समाज मांदिरे आहेि त्याांच्याकड ेवेगळ्या 
पध्ििीने बघायचे असेही झाि े धारावी मांदिराच े एक अिा बऱयाच काही मािमत्िा आहेि 
महानगरपामिकेच्या ि े एक आपण धोरण ठरवविे होि ेआिा जे धोरण ठरिेि ेआहे महानगरपामिकेच े
सध्या त्याअनषुांगाने आिाच्या ज्या मािमत्िा आहेि त्याच्या अनषुांगाने आपिे जे धोरण ठरिेिे आहे 
ककां वा जो करारनामा त्या अनषुांगाने ह्या मािमत्िा आपण िेणार आहोि का? की आिा ठराव आिा 
प्रस्िाव म्हणून आपण त्याांना दििे धोरण काय आहे महापामिकेच?े महानगरपामिकेच्या मािमत्िा 
एखाद्या सांस्िेिा ककां वा भाड्याने िेणे बाबिचा.    
दिपक खाांत्रबि :- 
 मा. महापौराांच्या परवानगीने बोििो, आपण महासभेि असे धोरण ठरवविेिे आहे की ज्या 
आपल्या मािमत्िा आहेि समाज मांदिर, व्यायाम िाळा, ककां वा वाचनािय वगरेै ज्या र्इमारिी आहेि स्टेज 
वगरेै िर ज्याांच्या वापर सामाजजक आणण िकै्षणणक काया करीिा होिो खेळाांसाठी वगरेै होिोना िर ि े
फक्ि आपण त्याांना िेखभाि िरुुस्िीसाठी द्यायचे. त्याच्याकडून पदहिा डडपॉझीट घ्यायची भाड ेकाहीच 
घ्यायचे नाही असे आणण ज्याांचा वापर हे वाणणज्य वापरासाठी होिो त्याांचे ज ेभाड ेआहे ि े रेडीरेकनर 
प्रमाणे ठरवनू त्याप्रमाणे घ्यायचे. हे आपल्या िोन धोरणानसुारच आपण कुठिेही जे डडसबकफां ग करायच े
असेि ि ेआपण करिो.  
मा. महापौर :- 
 आपण आपल्या मािमत्िाांना आपिे ज े धोरण ठरिेिे आहे महासभेच े त्याच्या नसुारच िेणार 
आहोि.  
प्रववण पाटीि :- 
 आिाच ेजे िोन मािमत्िा आहेि त्या धोरणाच्या अनषुांगाने िेणार आहोि का? 
मा. महापौर :- 
 हो. 
दिपक खाांत्रबि :- 
 त्याचा सामाजजक आणण िकै्षणणक वापर होि असेि कुठिाही कममिायि यजु नाही साहेब त्याचा.  
प्रववण पाटीि :- 
 दठक आहे चािेि.  
प्रकरण क्र. 41 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या मािमत्िा िैनांदिन सांचिन, िेखभाि िरुुस्िीसाठी िेणेस मान्यिा 
िेणे. 
ठराव क्र. 40 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका मािकीच्या मािमत्िा फक्ि िैनांदिन सांचिन, िेखभाि व िरुूस्िी 
करीिा िेण्यासाठी अजा मागववण्याि आिे होि.े त्यानसुार खािीि सांस्िेच ेअजा प्राप्ि झािे आहेि. 
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अ.क्र. कामाचे नाव अजािार /सांस्िेचे नाव 
1 समाजमांदिर / व्यायामिाळा घोडबांिर, 

रेिीबांिर, ममरारोड (पवुा) 
 अ) होप फाऊां डिेन, ममरारोड (पवुा) 
 ब) ओम प्रतिष्ठान, ममरारोड (पवुा) 

 

वरीि प्रमाणे पात्र झािेल्या मे. होप फाऊां डिेन, ममरारोड (पवुा) या सांस्िेस सांबांगधि मािमत्िा 
िैनांदिन सांचिन, िेखभाि व िरुूस्िी करीिा िीन वषा मिुिीकरीिा करारनामा करून िेण्यास ही सभा 
मांजूरी िेि आहे. त्याच प्रमाणे वॉडा क्र. 14 मधीि साईकृपा कॉम्पिेक्स, साववत्रीबाई फुिे उियानािीि 
योगा िडे व मािाचा पाडा रोड वरीि आ.क्र. 365/367 मधीि कम्यतुनटी हॉि मागणीनसुार नविक्िी 
ज्ञानधारा सामाजजक मदहिा मांडळ सांस्िा याांना 3 वषा मिुिीसाठी करारनामा करून िैनांदिन सांचिन, 
िेखभाि िरुूस्िीसाठी िेण्यास मांजुरी िेि आहे. 

सचुक :- श्री. आनांि माांजरेकर  अनमुोिन :- श्री. सगचन म्हात्र े
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मा. महापौर :- 
 पढुचा ववषय घ्या. 
नगर सगचव :- 
 प्रकरण क्र. ४२, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि ममरारोड (पूवा) पुनम सागर येिीि दहांि ु
स्मिानभुमीमध्ये िाकड ेठेवण्यासाठी गोिाम बाांधणे. 
हेिि परमार :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका िहरािीि ममरारोड (पवुा) येिीि स्मिानभमुी मध्ये िाकड ेगोिाम 
नािरुुस्ि अवस्िेि असनु यादठकाणी नववन िाकडाच े गोिाम बनववणे गरजचेे आहे. मा. महापौर याांनी 
सिर कामासाठी महापौर तनधी दििा आहे. िरी ममरारोड (पवुा) पनुम सागर येिीि दहांि ुस्मिान भमूीमध्ये 
िाकड े ठेवण्यासाठी गोिाम बाांधणे या कामाकरीिा अांिाजजि रु.29,89,100/- र्इिक्या रक्कमेस ही मा. 
महासभा आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेि आहे. 
मसमा िहा :- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
मा. महापौर :- 
 ठराव सवाानमुि ेमांजुर. 
हेिि परमार :- 
 मॅडम िाँक्य ुिमु्ही ह्या ठरावािा र्इिे महासभेमध्ये आणिे आणण मी िमु्हािा ज ेपत्र दििेिे आहे 
त्याअनषुांगाने िमु्ही ह्यािा मांजुरी िेऊन आिा आपण्  तििे चाांगिी एक वखार बाांधणार आहोि त्यासाठी 
िमुचां आणण सवा नगरसेवकाांचे सांमिीने हा ठराव हे झािा म्हणून मी सगळ्याांचे आभार माणि.े 
मा. महापौर :- 
 जैन मॅडम बोिा.  
गगिा जैन :- 
 मॅडम हे फक्ि वखार बाांधणे म्हणजे बगेर डडझाईनने त्यापेक्षा ४० िाखाचा माझा तनधी त्या 
स्मिानासाठी मांजुर झािेिा आहे आणण २० ि े२५ िाख आपिे यतुनक िाांिी डवे्हिपसा ि ेत्याांच्या तनधी 
पण त्याांच्याकडून पण ि ेआगिाक मिि िेणार आहेि िर मिा असे वाटि ेकी प्रॉपिी डडझाईन करुन जर 
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हे काम झाि ेआणण त्याि जर कमी पडि ेिर नक्कीच वखार साठी र्इिुन तनधी वापरा. नाही िर मिा 
वाटि ेकी कापोरेिनची तनधी वापरायची गरज पडणार नाही. आपल्यािा त्या कां पनी कडून बाकी िािा 
कडून आणण माझी तनधी जी ४० िाखाची मांजुर झािेिी आहे िर एक चाांगिी डडझाईन प्रमाणे आपण ि े
ममरा रोडचे स्मिान चाांगिे बनव ूिकु.  
मा. मा. महापौर :- 
 आिा मी तनधी िेऊन झाििेी आहे माझे पत्र आधी गिेेिे आहे.  
गगिा जैन :- 
 हो मॅडम माझे आिा मांजुर होऊन आिे आहे आपल्या िहराची वास्ि ुचाांगिी व्हावी ककां वा एक 
काम करु मॅडम आिा घाई न करिा िमुची तनधी दििेिी आहे िर त्या वखारसाठी िमुची तनधी ठेव ूपण 
आिा घाई न करिा ि ेडडझाईन अप्रहृ होऊन त्याप्रमाणे आपण काम करुन जजिे वखार होणार तििे िी 
तनधी िाव ूिरी चािणार का?  
मा. महापौर :- 
 आिा काय झािे आहे मॅडम आिा हा ववषय मी चचिेा काढिा िर बरे झािे कारण माझ्याकड े
एक ग्रीन व्हीिेज म्हणून एक चौक तिकड ेआहे तिि ेपण असेच झािे मी माझा नगरसेवक तनधी तिि े
दििा आणण त्यानांिर सन्मा. आमिार आणण खासिार ह्या िोघाांचा तनधी तििे आिा. माझा तनधीमध्ये ि े
काम मांजुर झािे मांजुर झाल्या नांिर ि े कामािा टेंडर झािे मी त्याचे भमुमपजुन केिे स्िातनक 
नगरसेवकाांना घेऊन आणण नांिर मग खासिार साहेबाांचा आणण आमिार साहेबाांचा तनधी आिा. मग आिा 
तििे काय करायचे माझे तनधीचे काम पेंडड ांग ठेवायचे? आणण त्याांची डडझाईन आणण ि ेसगळे येईपयिं मी 
िाांबायच ेका बाबा? आिा र्इिे पण िोच प्रकार झािा ि ेअसे होिा कामा नये. मिा वाटि ेकी सांबांगधि 
ववभागाचा अगधकाऱयाांनी िसे पत्र िमु्ही आमिाराांना ककां वा सन्मा. खासिाराांना द्यायिा पादहजे की ह्या 
ह्या दठकाणी महापौरचा तनधी आहे ककां वा उपमहापौरचा तनधी आहे िो मांजरु झािेिा आहे आणण 
त्यादठकाणी िमु्ही िसुरे काम प्रस्िाववि करा असे िमु्ही साांगायिा पादहजे त्याांना काय कल्पना असणार 
की आपल्या सभागहृामध्ये काय होि आहे. आिा सन्मा. सिस्या जैन मॅडम र्इि ेबसिाि म्हणून त्याांना 
काही ववषय मादहि पण पडि असिीि परांि ुखासिाराांना आणण ह्याांना त्याांना मादहि नाहीना मग िमु्ही 
त्याांना पत्राने कळवा की असा असा तनधी तिि ेदििेिा आहे. मग असा गोंधळ होणार नाही. आिा त्याांनी 
मिा बोििे त्याांनी साांगगििे म्हणून मिा र्इिे स्पष्टिा िेिा आिी पण त्याांनी त्याांचा परस्पर दििा 
असिा िर हा ववषय महासभेि आिाच नसिा २५ िाखाचा खािी असिा िर स्टाँडड ांगच्या तिकडचे मांजरु 
झािा असिा िर मग काय म्हणून अिा सांिभाामध्ये जर कोणी पत्रव्यवहार केिे आयकु्ि साहेब िर 
आपण याची सचुना सन्मा. आमिार, खासिार याांना िगेचच पत्राने द्या जेणेकरुन जे सन्मा. पिागधकारी 
आहेि त्याच्यामध्ये ववरोधी पक्षनेिा असिीि उपमहापौर असिीि स्िायी सममिीचे सभापिी असिीि 
महापौर असिीि िर त्याांचा तनधी कुठे वापरा याची त्याांना कल्पना पण येईि.  
गगिा जैन :- 
 मॅडम आिा काय करायचे म्हणजे मिा ि ेममरा रोड स्मिानगहृसाठी................ 
मा. मा. महापौर :- 
 िमु्ही िसुरां काही काम सचुवा आिा मी ऑिरेडी दििेिे आहे. 
गगिा जैन :- 
 मॅडम ४० िाख आणण २० िाख म्हणज े६० िाखाच ेकाम तििे होि आहे िर ि ेहोऊ द्यायचे कक 
फक्ि िमुचे वखार होऊ द्यायचे ि ेिमु्ही ठराव. िहरािा एक चाांगिी वास्ि ुममळि आहे मॅडम.  
मा. महापौर :- 
 मॅडम िमु्ही िसुरे काही िरी काम करा. िमु्हािा वखारीमध्ये तिकड ेद्यायचे आहे का? वखारच 
बाांधायची आहे का?  
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गगिा जैन :- 
 मी वखारीचे साांगिच नाही मॅडम मी परि एक िमु्हािा साांगगििे की िमु्ही िोडासा होल्ड ठेवा 
वखार साठी जेव्हा पणुा िी डडझाईन सांकुिाची मांजुर होणार िर वखार िमुच्या िफे होऊ द्या मी फक्ि हे 
साांगि आहे करायची घाई करु नका फक्ि डडझाईन अपहृ होऊन बाकीच ेकाम आम्ही आमच्या तनधीने 
करिो वखार िमु्ही िमुच्या तनधीने करा. फक्ि ि ेहोल्ड करा ४-५ मदहन्या साठी. जोपयिं डडझाईन मांजुर 
होऊ िकि नाही मी िर मधिा मागा काढिा आहे िमुचीही तनधी येऊ द्या माझीही तनधी िाग ु द्या 
आणण त्या यतुनक िाांिीचीही िाग ुद्या आपल्या िहरािा एक चाांगिी वास्ि ुममळू िेि.  
मा. महापौर :- 
 हेिि मॅडम िमु्ही तिििे स्िातनक नगरसेववका आहेि िमुचे काय मि आहे?  
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम, मेरा यह एक व्यजक्िगि मि है की आपने तनधी िे िी है जजस िरी केसे जैन 
मॅडमने कहा है की आपने वखार के मिये तनधी िे िी है और उनकी जो तनधी आनेवािी है अिग काम के 
मिये िो मेरा यह मानना रहेगा की आपकी जो तनधी उपयोग म ैआ गई है और जो ठराव होभी गया है 
ओ काम को आगे बढाया जाये उनकी तनधी की जो प्िॅतन ांग है वह िोग रुके हूये है ओ प्िातन ांग करने 
दिजीये वककंग के मिये अगर प्रिासन को योग्य िगिा है िो उसके बाि उसके उपर काम करेंगे I  
मा. महापौर :- 
 दठक है I  
हेिि परमार :- 
 महापौर मॅडम मी काय बोिि ेमी सभापिी होऊन १० मदहने झािे आणण मी पदहिेच जव्हजीट 
केिेिी िवे्हा पासनु तिि ेपाणी गळि आहे, िाकड ेसगळेच मभजिेिे आहेि ज्याांना िाकुडच्या ववधीने 
अांिीम कक्रया करायची आहे तिि े होि नाही आणण त्याच्या अांगोिर पासनु ह्या सगळ्या गोष्टी चािि 
आहेि आणण ५ मदहने अजनु िमु्ही फक्ि डडझाईन साठी फक्ि कोणािा साांगणार िर कोणी हसणार की 
आपण डडझाईन करणार आहोि म्हणून िमु्ही िाकुडची हे करु नका िमु्ही र्इिेक्रीकमध्ये जाळा हे बोिणे 
चुकीच ेआहे. िमु्ही एक आमिार आहाि िर िमु्ही अिी स्टेटमेंट महासभेमध्ये िेि आहे की ५ मदहने 
िाांबा नांिर तििे करु तिि ेपाहणी िरी करा मॅडम तििे बघा की एक िाकुड तििे सकुिेिे आहे का? 
वखार मध्ये ठेविे आहे त्या वखारची हािि काय आहे त्याचे मी फोटो पाठवविेिे आहेि. त्या वखारमध्ये 
सगळेच िाकुड ज ेआहेि ि े मभजिेिे आहेि. ज्याांना अचाणक समजा कोणािा िाकुडने अांिीम कक्रया 
करायची आहे त्याांना आम्ही काय साांगायचे ५ मदहने बॉडीको रखिेा अांिर ५ मदहने के बाि मे जिायेगे 
एैसा I         
गगिा जैन :-  
 महापौर मॅडम पदहिा िर मी साांगगििेच नाही की वखार बणव ूनका ककां वा हे बणव ूनका हे मी 
साांगगििे नाही.  
हेिि परमार :- 
 िमु्ही साांगगििे की ५ मदहने वखारचे स्टॉप करा िमुची डडझाईन बनव ूद्या नांिर िमु्ही करा.  
गगिा जैन :- 
 मी फक्ि हे साांगगििे आहे मॅडम िमु्ही माझा रेकॉडा परि चेक करुन घ्या.............. 
मा. उपमहापौर :- 
 हेििजी जैन मॅडमने एैसा कुछ नही कहा की आप मि ककजीये िो यह बाि यहापे स्टॉप करि ेहै 
I महापौर मॅडम र्इस ववषय के उपर और क्िेररकफकेिन मनोज िबेुजी भी िेना चाहि ेहै I  
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मनोज िबेु :- 
 महापौर मॅडम आपके परवानगी से बोिना चाहिा हूाँ उस ववषयके मिये अभी वहापे आपका तनधी 
िगेगा बािमे आमिार मॅडमका तनधी िगेगा िोभी कम पडगेा क्योकी स्मिान भमुममे नािो बठैनेकी 
व्यवस्िा है ना पाणी पीने की व्यवस्िा है अभी जो आपको िगिा है गोडाऊन िो उसका डडझाईन बन 
चुका है आपके महानगरपामिका के िरफ से र्इांजजतनयरने मसटीांग अरेजमेंट का और उपर पत्राका जो सेठ है 
और जो मसटीांग अरेजमेंट है उसके मिये डडझाईन दिया हूवा है I पदहिा यतुनक िाांिी त्रबल्डर को उनको 
डडझाईन दिया उन्होने अप्रवृ्ह ककया और उनका िेटर परवानगी भी ममि गया है महानगरपामिका के िफा  
से उन्होन काम भी चाि ुकर डािा है I उसके उपर उनकाभी तनधी िगेगा और आमिार तनधीभी िगेगा I 
ओभी कम पडगेा मॅडम I और िकड ेका गोडाऊन का है वो अिग है ओ कॉनार पे है उसको चाि ुकरके 
बनाभी सकि ेहै I 
मा. महापौर :- 
 दठक है वहाके स्िातनक नगरसेवकोकी मााँग िी हेिि परमार मॅडम काभी िेटर िा और अभी की 
पररजस्ििी वहाकी अच्छी नही है पाणी गीरने के वजह से वहापे जो िकड ेगीिे हो जाि ेहै यासाठी आपण 
िो गोिाम ियार करिोय. मिा वाटि ेमहासभेिा हा ववषय आिा आहे त्यािा आपण मान्यिा िेऊन त्या 
कामािा प्रगिी पिावर घेण्याि यावा. पढुचा ववषय घ्या.  
प्रकरण क्र. 42 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि ममरारोड (पवूा) पनुम सागर येिीि दहांि ु स्मिानभुमीमध्ये 
िाकड ेठेवण्यासाठी गोिाम बाांधणे. 
ठराव क्र. 41 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका िहरािीि ममरारोड (पवुा) येिीि स्मिानभमुी मध्ये िाकड ेगोिाम 
नािरुुस्ि अवस्िेि असनु यादठकाणी नववन िाकडाच े गोिाम बनववणे गरजचेे आहे. मा. महापौर याांनी 
सिर कामासाठी महापौर तनधी दििा आहे. िरी ममरारोड (पवुा) पनुम सागर येिीि दहांि ुस्मिान भमूीमध्ये 
िाकड े ठेवण्यासाठी गोिाम बाांधणे या कामाकरीिा अांिाजजि रु.29,89,100/- र्इिक्या रक्कमेस ही मा. 
महासभा आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेि आहे. 

सचुक :- श्री. हेिि परमार  अनमुोिन :- श्री. मसमा िाह 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. ४३, ममरा भाईंिर महानगरपामिका आस्िापनेवरीि वाहनचािक वगा-३ (क) व वगा-४ (ड) 
कमाचाऱयाांना मििाईसह गणवेि पुरवठा वस्िुरुपाि ममळणाऱया िाभाचे हस्िाांिर, रोख स्वरुपाि िेट 
िाभाथ्यााच्या िेट खात्याि जमा करणेबाबिचे DBT धोरण तनजश्चि करणे करीिा मान्यिा ममळणेबाबि. 
वांिना भावसार :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या आस्िापनेवरीि वाहनचािक वगा-3 (क) व वगा-4 (ड) 
कमाचाऱयाांना िर िोन वषांनी एकिा िोन गणवेि मििाईसह वस्िरुुपाि ममळणाऱया िाभाचे हस्िाांिरण, 
रोख स्वरुपाि िेट िाभाथ्यांच्या िेट खात्याि जमा करणेबाबािचे DBT धोरण तनजश्चि करणेस ही मा. 
महासभा मान्यिा िेि आहे.   
वववविा नाईक :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
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मा. महापौर :- 
 ठराव सवाानमुि ेमांजुर. अजश्वनजी बोिीये I 
अजश्वन कासोिरीया :- 
 मॅडम बोिने की सांधी दि र्इसके मिये धांन्यवाि मेने िो ववषय के पहिे मेने हाि उपर करके रखा 
िा िेकीन मझु ेबोिने का मौका नही ममिा, वपछिी महासभा मे एैसाही हूवा िा जजसका मेने स्क्रीनिॉट 
भेजा िा सगचव साहब और कममश्नर साहब को मेने खुि फोन ककया िा िेकीन अगर नही बोिने िेने 
जाना है िो फीर महासभा म ैबठैने का अगधकार भी नही रखिा हूाँ I 
मा. उपमहापौर :- 
 आप गिि आरोप िगा रहे है I 
अजश्वन कासोिरीया :- 
 गिि आरोप नही िगा रहा हूाँ सरजी I 
मा. उपमहापौर :- 
 अजश्वनजी आप यह गिि बोि रहे हो आप आरोप िगा रहे हो जैसेही हमे पिा चिा महापौर 
मॅडमने आपको बोिने की परवानगी िी I िो आप एैस ेगिि िरीके से आरोप मि िगाईये I आप सबेु से 
िेख रहे होंगे महापौर मॅडम जजिने जजिने िोगो का नाम आया है प्रत्येक का िरुुसे नाम उका नाम िे 
िेके अनमुिी िे रही है I  
अजश्वन कासोिरीया :- 
 सरजी गििी सनुनेका अगधकार भी रखो उपमहापौर साहेब गिि अगर है िो सनुनेका भी 
अगधकार रखो मनेै हाि उपर कर के रखा जबसे हेिि परमार मॅडमने ठराव रखा िबसे I  
मा. उपमा. महापौर :- 
 गििी होगी िो क्षमा याचनाभी मााँगेंगे आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है क्या नही ओ हमे पिा 
नही जैसे ही हमे पिा चििा है उसके बारे मे ध्यान रखि ेहै और महापौर मॅडम उसके बारे मे िखि 
िेिी है I डायरेक्ट आरोप ना िगाये I  
अजश्वन कासोिरीया :- 
 हस्मखुजी अगर गििी होिी है ना िो सनुनेका अगधकार भी रखो I  
मा. उपमहापौर :- 
 हमने यह कहा अजश्वनजी अभी अगििी भी होगई है िो हम क्षमा भी मााँगेंगे I  
अजश्वन कासोिरीया :- 
 हाि उपर ककया िा उसका स्क्रीनिॉट सगचव साहब को भेजा िा कममश्नर साहब कोभी भेजा िा I 
मेने फोन भी ककया िा I  
मा. महापौर :- 
 सगचव साहब र्इधरही बठेै है I आयकु्ि भी र्इधरही है I 
अजश्वन कासोिरीया :- 
 मॅडम मे हाि उपर करके िक गया र्इसके मिये मेने वो मसमबॉि दिखाया I  
मा. मा. महापौर :- 
 सनुीये जैसेही आपका नाम आया अभी मेने िरुांि बोिा की आप बोिीये मेरे पास अगर एैसा कुछ 
है............. 
अजश्वन कासोिरीया :- 
 आपकोही कॉि कर रहा िा आपने अनमुिी िी हम महासभा मे बठैि े है कुछ ववषय आि े है 
हमारे क्षेत्रकाभी आिा है िो हमको बोिने का अगधकार होना चादहये र्इसके मिये हम आपसे अनमुिी मााँग 
रहे है I  
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मा. महापौर :- 
 बोिीये I  
अजश्वन कासोिरीया :- 
 अभी जो र्इसके पहिे का ववषय िा स्मािान भमुी का जो ववषय चि रहा िा अभी उसके अांिर 
माजी आमिार साहबने िो साि पहिे एक करोड रुपया दिया और यह जो िकड ेका िडे है जो गोडाऊन 
बनायेगा उसका आजका प्रश्न नही है वपछिे ५ सािो से म ैिेख रहा हूाँ की प्रॉब्िेम है िेकीन जब काम 
िरुुवाि हूई िी िब पदहिा काम वो होना चादहये िा वहाके ओ पदहजे काम करि ेि ेआज िो यह नोबि 
नही आिी िकडा जो भीग रहा है ओ मभगिा नही िा I क्योकी हमारा और आपका अांिीम पडाव वही है 
I अपना स्वगा वही है आखीर म ैिो मेरा कहना है की मिु सवुवधा पदहिे चादहये वो होना चादहये िा 
बािमे िसुरा काम होना चादहये िा I उसके मिये आमिार साहब स ेवो टाईम पे हमने तनधी मााँगा िा 
दिया िा I 
मा. महापौर :- 
 वहापे आपको कोनसी मिु सवुवधा चादहये?  
अजश्वन कासोिरीया :- 
 जो िकडा मभग रहा िा स्मिान भमुी िोग जाि ेहै मभगा हूवा िकडा जििा नही है I 
मा. महापौर :- 
 अभी तनधी िे रहे है I 
अजश्वन कासोिरीया :- 
 अभी दिया िो मेरा वही कहना िा की अगर पदहिे से................ 
मा. महापौर :- 
 पदहिे म ैमहापौर िी नही अभी महापौर हूाँ I  
अजश्वन कासोिरी :- 
 म ैऐसा नही बोि रहा हूाँ आपका धांन्यवाि है म ैआपकी बाि नही बोि रहा हूाँ जजसने जजसने 
तनधी दिया उनका धांन्यवाि है िेकीन मेरा कहने का यह िा  जब पदहिे माजी आमिारजीने तनधी दिया 
िा िब सबसे पहिे ओ काम होना चादहये िा अब वो काम िठे कोटा म ैजाने के वजह से रुक गया I  
मा. महापौर :- 
 वो सभागहृ म ैनही है उनके बारे म ैहमको नही बोिना है अभी जो आपका सबजेक्ट है की वहापे 
महापौर तनधी से वो गोडाऊन बाांधना है िो वो करना है I उसपे आपको कोई ऑब्जेक्िन है?  
अजश्वन कासोिरीया :- 
 स्मिान भमुी बोिे िो स्वगा आखीरकार वही है िो मेरा कहना है सबस ेखराब पररजस्ििी आजकी 
िारीख म ैआप उधर जावोगे स्मिान भमुी की है आपसे स्िातनक आमिार से महापौर से कममश्नरसे 
ववनिी करिा हूाँ की उसको अच्छे से  ककया जाये उधर जो अच्छी सवुवधा चादहये वो सवुवधा दिया जाये I  
मा. महापौर :- 
 दठक है I  
अजश्वन कासोिरीया :- 
 धांन्यवाि.  
मा. महापौर :- 
 ठराव सवाानमुि ेमांजुर.  
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प्रकरण क्र. 43 :- 
ममरा भाईंिर महानगरपामिका आस्िापनेवरीि वाहनचािक वगा-३ (क) व वगा-४ (ड) कमाचाऱयाांना 

मििाईसह गणवेि पुरवठा वस्िरुुपाि ममळणाऱया िाभाचे हस्िाांिर, रोख स्वरुपाि िेट िाभाथ्यााच्या िेट 
खात्याि जमा करणेबाबिचे DBT धोरण तनजश्चि करणे करीिा मान्यिा ममळणेबाबि. 
ठराव क्र 42 :-  
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या आस्िापनेवरीि वाहनचािक वगा-3 (क) व वगा-4 (ड) 
कमाचाऱयाांना िर िोन वषांनी एकिा िोन गणवेि मििाईसह वस्िरुुपाि ममळणाऱया िाभाचे हस्िाांिरण, 
रोख स्वरुपाि िेट िाभाथ्यांच्या िेट खात्याि जमा करणेबाबािचे DBT धोरण तनजश्चि करणेस ही मा. 
महासभा मान्यिा िेि आहे.   

सचुक :- श्रीम. वांिना भावसार  अनमुोिन :-  श्रीम. वववविा नाईक 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
प्रभाि पाटीि :- 
 सकाळ पासनु आपण सगळे वािाचे मदु्दे आणण आपिे वािवववािच झािे पण निीब आहे की 
त्यािनु चाांगिे मागा तनघि गेिे. मी िोडासा वेगळा ववषय बोिि ेिोडासा चेंज होऊन जाईि आपिे जे 
सिि खटे्ट उडिाि त्याच्यामध्ये महापौर मॅडम ह्या िहरामध्ये नववन एक चाांगिी गोष्ट घडिी त्याचा मी 
रेफरांन्स मी िेईन मागच्या वेळेिा किाांगचि आयकु्ि साहेबाांना माझा िोडा राग आिा असेि पण आज मी 
त्याांच्या तनणायाचे स्वागि करि ेकी किागचि मागे मी बोिल्या मळेु म्हणा ककां वा कधी कधी बोिा फुिाची 
गाठ पडि ेम्हणा ह्या पामिकेमध्ये कोणािा पडत्या बढत्या पिोन्नत्या ककां वा त्याांची तनयकु्त्या होि नाही 
ह्याबिि मी िोडसे सभागहृाि िस वॉच केिे होि े पण मॅडम त्यानांिर आयकु्ि साहेबाांनी खुप चाांगिे 
तनणाय घेििे बऱयाच िोकाांसाठी डी.पी.सी. च्या ममटीांग वगरेै िावल्या काही िोकाांना चाांगिी पि दििी 
आणण त्याच बरोबर महापामिकेमध्ये िासनाच ेएक पररपत्रका द्वारे ह्या िहराच्या िसुऱया उपायकु्िाांच्या 
रुपाने िासनाने मा. अतिररक्ि आयकु्ि याांना पिोन्निी िेऊन त्याांना अतिररक्ि आयकु्ि बनविे. आणण 
त्या सांिभााि िािडीने आयकु्ि साहेबाांनी िसा तनणाय स्व:िचा जादहर करुन आणण त्याांना त्या पिी बसविे 
सधु्िा ह्या चाांगल्या त्याांच्या तनणाया बद्दि मी अगोिर त्याांचे अमभनांिन करेि की त्याांनी ह्या सगळ्या 
गोष्टीांना पॉणझटीव्हिी घेििे आणण त्या सांिभाामध्ये त्याांनी पाविे पण उचििी िाँक्य ुिमुचे आणण िमुच े
खुप खुप आभार ढोिे साहेब. ह्या सांिभाामध्ये मिा आणखीन एक गोष्ट बोिायची आहे की पानपटे्ट 
साहेबाांना जी बढिी ममळािी पिोन्निी ममळािी त्याांची िासनाने तनयकु्िी केिी आणण आज आयकु्ि 
साहेबाांना त्यािा मान्यिा दििी. एक माणुस सिि आपल्याकड े२० वषा सेवा  िेिो आणण चाांगिे ववषय 
हािाळिो चाांगिे ववभाग साांभाळिो पानपटे्ट साहेबाांच्या काळामध्ये गेल्या ४ वषाामध्ये आपल्या िहरािा 
चाांगिी मानाांकन ममळािी स्वच्छिचे्या बाबिीि सिि त्याांनी आपल्यािा ४ वषा िी मानाांकन दििी, 
क्रमाांक ममळवनू दििा. त्याच प्रमाणे आपिे िहर जे आहे ि ेिहर हगणिारी मकु्ि करण्यामध्ये त्याांचा 
फार मोठा मोिाचा वाटा होिा. ह्या िहरािीि जेवढ्या कचरा पटेया होत्या त्याांच ेतनमूािन सधु्िा त्याांच्या 
काळाि झािे. त्याच प्रमाणे चाांगिा ववषय त्याांच्याकड ेहोिा िो म्हणजे आपत्िी व्यवस्िापन ककिी गेल्या 
३-४ वषाा पासनु सिि अववरि पाऊस पडिो म्हणज ेआपण टी.व्ही. िा बतघििे िर सांपणुा महाराष्राि 
त्या पाण्याचा आहाकार आहे. परांि ुअगिी खाडीच्या ककनारी असिेिे हे िहर आपण चाांगल्या प्रकारे ठेव ू
िकिो कारण आपिां आपत्िीव्यवस्िापन चाांगिे होि ेआणण िो ववभाग त्याांच्याचकड े होिा कधी झाड े
कोसळन म्हणा ककां वा परुाचे पाणी िहराि मिरणे म्हणा ककां वा भरिीच े पाणी िहराि येणे म्हणा ह्या 



मा. महासभा दि. ०२/०९/२०२१                             पान क्र.80 

वेगळ्या कामाांमध्ये त्याांनी चाांगिी मोिाची कामगीरी ह्या िहराि केिेिी आहे. आणण म्हणून मी आपिे 
समस्ि नगरसेवकाांच्या विीने आपल्या विीने सधु्िा म्हणेन मी आपण त्याांचे अमभनांिन करुया आणण हे 
अमभनांिन करि असिाना आयकु्ि साहेबाांना मिा साांगायचे आहे आणण आपल्याही तनििानास आणायच े
आहे की ज्या ववषयाांमध्ये त्याांनी खुप चाांगिे काम केिे म्हणजे आपत्िी व्यवस्िापन असेि पररवहन 
असेि ककां वा त्याांचा आरोग्य ववभाग असेि ि े नेमके ववभाग आिा त्याांच्याकडून काढून घेििेिे आहेि 
म्हणू की त्याांच्याकड ेनाहीि िर माझी ववनांिी आहे की ह्या िहराचे माणाांकन मानाांकण असच चाांगिे 
रहायचे असेि िर आपण त्याांच्याकड ेि ेपि पणुा सपुिुा करावीि आणण त्याांना त्याांच्या आवडीचा म्हणा 
ककां वा त्याांना काम केिेल्या कफल्ड ज्या कफल्डमध्ये ज्याांचे हािकां डा असिो िर त्याांना दििेिे चाांगिे असि े
आणण म्हणून माझी िमु्हािा ववनांिी राहीि की ि े ववषय िो कायाभार त्याच्याकड े दिल्यास मिा अस े
वाटि ेह्या िहरामध्ये चाांगिे काम होऊ िकेि. त्याअनषुांगाने मी पनु्हा एकिा आयकु्ि साहेबाांच ेअतिररक्ि 
आयकु्ि मा. अतिररक्ि आयकु्ि याचे अमभनांिन करि ेआणण त्याांना तििपयिं नेणारे आयकु्ि ढोिे साहेब 
याांच्या मनाचा मोठेपणा करि गौरव करि त्याांचे सधु्िा अमभनांिन करि.े धांन्यवाि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम आमचे अनमुोिन आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 प्रभाि िाईच्या सांभाषनािा माझे अनमुोिन आहे. त्याांनी केिेिे तनवेिन खरोखर सरेुख आणण 
चाांगिे होि.े आमच्याकड ेपानपटे्ट साहेब हे २००५ पासनु कायारि आहेि. आमचा घरचा माणुस आम्हािा 
त्याांच्याकड ेजािाना ढोिे साहेब ि ेआमच ेघरचा माणसू पामिका सोडूनच गेिे नाही कधी प्रतितनयकु्िीवर 
येणारी िोक ही येिाि आणण जािाि पण पानपटे्ट साहेब होि ेतििेच रादहिे. स्वच्छ सव्हेक्षण हा ववषय 
सरुु झािा कें द्र िासनाने हे धोरण ठरविे २०१७, २०१८, २०१९, २०२० मध्ये आपल्यािा चाांगिे नामाांकणे 
ममळािी चौथ्या स्िरावर आपण गेिो गारबेज फ्री मसटी झािी, हगांिारी मकु्ि िहर करणेसाठी त्याांचा 
मस ांहाचा वाटा, साहेब हा त्याांचा आवडीचा ववषय. ववक्रमकुमार साहेब आयकु्ि असिाना हा सॉिेड वेस्ट 
मॅनेजमेंट सांिभाािीि एक कठोर आणण कळक भमुमका सक्िीची भमुमका ववक्रमकुमार साहेबाांनी घेििी 
आणण ५ वषाा साठी कचरा ववल्हेवाट िावण्याचे धोरण ठरववण्याि आिे. त्याच्यामध्ये मस ांहाचा वाटा पानपटे्ट 
साहेबाांचा होिा. त्याअनषुांगाने िहरामध्ये आज आपण त्याच धिीवर काम पहाि आहोि, त्याच कारणामळेु 
खरिर आपल्यािा हे नामाांकण ममळािेिी आहेि. स्वच्छ सव्हेक्षणामध्ये आपिां नाव झािां. पानपटे्ट 
साहेबाांसारखे एक चाांगिे किाव्यतनष्ठ अगधकारी ह्या पामिकेिा िाभिेिे आहेि आमची त्याांना सभेुच्छा 
नेहमीच राहीि. अतिररक्ि आयकु्ि पिावर ि ेआिेि. आिा सध्या हा जो ववभाग आहे िो कोण साांभाडि 
आहे ि ेमिा मदहि नाही कारण बाकीचे ज्याांना जबाबिाऱया दिल्या आहेि त्याच्यामध्ये आरोग्य ववभाग 
कुठे हा दिसनु येि नाही. िर हा ववभाग पानपटे्ट साहेबाांच्याकड ेपरि गेिा पादहजे आणण िी जबाबिारी 
त्याांनीच पणुा केिी पादहजे, त्याांनी िी स्वीकारिी पादहजे आयकु्ि महोिय आपल्यािा आमची ववनांिी आहे.   
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम आिा प्रभाि िाई आणण जुबेरजीांनी जे साांगगििे एकां िर एक अमभनांिन 
करण्यासारखी व्यक्िी आहे. आयकु्ि ढोिे साहेबाांनी मनाचा खरोखर मोठेपणा िाखवनू त्याांनी त्याांच्या 
पाठीिी राहून ज्याांनी २० वषा ह्या प्रिासनावर काम केिे १६ वषा आस्िापनेवर काम केिे आणण स्वच्छ 
भारि अमभयान म्हणा, फायर त्रब्रगेड म्हणा नांिर आपत्कामिन व्यवस्िा, हगांिारी मकु्ि अिा सगळ्या 
गोष्टीांमध्ये अगिी सगळ्याांना बरोबर घेऊन काम केिे आणण चाांगल्या पध्ििीने आजपयिं त्याांचे काम 
झािेिे आहे खरोखर मानपासनु त्याांना अतिररक्ि आयकु्ि ममळाल्याचे समाधान सवाच नगरसेवकाांना आहे. 
आणण मी िेखीि आपणा सवांचे पनु:ष्य एकबार धांन्यवाि करि.े  
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नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. ४४, फेरीवािा सव्हेक्षण यािी हरकिी सुचना मागववणेकरीिा मा. महासभेसमोर 
ठेवणेबाबि.  
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, धांन्यवाि आयकु्ि साहेब आपणास मी काही तनििानास आणनू िेिो की प्रकरण 
क्र.४४ फेरीवािा सव्हेक्षण हरकिी सचुना मागववण्या करीिा मा. महासभेमध्ये ठेवण्यासाबाबि. याच्या 
वरिी आपिे मारुिी गायकवाड साहेब उपायकु्ि अगधकारी आहेि. िोघाांच्या तनििानास आणुन िेिो साहेब 
की ही जी फेरीवािा सव्हेक्षण जे केिेिे आहे त्याच्यामध्ये जवळ जवळ ६० ि े ७० टक्के त्याच्यामध्ये 
चुका आहेि. कारण की महापौराांच्या िािनामध्ये महासभेचे ठराव बणि असिाना ही यािी जी ऑनिाईन 
बतघििी त्या यािीमधिे काही नांबर वरिी मी फोन केिे आणण िकीिी आमच्या सन्मा. सिस्या वववविा 
नाईक मॅडम ह्या सधु्िा होत्या िर आयकु्ि साहेब ह्या फेरीवािा सव्हेक्षणामध्ये त्या व्यक्िीिी मी बोििो 
बाबा िझु ेनाव हे आहे का िो बोििा हो साहेब माझ ेनाव हे आहे. मी त्यािा बोििो की ि ुकाय करिो 
िो बोििा मी मसक्यरुीटी गाडा कां पनीमध्ये नौकरी करिो. त्यािा बोििो कुठे करि आहे िो बाििा वसई 
िा मी म्हटिे ओके. िसुऱया व्यक्िीिा फोन केिा त्यािा ववचारिे भाई साहब आप क्या करि ेहो त्याांने 
साांगगििे की मी बाँकेमध्ये काम करि होिो आिा माझे काम सटुिेिे आहे मी जस्ट गावावरुन भाईंिरिा 
परि आिेिो आहे. मी म्हटिां वेरी गडु. तिसऱयािा मी फोन केिा त्यािा ववचारिे भाईसाहब क्या करि ेहो 
त्याने साांगगििे की मी रेडीमट फॅक्रीमध्ये काम करि आहे. म्हणजे मी िीन फोन िाविे आणण तिन्ही 
फोनमध्ये मिा समोरचा व्यक्िी फेरीवािा आढळून आिेिा नाही. िर साहेब ही जी यािी जी आमच्या 
समोर आणिेिी आहे गायकवाड साहेब आणण आयकु्ि साहेब िमु्हािा साांगिो की ज्या कतनष्ठ 
अगधकाऱयाने ही यािी फाईनि केिेिी आहे त्याच्या वरिी िमु्ही कडक कायावाही केिी पादहजे. कारण अिा 
अगधकाऱयाने ही यािी फाईनि केिी िरी किी? त्याने कोणत्याही गोष्टीचा सोक्षमोक्ष िाविा नाही. आणण 
अप्रोक्सीमेटिी ६० हजार २२१ फेरीवाल्याांची यािी आपल्यािा सािर केिी. साहेब ही अतििय चुकीची आहे. 
माझे िरी प्रामाणणक मि आहे की ह्याच्यामध्ये फेरीवािे कमी आणण त्रबगर फेरीवािे जास्ि आहेि. िर ही 
जी कां पनी आहे माँगो र्इांटरप्राईज ही जी ऐजन्सी आहे ज्याने सव्हे केिेिा आहे याच्या वरिी पण आयकु्ि 
साहेब कडक ॲक्श्न घेििी पादहजे. आणण माझे िरी असे प्रामाणणक मि आहे महापौर मॅडम की आपल्या 
अध्यक्षिखेािी सममिी गठीि करा सवा पक्षक्षय गटनेत्याांना घ्या आपिे जे प्रभाग सममिीचे सभापिी आहेि 
त्याांना घ्या आणण हे फेरीवाल्याांची जी मिस्ट दििेिी आहे त्याांना फोन करा आणण फोन पण असे डायरेक्ट 
करु नका र्इांडायरेक्टिी करा म्हणज ेआपल्यािा िधुका िधु आणण पाणीका पाणी मादहि पडिे. नाही िर 
आपण साांगणार मी महानगरपामिकेिनु बोिि आहे िमुचे नाव फेरीवािा सव्हेक्षणामध्ये आहे िमु्ही 
फेरीवािा आहेि का िो समोरचा बोिेि हो मी फेरीवािा आहे. म्हणून माझी आपणास ववनांिी आहे आणण 
िमु्हािा आिा डमेो पहायचा असेि िर आिा सधु्िा मी फोन करुन ककां वा िमु्ही तिकडून फोन करुन 
सधु्िा कोणत्याही व्यक्िीिा ववचारा की आप क्या करि ेहो भाई साहब िर िो िमु्हािा िगेच साांगेि की 
मी हे काम करिो म्हणून. म्हणून मॅडम माझी आपणास ववनांिी आहे की याच्यावरिी आपण योग्य िी 
कारवाई र्इममजजऐटिी करा. 
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम आपल्या परवानगीने बोििो हा जो ववषय आहे आयकु्ि महोिय, ह्या ववषयामध्ये 
फेरीवािा सव्हेक्षण यािी िात्कामिन मदहिा व बािकल्याणच्या दिपािी पोवार याांनी त्या सांिभाािीि सव्हे 
करि होि.े त्या सांिभााि प्रभाग अगधकारी आणण दिपािी पोवार मॅडमने कॅम्प िावायिा साांगगििे होि े
कारण कें द्र सरकारने फेरीवाल्याांसाठी िोन िेणे बाँकेिनु चाि ुहोि.े आणण त्या सांिभाामध्ये आम्ही कॅम्प 
िाविे आपल्या ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या माध्यमािनु आपल्यािा ममरा भाईंिर मधुन १० हजार 
फेरीवािे धारकाांना ि े िोन द्याचे. आणण त्यामध्ये आपण आयकु्ि महोिय ७ हजार ७ हजार ५०० 
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धारकाांना आपण िोन दिि.े आणण त्याचे काही तनकष होि ेकी ि ेर्इकडचे रदहवािी हवेि त्याांचे आधार 
काडा हवे आणण हे सगळे बघनु घेिल्या नांिर आज जी यािी प्रमसध्िी केिी आहे त्यामध्ये िाखविे आहे 
की आपल्या फेरीवाल्याांची सांख्या मग ि े डोममसाईि जमा केिेिे ६०० ककां वा मग मनपा क्षेत्राि राहि 
असिेिे परांि ुडोममसाईि िाखिा नसिेिे ३ हजार ४६२ आणण मनपा क्षेत्रा बाहेरचे ३ हजार १५९ एकुण ७ 
हजार २२१. िर आयकु्ि महोिय आपण ह्या प्रकरणाची गांभीर िखि घ्या. आम्ही गेल्या ७-८ वषाापासनु 
ही फेरीवािा सममिी गठीि करा ही गेल्या ७-१० वषाा पासनु आम्ही ह्या सभागहृामध्ये आमची भमुमका 
माांडि आहोि. आणण िी ह्यासाठी माांडिोय की गेिे ककत्िके वषा आपण बतघििे असेि फेरीवािा धोरण 
आपल्याकड े२००८ िा महासभेने मांजुरी दििेिी आहे. त्याच धोरणा वरिी आजही हॉकसा झोन नो हॉकसा 
झोन अिा प्रकारचे फिक िागिे जािाि. परांि ुज्या दठकाणी फिक िागिे आहेि आयकु्ि महोिय त्याच 
दठकाणी ज्यादठकाणी नो हॉकसा झोन आहे त्या नो हॉकसा झोनच्या फिका खािीच फेरीवािा बसिेिा 
आहे. मगािी कोणी िरी बोिि होि ेकी ि ेआिा काही बोिि नाही महापौर मॅडम िा हे साांगायचे आहे 
मी कोणाच्या िसुऱयाच्या ववषयावरिी बोिि नाही आणण ववषय पत्रत्रकेवरिी ववषय आिा िर मिा 
बोिायचेच आहे. आणण त्यावेळेिा िर सन्मा. िोकप्रतितनधीांनी पण मिा महापौर असिाना मिा बोिायची 
सांधी नव्हिी दििी म्हणज ेयाच्या अिा आपण त्याांची पाठराखन करि होिाि. आणण ह्या िहराचे ििेुव 
असे आहे की ह्या िोन वषाामध्ये त्याांचे िोन वषाा पवुी राांगननचुन केिे आणण ह्या िोन वषाा नांिर ह्या 
फेरीवाल्याां ववरोधाि तिवा मोदहम आखिी गेिी आम्ही त्याांच्या पाठीिी आहोि. परांि ुआयकु्ि महोिय 
२००८ चा आपण सव्हे बघा त्यादठकाणी जागा बघा २००८ ची िोकसांख्या बघा २००८ ि े२०२१, २००८ िा 
जो सव्हे झािा त्यानसुार आणण मग ऐररया पण पाडिा सोसायटीच वाढल्या त्यादठकाणी नागरीकाांची 
सांख्या वाढिी. आणण असे असिाना आज पयिं फेरीवािा धोरण हे नक्की होि नाही. जे २००८ िा झाि े
िवेढेच त्यानांिर नाही. मग असे प्रकार घडिाि की आपल्या अगधकाऱयाांना मारहाण होि ेअगधकाऱयाांवरिी 
धावनू जाि ेआणण अिी पररजस्ििी होि े म्हणूनच आिा सतैनक मसक्यरुीटी त्यादठकाणी िाििी गेिी. 
सतैनक मसक्यरुीटी नांिर आपिे स्विांत्र पोिीस िि त्यादठकाणी घेििे गेिे का िर आपिे पोिीस प्रोटेक्िन 
भेटि नव्हि ेम्हणून. नांिर काय एवढी मोदहम िीवा झािी त्याच े जव्हडीयो पण व्हायरि झािे आपल्या 
अगधकाऱयाांना त्याांच्या गाड्या िोडल्या गले्या. मग अिा बऱयाच काही घटना ह्या िहरामध्ये घडि आहेि. 
आणण असे असिाना िहरा बाहेरचे नागरीक आज िमु्ही जर मांड ेमाकेट बघाि आयकु्ि महोिय माझी 
िमु्हािा ववनांिी आहे िात्कामिन कममश्नर ववक्रमकुमार असिाना स्व:ि टू जव्हिर वरिी त्यादठकाणी 
फेरफटका मारि होि ेिर त्यादठकाणी आयकु्ि महोिय िाळेची व्हॅन ककां वा िाळेची बस, ररक्षा, ककां वा र्इिर 
प्राईव्हेट गाड्या ह्या जाव ूिकि नाही तििे टू जव्हिरही जाव ूिकि नाही अिी पररजस्ििी ह्या िाांिी नगर 
वसाहि मध्ये तनमााण होि.े आणण आयकु्ि महोिय ज्याांनी कोणी आम्हािा हे साांगावे त्याने पदहिा 
स्व:िचा वॉडा पण त्याांनी बघावे की ज्या वेळेिा महापौर मॅडम िमु्हािा ही गोष्ट मदु्दाम साांगेण करण 
ज्याांचा वॉडा आहे ि ेआज तििे आमिार पण आहेि परांि ुस्व:िच्या वॉडाामध्ये जर फेरीवािा आहे आणण 
त्या फेरीवाल्याांना जर कोणी नगरसेवकाांनी हटविे आणण अधाा िासा नांिर परि फेरीवािा त्या दठकाणी 
गाडी घेऊन येिो आणण हे सत्य आहे आयकु्ि महोिय हे मी िमु्हािा प्रवृ्ह करुन िेणार आहे. त्या नांिर 
त्या वॉडा ऑकफसरिा फोन करण्याि आिा आणण त्याांना ववचारिे की काय आिाच कारवाई झािी अधाा 
िासाने त्याांनी गाडी परि त्या िकुाना समोर आणुन िाविी िर आयकु्ि महोिय त्या अगधकाऱयाने असे 
उत्िर दििे की मिा असा असा फोन आिा होिा म्हणून मग आिा एक साांगायचे ह्या महासभेपढेु एवढा 
ववरोध करायचा आणण मागनु असा फेरीवाल्याांसाठी पळुका िाखवायचा हा कुठिा न्याय आहे? आणण ह्या 
िोन वषााि ह्या ममरा भाईंिरचे खरच ििुाव्य आहे आणण आज आपण कफरिाि वॉक ववि कममश्नर 
आनांिाची बाब आहे परांि ुमध्यांिरीच्या काळामध्ये बऱयाचिा नगरसेवकाांनी ही चचाा केिी आपणही बघा 
आयकु्ि महोिय आपण बाजाराची बरेच दठकाण तनजश्चि केिेिी आहेि पण त्यामध्ये फेरीवािा कमी 
बसिो. फेरीवािा कमी बसिो याचे कारण आहे पढेु ज्या गाड्या आहेि ८-१० गाड्या भाजीच्या जरी 
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सोडल्या आपण असे काही त्याांना उघडून दििेिे आहेि ज्यादठकाणी १००-२०० तिकड े फेरीवािे बस ु
िकिीि परांि ु फक्ि भाजी माकेट आणण भाजीच्या १००-१५० गाड्या असिीि िर साहेब िो व्यवहार 
होणार नाही आणण आपण जर बघाि प्रभाग क्र.१७ ककां वा प्रभाग क्र.६ मध्ये िर मसल्वर पाका  एका बाजुिा 
आणण एका बाजुिा ि ेबािाजी हॉटेि म्हणजे जायचे २५ रुपये त्या ररक्षाचे आणण यायचे २५ रुपये ररक्षाच े
म्हणजे ५० रुपये हा ररक्षा भाड ेसवा सामान्य मानसािा आयकु्ि महोिय परवडणार नाही िर आयकु्ि 
साहेब माझी ह्या सभागहृाि कळकडीची ववनांिी असेि पनु्हा आपण प्रभाग व्हाईज सव्हे करा. आयकु्ि 
महोिय ही जी काही आपण कममटी स्िापन केििेी असेि िी िर आहेच आपण ककिी िोकाांना कें द्र 
सरकारच्या माध्यमािनु िोन दििे त्याचीही यािी आपण िपासनु बघा की ि े दििेिे िोन हे खरोखरच 
आपल्या ममरा भाईंिरचे रदहवािी आहेि का? त्याांनाच आपण दििेिे आहे का? जर त्याांना दििेिे आहे 
मग त्याांना आपण ह्या यािीमध्ये सामावनू घेििे पादहजे याचीही सहातनिा करा. िसुरां आयकु्ि महोिय 
मिा आपल्यािा एक ववनांिी करायची आहे की आिा मी जस े साांगगििे की िहर वाढिे िोकसांख्या 
वाढिेिी आहे आणण हे वाढि असिाना हे िहर वाढि असिाना त्यािल्या त्याि आपल्यािा त्या फेरीवािा 
धोरण जे आपण राबवविेिे आहे याच्या पवुी त्याच्यािही वाढ करणे आपल्यािा आवश्यक आहे. आणण 
म्हणून हे सगळ करि असिाना पदहिा िर आपण हा सव्हे बघा आणण प्रभाग व्हाईज आयकु्ि महोिय 
सव्हे घ्या त्यामध्ये प्रभाग अगधकारी असेि त्यादठकाणचे िोकप्रतितनधी असिीि, ककां वा आपण जी सममिी 
बनवविेिी आहे फेरीवािा सममिी त्या सममिीचे मेंबर असिीि आणण प्रभाग व्हाईज याांचा सव्हे करा. 
आणण पदहिा िी फेरीवािा सममिी गठीि करा. आणण ही सममिी गठीि झािी की मग हे फेरीवाल्याांचे 
सव्हेक्षण ह्या प्रॉपर यािी आयकु्ि महोिय आपल्याकड ेिी येईि आणण त्यानसुार आपण हरकिी सचुना 
मागवा ही माझी ववनांिी राहीि आयकु्ि महोिय ह्या ववषयाच्या माध्यमािनु आणण महापौर मॅडम 
आपणािाही ववनांिी राहीि (३:२४:१९) त्यानांिरच ही प्रमसध्ि करण्याि यावी धांन्यवाि. 
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम, फेरीवािा सव्हेक्षण सांिभााि यािी हरकिी सचुना मागववण्या करीिा जो हा ववषय 
महासभे समोर ठेवणेबाबि जो ववषय आिेिे आहे त्या सांिभााि माझी एक सचुना आहे कारण आिा जेव्हा 
कारवाई प्रभाग सममिी अांिगाि कारवाई पण होि ेत्यावेळी जर जसे आिा ठाण्यािा जी घटना घडिी मा. 
कल्पना िाई वप ांपळे अगधकारी याांच्यावर जो हल्िा झािा त्याप्रमाणे आपल्या ममरा भाईंिरमध्ये िेखीि 
जेव्हा अगधकारी ककां वा कमाचारी जेव्हा कारवाई करायिा जािाि त्यावेळी ि ेसगळे फेरीवािे एकत्रत्रि येवनू 
िेखीि त्याांच्यावर अटॅक करण्याची िक्यिा नाही असे झािेिे आहे मी स्व:ि माझा डोळ्याांनी बतघििेिे 
आहे. त्यामळेु माझी सचुना आहे की हा फेरीवािा ममरा भाईंिर महानगरपामिका महासभा दि. ०२/०९/२०२१ 
सचुना फेरीवािा सव्हेक्षण यािी हरकिी सचुना मागववणे करीिा मा. महासभे समोर ठेवणे बाबि प्रकरण 
सांिभा जो दििेिा आहे िो ०७/०३/२०१९ रोजी नगर पररषि प्रिासन सांचनािय याांच्याकडून नागरी पि 
ववके्रत्याांना सहाय्य पि ववके्रिा सव्हेक्षण्  प्रस्िाव प्रिासककय मान्यिा आिेि २०१८-१९ प्राप्ि दि. 
१६/०३/२०२१ रोजीची िहर फेरीवािा सममिीची मान्यिा मनपा क्षेत्रािीि ७ हजार २२१ फेरीवािा 
सव्हेक्षणाची यािी मांजुरी करीिा ठेवण्याि आिी होिी. सिर मांजुरी नांिर पोटािवर अपिोड व फेरीवाल्याांनी 
ववभागाि जमा केिेल्या कागिपत्रानसुार गोषवारा ियार करण्याि आिेिा आहे त्यानसुार मनपा क्षेत्रा 
बाहेरीि वास्िव्यास असिेल्या एकुण ३ हजार १५९ फेरीवाल्याांची नोंिणी झािेिी आहे. त्यामळेु िहरा 
बाहेरीि असिेल्या अनगधकृि फेरीवाल्याांमळेु रस्त्याांवर गिी होि असनु आपिे िहर ववष्प होि आहे. 
िहरा बाहेरीि फेरीवाल्याांमळेु आपल्या िहरािीि स्िातनक रदहवािाांना रोजगाराची सांधी िेखीि उपिब्ध 
होि नाही त्यामळेु मनपा क्षेत्रा बाहेरीि वास्िव्यास असिेल्या फेरीवाल्याांवर आपणाकडून बांिी आणण्याि 
यावी. व स्िातनक फेरीवाल्याांनाच ममरा भाईंिर िहराि फेरीवािा म्हणून मान्यिा िेण्याि यावी. ज्यावेळी 
अगधकृि फेरीवाल्याांचा सव्हे करण्याि आिा त्यावेळी बरेचि ेफेरीवािे जागेवर उपिब्ध नसल्याने त्याांची 
नोंिणी करण्याि आिी नाही िरी पनु्हा एकिा सिर फेरीवाल्याांना सांपका  साधुन त्याांची नोंिणी करण्याि 
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यावी. िसेच फेरीवाल्याांसाठी िागणाऱया आवश्यक कागिपत्राांची पडिाळणी करुनच त्याांची नोंि करण्याि 
यावी ही ववनांिी. धांन्यवाि.  
प्रिाांि िळवी :- 
 मॅडम अजुन ठराव झािेिा नाही.  
मा. महापौर :- 
 दठक आहे आपल्या ठरावाि िी सचुना नमिु करुन घ्या.  
प्रिाांि िळवी :- 
 दठक आहे.  
तनिम ढवण :- 
 ही चाांगिी सचुना आहे.  
प्रिाांि िळवी :- 
 चाांगिा वाईटचा ववषय नाही आमचा ठराव काय आहे िो िर बघा.  
तनिम ढवण :- 
 असिेुि परांि ुही पण सचुना त्याच्यामध्ये योग्य असेि मिा मादहि आहे.                   
मा. महापौर :- 
 दठक आहे सन्मा. सिस्य राकेि िहाजी बोिा.  
राकेि िहा :- 
 महापौर मॅडम, फेरीवािा का जो कॅम्प िगा हूवा िा उधर मे वहा गया िा िेकीन वहा ८० टक्के 
फेरीवािा मिस्ट मे नाम ही नही िा I मििब मेरे प्रभाग मे जो १५-२० साि से जो फेरीवािा है उनका वो 
मिस्ट के अांिर नाम ही नही िा मििब मेरा स्पष्ट आरोप है की जो सव्हेक्षण हूवा है वो बराबर हूवा नही 
है वहा कई गिि िोगो के नाम मिखे हूये है कहासे िेके आये मािमू नही और डोमेसाईि आप िेि ेहो 
मिस्ट के अांिर मसफा  ६०० िोगो का डोमेसाईि सटीकफकेट है I बाकी िोगो का डोमेसाईि सदटाकफकेट भी 
नही र्इसके अांिर आपका जो यािी है र्इसका कफर से सव्हेक्षण ककया जाये ऐसा मेरा मि है I  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक है I गणेि भाईर बोिा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आम्हािा ठराव झाल्या नांिर बोिायची सांधी िेण्याि यावी अिी ववनांिी राहीि.  
मा. मा. महापौर :- 
 दठक आहे.  
गणेि भोईर :- 
 ममरा भाईंिर महापामिका क्षेत्रािीि फेरीवािा सवेक्षण यािीमधीि काही व्यक्िीांना भ्रमणध्वनीद्वारे 
सांपका  साधिा असिा असे तनिािनास आिे की, त्याांचा फेरीवािा म्हणून िरूपयिं सांबांध नसनु ि ेर्इिरत्र 
नोकरी करीि आहेि. सिर यािीमध्ये फेरीवाल्याांचे सवेक्षण करणाऱया ठेकेिाराने फेरीवाल्याां व्यतिरीक्ि नावे 
िेखीि समाववष्ट केिेिी आहे. त्यामळेु फेरीवािा सवेक्षण चुकीचे / बनावट / बोगस केिेिे आहे असे प्रिम 
ििानी दिसनु येि आहे. 
 सबब, सिर यािी प्रमसध्ि करु नये िसेच सिर प्रकरणी झािेिा गरैप्रकाराची सववस्िर मादहिी 
घेवनू तनणाय घेण्याकरीिा मा. महापौर याांच्या अध्यक्षिखेािी पिागधकारी, गटनेि,े सवा प्रभाग सममिी 
सभापिी याांची सममिी गठीि करावी व सिर बठैकीमध्ये वरीि प्रकरणी योग्य तनणाय घेणेस दह मा. 
महासभा मांजुरी िेि आहे. 
राकेि िहा :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
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मा. मा. महापौर :- 
 ठराव तनिम ढवण िाईच्या सचुनेसह ठराव मांजुर करण्याि येि आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, हा सव्हेक्षण प्रकार जो आहे िो चाि ुराहीि फेरीवािे सापडिीि नाही सापडणार 
असिीि कागिपत्र त्याची कल्पना नाही. आयकु्ि महोिय आम्हािा आमचे मखु रस्ि ेसाफ करुन द्या. 
आम्ही एवढा पसैा कोटयावधी रुपये कााँक्रीटचे रस्ि ेकरण्यासाठी आपण खचा केिेिे आहेि. आणण आज 
ह्या महासभेमध्ये बरेच काही रस्ि ेकााँकक्रटचे नववन रस्ि ेकरण्यासाठीचा प्रस्िावही आहे. आयकु्ि महोिय 
मखु्य रस्ि ेकमीि कमी आपल्याकड ेिवेढी िरी यांत्रणा आहे हे मखु्य रस्ि ेिरी आपल्यािा साफ करिा 
येिीि कारण त्या रहिारी साठी आपण ियार केिेिे आहेि पण त्याच्या वरिी आजच्या िारखेिा फक्ि 
आणण फक्ि फेरीवाल्याांचे अतिक्रमण आहे. नाही होऊ िकि अिाििा भाग नाही. आपल्याकड ेअसिेिी 
यांत्रणा त्याचा वापर प्रभाग तनहाय िमु्ही साहेब सवांना जबाबिारी दििी िर हे िक्य होणार आहे. आिेिे 
फेरीवािा पिक एका जागवेरिी १० ममतनटे १५ ममतनटे कारवाई करिो आणण तनघनु जािो ििािन ही 
कारवाई होणार नाही साहेब. िमु्हािा स्टेिन करावे िागिीि पिक जागो जागी आणण त्याांना सक्िीची 
वॉरतन ांग द्यावी िागेि की िमु्हािा त्या पररसरामधनु परि िक्रार आिी की ह्या मखु्य रस्त्यावरिी 
फेरीवािे उभे होि ेिर िमुच्या वरिी कारवाई करण्याि येईि. आणण ििी आपिी कारवाई ठेकेिार नेमिा 
असेि का आगिाक असायिा पादहजे आणण पामिकेचा कमाचारी असेि िर प्रिासककय  असायिा पादहज.े 
काही एक तनजश्चि करावे िागेि काया पध्िि नाही िर ही कारवाई होि नाही. अांिगाि रस्ि ेजेव्हा िमुच े
धोरण ठरेि िवे्हा करा कमीि कमी मखु्य रस्ि े िरी साहेब आम्हािा िहराच ेआम्हािा रहिारी साठी 
मोकळे करुन द्या आमची िमु्हािा ववनांिी आहे बाकीची चचाा ठरावा द्वारे आिा जी सममिी स्िापीि 
झािेिी आहे त्याच्यामध्ये करु. धांन्यवाि.  
मा. आयकु्ि :- 
 मा. महापौर मॅडमच्या वारवानगीने बोििो आज सकाळ पासनु िोन िीन ववषय हायिाईटेड 
सब्जेक्ट आहेि त्याि फेरीवािा हा एक आहे. आणण सवा सन्मा. सिस्याांनी ज्या सकाळ पासनुच्या सचुना 
भावना मी ऐकिेल्या आहेि आिा फक्ि मी फेरीवािा ह्या टॉपीक वर िोन ममतनटे बोिनू िाांबिो बाकी 
उवाररि सगळे आपिे ववषय सांपल्या नांिर िवेटी ५ ममतनट मी महापौराांची परवानगी घेऊन मी आपल्यािी 
बोिणार आहे. फेरीवाल्याच्या बाबिीि त्याच्याि जर र्इम्प्रहृमेंट करायची असेि िर बाहेरुन ज े फेरीवािे 
येिाि आणण त्याांच्यावर जेव्हा प्रिासन कारवाई करि ेआिा मी सवा सन्मा. सिस्याांना ररस्पके्ट करुन 
बोिि आहे महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोिि आहे जेव्हा प्रिासन कारवाई करि े िवे्हा गरीबाच्या 
पोटावर पाय िेव ू नका कोरोना आिेिा आहे गिी झािी िरी प्रिासनािा िोष दििा जािो, कोरोनाि 
कारवाई करुन फेरीवािे उठविे िरी आपिे प्रिासनािा बरेच सन्मा. सिस्य फोन करिाि िी एक ववनांिी 
आहे एकिा ओपनिी साांगिो अिी परि फेरीवाल्यावर कारवाई करिाना कोणी ववनांिी करु नये ककां वा 
प्रिासनावर िबाव आणू नये. त्याच प्रमाणे फेरीवािा याच्याि सन्मा. सिस्य ध्रुवककिोर पाटीि साहेब 
आपण फेरीवाल्याच्या याच्याि बऱयाच चुका साांगगिल्या पण मी ववनांम्र पणे नमिु करिो पाठीमागे जो 
आपिा फेरीवािा धोरण तनजश्चि झािे िवे्हा जो ठराव पास झािा होिा िर त्या ठरावावर तनवविा मांजुर 
करणे त्यानांिर िी मांजुर झािेिी तनवविा आपण वरळीिा आपिे ज ेसांचनािय आहे आपण डी.एम.ए. 
त्याांच्याकडून परवा आणिी त्याच्याि ि ेमाँगोज नावाच्या कां पनीिा दििे. आणण त्याच्यावर जे अनमुोिक 
आणण सचुक म्हणून पाटीि साहेब आपिीच सही आहे हे मी आपल्यािा नमिु करु र्इच्छीिो. त्याच प्रमाणे 
जुबेर भाई आपण खुप चाांगिी सचुना दििी त्याबद्दि प्रिासन आपिे आभार माणि.े परांि ुअिी कारवाई 
करि असिाना आपण सवांनाच मी ववनांिी करिो की प्रिासनावर िबाव आणिे जाि ेआणण चुकीची 
प्रिासनाची र्इमेज पढेु आणिी जाि.े एक छोटा गाडा मोडिा असेि गाड्याची ककांमि ३-५ हजार असेि 
मागे एवढे प्रिासनािा बिनाम केिे, महापौराांना बिनाम केिे सगळे नगरसेवक अपकोसा िमु्ही पण 
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आमच्या बरोबर बिनाम होिाि पांरि ु ि े फेरीवािे िसे कोणाचे नसिाि िमुच्या माझा समोर डोक्याि 
कोयिा घाििाि सरुा घाििाि हे िमु्ही पादहिे आहे. काि पवाा वप ांपळे नावाची मदहिा अगधकारी 
आपल्याकड ेपवुी काम केिे आहे आिा ठाणेच ेसहा. आयकु्ि आहेि आणण मागच्या वेळी प्रिासनाने ममरा 
भाईंिरमध्ये डुब्िीकेट सॅतनटायझर ववकणारा ग्रहस्ि नाल्या सोपाऱयाचा होिा त्याचा एक गाडा मोडिा िर 
त्यािा २५ िाखा पके्षा जास्ि दठकाणी पोहचल्याची व्यवस्िा केिी ममरा भाईंिरची िोकसांख्या पण िवेढी 
नाही त्याच्या िपु्पट हून आणण गरीबावर अन्याय झािा कोणी गाडा द्यायची स्पधाा िाविी त्याच ेकोणी 
पणुावसन केिे कोणी त्याची बाईट घेििी कोणी त्यािा पाठीांबे दििे. प्रिासन कारवाई केिी िरी प्रिासन 
कसे चुक आहे त्याची जव्हडीयो जक्िप काढिा जािो. प्रिासनाने नाही कारवाई केिी िरी जस आिा िळवी 
साहेबाांनी उल्िेख केिा नो पाककंगच्या दठकाणी पाककंग ककां वा नो हॉकसा झोनच्या दठकाणी हॉकसा आणण 
प्रिासकीय अगधकारी कमाचारी सधु्िा आपल्या सारखी माणस ेआहेि िो समजा प्रभागाि एका दठकाणी 
उठून पढेु गेिा की िासाि िो येऊन बसिो. म्हणजे िवेटी त्याच्यावर कारवाई केिी कठोर भमुमका घेििी 
मारझोड केिी िरी भाांडणे होिाि त्रास होिो कारवाई करुन अगधकारी पढेु गेिा की येऊन बसिाि िर 
आपिे सवांचे सांयकु्िीक जाबाबिारी त्यासाठी सवा सन्मा. सिस्याांच े याि सहकाया िागणार आहे. जर 
सन्मा. सवा सिस्य सवा नगरसेवक सवा पिागधकारी आणण प्रिासन ह्याांचे जर याच्यावर एकमि असिे 
िरच ही कारवाई सक्सेस होणार अन्यिा प्रिासनाने उठून गेिे परि पिागधकाऱयाांनी बसायिा परवानगी 
दििी ककां वा पिागधकाऱयाांनी उठविे आणण प्रिासनाने ििुाक्ष केिे, समजा पिागधकाऱयाने साांगगििे ह्याांना 
उठवनू िावा आणण आपण प्रिासनाने ििुाक्ष केिे िरी ि ेफेरीवािे उठून जाि नाहीि. त्यामळेु सवा सन्मा. 
सिस्याांना ववनांिी आहे आज जर आपल्याकड ेचचाा झािी की ॲटमिस जुबेर भाई म्हणिाि त्याप्रमाणे 
प्रमखु रस्ि ेिरी कमी करा. आणण ममरा भाईंिर फेरीवाल्याांच्या ववळख्यािनु सोडवा अिी सचुना त्याांची 
आहे. फेरीवाल्याांवर जर चाांगिे तनयांत्रण आणायचे असेि िर प्रिासना िफे आम्ही काही िोकाांची सांख्या 
वाढववणार आहेि ठरावीक मोक्याच्या दठकाणी सी.सी.टी.व्ही. बसववणार आहेि त्यामळेु कुठल्या कुठल्या 
दठकाणी कोण फेरीवािा बसिो िो सांबांगधि सहा. आयकु्िािा स्क्रीनवर दिसेि त्यानसुार िो कारवाई करेि. 
त्यामळेु कोणी कुणािा टीप दििी त्याांना अगोिरच बािमी िागिी त्यामळेु िो तनघनु गेिा पण 
त्यादठकाणी कॅमेऱयाची रचना अिी करण्याि येईि परि येऊन बसिा िर िो दिसणार आहे िर प्रिासन 
ज्या काही योग्य त्या उपाय योजना करेिच पण त्यासाठी आपल्या सगळ्या सिस्याांचा आणण प्रिासनाच े
एकमि असिे पादहजे. कारण प्रत्यक्ष कारवाई करिाना जाव ूद्या आपिाच माणुस आहे गरीबाचे पोट आहे 
कोरोनाच ेदिवस आहेि हे एक होि ेआणण मगािी स्टाँडीांगच्या चेअरमन साहेबाांनी सचुना केिी की ४ फुटा 
पयिं त्याचा झोपडा आहे परांि ु तििपयिं त्यािा परवानगी असिी पादहजे. चाांगिी सचुना आहे कारण 
िकुानाची रुां िी त्याची १०-१२ फुट असि ेआणण पढेु जे झापड िाविो पत्रा बसविो िो २० फुट असिो. 
त्यािा परवानगी ४ फुटा पयिं आहे. िर प्रिासन आणण िोकप्रतितनधी ह्याांच्याि एक वाक्यिा असेि 
आणण महासभेच्या एकमिाने घेििेिा ठराव असेि िर ह्या िोन िीन जे महत्वाच्या गोष्टी आहेि 
त्याच्याि जर अतिक्रमण आहे त्या नांिर वेिरिडे आहे आणण एक फेरीवािे याांची आज सकाळ पासनु 
सगळ्या सन्मा. सिस्याांच्या िीवा भावना मी ऐकिेल्याच आहेि त्याििे फक्ि फेरीवाल्यावर बोिनू िाांबिो 
त्यामळेु िमुच्या आणण जसे आिा आज सगळ्या सिस्याांनी सचुना केल्या त्यानसुार प्रिासन कारवाई 
नक्कीच करेि. कारवाई करि असिाना प्रिासनाने कटू पणा घेिल्यामिवाय कारवाई पणुा होि नाही हे 
आपण पण जाणिा. त्यामळेु एकच ववनांिी आहे की प्रिासना सोबि असचे रहा प्रिासन िात्काळ त्या 
कारवाईिा िागणार आहे. प्रिासनाची जी कमििाा असेि  त्याची पररपणुािा करुन आम्ही िी पढुची 
कारवाई करु धांन्यवाि.  
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम काि घडिेिी एक घटना साांगि ेआयकु्ि साहेब मी राहि ेतििल्या गल्िीमध्ये िोन 
िीन फेरीवािे उभे होि े िर त्या फेरीवाल्याांना तिि े कधी फेरीवािे नसिाि हल्िी ५-७ दिवस येवनू 
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िाांबायिा िागिे आहेि म्हणून त्याांना बाजुिा केिे  िर जो वसिुी करिो िो माणुस तििे असणाऱया 
िकुान वाल्यािा धमकी िेवनू गेिा िकुानवाल्यािा म्हणजे तिििा स्िातनक त्याने पण त्याांना तिि ेबस ु
दििे नाही म्हणून की र्इि ेहा िमुच्या बापाचा रस्िा नाही आहे हा सरकारचा रस्िा आहे ह्या रस्त्याांवर 
आम्ही ककिीही फेरीवािे आणुन सोडू पनु्हा त्याांना जर हे केिे आणण िमु्ही कोणाकड ेपण जा नगरसेवक 
कड ेजा नाही िर पामिकेकड ेजा आम्ही ऐकणार नाही र्इिे फेरीवािे बसणार अिी काि पवाा धमकी िेऊन 
िो माणुस गेिेिा आहे. िो वसिुीिार कोणाचा होिा त्या ऐररयाि कोण वसिुी करिो याची िेखीि िखि 
साहेब आपण नक्की घ्या.  
मा. आयकु्ि :- 
 महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोििो, मॅडम, ह्या बाबिीि प्रिासन अतििय गांभीर आहे. असे जर 
कोण आपल्या िोकप्रतितनधीांना बोिणार असेि आणण बेकायिेिीर केवळ त्यािा वसिुी ममळावी म्हणून 
कुठे गाड े ककां वा भाजी ववकण्यास परवानगी िेि असेि िसे त्या वसिुी करणाऱयािा अगधकार नाहीि 
प्रिासन याची गामभयााने िखि घेि आहे आणण िात्काळ ििी कारवाई करण्याि येईि.  
तनिम ढवण :- 
 नक्की िाँक्य ुसर.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य ध्रुवककिोर पाटीि साहेब बोिा.  
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, आयकु्ि साहेबाांनी खुप चाांगिे सबममिन दििे. त्याांची ग्रास्मीांग पॉवर आणण त्याांच े
पे्रझेंटेिन खुप चाांगिे आहे. आयकु्ि साहेब कोणीही नगरसेवक.................... 
मा. महापौर :- 
 दठक आहे मा. आयकु्ि साहेब मिा असे वाटि ेकी ममरा भाईंिर स्वच्छ सुांिर ममरा भाईंिर हे 
स्िोगन आपल्या िहरामध्ये िाविो. आणण कुठेिरी िहरामध्ये असे गचत्र पहायिा ममळि ेकी फेरीवािे 
अस्िा वेस्ि आपल्या गाड्या हािगाड्या िावनू बसिेिे आहेि कुठेिरी ठाम माांडून बसिेिे आहेि मग िो 
माझा प्रभाग असिेुि ककां वा र्इिर कुठल्याही नगरसेवकाांचा प्रभाग असिेुि. कुठल्याही प्रभागाि असे गचत्र 
पहायिा ममळि ेयाचा अिा असा नाही की स्िातनक नगरसेवकाांची तिकड ेर्इच्छा असि ेकी त्याांनी तिि े
त्यािा  बसवायचे असि ेककां वा बसनु ठेवायचे असि.े ि ेकुठूनही येिाि आणण जबरिस्िी तिकड ेबसिाि. 
स्िातनक िोक त्याच्यामध्ये ककिी आहेि याची यािी आपण काढिेिी आहे. पण स्िातनकाांचा व्यतिररक्ि 
जी यािी र्इिे दिसि ेिी बोगस यािी असल्याचेही नगरसेवकाांच्या तनििानास आिेिे आहे. मग िी बोगस 
आहे का याची िहातनिा झािी पादहजे. िी िोक र्इििी आहेि का त्याची िहातनिा झािी पादहजे. आणण 
परक्या िहरािनु तिकडून येवनू र्इि े ममरा भाईंिरमध्ये येवनू रोजगार ममळून ि े कमवनु र्इिुन जाि 
असिीि आणण आपिे िहर घाण करि असिीि ववष्प करि असिीि िर ह्यािा काही अिा नाही आहे. 
म्हणून मिा असे वाटि ेकी सगळ्या नगरसेवकाांची िीवा र्इच्छा आहे की फेरीवािे हे तिििे हटवि ेगेिे 
पादहजेि. ना फेरीवािा क्षते्र जजि ेआहे त्या क्षते्रामध्ये फेरीवािे बसिा कामा नये याची िक्षिा आपल्या 
ववभागा माफा ि घेििी गेिी पादहजे. ि ेफेरीवािा क्षेत्र आहे त्याांना सधु्िा गाड्या िाविाना अतििय कडिेा 
टेकून त्याांनी गाड्या िावाव्याि जणेे करुन रस्त्यास रहिारीमध्ये अडिळा तनमााण होणार नाही आणण 
चाांगल्या पध्ििीने िोकाांना बस गाड्याांची पाककंग ककां वा येणाऱया जाणाऱया प्रवािािा सधु्िा तििे जायिा 
यायिा चाांगिे वाटेि. िर अिा पध्ििीची व्यवस्िा प्रिासनाच्या माध्यमािनु ही झािी पादहजे. आणण 
प्रिासन काम करि असिाना त्याांना ज्या अडचणी येिाि जसे आिा त्याांच्याकड ेस्टाफ नसिो, पोिीस 
बळ नसि ेककां वा त्याांच्यावरिी अिा पध्ििीचे हल्िे होिाि ककां वा काही िरी र्इजा होण्याची िक्यिा असि.े 
िर हे कुठेिरी िाांबववण्यासाठी  त्याांना िसे प्रोटेक्िन िेण्याि यावे त्याांच्याकड े ििी सांख्याबळ िेण्याि 
यावी. आणण मगच त्या कारवाईिा त्याांनी सामोरे जायिा पादहजे. नाही िर मग अिा पध्ििीचे अपघाि 
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ककां वा अिा पध्ििीचे घटना घडिीि आणण मग नाहक आपल्या अगधकाऱयाांना त्रास होईि. म्हणून माझ े
असे म्हणणे आहे की िमु्ही तिही िक्षिा आपण घ्यायिा हवी पण फेरीवािा मकु्ि िहर करण्यासाठी मिा 
असे वाटि े की ह्या ममरा भाईंिर क्षेत्रािीि सगळेच नगरसेवक मग ि े कोणत्याही पक्षाच े असिेुि ि े
सगळेच र्इच्छुक असिीि कारण कोणािाच आपल्या ऐररयामध्ये ककां वा आपल्या प्रभागामध्ये रस्त्यावरिी 
फेरीवािे रादहिेिे आवडणार नाही. परांि ुनागरीकाांची गरज पाहिा की बाबा एखािी वस्ि ुभाजीपािा, फळ, 
फृट, जे काही असेि ि ेसधु्िा आपल्यािा गरजेचे असि.े पण ि ेत्यावेळेिा आपल्यािा जवळ पास िी 
सवुवधा ममळािी िर त्याचा फायिा त्या नागरीकाांना होि असिो पण ि े ऐररया कुठिे आहेि ि े मागा 
कुठिे आहेि याचीही िहातनिा प्रिासनाच्या माध्यमािनु झािी पादहजे. सन्मा. सिस्य प्रिाांि िळवीजी 
आणण र्इिर सिस्य याांनी र्इिे सचुना माांडल्या त्या सगळ्या सचुनाांचा योग्य िो आपण िक्षाि घेऊन 
त्याच्या वरिी योग्य िी कारवाई आपल्या माध्यमािनु टप्या टप्याने पणुा िहरामध्ये किी होईि यासाठी 
आपण पादहिे पादहजे. कारण आपण जवे्हा आपिे स्वच्छ भारि याच्यामध्ये आपिा जो क्रमाांक आिेिा 
आहे त्यामध्ये फेरीवाल्यासाठी काही िरी रुि असिीि ककां वा ि ेतनयोजन असेि असे मिा वाटि.े म्हणून 
हा ववषय िवकर सांपवा. सन्मा. सवा नगरसेवकाांना ववनांिी आहे सभापिीांना पण ववनांिी आहे की आपल्या 
क्षेत्रािीि फेरीवािा ना फेरीवािा जे काही क्षेत्र आहेि त्याची िमु्ही यािी ियार करुन आयकु्िाांना द्यावी 
आणण मिा वाटि े प्रिासनाकड े पण िी यािी आहे त्याच्यामध्ये काय सचुना करायच्या असिीि ककां वा 
काय चेंज करायच ेअसिीि िसे िमु्ही िमुच्या पत्रामध्ये ि ेनमिु करावे जेणे करुन आपल्यािा ि ेधोरण 
तनजश्चि करिा येईि की कुठिा भाग हा फेरीवािा आहे कुठिा भाग हा ना फेरीवािा आहे आणण जो ना 
फेरीवािा असेि त्यावर एकिम अतििय प्रखर कारवाई प्रिासनाच्या माध्यमािनु करण्याि यावी. आणण 
जेव्हा केव्हा अिी प्रिासनाच्या माध्यमािनु कारवाई होि ेत्या कारवाईिा आपण नगरसेवकाांनी न िाांबविा 
त्यादठकाणी न जािा त्या प्रिासनािा आपण सहकाया केि ेपादहजे. कारण का जेव्हा िी िोडक कारवाई 
होि असि े एखाद्या हािगाडीवरिी त्याची क्िीप ियार करणे ममरा भाईंिर िहरामध्ये अगधकारी िोक 
आपिी मनमानी करिाि ककां वा काही िरी वेगळाच प्रकार ममरा भाईंिर िहरामध्ये घडिो अिा पध्ििीचा 
िो जव्हडडयो व्हायरि केिा गेिा. परांि ुहेही बाब खरी आहे की फेरीवाल्याांवरिी कारवाई झािी पादहजे नाही 
िर फेरीवािे अधाा रस्िा व्यापनु घेिाि. आिा ६० फुटी रस्िा करण्यासाठी आपण िोकाांची घरां िोडिी 
म्हणजे म्हणि नाही की कोणाच्या एखाद्याच्या सगळ्या वॉडाामध्ये असे होिां जेव्हा रस्त्यामध्ये घरां येिाि 
त्यावेळेिा िी घरे िोडिी जािाि. त्या नागरीकाांना तििुन हिविे जाि ेआणण आपण रस्िा हा रुां िीकरण 
करुन घेिो. आणण रस्िा जेव्हा होिो त्या रस्त्यावरिी अनगधकृि पाककंग अनगधकृि फेरीवािे येवनू 
बसिाि. आणण त्यामळेु िो रस्िा अडविा गेिा जािो. मग काय त्याांच्यासाठी आपण र्इिर िोकाांना बेघर 
करिो का? असे होिा कामा नये म्हणून त्या फेरीवाल्याां वरिी तनयांत्रण हे रादहिेच पादहजे. मी मा. 
आयकु्िाांना साांगि ेकी सवा पक्षीय नगरसेवकाांच्या विीने साांगि ेकी कुठल्याही क्षते्रामध्ये ना फेरीवािा क्षते्र 
जजकड ेअसेि त्या दठकाणी फेरीवािे बसिा कामा नये. आणण जे जे नगरसेवक आपल्या याद्या िेिीि 
त्यानसुार आपण पढुीि कारवाई ह्या ववषया सांिभााि करावी.    
ममिान डडसा:- 
 आपण फेरीवािे आणण अतिक्रमणवर खूप चचाा केिी मिा काय साांगायच ेआहे की आपल्याकड े
बाहेरचे खूप मजच्छवािे येिाि आणण मी स्वि: पादहिे आहे की गटाराच्या पाण्याने ि ेभाांडी धूिाि आणण 
त्याच भाांडयामध्ये मच्छी आणून ववकिाि िर हे हानीकारक आहे. ववक्रमकुमार आयकु्ि असिाांना मी 
कां म्पिेन्ट केिी होिी आणण त्याांनी मच्छीमाल्यावर अॅक्िन घेििी होिी आिा त्याच्यावर िक्ष द्यावे अिी 
मा. आयकु्िाांना ववनांिी आहे. िहरामध्ये एवढे र्इमिगि स्रक्चर आहे आणण आपण छोटी िकूान िोडिो 
िसेच झोपडपट्टी िोडिो आणण र्इि े ज्या मोठमोठया र्इमारिी असिीि मग त्या मॅग्रोजमध्ये असिीि 
त्यावर आपण कारवाई का करि नाही ? फक्ि झोपडपट्टीिीि गरीब िोकाांवर कारवाई केिी जाि.े 
मॅग्रोजच्या तिकड ेकच-याचा दढगारा आहे. त्या कच-यामध्ये िोक राहिाि ि ेटॅक्स भरिाि बाकी िोकाांना 
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आपण स्वच्छिा बघिो स्वच्छिा अमभयानामध्ये आपिा राँकीग येिो मग र्इि ेकोणी बघायिा का जाि 
नाही नेचरस कॉि करण्यासाठी त्याांना धडपड करायिा िागि.े पण िहरामध्ये मोठे मॅग्रोज पाडून 
कममिायि र्इमारिी बाांधल्या आहेि त्याच्यावर कारवाई अजून केिी नाही असे किािा हे बरोबर नाही. 
ह्याची िेखीि नोंि घ्यावी. हया महामारीमध्ये कोणािाच ररिीफ नाही. टॅक्सेसमध्ये नाही त्रबिमध्ये नाही 
माझ्या वॉडामधल्या िोकाांनी पाण्याच्या त्रबिववषयी साांगगििे ि ेआिा करेक्िन करून दििे आहे. पढूच्या 
िोन मदहन्याि अॅडजस्ट करणार असे साांगगििे. माझी प्रिासनािा ररक्वेस्ट आहे की ह्या प्रॉपटी 
टॅक्समध्ये खूप त्याांना त्रास आहे प्रॉपटी टॅकसची र्इांटरेस्ट िाव ूनये. अिी ववनांिी करि.े ओपन िॅन्ड ककिी 
िरी आहेि ि ेपणूा डांम्पीग ग्राऊड आहेि त्याच्याि एवढा कचरा भरिो कोणीही अकॅ्िन घेि नाही िरवेळी 
मनपाच्या आरोग्य ववभागाकडून आम्ही ररक्वेक्स करून साफ करून घेिो ो़ आणण पनू्हा तिकड ेकच-याचा 
दढग होिो. सभापिी महोियाांनी साांगगििे की पामिकेची जी जागा आहे त्यािा पत्रािडे करून घ्यायची हे 
प्रायव्हेट प्िोट ओनर आहेि ि ेका बाांधि नाही िमू्हािा ररक्वेस्ट आहे की प्रायव्हेट प्िोट वाल्याांना मभ ांि 
बाांधून जागा स्वच्छ ठेवण्याची आम्हािा सांधी द्यावी कारण प्िोट ओनर हे िहराच्या बाहेर आहेि . 
आयकु्ि साहेब िमू्ही नागररकाांना र्इस्रक्िन द्या की काय करायच ेआणण काय नाही करायच े फेरीवाि े
त्याांच्या सोसायटीच्या बाहेर असिीि िर त्याांनी कारवाई करावी त्याची कां म्पिेन्ट एकण्याि यावी आणण ज े
अगधकारी आहेि ि ेआम्हािा उत्िर िेि नाहीि िर आम्हािा साि दिवसाच्या आि उत्िर द्यावी अिी 
ववनांिी आहे. धन्यवाि. 
मा. महापौर:- 
 पढूचा ववषय घ्या. 
प्रकरण क्र. 44 :- 
 फेरीवािा सव्हेक्षण यािी हरकिी सुचना मागववणेकरीिा मा. महासभेसमोर ठेवणेबाबि. 
ठराव क्र. 43 :- 

ममरा भाईंिर महापामिका क्षेत्रािीि फेरीवािा सवेक्षण यािीमधीि काही व्यक्िीांना भ्रमणध्वनीद्वारे 
सांपका  साधिा असिा असे तनिािनास आिे की, त्याांचा फेरीवािा म्हणून िरूपयिं सांबांध नसनु ि ेर्इिरत्र 
नोकरी करीि आहेि. सिर यािीमध्ये फेरीवाल्याांचे सवेक्षण करणाऱया ठेकेिाराने फेरीवाल्याां व्यतिरीक्ि नावे 
िेखीि समाववष्ट केिेिी आहे. त्यामळेु फेरीवािा सवेक्षण चुकीचे / बनावट / बोगस केिेिे आहे असे प्रिम 
ििानी दिसनु येि आहे. 
 सबब, सिर यािी प्रमसध्ि करु नये िसेच सिर प्रकरणी झािेिा गरैप्रकाराची सववस्िर मादहिी 
घेवनू तनणाय घेण्याकरीिा मा. महापौर याांच्या अध्यक्षिखेािी पिागधकारी, गटनेि,े सवा प्रभाग सममिी 
सभापिी याांची सममिी गठीि करावी व सिर बठैकीमध्ये वरीि प्रकरणी योग्य तनणाय घेणेस दह मा. 
महासभा मांजुरी िेि आहे. 

सचुक :- श्री. गणेि भोईर  अनमुोिन :-  श्री. राकेि िाह 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव:- 

प्रकरण क्र. ४५, सन २०२०-२१ या आगिाक वषााचा पयाावरण सद्यजस्ििी अहवाि मादहिीस्िव सािर. 
पयाावरण अहवाि मादहिीसाठी महासभेिा दििेिा आहे. प्रकरण क्र. ४६, ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
क्षेत्रामध्ये (प्रभाग सममिी क्र.१ िे ६) वॉडास्िरीय बाि सांरक्षक सममत्या स्िापन करणेबाबि. 
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मा. महापौर:- 
 प्रकरण क्र. ४६ पढूच्या सभेि घेण्याि येईि.  
नगरसगचव:- 
 प्रकरण ४७, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि मसमेंट कााँकक्रट रस्िे ियार करणे प्रकल्पास 
आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेणेबाबि. 
प्रिाांि िळवी:- 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका कायाक्षते्राि डाांबराचे रस्ि े असनू िहराच्या तिन्ही बाजूस खाडी 
असल्याने पावसाि भरिीच्या वेळी रस्त्यावर पाणी साचून रस्त्यावर खड्ड े पडि असिाि. त्याचप्रमाणे 
ववववध सेवावादहन्या, जिवादहन्याांसाठी वारांवार रस्ि ेखोिण्याि येि असल्याने व वारांवार िरुुस्िी कामामळेु 
रस्ि ेकमकुवि होऊन सदु्धा खड्ड े पडिाि. िहरािीि रस्ि े वाहिकुीस व रहिारीस दटकाऊ राहण्यासाठी 
कााँक्रीटचे रस्ि ेियार करणे आवश्यक आहे. सद्यजस्ििीि सिर रस्ि े मसमेंट कााँक्रीटचे केिे नाहीि िर 
भववष्याि सिर रस्ि ेियार करण्यासाठी काही पटीने ककांमि वाढणार आहे. यासाठी िहरािीि रस्ि ेदटकाऊ 
होण्यासाठी कााँक्रीट रस्त्याची कामे मांजूर करुन हािी घेणे आवश्यक आहे. सिर रस्ि ेियार करण्यासाठी 
सोबि जोडिेल्या यािीनसुार प्राधान्यक्रम ठरवनू िेण्याि येि आहे. सिर यािीिीि प्राधान्यक्रमानसुार 
खािीि धोरणाचा अविांब करुन सिर कामे ठरवविेल्या प्राधान्यक्रमानसुारच करण्याि यावीि.   
1) सिर कामापकैी प्राधान्यक्रमानसुार ववकास हक्क प्रमाणपत्राच्या मोबिल्याि कामे करण्याची प्रकक्रया 

करावी. 
2) सिर कामापकैी प्राधान्यक्रमानसुार िासनाकडून अनिुानाची मागणी करावी. 
3) सिर कामाकरीिा मनपाकडीि असिेल्या अनामि रक्कमामधून कजा घेऊन कामे करण्याि यावीि. 
4) वरीि धोरणानसुार प्राधान्यक्रमानसुार कामाांची अांमिबजावणी होि नसल्यास सिर कामाांसाठी 

खाजगी, िासकीय ववजत्िय सांस्िा कडून कजा घेऊन कामे करावीि. िसेच डीफर मसस्टीमने तनधी 
उपिब्ध करुन घेऊन काम े करण्याि यावीि. सिर कजा तनधी घेण्यासाठी िासनाकडून महाराष्र 
महानगरपामिका अगधतनयम किम 109 नसुार मान्यिा िेण्याि येि आहे. 

5) कजा तनधी व डीफर मसस्टीमने उपिब्ध तनधीचा परिफेड कािावधी 10 वषााचा ठेवण्याि यावा. 
6) ज्या रस्त्याांवर मितनस्सारण वाहीन्याची (भयुारी गटार योजना) कामे झािेिी नाहीि. त्या रस्त्याांची 

कामे घेण्याि येऊ नयेि. सिर मितनस्सारण वाहीन्याची कामे झाल्यावरच सिर रस्ि ेमसमेंट कााँक्रीट 
करण्याचे काम घ्यावे. 

7) आयकु्ि, ममरा भाईंिर महानगरपामिका याांनी मसमेंट कााँक्रीट रस्त्याच्या कामाांची प्राधान्यक्रमानसुार 
वरीिप्रमाणे अ.क्र. 1 ि े4 मध्ये नमिू धोरणानसुार आवश्यक कायावाही सरुु करावी, ििापी अ.क्र. 
1 ि े4 मधीि कोणत्याही धोरणानसुार प्रिमि: प्राधान्यक्रमानसुारच कामे सरुु होिीि याची िक्षिा 
घेण्याि यावी. या अटीवर सिर यािीिीि कामाांच्या अांिाजपत्रकाांना प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा 
िेण्याि येि आहे. 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि मसमेंट कॉक्रीट रस्ि ेियार करणे कामाांची प्राधान्यक्रमानसुार यािी. 
अ.क्र कामाचे नाव  अांिाजजि खचा 

1.  ममरारोड (पवूा) जक्वन्स पाका  रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  7.10 कोटी 
2.  भाईंिर (पवूा) आर.एन.पी. पाका  राजमि चेम्बसा ि ेकोळीनगर पयिंचा रस्िा मसमेंट 

कााँक्रीट करणे. 
3.69 कोटी 

3.  ममरारोड (पवूा) मसनेमॅक्स ि ेरामिेव पाका  पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.97 कोटी 
4.  भाईंिर (प.) पोिीस स्टेिन ि ेसभुाषचांद्र बोस मिैान पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 14.07 कोटी 
5.  ममरारोड (पवूा) भक्िी वेिाांि हॉजस्पटि ि ेडले्टा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 15.14 कोटी 
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6.  जरी मरी ििाव ि ेअग्रवाि ग्रीन जव्हिेज पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 13.39 कोटी 
7.  ममरारोड (पवूा) आर.एन.ए. वववा ि ेआरक्षण क्र.318 व रामिेव प्िाझा ि ेवेस्टना हॉटेि 

रोड पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  
7.86 कोटी 

8.  ममरारोड (पवूा) ऑरेंज हॉजस्पटि ि ेआरक्षण क्र.235 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.71 कोटी 
9.  ममरारोड (पवूा) आरक्षण क्र.231 ि ेिगुाा रेमसडने्सी पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.78 कोटी 
10.  ममरारोड (पवूा) ओस्िवाि ॲव्हेन्य ुि ेपाका  व्हय ुहॉटेि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  6.95 कोटी 
11.  भाईंिर (प.) रेल्वे स्टेिन सब-वे ि ेबािाजी नगर (रेल्व ेसमाांिर रस्िा) पयिं रस्िा 

कााँक्रीटीकरण करणे. 
4.48 कोटी 

12.  भाईंिर (प.) मॅक्सेस चौकी कॉनार ि ेडी-माटा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 4.42 कोटी 
13.  भाईंिर (प.) अदहांसा चौक ि ेआकाि गांगा त्रबल्डीांग पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.59 कोटी 

 
14.  ममरारोड (पवूा) 711 हॉजस्पटि ि ेवी पॉवर जीम पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 14.90 कोटी 
15.  भाईंिर (प.) मॅक्सेस मॉि पोमिस चौकी ि ेनगरभवन पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट 

करणे. 
6.40 कोटी 

16.  ममरारोड (पवूा) पांजाब फाऊां ड्री ि ेववनय नगर पयिं व पढेु जे.पी. र्इन्फ्रापयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

14.32 कोटी 

17.  ममरारोड (पवूा) ओम िाांिी चौक ि ेप्िेझांट पाका  पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 12.85 कोटी 
18.  रा.म.क्र.08 जनिा नगर तनिकमि नाका ि ेमनािी जव्हिेज ि ेग्रीन जव्हिेज पयिंचा 

रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 
16.91 कोटी 

19.  ममरारोड (पवूा) हटकेि ि ेघोडबांिर (ररमसजव्हांग स्टेिन) पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 12.02 कोटी 
20.  ममरारोड (पवूा) भवानी मेडडकि ि ेआरक्षण 261, सरिार पटेि िाळेपयिं/ टाऊन पाका  

पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 
13.23 कोटी 

21.  भाईिर (पवूा) ओस्िवाि ऑनेट ि ेश्वेिा पाका  रोड पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 13.96 कोटी 
22.  ममरारोड (पवूा) सांघवी नगर ि ेववजय पाका  ि ेजप्िझांट पाका  पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे.   
6.67 कोटी 

23.  ममरारोड (पवूा) कनककया प्रिमेि हाईटस ि ेओस्िवाि ऑगचाड रस्िा कााँक्रीटीकरण 
करणे.   

4.03 कोटी 

24.  भाईंिर (पवूा) जैसिपाका  पाण्याची टाकी ि ेजैसिपाका  चौपाटीकड ेजाणारा रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे.  

4.95 कोटी 

25.  भाईंिर (पवूा) गोपीनाि मुांड ेकक्रडा सांकुि ि ेगॅस गोडाऊनकड ेजाणारा रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

4.79 कोटी 

26.  ममरारोड (पवूा) एस.के. स्टोन ि ेममरा रोड स्टेिन पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 38.76 कोटी 
27.  भाईंिर (प.) उड्डाणपिु समाांिर रस्िा आय.डी.बी.आय बाँक ि ेमॅक्सेस पोिीस चौकी व 

पढेु टेंबा हॉस्पीटि पयिं कॉक्रीटीकरण करणे. 
19.32 कोटी 

28.  ममरारोड (पवुा) कनककया रस्िा ि ेसेंट िॉम िाळेपयिं कााँक्रीटीकरण करणे 51.14 कोटी 
29.  ममरारोड (पवुा) टाटा र्इांडडकॉम ि ेरामिेव पाका  व पढेु 30 मीटर कोस्टि रोडिा जोडणारा 

रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 
37.03 कोटी 

30.  रा.म.क्र.8 ममरागाांव रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 8.99 कोटी 
31.  ममरारोड (पवुा) सांघवीनगर ि ेअांबर प्िाझा हॉि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 12.34 कोटी 
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32.  ममरारोड (पवूा) उमाकाांि ममश्रा चौक ि ेमस ांगापरू प्िाझा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 
करणे. 

6.82 कोटी 

33.  ममरारोड (पवूा) टाऊन पाका  ि ेएन. एच. स्कूि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 12.68 कोटी 
34.  ममरारोड (पवूा) एस.के. स्टोन ि ेमेरी गोल्ड पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 9.68 कोटी 
35.  ममरारोड (पवूा) हटकेि जांक्िन ि ेवेस्टना हॉटेि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 16.83 कोटी 
36.  ममरारोड (पवूा) पनुम गाडान ि ेहटकेि रोड पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे.  25.38 कोटी 
37.  ममरारोड (पवूा) हैिरी चौक ि ेरसाझ पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 9.94 कोटी 
38.  ममरारोड (पवूा) पय्याड ेहॉटेि ि ेआरक्षण क्र.170 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 4.93 कोटी 
39.  ममरारोड (पवूा) प्िेझांट पाका  रोड ममरागाव ि ेराष्रीय महामागा क्र.8 पयिं रस्िा 

कााँक्रीटीकरण करणे.  
27.97 कोटी 

40.  ममरारोड (पवूा) िाांिी पाका  एसबीआय बाँक ि ेडॉन बॉस्को िाळा पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

9.82 कोटी 

41.  ममरारोड स्टेिन ि ेजॉगसा पाका  ि ेआरक्षण क्र.196 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 24.65 कोटी 
42.  भाईिर (पवूा) गोल्डन नेस्ट सका ि ि ेसाईबाबा मांदिर ि ेनवघर हनमुान मांदिर (फाटक 

रोड) पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 
23.47 कोटी 

43.  ममरारोड (पवूा) आरक्षण नां.230 ि ेगोल्डन नेस्ट स्कुि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.   4.11 कोटी 
44.  भाईिर (पवुा) जय अांबे रोड (राम नगर ि ेिीवश्रद्धा कॉम्प्िेक्स) पयिं रस्िा 

कााँक्रीटीकरण करणे. 
6.94 कोटी 

45.  रा.म.क्र.08 िवेि ि ेखोडडयार नगर स्मिानभमूी पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 19.24 कोटी 
46.  ममरारोड (पवूा) र्इांद्रिोक फेस 6,राज वभैव ि ेस्टार अपाटामेंट पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे.   
4.51 कोटी 

47.  ममरारोड (पवूा) र्इांद्रिोक फेस 6, मिुरा र्इन्किेव ि े30 मी. डी.पी. रोड पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे.   

4.28 कोटी 

48.  भाईंिर (प.) अमिृवाणी सत्सांग रोड (स्िातनक सांस्िा कर कायाािया समोरीि 
रस्िा)कााँक्रीटीकरण करणे. 

12.07 कोटी 

49.  भाईंिर (पवूा) दिपक हॉजस्पटि रोड, राज र्इन्क्िेव ि ेराम वादटका पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

17.11 कोटी 

50.  ममरारोड (पवूा) र्इांद्रिोक आर.बी.के. ग्िोबि स्कुि ि ेसाई आकृिी आणण वडूिाँड हॉटेि 
ि ेआरक्षण क्र.251 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 

8.48 कोटी 

51.  भाईंिर (पवूा) मणसा कॉनार रामिेव वडूस पयिंचा रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 5.64 कोटी 
52.  भाईंिर (पवूा) िपोवन स्कूि ि ेप्रमोि महाजन हॉि ि ेआरक्षण क्र.221 पयिं रस्िा 

कााँक्रीटीकरण करणे. 
8.72 कोटी 

53.  भाईंिर (पवूा) आर.एन.पी. पाका  जय गणेि ि ेराजपिु पॅिेस र्इमारि पयिंचा रस्िा 
मसमेंट कााँक्रीट करणे. 

14.87 कोटी 

54.  भाईंिर (पवूा) राहुि पाका , ओस्िवाि ििान ि ेरजनी पाका  पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 
करणे.  

6.87 कोटी 

55.  भाईंिर (पवूा) जैसिपाका  रेल्वे समाांिर रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.32 कोटी 
56.  भाईंिर (पवूा) आरक्षण क्र.226 येिीि रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 2.79 कोटी 
57.  भाईंिर (पवूा) नवघर िाळेमागनू ि ेमिविक्िी नगरकड ेजाणारा रस्िा कााँक्रीटीकरण 5.98 कोटी 
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करणे. 
58.  घोडबांिर रस्िा कॉ ांक्रीटीकरण करणे. (पाटा) 42.65 कोटी 
59.  ममरारोड (पवूा) हटकेि उियोग नगर मधीि सािासर र्इमारि ि ेिाांिी ववद्यानगरी 

पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  
14.21 कोटी 

60.  भाईंिर (पवुा) ज्योिी पाका  ि ेचाळघर पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  18.74 कोटी 
61.  छत्रपिी मिवाजी महाराज रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 142.35 कोटी 
62.  ममरारोड (पवुा) प्िेझांट पाका  ि ेजुना ऑक्राय नाका पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 18.13 कोटी 
63.  ममरारोड जैन मांदिर सराय ूमािा चौक ि ेमिििनगर िाळा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे. 
11.70 कोटी 

64.  ममरारोड (पवुा) भारिी पाका  ि ेएव्हरिाईन प्रभाग कायाािय क्र.05 ि ेवोकाडा हॉस्पीटि 
पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 

21.85 कोटी 

65.  ममरारोड (पवुा) आय.सी.आय.सी.आय. बाँक ि ेनवयवुन ि ेसषृ्टी त्रब्रज पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

15.44 कोटी 

66.  ममरारोड (पवुा) आय.सी.आय.सी.आय. बाँक चौक ि ेिाांिी गाडान ि ेसािकरी ििाव 
पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 

15.82 कोटी 

67.  भाईंिर (प.) मॅक्सेस मॉि कॉनार ि ेसभुाषचांद्र बोस मिैान पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 
करणे. 

51.42 कोटी 

68.  भाईंिर (प.) महेश्वरी भवन ि ेव्यांकटेि हाईट रेल्वे समाांिर रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 15.24 कोटी 
69.  जैसि पाका  मधीि अांिगाि रस्ि ेकााँक्रीटीकरण करणे. 21.98 कोटी 
70.  कािीगाांव मनपा मराठी िाळे समोरीि रस्िा वेस्टन हॉटेि रस्त्यास जोडणाऱया 

रस्त्यापयिं कााँक्रीटीकरण करणे. 
5.98 कोटी 

71.  भाईंिर (प.) ििाना हाईटस ि ेवभैव होरीझन पयिं रस्िा व गटार बाांधणे. 8.63 कोटी 
72.  ममरारोड (पवुा) मिििनगर येिे 1) सन्मान हॉटेि ि ेममिा स्वीटस 2) एस.बी.आय. 

बॅक ि ेअिप सोसायटी 3) िािा मिििनाि उद्यान ि ेमििि ककरण सी वव ांग 4) 
एमिगांड फतनाचर ि ेगणेि मांदिर नाल्यापयिं चे रस्ि ेकॉक्रीटीकरण करणे. 

11.98 कोटी 

73.  भाईंिर (प.) जनािान रकवी रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.   11.08 कोटी 
74.  भाईंिर (प.) स्टेिन छत्रपिी मिवाजी महाराज मागा कााँक्रीटीकरण करणे. 31.64 कोटी 
75.  रा.म.क्र.8 अजजि पॅिेस ि ेसषृ्टी रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 31.36 कोटी 
76.  ममरागाांव दहरि अपाटामेंट ि ेसम्राट हॉटेि रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 24.07 कोटी 

धवृककिोर पाटीि:- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
जूबेर र्इनामिार:- 
 प्रिासनाचे ह्या ववषयावर काय मि आहे. ही पॉमिसी आपण घेििी िर पामिकेिा त्याचा ककिी 
फायिा व ककिी नकूसान होईि हा जो रेट आहे िो १० वषाानांिरचा धरिा जाईि की हाच धरिा जाईि. 
ववषय स्पष्ट साांगा म्हणज ेिसूरा ठराव करावा िागणार नाही असे मिा वाटि.े कारण ववकासाचा ववषय 
आहे. ह्या ववकासाच्या दहिामध्ये सवाानी एकत्र येवनूच तनणाय घेििा पादहजे. 
प्रववण पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम  प्रकरण क्र. ४७ ममरा भाईिर क्षेत्रािीि सवा रस्ि ेकॉक्रीटीकरण करणे प्रकल्पास 
आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेणे. सवाप्रिम ह्यासाठी १००० कोटी रक्कम आपण कूठून उपिब्ध करणार 
आहेि त्याच्याि सवाप्रिम िासनाकडून अनिूान प्राप्ि करणे. मिा पिासनाकडून खूिासा पादहजे की सिर 
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कामासाठी आपण िासनाकडून अनिूान मागणार आहोि हा एक प्रयााय आहे. िसूरा ववषय आहे सिर 
योजना  टी डी आर च्या माध्यमािनू करणार आहेि. िीसरा ववषय आहे डडफरच्य माध्यमािनू अिा 
मदू्दयावर मिा बोिायचे आहे कोरोना आिाच गेिा आहे आणण १२५ कोटी डडमाांड केिी आहे आणण 
त्यापकैी ककिी आिे आहेि ि ेिमू्हािा मादहि आहे त्यामळेू िासनाकडून अनिूान प्राप्ि होईि असे मिा 
काही वाटि नाही. एकां िर मनपाची रक्कम जर िमू्ही बघीििी िर मनपाकड े३१००० कोटी कजा ववववध 
माध्यमािनू आहे मग ि े सवूणा जयांिी योजनेचे अस ू िे ककां वा भयूारी गटर योजनेचे अस ू िे हयाच्या 
अगोिर १०० कोटी ह्याच कामासाठी कजा घेििे होि ेत्याच्याििे ७२ कोटी कजा प्राप्ि झािे आणण बाकी 
कजा अजून प्राप्ि झािे नाही. म्हणजे िीसरा मदू्दा मिा आिावािी वाटि नाही हे िहर ववकसीि होि े
आणण ववकास व्हावा अिी आमची प्रामाणीक र्इच्छा आहे परांि ूह्याचे तनयोजन नसेि िमू्ही पयााय दििेिे 
आहेि ि े पयााय योग्य वाटि नसिीि िर त्याच्यावर तनरिाक बोिणे योग्य वाटि नाही आणण िसूरा 
ववषय डडफरच्या माध्यमािनू ममरा भाईिरमध्ये एक िरी योजना झािी आहे असे िाखवा. अजून एक 
ववषय आहे कजााचा ववषय आहे ऑिरेडी मनपावर एवढे कजा आहे आणण अजून िमू्हािा कोण कजा िेईि 
कूठल्या आिनेे एवढा मोठा ववषय आणणार आहेि ि ेमिा समजि नाही. ववषय चाांगिा आहे. महापौराच े
आणण प्रिासनाचे चाांगिे प्रयत्न आहेि आमच्या िेखीि काही सचूना आहेि. असे प्रस्िाव मांजूर झािे िर 
िहराच्या ववकासासाठी हािभार िागेि. आणण आपल्यािा ऐतिहासीक प्रयत्नािा याि िाभो अिी अपेक्षा  
करिो. िांका िर आहेच परांि ूपणूा झािी िर िमूचे अमभनांिन आणण आमच्या काही सचूना आहेि त्या 
आमच्या गटनेत्या िमू्हािा िेिीि. त्या ह्याच्याि मान्य करून घ्याव्या. धन्यवाि. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. ववरोधी पक्षनेि ेआपणाांस साांग ूर्इजच्छि ेकी आपण सवा ममळून हा प्रोजेक्ट करायचे ठरविे 
िर नक्कीच यि येईि आणण आपण सवाजण ह्या अमभनांिनास पात्र आहोि िर अिा पध्ििीने 
प्रिासनािा सहकाया केिे िर प्रिासन आपल्या बाजून काम करेि. आपण ह्या कामािा गिी िेव ूिकिो 
आणण ज्या नगरसेवकाांच्या प्रभागाििी काम राहीिी असिीि आणण सचूवायची असिीि िर त्याांनी 
नक्कीच सचूवा ह्याची नोंि घेििी जाईि सतुनिा जैन मॅडम ह्याांनी मिा एक पत्र दििे आहे ि ेह्याच्याि 
नमिू करण्याि यावे. ज्याची काम राहीिी असिीि त्याांनी मिस्ट बनवनू ह्याच्याि द्यावी म्हणजे त्या 
कामाचा ववचार केिा जाईि. 
तनिा सोंस:-  
 यह िहर के मिए जरूरी ववषय है l ककसी भी िहर का ववकास उसके किके्िन से नही हो सकिा 
मनपा टी डी आर स ेअपना काम करिी है हमारे प्रभाग मे र्इस िरह से िीन रोड बने है l वो िीन रोड 
मे अटीििी की कमी िी प्रिासन और त्रबल्डर की िढाई में जनिा को २२ साि बहोिसी परेिानीसे 
गजूरना पडा आधा रोड मसमेंट का िा और आधा रोड ेमसमेंट का नही िा मझूे िगिा है परूा सभागहृ आर 
पी के स्कूि पे गया होगा और वो परेिानी झेिी होगी यह कन्सेप्ट बहोि अच्छा है उसमे अटीििी भी 
उिनी अच्छी होनी चादहए मेरा प्रिासनसे तनवेिन करना चाहूगी और जैसी जूबेर र्इनामिारजीने कहॉ िा 
की १० साि का ववषय है िो वॉट ववि ि रेट ऑफ ि टी डी आर क्योकी वहॉ पे डडस्प्यटू आिा है बािमे 
त्रबल्डर कोटामें चिे जाि ेहै  और प्रिासन और त्रबल्डरकी त्रबचमें जनिा वपस जािी  है l और हमने यह 
भी अनभूव मिया है की जब मसमेंट रोड की बाि आिी है िो वहॉ पे रोड की हाईट बढाई जािी है जजसके 
कारण सारी त्रबल्डीांग िो िाईन हो जािी है वहॉपे  बारीि का पाणी हो जािा है l  िो हमे यह भी करना 
पडगेा की रोड  की हाईट न बढाि ेहूए मसमेंट के रोड बनाए जाए l  जो एक िो जगह पे बनाए गए है िो 
वो भी ििाेा में डािना चादहए  क्योकी ककसी भी डी आर सी के र्इश्य ूरोड कां म्पिीट होने के बाि होि ेहै  
िेकीन उसकी मिममटेिन होनी चादहए की कोई रोड िरूू हो रहा है िो उसका खिम होने की डडेिाईन 
होनी चादहए र्इनिाॅट महासभा में अटीििी आनी चादहए क्योकी अटीििी में जो िसू फॉल्स होि ेहै उसका 
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फायिा उठाके बािमें डडस्प्यटू हो जािा है उसके कारण जनिा त्रस्ि होिी है िो  िहर के ववकास के मिए 
यह कन्सेप्ट जरूरी है िेकीन र्इसपे अटीििी में ध्यान िेना होगा ऐसा मेरा प्रिासन से तनवेिन है   
तनिम ढवण :- 
 मॅडम माझी ववनांिी आहे की जो ठराव वाचिा त्याच्यामध्ये अट घाििी आहे जजिे फ्िॅट पणूा 
झािे आहे असेच रोड घेण्याि यावे कृपा करून भयूारी गटर योजना काही दठकाणी झािी  परांि ूब-याच 
वषाापासनू तििे रस्ि ेिसेच सडिेिे आहे त्यामळेू िी अट त्या ठरावािनू काढून टाकण्याि यावी. असे जर 
असेि िर भाईिर पवेूचा एररया कधीच डवे्हिप होणार नाही. हा ववकासाच्या ष्ष्टीने चाांगिा मदु्दा आहे 
र्इिर मदु्दे आहेि त्याच्यावर ववचार करावा. अिी मी ववनांिी करि ेआणण जे सवा रस्ि े दििे आहेि ि े
ममरारोड आणण र्इिर दठकाणचे असल्या कारणाने आम्ही ज्या भाईिर पवूा पररसराि राहिो ि े रस्ि े
वषाानवूष ेरखडिेिे आहेि िर मी काही रस्त्याचा समावेि करू र्इजच्छि े त्याची आपण नोंि घ्यावी मी 
सचुना माांडि े ममरा भाईिर महानगरपामिका मा. महासभा दि. २.९.२०२१ रोजी महासभेमध्ये दििेल्या 
रस्त्याचे खािीिप्रमाणे यािीमध्ये समाववष्ट करणेबाबि मा. महासभा ववषय क्र. ४७ ममरा भाईिर 
महानगरपामिका क्षेत्रािीि मसमेंट कॉक्रीट रस्ि ेकरणे प्रकल्पास आगिाक व प्रिासकीय मान्यिा िेणेबाबि 
भाईिर पवूा येिीि नवघर रोड, हनमूान मांदिर नवघर नाक्यापयाि रस्िा वेळोवेळी खडड ेपडि असल्याने 
पॅचवका  केिे जाि ेिर २०१३ पासनू नवघर रोड सी सी करावा म्हणून पाठपरूावा चाि ूआहे परांि ूअध्यापही 
नवघर रस्त्याकड ेििूाक्ष होि आहे. िरी महासभेमध्ये सािर केिेल्या यािीमध्ये नवघर रोड भाईिर स्टेिन 
पवूा हे अरमान मांदिर नवघर  नाक्यापायाि सी सी करण्यासाठी समावेि करण्याि यावा. २)हनमूान मांदिर  
नवघर नाका गोडिेव नाका ि ेफाटक पयाि सी सी रस्िा करण्याि यावा. प्रभाब क्र. १६ मधीि ममरा एम 
आय डी सी रॉयि पाका  िाांिी पाका  ि ेरॉयि कॉिेजपयाि, िाांिी पाका  ि ेसयूाा िॉवप ांग सेंटरपयाि सी सी 
रस्िा करण्याि यावा. ओम िाांिी चौक केबीन ि े ववियानांि नगरपयाि सी सी रस्िा करण्याि यावा. 
नवघर नाका हनमूान मांदिर ि ेनवघर पाण्याची टाकी एस एन कॉिेज रोड पयाि सी सी रस्िा करण्याि 
यावा. स्वगीय प्रफूि पाटीि चौक र्इांद्रिोक ि ेओम िाांिी चौक ि ेपजू्य माधव सिामिव घोिवणकर चौक 
पयाि सी सी रस्िा करण्याि यावा. ऑरेंज रूग्नािय समोरीि मिव मांदिर  ि े स्वगीय प्रमोि महाजन 
प्रभाग रोड ि ेओम िाांिी चौक पयाि सी सी रस्िा करण्याि यावा. अॅमीनीटी रुग्नािय ि ेआयडीयि पाका  
ि ेदहांि ूहृियसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मिैान … 
मा. महापौर:-  
 ढवण मॅडम िमूच्या कामाच्या यािी मिा आणण एक प्रि मा. आयकु्िाांना द्या. बाकीच्या सन्मा. 
सिस्याांना ववनांिी आहे की िमूच्या कामाची जी यािी त्याची िमूच्या िेटरहेडवर मिा आणण एक प्रि मा. 
आयकु्िाांना द्या. ह्या ठरावामध्ये जी ढवण िाईनी सचूना केिी आहे िी त्यामध्ये नमिू करा की ज्या 
दठकाणी आपण म्हटिे आहे की ज्या दठकाणी भयूारी गटराचे काम झािेिे नाही त्यादठकाणी आपण रस्िा 
करणार नाही िर त्यादठकाणी आपल्यािा रस्ि ेकरायचे आहेि िर ि ेरस्ि ेअसेच वांगचि राहिीि आणण ि े
कॉक्रीटीकरण होणार नाही. िर त्याचा ह्यामध्ये समावेि करून प्रिम प्राधान्य तिकड े िेव ूतिकड ेभयूारी 
योजना झािेिी आहे. आणण जजकड ेझािी नाही तििे भयूारी योजना सरूू करून घेव.ू 
तनिम ढवण:-  
 मॅडम मिा एक बोिायचे आहे िमु्ही म्हणिा भयूारी गटर योजना झाल्यानांिर ि ेरस्ि ेकरायचे 
आहेि. 
मा. महापौर:- 
 िसे नाही केिे िर ि ेरस्ि ेिटूिीि. 
तनिम ढवण:- 
 नवघर पट्टयामध्ये भयूारी गटर योजना होवचू िकि नाही. त्यासाठी आपिी सममिी िांडनपासनू 
कफरून आिी िरी िेखीि र्इिे काही ववकास झािेिा नाही. 
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मा. महापौर:- 
 असे काही ववभाग असिीि िर  आयकु्ि साहेब िाांत्रत्रक बाबी िपासनू त्याच्यावर कारवाई करा. 
आमचे जे पाड ेआहेि डाचकूि पाडा, मािाचा पाडा, माांडवी पाडा हे सवा पाड ेर्इिे भयूारी गटर योजना नाही 
मिा पण वाटि ेकी ि ेपाड ेर्इिे आिे पादहजेि त्याच्यासाठी सवुवधा आपण द्यायिा पादहजे ि ेवषाानवूष े
राहिाि त्याांनाही सवुवधा द्यायिा पादहजे. सवााची मिस्ट घेििी िर भरपरू वेळ जाईि. सवा नगरसेवकाांना 
ववनांिी आहे आप आपल्या प्रभागािीि रस्त्याची यािी बनवनू एक प्रि मिा व एक प्रि मा. आयकु्िाांना 
द्या जेणे करून ह्या ववषयामध्ये आपल्यािा गिी िेिा येईि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 महापौर मॅडम यािया िमूच्याकड ेयेिीि मी एक प्रश्न माांडिा होिा टी डी आरच्या माध्यमािनू 
ववकासकामाफा ि…. 
मा. महापौर:- 
 मिनमसांगजी र्इिे आहेि का? 
मिन उदिि नारायण मसांह:-  
 प्रकरण ४६ का ववषय आया िा उसमे कमाचारी को गणवेि िेने का ववषय आया िा उस ववषय पे 
बोिना चाहिा हूॅ l िहर के ववकास के मिए सबूह से महासभा में अच्छी सचूना अच्छी कारवाई हूई 
महापौर मॅडम में अपने ध्यान में िाना चाहिा हूॅ l उपमहापौरजीने िोडी िेर पहिे कहॉ िा महासभा के 
िौरान सिस्य अपना स्रेस और बॉडी िॅग्वेज का ध्यान रखे में एक चीज ध्यान में िाना चाहिा हूॅ l की 
वपछिी िो सािोसे महानागरपामिकाके जजिने स्कूि है उन स्कूि के बच्चे को सादहत्य प्रिान नही कर रहे 
है l िोड ेदिन पहिे में स्कूि में गया िा उनको पाठयपसू्िक दिया गया उनके पास टेक्स्ट बकू नही है 
िो बच्चे मिखेंगे कैसे जब ऑनिाईन पढाई होिी है  िो मनपा के स्कूि में आनेवािे बच्चे ममडडयम वगा 
के होि ेहै या िो ममडडयम वगा के होि ेहै वो कैस ेभी फटे कपड ेपेहनके बठैि ेहै l 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य मिनमसांह जी र्इस ववषय पें मिक्षण ववभाग की ममटीांग होनी वािी है उसमे में 
आपको आमांत्रत्रि करूां गी िभी आप अपने ववषय की परूी जानकारी दिजीए अभी गटर योजना का ववषय 
चाि ूहै उसमें ककसी को बोिना है l  
मिन उदिि नारायण मसांह:- 
 उन बच्चे को स्कूि का सादहत्य दिया जाए एैसी मेरी सचूना है  
मा. महापौर:- 
 ह्या ववषयािा सभागहृाची मान्यिा आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 सभागहृाची मान्यिा नेहमीच ववकास कामाांना असि ेमी ज्या ववषयावर िक्ष वेधिे आहे त्याच े
मिा उत्िर द्या. 
दिपक खाांत्रबि:- 
 मा. महापौर आणण आयकु्िाांच्या परवानगीने बोििो मागीि पाच वषाापासनू आपल्या भयूारी गटर 
योजनेचे काम ज्या रस्त्यावर झािे आहे तििे आपण कााँक्रीट रस्त्याचे काम हािी घेििे आहे आपण टी डी 
आरच्या माध्यामािनू ५०-६० कोटीची कामे रवव ग्रपू आणण ज े पी एन्टरप्रायझेसच्या माध्यमािनू 
ममरारोडिा केिी आहेि. िसेच िासनाकडून अनिूान आणण मनपाकडून ५० कोटीची काम पणूा केिी आहेि 
त्यानांिर १०० कोटी MMRDA कडून कजा घेवनू रस्त्याची काम पणूा केिी. सद्यजस्ििीि चाि ूवषााच्या 
अिासांकल्पाि ऐकून कााँक्रीट रस्त्यासाठी ९० कोटीची िरििू केिी आहे त्याच्यामध्ये ५० कोटीचे टेंडर 
मगीििे आहे आणण त्याच्या ६ िारखेिा तनवविा प्राप्ि होिीि उवाररि िहरािीि जी रस्त्याची कामे आहेि 
त्याचे र्इस्टीमेंट एकत्रत्रि करून महासभेपढेू सािर केिे आहेि आणण ही काम करण्यासाठी प्रिासनामाफा ि 
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आम्ही चार पयााय दििे आहेि. िासनानी २/६/२०२० िा नववन यतुनफायर डी सी आर मांजूर केिे 
त्याच्यामध्ये टी डी आरच्या माध्यमािनू रस्ि े करण्यासाठी स्पष्ट िरििू केिी आहे. जी आपल्याकड े
नव्हिी त्यानसूार जेवढा खचा होणार आहे  िो ठेकेिारािा , ववकासकािा ककां वा जो कोणी करेि त्यािा 
आपल्यािा टी डी आर िेिा येणार नाही. िर आपिे पदहिे प्राधान्य जे आहे ि ेिहराििे प्रमखू  रस्ि ेज े
आहेि ि ेटी डी आरच्या माध्यमािनू करून घेणे त्यासाठी आम्ही नगररचना ववभागाचा  अमभप्राय घेििेिे 
आहे जे रस्ि ेआपल्या स्वि:च्या मािकीचे आहेि ि े रस्ि ेआपल्यािा र्इिराांना िेवनू टी डी आरच्या 
माध्यमािनू करून घेिा येिाि. सगळयाि पदहिे प्राधान्य जे असणार आहे ि े हे रस्ि ेटी डी आरच्या 
माध्यमािनू करून घ्यायचे. िसूरा ववषय आपिा िासनाकड ेरस्िा  आहे १४ वे ववत्ि आयोग आहे ह्याची 
यािी िासनािा पाठविी आहे. आपल्यािा १०० कोटी िासनाकडून अनिूान जरी ममळािे िर जे रस्ि ेटी 
डी आर मधून होणार नाही त्याबद्दि मी बोििो आपण ि े रस्ि े िासनाकडून अनिूानािनू करून घेव ू
िकिो. आपण आिाच एम एम आर डी ए कडून कजा घेििेिे आहे िर ककिी कजा ममळेि ककां वा नाही 
ममळणार त्याप्रमाणे हे प्रकरण प्रिांत्रबिच राहणार आहे त्या अगेस्ट  आपिे मनपाचे १००-१२५ कोटीच े
डडपॉणझट पडून आहेि त्याच्या अगेस्ट कजा घेवनू ही काम करिा येिीि आणण िमु्हािा आश्वस्ि करू 
र्इजच्छिो की महानगरपामिके माफा ि जेवढी िरििू केिी जाईि िवेढीच रस्त्याची काम काढिी जािीि 
िरििू नसिाना कूठिीही काम आपल्या फां डािनू काढिी जाणार नाहीि. जोपयाि कॉक्रीट रस्ि ेहािी घेि 
नाही िोपयाि खड्डमेकू्ि िहर हे करू िकि नाही गेल्या पाच वषााि कॉक्रीटचे रस्ि ेकेिे त्याच्यावर एकही 
खड्डा पडिा नाही िसूरा ववषय आहे रस्त्याची उांची वाढि े 
जुबेर र्इनामिार:- 
 डीपर पॉमिसी. 
दिपक खाांत्रबि:- 
 डीपर पॉमिसी कसे आहे जवे्हा आपल्यािा कजाही ममळि नाही ककां वा आपण काही मसमेंट कां पन्या 
आणणे कॉन्रयाकटर असिाि त्या रस्त्याची काम ेकरून िेिाि. आणण आपल्यािा ६-६ मदहन्यानी ि ेपेमेंट 
करायिा िागि.े म्हणजे बाँक आपल्यािा िोन िेि नाही ककां वा आपल्याकड े पसैा नसिो त्यावेळी डीपर 
मसस्टमने काम करून घेिो. आणण त्याांना आपल्यािा पढूची १० वषा टप्प्या टप्प्याने पसैे द्यायचे असिाि.  
आपण रस्त्याची काम वाट बघि बसिो िर अजून चार वषााने त्याचा खचा िपू्पट, तिप्पट, चारपट होिो 
ककां वा त्यावरचा िरूूस्िीचा  खचा िसेच खड्डयाचा त्रास कायमचा राहिो. ह्याच्यामध्ये बरीच रस्त्याची 
काम राहीिेिी आहेि सिस्याांनी सचुना पण केल्या आपण ह्या सवा रस्त्याचा प्रश्न ममटववण्यासाठी आपण 
यािी दििी आहे महासभेचा जसा तनणाय होईि त्याप्रमाणे करू.  आपण कूठल्याही प्रकारे 
महानगपामिकेवरिी बोजा करून बजेट नसिाांना कूठिीही काम काढणार नाहीि. 
मा. आयकु्ि:- 
 डीपरचा ववषय ह्यापवूी नामिक मनपा, औरांगाबाि, कल्याण अिा वेगवेगळया मनपानी केिेल्या 
आहेि त्याांच्यािी आपण स्टडी करून जे मोस्ट कफजीबि आहे. जे महानगरपामिकेिा आगिाक ष्ष्टया 
कजााि िटूिे जाणार नाही जे ५-७ वषाानी डवे्हिपमेंट होणार आहे ि ेआगामी २-३ वषााि होव ूिकि.े अिा 
वेगवेगळया पयाायाचा अविांब करून सरूूवािीिा टीडीआर चा मोफि पयााय राबवनू त्यानांिर िासनाच े
अनिूान त्यानांिर आपल्याकडची असणारी डडपॉणझट आणण आवश्यक िागिे िर कजा असा त्याचा क्रम 
असल्यामळेू पाटीि साहेबाांनी उल्िेख केल्याप्रमाणे १००० कोटी ऐकायिा छान वाटि ेआपण वेगवेगळया 
उपाययोजना राबवनू जेणेकरून मनपािा कजााि न जािा डवे्हिपमेंट करणे कसे िक्य होईि. िहराि ज े
नेहमी खड्ड े पडिाि हे सवा टाळण्यासाठी िहराचा सवाागगण ववकास करण्यासाठी ही योजना राबवणार 
आहोि. ह्यापवूी ज्या मनपानी योजना राबवल्या त्याचा परेूपरू िाांत्रत्रक अभ्यास करून अांमिबजावणी 
करणार. 
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मनु्ना मस ांह:- 
 मा. महापौर, मा. कममिनर साहेब  आप उस दिन केबीन  रोड पे सव्हे कर रहे िे रेल्वे समाांिर 
नािा जो है वो परूा ओपन है आपने खाांत्रबि साहेब को बोिा िा केबीन रोड पे बहोि िकिीफ  है उपर है 
र्इसके मिए परूा मच्छर केबीन रोड पे आिा है मसमेंट रोड का जो बाि चाि ूिा प्रसाि हॉटेिसे गोडिेव 
नाका उधरस ेफाटक िक वो सब रोड दिखाई नही िे रहे है l  
मा. मा. महापौर :- 
 वो सारे रस्ि ेर्इसमे अॅड नही हूवे अपने अपने वॉडा में जो रस्ि ेबाकी रह गये है और जो आप 
करना चाहि ेहो उनकी यािी बनाके आयकु्ि के पास िो और उसका एक प्रि मझूे िे िो वो यािी उसमे 
अॅड करेंगे और जो भयुारी गटर योजना हूई है l उसको पहिे प्राधान्य िेंगे और जजस वॉडा भयुारी गटर 
योजना नही हूवा है उधर भी भयुारी गटर योजना करके मसमेंट के रस्ि े बनाऐांगे और जजस जगह पे 
भयुारी गटर योजना कर नही सकि ेवो रस्ि ेके बारे में हम सोचेंगे l 
मनु्ना मस ांह :- 
 महापौर मॅडम आप जो बोि रहे वो सही है िेकीन हमारे यहॉ केबीन रोड और बी पी रोडमें  
भयूारी गटर बननेवािा नही है साहबने जवाब िे दिया 
मा. उपमहापौर:- 
 आयकु्ि महोियने जजस िरीकेसे कहॉ िा वहॉ पे मसमेंट रोड बनाने के मिए पाईपिाईन है, गॅस 
िाईन है, टेमिफोन िाईन है, र्इिेक्रीमसटी िाईन है l उसको साईडमे करके उधर बन सकिा है िो िाांत्रत्रक 
बाब चेक करके बािमें वो करके िे सकि ेहै l 
गीिा जैन :- 
 सवााि पदहिे आहे िासनाकडून अनिूान ि ेजर ममळािे िर खूपच छान आहे काहीच प्रश्न नाही. 
एक ककां वा िोन टी डी आर घेवनू िर मिा असे वाटि ेटी डी आरचा पयााय खपू चाांगिा आहे. पण ि े
सगळे ममळून करणार आहेि का ? टी डी आरचा नक्कीच अभ्यास करा. टी डी आरचा ववषय आजच 
आिा नाही. ही योजना आपण पदहिी पण ऑफर केिी  आहे. पण खूप कमी ववकासक ह्यासाठी रेडी 
झािे आहेि. आणण ि ेका रेडी झािे त्याचा नक्कीच अभ्यास करा. त्या माध्यमािनू जास्िीि जास्ि रोड 
कसे बनवायच े ह्यावर जर िक्ष रादहिे िर िहरािा खूप फायिा होणार आहे. कारण ववकासक खपू 
प्रमाणाि आहेि. आणण मिा असे वाटि ेकन्रक्िन र्इांडस्री  र्इज ि िाजेस्ट र्इांडस्री र्इन ममरा भाईिर िर 
ववकासकाि जजिे जजिे त्याचे सांकूि आहे तिि े टीडीआर करून रोड करायिा काही हरकि नसावी. 
आिापयाि १०० कोटीचा एम एम आर डी ए चा रोड बनविा आहे िो त्याच अटीििीप्रमाणे बनविा आहे 
माझा काहीच आरोप नाही. परांि ूआपल्यािा त्या अटीििीवर मसमेंट रोड करणे परवडि नाही कारण 
आणखी त्रबल्डीांग खािी जाि चाििी आहे व जवे्हा आपण मसमेंट रोड कन्सीडर करणार िवे्हा िी केबि 
सेफ राहाव हा एक पॉईन्ट आहे. ि ेमहाग पडणार मी अॅग्री करि.े पण आपण िोकाांना ि:ूखी करून मसमेंट 
रोड करून चािणार नाही हे िवेढेच खरे आहे.  ि ेरोड कसे बनविा येणार त्यासाठी ककिी पसैे िागणार 
ि ेमहत्वाचे आहे. डडफर पॉमिसीचा प्रश्न आहे आपण कजा धेवनू खूप काही करि असिो आिा िर काडा 
मध्ये र्इ एम आय ची फॅिन झािी आहे. पण कूठेिरी त्यािाही मिममटेिन असि ेमिा वाटि ेचाांगिी 
फायनेमियि कां पनी असेन त्याच्याकडून आपिे चार वषााचे ककां वा पाच वषााच ेररयि अभ्यास करून कारण 
ि ेफूकट िेि नाही. त्याच्यावर व्याज द्यायिाच िागि ेम्हणजे िमु्ही बाँकेिा व्याज द्या ककां वा एखाद्या 
कॉन्रयाक्टरिा व्याज द्या पण आपल्याच तिजोरीमधनू जाणार आहे. ि ेककिी प्रमाणाि डडफर असायिा 
पादहजे हे मिममट आपण डडफरसाठी करायचे नाही हे पदहिेच ठरवावे िागेि कारण डडफरची मिममट जर 
क्रॉस केिी आणण खूप कजा झािे िर आपल्यािा त्याांना द्यायचचे आहे आणण द्यावेच िागेि मग आपिी 
िसूरी काम िाांबणार  िर त्याचाही एक आराखडा ियार करावा िागेि की आपण एवढे पसेै ककां वा रस्ि े
आपण डडफरमध्ये घेव ूिकिो त्यापेक्षा जास्ि घेवनू आपल्यािा िसूरी काम िाांबवनू पण चािणार नाही हे 
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सवा पॉईन्ट िक्षाि घेवनू जी पॉमिसी ठरवायची आहे िी ठरवा टीडी आर मध्ये काय कमी काय त्रटूी 
राहीिी आहे रेट कमी आहे का ककां वा िसूरी काही त्रटूी राहीिी आहे का ?  टी डी आर भरायिा ववकासक 
पढेू का येि नाही हयाचा अभ्यास करून ज्याांना सोयी असेि सोयी म्हणजे असे नाही की आपिे नकूसान 
करून घ्यावे पण जर काही त्रटूी राहीिी असेि आणण ववकासकाांना नकूसान होि असेि म्हणून ि े येि 
नसेि िर त्या त्रटूी िरू करून जास्िीच जास्ि टी डी आरच्या माध्यमािनू त्रटूी िरू करावी अिी माझी 
ववनांिी राहणार आपण एक कच्चा पक्का आराखडा ियार करून डडफरमध्ये जाव ूिकिो आणण एवढे कजा 
घेव ूिकिो ि ेजर आमच्या समोर आणिे िर आम्हािा तनणाय घ्यायिा  चाांगिे  जाईि . 
मा. महापौर:- 
 जैन मॅडमच्या सचुना ववचाराि घेण्याि याव्या. हा ववषय मांजूर करून प्रिासनाने पढूीि कारवाई 
करावी. ठराव सवाानमूि ेमांजूर. 
प्रकरण क्र. 47 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि मसमेंट कााँकक्रट रस्िे ियार करणे प्रकल्पास आगिाक व 
प्रिासकीय मान्यिा िेणेबाबि. 
ठराव क्र. 44 :-  

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका कायाक्षते्राि डाांबराचे रस्ि े असनू िहराच्या तिन्ही बाजूस खाडी 
असल्याने पावसाि भरिीच्या वेळी रस्त्यावर पाणी साचून रस्त्यावर खड्ड े पडि असिाि. त्याचप्रमाणे 
ववववध सेवावादहन्या, जिवादहन्याांसाठी वारांवार रस्ि ेखोिण्याि येि असल्याने व वारांवार िरुुस्िी कामामळेु 
रस्ि ेकमकुवि होऊन सदु्धा खड्ड े पडिाि. िहरािीि रस्ि े वाहिकुीस व रहिारीस दटकाऊ राहण्यासाठी 
कााँक्रीटचे रस्ि ेियार करणे आवश्यक आहे. सद्यजस्ििीि सिर रस्ि े मसमेंट कााँक्रीटचे केिे नाहीि िर 
भववष्याि सिर रस्ि ेियार करण्यासाठी काही पटीने ककांमि वाढणार आहे. यासाठी िहरािीि रस्ि ेदटकाऊ 
होण्यासाठी कााँक्रीट रस्त्याची कामे मांजूर करुन हािी घेणे आवश्यक आहे. सिर रस्ि ेियार करण्यासाठी 
सोबि जोडिेल्या यािीनसुार प्राधान्यक्रम ठरवनू िेण्याि येि आहे. सिर यािीिीि प्राधान्यक्रमानसुार 
खािीि धोरणाचा अविांब करुन सिर कामे ठरवविेल्या प्राधान्यक्रमानसुारच करण्याि यावीि.   
1) सिर कामापकैी प्राधान्यक्रमानसुार ववकास हक्क प्रमाणपत्राच्या मोबिल्याि कामे करण्याची प्रकक्रया 

करावी. 
2) सिर कामापकैी प्राधान्यक्रमानसुार िासनाकडून अनिुानाची मागणी करावी. 
3) सिर कामाकरीिा मनपाकडीि असिेल्या अनामि रक्कमामधून कजा घेऊन कामे करण्याि यावीि. 
4) वरीि धोरणानसुार प्राधान्यक्रमानसुार कामाांची अांमिबजावणी होि नसल्यास सिर कामाांसाठी 

खाजगी, िासकीय ववजत्िय सांस्िा कडून कजा घेऊन कामे करावीि. िसेच डीफर मसस्टीमने तनधी 
उपिब्ध करुन घेऊन काम े करण्याि यावीि. सिर कजा तनधी घेण्यासाठी िासनाकडून महाराष्र 
महानगरपामिका अगधतनयम किम 109 नसुार मान्यिा िेण्याि येि आहे. 

5) कजा तनधी व डीफर मसस्टीमने उपिब्ध तनधीचा परिफेड कािावधी 10 वषााचा ठेवण्याि यावा. 
6) ज्या रस्त्याांवर मितनस्सारण वाहीन्याची (भयुारी गटार योजना) कामे झािेिी नाहीि. त्या रस्त्याांची 

कामे घेण्याि येऊ नयेि. सिर मितनस्सारण वाहीन्याची कामे झाल्यावरच सिर रस्ि ेमसमेंट कााँक्रीट 
करण्याचे काम घ्यावे. 

आयकु्ि, ममरा भाईंिर महानगरपामिका याांनी मसमेंट कााँक्रीट रस्त्याच्या कामाांची प्राधान्यक्रमानसुार 
वरीिप्रमाणे अ.क्र. 1 ि े4 मध्ये नमिू धोरणानसुार आवश्यक कायावाही सरुु करावी, ििापी अ.क्र. 1 ि े4 
मधीि कोणत्याही धोरणानसुार प्रिमि: प्राधान्यक्रमानसुारच कामे सरुु होिीि याची िक्षिा घेण्याि यावी. 
या अटीवर सिर यािीिीि कामाांच्या अांिाजपत्रकाांना प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा िेण्याि येि आहे. 
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ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि मसमेंट कॉक्रीट रस्ि ेियार करणे कामाांची प्राधान्यक्रमानसुार यािी. 
अ.क्र कामाचे नाव  अांिाजजि खचा 

1.  ममरारोड (पवूा) जक्वन्स पाका  रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  7.10 कोटी 
2.  भाईंिर (पवूा) आर.एन.पी. पाका  राजमि चेम्बसा ि ेकोळीनगर पयिंचा रस्िा मसमेंट 

कााँक्रीट करणे. 
3.69 कोटी 

3.  ममरारोड (पवूा) मसनेमॅक्स ि ेरामिेव पाका  पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.97 कोटी 
4.  भाईंिर (प.) पोिीस स्टेिन ि ेसभुाषचांद्र बोस मिैान पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 14.07 कोटी 
5.  ममरारोड (पवूा) भक्िी वेिाांि हॉजस्पटि ि ेडले्टा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 15.14 कोटी 
6.  जरी मरी ििाव ि ेअग्रवाि ग्रीन जव्हिेज पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 13.39 कोटी 
7.  ममरारोड (पवूा) आर.एन.ए. वववा ि ेआरक्षण क्र.318 व रामिेव प्िाझा ि ेवेस्टना हॉटेि 

रोड पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  
7.86 कोटी 

8.  ममरारोड (पवूा) ऑरेंज हॉजस्पटि ि ेआरक्षण क्र.235 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.71 कोटी 
9.  ममरारोड (पवूा) आरक्षण क्र.231 ि ेिगुाा रेमसडने्सी पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.78 कोटी 
10.  ममरारोड (पवूा) ओस्िवाि ॲव्हेन्य ुि ेपाका  व्हय ुहॉटेि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  6.95 कोटी 
11.  भाईंिर (प.) रेल्वे स्टेिन सब-वे ि ेबािाजी नगर (रेल्व ेसमाांिर रस्िा) पयिं रस्िा 

कााँक्रीटीकरण करणे. 
4.48 कोटी 

12.  भाईंिर (प.) मॅक्सेस चौकी कॉनार ि ेडी-माटा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 4.42 कोटी 
13.  भाईंिर (प.) अदहांसा चौक ि ेआकाि गांगा त्रबल्डीांग पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.59 कोटी 

 
14.  ममरारोड (पवूा) 711 हॉजस्पटि ि ेवी पॉवर जीम पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 14.90 कोटी 
15.  भाईंिर (प.) मॅक्सेस मॉि पोमिस चौकी ि ेनगरभवन पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट 

करणे. 
6.40 कोटी 

16.  ममरारोड (पवूा) पांजाब फाऊां ड्री ि ेववनय नगर पयिं व पढेु जे.पी. र्इन्फ्रापयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

14.32 कोटी 

17.  ममरारोड (पवूा) ओम िाांिी चौक ि ेप्िेझांट पाका  पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 12.85 कोटी 
18.  रा.म.क्र.08 जनिा नगर तनिकमि नाका ि ेमनािी जव्हिेज ि ेग्रीन जव्हिेज पयिंचा 

रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 
16.91 कोटी 

19.  ममरारोड (पवूा) हटकेि ि ेघोडबांिर (ररमसजव्हांग स्टेिन) पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 12.02 कोटी 
20.  ममरारोड (पवूा) भवानी मेडडकि ि ेआरक्षण 261, सरिार पटेि िाळेपयिं/ टाऊन पाका  

पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 
13.23 कोटी 

21.  भाईिर (पवूा) ओस्िवाि ऑनेट ि ेश्वेिा पाका  रोड पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 13.96 कोटी 
22.  ममरारोड (पवूा) सांघवी नगर ि ेववजय पाका  ि ेजप्िझांट पाका  पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे.   
6.67 कोटी 

23.  ममरारोड (पवूा) कनककया प्रिमेि हाईटस ि ेओस्िवाि ऑगचाड रस्िा कााँक्रीटीकरण 
करणे.   

4.03 कोटी 

24.  भाईंिर (पवूा) जैसिपाका  पाण्याची टाकी ि ेजैसिपाका  चौपाटीकड ेजाणारा रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे.  

4.95 कोटी 

25.  भाईंिर (पवूा) गोपीनाि मुांड ेकक्रडा सांकुि ि ेगॅस गोडाऊनकड ेजाणारा रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

4.79 कोटी 
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26.  ममरारोड (पवूा) एस.के. स्टोन ि ेममरा रोड स्टेिन पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 38.76 कोटी 
27.  भाईंिर (प.) उड्डाणपिु समाांिर रस्िा आय.डी.बी.आय बाँक ि ेमॅक्सेस पोिीस चौकी व 

पढेु टेंबा हॉस्पीटि पयिं कॉक्रीटीकरण करणे. 
19.32 कोटी 

28.  ममरारोड (पवुा) कनककया रस्िा ि ेसेंट िॉम िाळेपयिं कााँक्रीटीकरण करणे 51.14 कोटी 
29.  ममरारोड (पवुा) टाटा र्इांडडकॉम ि ेरामिेव पाका  व पढेु 30 मीटर कोस्टि रोडिा जोडणारा 

रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 
37.03 कोटी 

30.  रा.म.क्र.8 ममरागाांव रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 8.99 कोटी 
31.  ममरारोड (पवुा) सांघवीनगर ि ेअांबर प्िाझा हॉि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 12.34 कोटी 
32.  ममरारोड (पवूा) उमाकाांि ममश्रा चौक ि ेमस ांगापरू प्िाझा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे. 
6.82 कोटी 

33.  ममरारोड (पवूा) टाऊन पाका  ि ेएन. एच. स्कूि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 12.68 कोटी 
34.  ममरारोड (पवूा) एस.के. स्टोन ि ेमेरी गोल्ड पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 9.68 कोटी 
35.  ममरारोड (पवूा) हटकेि जांक्िन ि ेवेस्टना हॉटेि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 16.83 कोटी 
36.  ममरारोड (पवूा) पनुम गाडान ि ेहटकेि रोड पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे.  25.38 कोटी 
37.  ममरारोड (पवूा) हैिरी चौक ि ेरसाझ पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 9.94 कोटी 
38.  ममरारोड (पवूा) पय्याड ेहॉटेि ि ेआरक्षण क्र.170 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 4.93 कोटी 
39.  ममरारोड (पवूा) प्िेझांट पाका  रोड ममरागाव ि ेराष्रीय महामागा क्र.8 पयिं रस्िा 

कााँक्रीटीकरण करणे.  
27.97 कोटी 

40.  ममरारोड (पवूा) िाांिी पाका  एसबीआय बाँक ि ेडॉन बॉस्को िाळा पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

9.82 कोटी 

41.  ममरारोड स्टेिन ि ेजॉगसा पाका  ि ेआरक्षण क्र.196 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 24.65 कोटी 
42.  भाईिर (पवूा) गोल्डन नेस्ट सका ि ि ेसाईबाबा मांदिर ि ेनवघर हनमुान मांदिर (फाटक 

रोड) पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 
23.47 कोटी 

43.  ममरारोड (पवूा) आरक्षण नां.230 ि ेगोल्डन नेस्ट स्कुि पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.   4.11 कोटी 
44.  भाईिर (पवुा) जय अांबे रोड (राम नगर ि ेिीवश्रद्धा कॉम्प्िेक्स) पयिं रस्िा 

कााँक्रीटीकरण करणे. 
6.94 कोटी 

45.  रा.म.क्र.08 िवेि ि ेखोडडयार नगर स्मिानभमूी पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. 19.24 कोटी 
46.  ममरारोड (पवूा) र्इांद्रिोक फेस 6,राज वभैव ि ेस्टार अपाटामेंट पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे.   
4.51 कोटी 

47.  ममरारोड (पवूा) र्इांद्रिोक फेस 6, मिुरा र्इन्किेव ि े30 मी. डी.पी. रोड पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे.   

4.28 कोटी 

48.  भाईंिर (प.) अमिृवाणी सत्सांग रोड (स्िातनक सांस्िा कर कायाािया समोरीि 
रस्िा)कााँक्रीटीकरण करणे. 

12.07 कोटी 

49.  भाईंिर (पवूा) दिपक हॉजस्पटि रोड, राज र्इन्क्िेव ि ेराम वादटका पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

17.11 कोटी 

50.  ममरारोड (पवूा) र्इांद्रिोक आर.बी.के. ग्िोबि स्कुि ि ेसाई आकृिी आणण वडूिाँड हॉटेि 
ि ेआरक्षण क्र.251 पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 

8.48 कोटी 

51.  भाईंिर (पवूा) मणसा कॉनार रामिेव वडूस पयिंचा रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 5.64 कोटी 
52.  भाईंिर (पवूा) िपोवन स्कूि ि ेप्रमोि महाजन हॉि ि ेआरक्षण क्र.221 पयिं रस्िा 8.72 कोटी 
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कााँक्रीटीकरण करणे. 
53.  भाईंिर (पवूा) आर.एन.पी. पाका  जय गणेि ि ेराजपिु पॅिेस र्इमारि पयिंचा रस्िा 

मसमेंट कााँक्रीट करणे. 
14.87 कोटी 

54.  भाईंिर (पवूा) राहुि पाका , ओस्िवाि ििान ि ेरजनी पाका  पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 
करणे.  

6.87 कोटी 

55.  भाईंिर (पवूा) जैसिपाका  रेल्वे समाांिर रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 6.32 कोटी 
56.  भाईंिर (पवूा) आरक्षण क्र.226 येिीि रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 2.79 कोटी 
57.  भाईंिर (पवूा) नवघर िाळेमागनू ि ेमिविक्िी नगरकड ेजाणारा रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे. 
5.98 कोटी 

58.  घोडबांिर रस्िा कॉ ांक्रीटीकरण करणे. (पाटा) 42.65 कोटी 
59.  ममरारोड (पवूा) हटकेि उियोग नगर मधीि सािासर र्इमारि ि ेिाांिी ववद्यानगरी 

पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  
14.21 कोटी 

60.  भाईंिर (पवुा) ज्योिी पाका  ि ेचाळघर पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.  18.74 कोटी 
61.  छत्रपिी मिवाजी महाराज रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 142.35 कोटी 
62.  ममरारोड (पवुा) प्िेझांट पाका  ि ेजुना ऑक्राय नाका पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 18.13 कोटी 
63.  ममरारोड जैन मांदिर सराय ूमािा चौक ि ेमिििनगर िाळा पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 

करणे. 
11.70 कोटी 

64.  ममरारोड (पवुा) भारिी पाका  ि ेएव्हरिाईन प्रभाग कायाािय क्र.05 ि ेवोकाडा हॉस्पीटि 
पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 

21.85 कोटी 

65.  ममरारोड (पवुा) आय.सी.आय.सी.आय. बाँक ि ेनवयवुन ि ेसषृ्टी त्रब्रज पयिं रस्िा 
कााँक्रीटीकरण करणे. 

15.44 कोटी 

66.  ममरारोड (पवुा) आय.सी.आय.सी.आय. बाँक चौक ि ेिाांिी गाडान ि ेसािकरी ििाव 
पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 

15.82 कोटी 

67.  भाईंिर (प.) मॅक्सेस मॉि कॉनार ि ेसभुाषचांद्र बोस मिैान पयिं रस्िा कााँक्रीटीकरण 
करणे. 

51.42 कोटी 

68.  भाईंिर (प.) महेश्वरी भवन ि ेव्यांकटेि हाईट रेल्वे समाांिर रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 15.24 कोटी 
69.  जैसि पाका  मधीि अांिगाि रस्ि ेकााँक्रीटीकरण करणे. 21.98 कोटी 
70.  कािीगाांव मनपा मराठी िाळे समोरीि रस्िा वेस्टन हॉटेि रस्त्यास जोडणाऱया 

रस्त्यापयिं कााँक्रीटीकरण करणे. 
5.98 कोटी 

71.  भाईंिर (प.) ििाना हाईटस ि ेवभैव होरीझन पयिं रस्िा व गटार बाांधणे. 8.63 कोटी 
72.  ममरारोड (पवुा) मिििनगर येिे 1) सन्मान हॉटेि ि ेममिा स्वीटस 2) एस.बी.आय. 

बॅक ि ेअिप सोसायटी 3) िािा मिििनाि उद्यान ि ेमििि ककरण सी वव ांग 4) 
एमिगांड फतनाचर ि ेगणेि मांदिर नाल्यापयिं चे रस्ि ेकॉक्रीटीकरण करणे. 

11.98 कोटी 

73.  भाईंिर (प.) जनािान रकवी रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे.   11.08 कोटी 
74.  भाईंिर (प.) स्टेिन छत्रपिी मिवाजी महाराज मागा कााँक्रीटीकरण करणे. 31.64 कोटी 
75.  रा.म.क्र.8 अजजि पॅिेस ि ेसषृ्टी रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 31.36 कोटी 
76.  ममरागाांव दहरि अपाटामेंट ि ेसम्राट हॉटेि रस्िा कााँक्रीटीकरण करणे. 24.07 कोटी 

सचुक :- श्री. प्रिाांि िळवी  अनमुोिन :-  श्री. राकेि िाह 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 
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सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव:- 
 प्रकरण क्र. ४८, प्रभाग क्र.१२ मधीि आरक्षण क्र. २४६ मध्ये सैतनक व जेष्ठ नागरीकाांकरीिा ववरांगुळा 
कें द्र व MPSC / UDIC ववद्याथ्यांच्या प्रमिक्षणा करीिा र्इमारि ियार करणे व पायाभूि सुववधा पुरववणे 
कामाच्या खचाास प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा िेणे.  
डड ांपि मेहिा:- 

प्रशासनाने सादर केलेल्या गोषवाऱ्यानसुार आरक्षण क्र.246 मध्ये सदर सवुवधा न उभारता 
आरक्षण क्र.241 मध्ये आप्पासाहेब धमााधधकारी हॉल येथील दसुऱ्या मजल्यावर सदर सवुवधा तयार करावी 
तसेच आरक्षण क्र.318 या जागेत प्रशासनाने अधं ववद्यार्थयाांच्या शकै्षणणक सवुवधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी रु.7,71,26,863/- एवढा खचा अपेक्षक्षत असनू उपमहापौर ननधीतनु सदर कामांसाठी 2.25 
कोटींचा खचा करावा व उवाररत खचा पढुील वषााच्या अथासकंल्पातील मनपा ननधीतनु करण्यासाठी तरतदु 
करुन करण्यात यावी. सदर कामांच्या अदंाजपत्रकास व ननववदा मागववण्यास ही मा. महासभा आधथाक व 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  
प्रिाांि िळवी:- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
मा. महापौर:- 
 ठराव मांजूर करण्याि येि आहे.  
प्रकरण क्र. 48 :- 
 प्रभाग क्र.१२ मधीि आरक्षण क्र. २४६ मध्ये सैतनक व जेष्ठ नागरीकाांकरीिा ववरांगुळा कें द्र व MPSC 
/ UDIC ववद्याथ्यांच्या प्रमिक्षणा करीिा र्इमारि ियार करणे व पायाभूि सुववधा पुरववणे कामाच्या खचाास 
प्रिासकीय व आगिाक मान्यिा िेणे. 
ठराव क्र. 45 :- 

प्रशासनाने सादर केलेल्या गोषवाऱ्यानसुार आरक्षण क्र.246 मध्ये सदर सवुवधा न उभारता 
आरक्षण क्र.241 मध्ये आप्पासाहेब धमााधधकारी हॉल येथील दसुऱ्या मजल्यावर सदर सवुवधा तयार करावी 
तसेच आरक्षण क्र.318 या जागेत प्रशासनाने अधं ववद्यार्थयाांच्या शकै्षणणक सवुवधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी रु.7,71,26,863/- एवढा खचा अपेक्षक्षत असनू उपमहापौर ननधीतनु सदर कामांसाठी 2.25 
कोटींचा खचा करावा व उवाररत खचा पढुील वषााच्या अथासकंल्पातील मनपा ननधीतनु करण्यासाठी तरतदु 
करुन करण्यात यावी. सदर कामांच्या अदंाजपत्रकास व ननववदा मागववण्यास ही मा. महासभा आधथाक व 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  

सचुक :- श्रीम. डडम्पि मेहिा  अनमुोिन :-  श्री. प्रिाांि िळवी 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव:- 
 प्रकरण क्र. ४९, ममरा भाईंिर महानगरपामिकेमध्ये मािमत्िा अनामि रक्कम बाबि ववचार ववनीमय 
करणे.  
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जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर मॅडम, मा. आयकु्ि साहेब आपल्याकड े ही जी जागा िाब्याि आिी आहे १७८९३ 
चौरस ममटर एकून क्षेत्रफळ २०००० चौरस ममटर आहे िर बाांधकाम जे आहे ि ेकिावर गहृीि धराि. 
मा. उपमहापौर:- 
 पहिे एक काम करने की बाि हूई िी उसके बाि उसको चेंज ककया गया धमाागधकारी जो हॉि है 
उसपे खचाा कम आयेगा और िो चीज चेंजेस करके मिए गए जो प्रोजेक्ट िा वो िरूू िा और िसूरा ववषय 
ववरांगळूा कें द्र उसको साि में करि ेहूए पिा चिा की ववरांगळूा कें द्र जािा है और एक जरूरी बाि िी की 
हमारे ममरा भाईिर िहर में जो ब्िाईड िोग रहि ेहै और जो परूी िरह से िेख नही पाि ेहै उनका ववषय 
िेि ेहूए और वो त्रबल्डीांग न बाांधि ेहूए वो त्रबल्डीांग बाांधने में जािा खचाा आिा है…… 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आगिाक मांजूरी ककिने की िे रहे है l 
मा. उपमहापौर:- 
 पहिे टप्पे मे सव्वा िो। 
जुबेर र्इनामिार:- 
 टोटि खचाा ककिना है। 
मा. उपमहापौर:- 
 टोटि खचाा िकरीबन ७ ककया है। 
जुबेर र्इनामिार :- 
 अभी भी ७ कोटी रुपया खचाा है। 
मा. उपमा. महापौर :- 
 पहले खाली यह बबल््ींग के  अदंर ववरंगळूा कें द्र था इसमे ववरंगळूा कें द्र में खचाा नही है  इसललए 
वो ववरंगळूा कें द्र हटाके उधर ब्लाईं् स्कूल जो स्टाटीग में लोगेो के स्ट्ीज के ललए है आप मानो या ना 
मानो हमारी १५ लाख आबादी मे १५०० बच्चे एैसे है जो ब्लाईं् है और में सभी सदस्यो को यह बताना 
चाह ूगा की हमारे १५ लाख आबादी में ४०,००० बच्च े१० वी पास होके आये है और १५ वी तक २५००० 
बच्चे पास हूए है उसमें से १०,०००० बच्चे अ ्व्होकेट, ्ॉक्टर, इंजजननयर के ललए जात े है l और लमरा 
भाईदरसे य ूपी एस सी और एम पी एस सी के ललए ३५००० बच्चे है जो मुबंई में क्लासेस न  होने के 
कारण वो नेरूल में जात ेहै में सभी सदस्यों को कहना चाह ूगा की उस ववकास के दौर दौर में उन धचजो 
के ललए अगर कोई आय एस ऑफिसर, आय पी एस ऑफिसर बनता है तो हमारे शहर के ललए गौरव की 
बात होगी तो हम गौरव की बात करत ेहै l 
जुबेर इनामदार:- 
 धमााधधकारी इमारत आहे त्याच्यावरच वाढीव बांधकाम करून नतथे ववरंगळूा कें द्र कमी करून  एम 
पी एस सी, य ूपी एस सी मलूांसाठी करायचे आहे बरोबर आहे का ? 
मा. उपमहापौर:- 
 हा बरोबर आहे. पहिे उपर जगह मिया िा जहॉपर र्इमारि बाांधना है l 
जुबेर र्इनामिार:- 
 वो कॅन्सि हो गया धमाागधकारी के उपर आप ककिने की मान्यिा िे रहे है l 
मा. उपमा. महापौर :- 
 उसके अांिर आप को गोषवारा दिया गया उसमे सव्वा िो के आसपास िा और िसूरा पाच करोड 
के आसपास िा वो चेंज करके पहिे टप्पे मे सव्वा िो करोड हम िे रहे है  अभी हम र्इमारि खडी नही 
कर रहे है उसमे जो पहिे र्इमारि है उसमे हम कर रहे है एम पी एस सी य ूपी एस सी के मिए सब 
चीजो की जरूरि रहिी है जैसे ककिाब होगे ऑनिाईन ककिाब होंगे पॅ्रक्टेकिी हाडा कॉपी होगे स्टडीज के 
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मिए िायब्ररी क्िास रूम क्िासेस वो सब िे रहे है l खािी स्रक्चर नही बना रहे है  उसके साि हम 
र्इन्फ्रा भी िे रहे है l  
जुबेर र्इनामिार:- 
 िांकरनारायण कॉिेजमध्ये वविषे क्िास चे आयोजन केिे होि ेत्या एम. पी. एस. सी, य ूपी एस 
सी ववद्याथ्याासाठी त्याांना त्याचा प्रतिसाि ममळािा नाही. म्हणून करायच्या आधी प्रिासनाने गाांमभायाने 
चाचपणी करावी. सव्हेक्षण करावे त्याच्यानांिर असे खचा हािामध्ये घ्यावे. पामिकेचा तनधी खचा करून 
र्इमारिी बनविो आणण त्याचा नांिर काही उपयोग होि नाही हा अयोग्य ववषय ठरेि िमुचा ववषय चाांगिा 
आहे िहरासाठी चाांगिी  भमुमका घ्यायचा िमु्ही प्रयत्न करिा परांि ूह्याच्यामध्ये ककिी यि ममळेि मी 
िमुच्या ववषयावर ववरोध करि नाही परांि ूह्याच्यावर बारकाईने अभ्यास करावा. 
तनिा सोंस:- 
 आरक्षण क्र. २४६ में यह प्रस्िाव दिया गया २४६ का बहोि सांघषा के बाि जनिा को हक्क ममिा 
है l उस २४६ में मदहिा बािकल्याण और बच्चो का सांक्षम स्कूि का ठराव महासभामें पाररि ककया गया 
िा िो हम प्रिासन से जानना चाहि ेहै की २४६ में वो िोनो प्रोजेक्ट का क्या हूवा l आप िोगोने जो 
ठराव रखा है और उपमहापौर ने बिाया यह बहोि अच्छा र्इनेमिटीव्ह है िेकीन हमने जो प्रस्िाव रखा िा 
हमारी नगररचना से बाि हूई िब पिा चिा की उसमे एक्स्रा एफ एस आय नही ममि सकिा जजस 
प्रकार हमने २४६ में प्रस्िाव रखा उसमें कूछ भी नही हूवा िेकीन उसका प्रचार ऐसे हूवा की हम ककसीके 
भावनाओ के साि खेिे ओरै उनकी अपेक्षाओ को जगाकर परूी ना कर सके l एक्स्रा एफ एस आय िा 
उसमें र्इमारि नही बन सकिी िो ककस आधार पर हम सोच रहे है की  और यह होगा उसका प्रिासन 
खुिासा करे l 
मा. मा. महापौर :- 
 आपकी बाि समझ म ेआ गई है आपने जैसे कहॉ वसै ेककसी के साि अन्याय नही होगा ककसीके 
भावनाओ के साि नही खिेेंगे उसके उपर प्रिासन ध्यान िेंग ेअच्छे काम के मिए तनधी दिया है और में 
चाहिी हूॅ यहॉ पे जो ठराव पाररि ककया है उसको मांजूरी िेि ेहै िाकक ममरा भाईिर में अच्छा काम होना 
चादहए l 
तनिा सोंस :- 
 पॅ्रक्टीकिी होना चादहए l 
मा. महापौर:- 
 आपका जो पॅ्राब्िेम उसके उपर प्रिासन ध्यान िेंगे l 
तनिा सोंस :- 
 उसके उपर कममिनर का खुिासा चादहए l 
मा. महापौर:- 
 कममिनर बहोि सारे ववषय पें खूिासा करने वािे है मदहिा बािकियाण भवन बहोि ही जरूरी 
है त्याच्यासाठी जे आरक्षण ठेविे आहे त्याबाबि आयकु्ि ्महोिय आपल्यािा ख्रिुासा िेिीि. 
स्नेहा पाांड:े- 
 महापौर मॅडम मिा ४७ ववषयावर बोिायचे आहे. 
मा. महापौर:- 
  ४९ चा ववषय आपण महासभेि घेिो. आिा आपण “ज” चा प्रस्िाव घेिो. 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. ५०, सन्मा. सिस्य श्री. दिनेि िेजराज जनै याांचा दिनाांक 27/08/2021 रोजीच्या पत्रान्वये 
दििेिा प्रस्िाव. -- पयुाषण महापवा कािावधीि िासन तनयमाप्रमाणे कत्ििखारे, मास मटण ववक्री बांि 
ठेवणेबाबि. 
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दिनेि जैन:- 
 महापौर मॅडम ममरा भाईिर में सभी धमेाा के िोग पे्रम से रहि ेहै र्इसी िरह जनै समाज के िो 
िाख आबािी ममरा भाईिरमें रहिी है जैन समाज का पयूाषण पवा बहोि ही बडा पवा होिा है जो हम िाांिी 
और अांदहसा पे्रमी रस्ि ेपे चिि ेहूए जीओ और जीने िो र्इस दहसाब से मनाि ेहै  सभी जािी का सहयोग 
ममििा है र्इसमिए में धन्यवाि करिा हूॅ िेकीन ममरा भाईिर के अांिर जैन पयुाषण पवा में माांस मटन की 
दहांसा ना हो र्इसमे िासन तनणाय भी है र्इसका पािन करने का किाव्य है िेकीन हर साि तिन दिन 
वहॉकी िकूाने चाि ूरहिी है प्रिासन को हमारे समाज के प्रति उनको जाके ररक्वेस्ट करना है िकीन 
महापौर मॅडम सभागहृ से ववनांिी है| की कमसे कम िीन दिन जो िासन तनणाय मिया है उसका अपनी 
मनपाकी िरफसे एकर्इम  कडकेोर पािन करके सभी माांस की िकूाने बांि कक जाये|  मॅडम मेरी भावना 
और हमारी समाज की भावना आठ दिन िक बांि रखो ऐसी है िेकीन मझूे पिा ऐसे होने नही दिया 
जायेगा र्इसके मिये मनेै यह िासन तनणाय के दहसाब से िाया है अगर सभी सभागहृ की र्इच्छा हो िो 
आठ दिन आप बांि रखेंगे िो में आप सबको क्षमायाचना करूां गा और आप सबकी िरफिारी करूां गा में 
सबसे सहयोग की आिा करिा हूॅ २०१५ मे यह ठराव पाररि ककया िा वो आठ दिन बांि रखने के मिए 
ककया िा उस टाईम हमारी महापौर मा. गगिा जैन जो अभी आमिार है वो मांत्राियसे आठ दिन बांि 
करके िा रहे है िो में उनका भी धन्यवाि करूां गा| नही िो कमसे कम िीन दिन जो िासन तनणाय है 
उस महापौर मॅडम उसका पािन होना चादहए और हमारे जैन समाज के साधूसांि जािा सांख्या मे 
उपजस्िि रहि ेहै र्इसकी अांमिबजावणी होनी चादहए और में गगिा जैनसे भी जो हमारी आमिार है उनस े
भी तनवेिन करूां गा की उन्होने महापौर रहि ेहूऐ आठ दिन का प्रस्िाव रखा िा िो अभी वो आमिार है 
िो वो जरूर वहॉ स ेआठ दिन बांि करने का प्रयास करे| 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िासन तनणाय के दहसाब से बांि रहे्रगा|  
हसमखू गेहिोि:- 
 सभापिी महोियने पहिे ववनांिी ककया है की जो िासन तनणाय के दहसाब से हो िेकीन साि साि 
िोकप्रतितनधी की एैसी र्इच्छा है की अगर बढा के ि ेसकि ेहो िो सहकाया के ममिे वो माांग दिनेिजी ने 
कक मैं भी दिनेिजी के समिान में हूॅ अगर ऐसा होिा है प्रिासन और बाकी िोकप्रतितनधी को साईड में 
करि ेहै और दिन बढाने के मिए अच्छा होगा| 
दिनेि जैन:- 
 अभी जो आमिार है वो उस टाईम महापौर िी और आठ दिन का सहयोग दिया िा| 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आरोग्य ववभागाने मादहिी द्यावी सवोच्च न्यायाियाच ेकाही आिेि आिा आहे का की एक दिवस 
ही बांि ठेवायचा नाही. 
डडम् पि मेहिा:- 
 दिनेि जैनच्या ववषयािा माझे अनमुोिन आहे. 
मा. महापौर:- 
 महाराष्र िासनाच्या आिेिानसूार प्रिासनाने कारवाई करावी. 
मा. उपमहापौर:- 
 महापौर मॅडम दिनेिजीने िचे साांगगििे जो महाराष्र िासन का ऑडार है वो मानना है िेकीन 
उन्होने कहॉ िोकप्रतितनधी साि िेि ेहै िो िीन दिन से बढा के आठ दिन होिा है २०१५ में ऐसा ककया 
गया िा अगर र्इस बार भी होिा है िो उसका स्वागि ककया जािा है | 
प्रिाांि िळवी:- 
 महापौर मॅडम दिनेिजीने जो प्रस्िाव ठेविा आहे त्याच्या मिािी मी सहमि आहे. 
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मा. महापौर:- 
 ववषयपत्रत्रकेवरचे सवा ववषय झािे आहेि परांि ू सकाळच्या ववषयावर सभागहृानी ज्या भावना 
व्यक्ि केल्या त्याांनी आपआपल्या िक्रारी ह्या दठकाणी माांडल्या आहेि त्याबाबि आयकु्ि खूिासा िेणार 
आहेि. 
मा. आयकु्ि:- 
 सवा पक्षीय सिस्याांनी सवा सन्मा. पिागधकारी िीन ववषयावर आपिी माांडिी होिी अतिक्रमण, 
फेरीवािा आणण वेिरिडे सन्मा. महापौरानी आिेि दििे आहेि की अगोिरच्या ववषयाची अांमिबजावणी 
करावी ह्यापवूी िेखीि दििेल्या ठरावाप्रमाणे कारवाई करण्याि येि होिी त्याच्याि ओ सी नसि,े पेपर 
उपिब्ध नसिाि कारण त्रबल्डीांग ग्रामपांचायि काळािल्या आहेि िसे महत्वाच ेबिि आहेि ि ेनक्कीच 
ववचाराि घेण्याि येिीि आणण वेिरिडेमध्ये स्टॅत्रबिीटी आणण स्रक्चर ऑडडट महत्वाचे आहे. अचानक 
वािळ आिा िर आपण जो वर पत्र्याचा िडे बनविो त्यामळेू त्रबल्डीांग डॅमेज होव ूनये आणण जजवविािा 
धोका होव ू नये असा प्रिासनाचे उद्दिे आहे प्रिासन म्हणजे जनिचे्या ववरोधाि नाही काही गोष्टीि 
आपल्या सवा भावनाचा नक्कीच जस्वकार केिेिा आहे त्यावर आत्मगचांिन करून फार जबाबिारीने बोिि 
आहे परांि ूप्रिासनाचा अांतिम हेि ूहा सन्मा  नगरसेवकाांनी जनिसेाठी जे साांगगििे ि ेकाम करण्याच े
आहे वेगळा कूठिा हेि ू नव्हिा ककां वा नसणार आहे. िसेच वेिरिडेच्या बाबिीि नववन सचूना आल्या 
आहेि ज्या नगरसेवकाांनी सचूना साांगगिल्या त्या प्रिासनािा घेण्यायोग्य आहेि आणण जनििेा उपयोगी 
आहेि त्याची अांमिबजावणी करण्याि येईि. फेरीवाल्याचा जो मदु्दा होिा त्याबाबि महापौराांनी आपल्यािा 
सचूना दिल्या आहेि हॉककांग आणण नॉन हॉककां ग झोनचे वॉडा तनहाय करून द्यावे त्यासाठी प्रत्येक वॉडा 
सममिीच े सभापिी, प्रभाग अगधकारी, सांबधीि नगरसेवक ह्याांना ववनांिी आहे की आठ दिवसाि द्यावे 
आणण आठ दिवसाि फॅािोअप घेवनू त्याची कारवाई अांतिम टप्प्याि करण्याि येईि. २००८ ि े २०१५ 
पासनू २-३ ववषय रखडिेिे आहेि त्यािीि फेरीवािा हा एक ववषय आहे. आठ दिवसाि प्रत्येक सभापिी 
आणण प्रभाग अगधका-याांना सचूना द्या अांतिम स्ररूप िेण्यासाठी उपयोग होईि आणण उल्िेख 
केल्याप्रमाणे आिा असे ठरिेिे आहे की फेरीवािे मखू ्य रस्त्यावरचे आणण सवात्र असिेिे आणण फेरीवाि े
नो हॉकसा झोन असिीि त्यादठकाणी बसिा कामा नये ह्याची अांमिबजावणी प्रिासनानी करावी आणण 
कूठल्याही िक्रारी येव ूनये त्यासाठी आपिे वेळोवेळी सहकाया िागेि आणण आपणही सहकाया करावे अिी 
ववनांिी आहे. अतिक्रमणचा ववषय होिा ह्यासाठी वळेोवेळी हायकोटा आणण सवूप्रम कोटाचे जजमेंट आहे 
सप्टेबर २०२० मध्ये समूोटो हायकोटानी िखि घेवनू प्रत्येक प्रभाग अगधकारी, उपायकु्ि सवाानी ह्या 
कामासाठी सिका  राहून काया करायचे आहे. त्याप्रमाणाि कारवाई सरूू केिेिी आहे. अजजबाि असा उद्देि 
नाही की सव्हे क्र. ३६४ मध्ये कारवाई करणे ककां वा मा. महापौराचा वॉडा आहे म्हणून कारवाई केिी असे 
सन्मा. सिस्याांनी म्हटिे आहे असा प्रिासनाचा कूठिा र्इरािा नव्हिा. आणण पढेू नसणार आहे. मनपाची 
ज्या ज्या दठकाणी प्रॉपटी आहे आणण ७/१२ मनपाच्या नावावर आहे आणण अतिक्रमण तनघि नसेि असे 
प्िॉट आपण व्हेकें ट करणार आहोि अिा सवूप्रम कोटाच्या व हायकोटाच्या गाईडिाईन्स आहेि डायरेक्श्न 
आहेि आणण वेळोवेळी िासनाचे जी आर आहेि आणण ह्याच्याि काही कमिरिा राहि असेि िर त्या 
सचूनाांचे अॅडीिन करून आणण त्याच्याि डय ूप्रोसेस ऑफ िो फॉिो करून प्रत्येक गोष्ट िांिोिांि फॉिो 
करून पढूीि कारवाई सरूूच राहणार आहे ह्याची कृपया नोंि घ्यावी अिी ववनांिी आहे. आणण सवााि 
महत्वाचा ववषय म्हणजे वॉक ववि कममिनर ह्या ववषयावर बोिणार आहे. ब-याच वेळी ज्येष्ठ नगरसेवक 
पिागधकारी बोििािा आम्हािा पण घेवनू जायिा पादहजे आपण ह्या िहरािीि जनिसेाठी करि अहोि 
परांि ूटप्प क्र. १ मध्ये आमच्या प्रिासनाच्या काही ववभागाि मरगळ असेि काही कमाचा-याि कमिरिा 
असेि िर त्याांना वॉमा अप करण्यासाठी मिा एक राऊड मारणे गरजचेे आहे कारण डायरेक्ट िमू्हािा 
घेवनू गेिो आणण त्याांची ियारी तनट नसेि िर अजून प्रिासन जास्ि अडचणीि यायिा नको ककां वा 
आमची िोक असे असिीि त्यानी कामािा िागिे पादहजे पदहिा जो राऊां ड होिा वॉक ववि कममिनर िो 
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डडपाटामेंटच्या सवा अगधका-यासोबि होिा. त्याचा उद्देि हा की उियानाची साफसफाई होि ेकी नाही कचरा 
तनट काढिा जािो की नाही. खडड ेअसिीि, गटराची झाकण असिीि, रस्ि ेअसिीि ह्या सवााची आपण 
पहाणी केिी आहे. आिा टप्पा क्र. २ सरूू करणार ज्या ज्या प्रभागाि आपण जाणार आहेि िवे्हा सवा 
नगरसेवक, सवा पिागधकारी आणण सवा नेि े आणण प्रिासन िमूच्या सोबि पाहणी करणार आहेि. 
प्रिासनािा मध्ये ८-१० दिवस वेळ िेणार आहे त्यामध्ये जर कामाि कोणी गरैकृि ्य करि असेि, 
हिगजीपणा करि असेि िर कोणत्याही अगधका-याची गय केिी जाणार नाही. म्हणून आमच्या अगधका-
याांना जाग करण्यासाठी हा पदहिा टप्पा केिा आहे. पढूचा टप्पा पिागधका-यासोबि केिा जाणार आहे. 
ज्या ज्या प्रभगाि आपण कफरू त्या त्या प्रभागाि तिििे सन्मा. नगरसवेक असिीि आणण आपल्या ज्या 
सचूना आहेि िांिोिांि पािन करण्यासाठी आणण हयाची अांमिबजावणी होण्यासाठी कममिनर आपल्या 
जनिसेाठी कफल्डवर उिरिाि हयाचा प्रत्येक प्रभागाि िौरा झािा आहे पढूचा एक आठवडा गॅप िेणार 
आहे नांिर प्रिासनाच्या  अगधसका-याांना िगेच ममटीांग घेउवनू साांगणार आहे की पढूच्या ियारीिा 
िागायचे आहे आणण अजून एक सचूना होिी की कममिनर यायच्या आिल्या दिविी सवा ियारी करिाि. 
पढूच्या टप्प्याि सकाळी जमा झाल्यावर ठरवायचे आहे की कूठल्या प्रभागाि जायचे आहे. िोन दिवस 
अगोिर ठरवि ेजाणार नाही. टप्प क्र. िोन मध्ये सवा सन्मा. पिागधकार-यासोबि जव्हजीट असेि टप्पा क्र. 
३ मध्ये गाडान कक्रवा जनिचे्या सोबि असेि हे सवा टप्पे करण्याचा उद्देि हा की समजा आपण पदहल्या 
टप्पयाि ४०-५०% काम झािे असेि िर पढेू आपण १००% टप्पा गाठणार आहोि म्हणून आपण हे वॉक 
ववि कममिनर चाि ूकेिे होि.े मागची जी महासभा झािी होिी त्यामध्ये उल्िखे होिा की प्रिासनािा 
मरगळ आिेिी आहे. २००६ पासनू कूठिेच प्रमोिन झािे नाही अतििय चाांगिी सचूना होिी सवाच 
सिस्याांनी केिी होिी त्यानसूार २००८-०९ पासनू सेवा पसू्िकापासनू मसतनयारीटीपासनू िसेच स्िायीत्वाच े
प्रमाणपत्र, मराठी, दहांिी पररक्षा, ववभागीय पररक्षा हे सवा पडिाळण्याच ेकाम २-३ मदहन्यापासनू सरूू आहे 
आणण येत्या मदहना दिड मदहन्याि सवा प्रिासकीय बाबी िपासनू कोटाचे डडसीयजन िासनाचे जी आर 
िपासनू प्रिासनाची मरगळ िरू करण्यासाठी सवा ववभागिीि जे अगधकारी पात्र असिीि अिा पात्र 
अगधका-याचे प्रमोिन होणार आहे त्याची सरूूवाि आपण पाणपटे्ट साहेबापासनू केिेिी आहे. आणण 
सगळयाांनाांच मादहि आहे की स्रॅाग िेवििा पाठपरूावा केल्यामळेू खूप दिवसापासनू रादहिेिा प्रमोिनचा 
जो ववषय होिा िो मारगी िागिा आहे. सरूूवाि अॅङीिनरि कममिनरपासनू केिी आहे. हे िवेटच्या 
मिवपका पयाि असेि त्या त्या ववभागाििे सहा. आयकु्ि असिीि उपायकु्ि म्हटिे िर स्वप्नीि सावांि 
सेक्िन ४५ नसूार आजच्या िारखेिा आजच्या िारखिेा एकच सहा. आयकु्ि पात्र आहे त्यािीि पात्रिा 
फायनि करण्यासाठी र्इिर उवाररि सवा सहा. आयकु्िाांची यािी िासनाकड ेसािर केिेिी आहे पाठपरूावा 
चाि ूआहे अांतिम टप्प्याि आहे िसेच उद्यानाची अिी एक फाईि येईि पी डब्ि ूडी ची एक फाईि येईि 
सवा ववभाागािीि कमाचा-याची मरगळ जाण्यासाठी सगळयाची मसतनयारीटी फायनि करून पात्र असणा-या 
अगधकारी कमाचा-याांना येत्या एक िीढ मदहन्याि प्रमोिन दििे जाईि. जबाबिारीने साांगिो त्ऱयाांना 
प्रमोिन िेवनू त्याांची मरगळ िरू करावी म्हणजिे त्याांच्याकडन कामाची पण अपेक्षा आहे. आपल्या 
सवााच्या िक्षवेधीच्या माध्यमािनू ज्या सयचूना आल्या आहेि त्यामळेू िमूच्या भावना समजज्या आहेि 
िर त्यावर प्रिासन कारवाई करिाना दिसेि वेळेवळी आपिा सपोटा िागेि आपिी मिि िागेि. हे 
बोिण्याचे कारण आपिी जी बी समोरासमोर होि नाही आणण आपण एकत्र भेटि नाही.ठराववक 
नगरसेवकापयाि पोहचिो कारण ि ेमाझ्यापयाि येिाि म्हणून मी सवााचा िेखजोखा आपण समोर सािर 
करिो. पी डब्ल्य ू डी चा उल्िेख करायचा झािा िर बीएसयपूी योजना खपू दिवस  रखडिी. मा. 
महापौरानी २-३ वेळा ममटीांग घेििी. आणण िो ववषय मागी िागिा आहे आणण सवा प्रकल्प सरूू आहेि. 
त्यानांिर बौघ्ि ववहार असेि, घोडबांिरचा ककल्िा असेि त्यानांिर अॅडटरीयम गियटर असेि त्यानांिर 
मदहिा बािकल्यानच्या अनिुांगाने एक सचुना दििेिी आहे िसेच कामिममरा येिीि कमान असेि ह्या 
सांिभााि मा. महापौरसोबि िोन वेळा िौर करून झाि ेआहेि. प्रत्यक्ष स्िळपाहणी केिी आहे. प्रकल्पाची 
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जस्ििी काय आहे िी मा. महापौराना िाखववण्याि आिेिी आहे. िसेच चौकची िाळा गचमाजी अप्पा 
पिूळा ह्या सवा प्रकल्पाच्या बाबिीि प्रत्यक्ष स्िळपाहणी करून वेळोवेळी पाठपरूावा चाि ू असिो. 
कोववडसारख्या सािीच्या रोगाि िेखीि त्याचे काम सरूू आहे. त्याचप्रमाणे टाऊनप्िातिग मध्ये खूप दिवस 
रखडिेिी प्रकरण कोणिी जमीन आपल्या नावावर झािी ककां वा कसे खूप वषाानवूषा रखडिेिी जी काम 
होिी िहमसििार ककां वा जजल्हागधकारी िेवििा पी डब्ि ूडी आणण टाऊन प्िातन ांगची एकत्र बठैक घेवनू िी 
काम मागी िागिेिी आहेि. आणण पढेू िावि आहोि अनेक रस्ि ेआहेि परांि ूआपल्या नावावर नाहीि 
नगरभवनसारखी र्इमारि आपिी आहे पण आपल्या नावावर नाही. जजल्हा गधकारी मांत्राियापासनू अनेक 
आघाडयावर आपण साित्याांने काम करि आहेाि म्हणजे कोववड चाि ूआहे आणण सवा काम बांि आहेि 
अिािि भाग मळूीच नाही. त्यानांिर डडझास्टर मॅनेजमेंट आपण वािळाि बघिो ककां वा पाणी भरिे िरी 
आपिे आपत्िी व्यवस्िापन आणण फायर अगधकारी कमाचारी काम करि असिाि मी स्वि: जािीने काम 
चाििे आहे ककां वा नाही हे जािीन बघि असिो आणण िहराि पाणी भरिाना आयकु्िाच्या बांगल्यासकट 
सगळीकड ेभरिे होि.े हे िमु्हािा मादहि आहे परांि ूजेव्हा वािळाचा ववषय होिा वािळाची प्रकक्रया सरूू 
असिाांना मी फायर डडपाटामेंट आणण आपत्िी व्यवस्िापनाबरोबर उत्िनसारख्या  ज्या दठकाणी तिर िाटा 
येिाि आणण घर पडिाि त्यादठाकणी मी स्वि: हजर होिो. जेव्हा पण िहरामध्ये काही अडचणी येिाि 
त्यावेळी  प्रिासन सज्ज असिाि बरेच कमाचारी नाल्यावर उभे असिाि ब-याच दठकाणी अतिक्रमणामळेू 
अडचणी येिाि मागच्या वळेी प्रभाग ६ मध्ये सांजय गाांधी राष्रीय उियानापासनू जो नािा सरूू होिो त्या 
नाल्यािा पण भटे दििी त्याचा मागा तनघण्यासाठी प्रकक्रया सरूू केिी आहे. त्यावर प्रिासन काम करि 
आहेि र्इिर ज े ववभाग आहेि प्रॉपटी टॅक्सच े काम आपण सप्टेबर ऑक्टोबर मध्ये सरूू करिो मी 
जबाबिारीने साांगिो आिापयाि ५५ कोटीच्या आसपास आपण प्रॉपटी टॅक्स गोळा केिा आहे गेल्यावषी  
ऑक्टोबर मदहन्याि िो अडीज कोटी होिा. त्याबाबिीि प्रिासन आघाडीवर आणण सक्रीय आहे. अिा 
वेगवेगळया ववभागाि प्रिासन बॅिन्स काम करि आहे. आपल्या ज्या प्रभाग अगधका-याच्या िक्रारी होत्या 
त्याच्यावर माझे जािीने िक्ष आहे. सांबगधि ववषयावर आयकु्ि, अतिररक्ि आयकु्ि त्या कामािा िागायच े
आहे. पदहल्याांिाच महापामिकेच्या र्इतिहासाि िोन अतिररक्ि आयकु्ि िाभिे आहेि. चार उपायकु्ि आहेि. 
िसेच सहा. आयकु्ि िासनाकडून ममळण्याची िक्यिा आहे. सन्मा. सिस्याांिी उल्िेख केिा होिा प्रत्येक 
अगधका-यािा त्याची जबाबिारी द्या. आणण िी जबाबिारी पेिण्यासाठी िसे आिेि द्या ककां वा िाककस 
द्या. ि ेसरूू केिेिे आहे. आज ज्या ज्या सन्मा. सिस्याांनी सचूना केिी ि ेमदू्द ेमी मिहून घेििेिे आहेि. 
त्याची अांमिबजावणी प्रिासन कसे करेि ह्याच्यासाठी सवा प्रिासनाचा कटाक्ष असणार आहे. ज्या सचूना 
जनिचे्या दहिाच्या आहेि ि े जरूर केिे जािीि ज्या प्रिासनाच्या बाबी आहेि ज्या िासनाच्या बाबी 
आहेि जी आर कोटााचे तनणाय िपासनू तनणाय घेििे जािीि पोस्टीांगचा ववषय जो प्रिासनाचा भाग आहे 
त्या चा प्रिासन सारासार सखोि ववचार करून तनणाय घेईि. 
प्रिाांि िळवी:- 
 महापौर मॅडम िोक सांिेि आहे मा. आयकु्ि दििीप ढोिे ह्याांचे वडीि स्वगावासी पोटराव ढोि े
िसेच नगरसेववका रक्षा भपू्िानी ह्याांच्या सास ू जया भपू्िानी िसेच उत्िर प्रिेिच े माजी मखु्यमांत्री 
कल्याण मसांग व कोकणाि झािेल्या परूामळेू ज्याांचा मतृ्य ूझािा त्या सवााच्या ि:ूखाि ह्या सभागहृाच्या 
विीने मी भावपणूा श्रध्िाांजिी अपाण करिो. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 ममरा भाईिर महानगरपामिकेची नगरसेववका उमा सपार २००२ मध्ये प्रिम तनवडून आिेल्या 
२००७ व नांिर २०१७ दि. २४/६/२०२१ रोजी वयाच्या ७४ व्या वषी त्याचे दिघा आजाराने तनधन झािे त्याांना 
भावपणूा श्रध्िाांजिी िसेच दििीप कूमार सपू्रमसध्ि अमभनेिा ह्याांचे िेखीि ७/७/२०२१ रोजी वयाच्य ९८ व्या 
वषी तनधन झािे त्याांना माझी श्रध्िाांजिी वाहिो. 
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प्रववण पाटीि:- 
 माजी नगरसेवक अरवव ांि ठाकूर ह्याांच्या मािोश्री िाांिाबाई ित्िाराम ठाकूर ह्याांचे तनधन झािे 
आहे त्याांना श्रध्िाांजिी वाहिो. 
नगरसववच:- 
 सवाानी श्रघ्िाांजिी वाहन्यासाठी जागेवर उभे रहावे. 
िखु:वठा ठराव क्र. 46 :- 
 मा. आयकु्ि दििीप ढोिे ह्याांचे वडीि स्वगावासी पोटराव ढोिे िसेच नगरसेववका रक्षा भपू्िानी 
ह्याांच्या सास ूजया भपू्िानी िसेच उत्िर प्रिेिचे माजी मखु्यमांत्री कल्याण मसांग व कोकणाि झािेल्या 
परूामळेू ज्याांचा मतृ्य ूझािा त्या सवााच्या ि:ूखाि ह्या सभागहृाच्या विीने मी भावपणूा श्रध्िाांजिी िसेच 
ममरा भाईिर महानगरपामिकेची नगरसेववका उमा सपार ह्याांचे तनधन झाि ेआहे. िसेच दििीप कूमार 
सपू्रमसध्ि अमभनेिा ह्याांच े िेखीि ७/७/२०२१ रोजी वयाच्य ९८ व्या वषी तनधन झाि े त्याांना माझी 
श्रध्िाांजिी वाहिो. िसेच माजी नगरसेवक अरवव ांि ठाकूर ह्याांच्या मािोश्री िाांिाबाई ित्िाराम ठाकूर ह्याांचे 
तनधन झािे आहे त्याांना श्रध्िाांजिी वाहिो. 

सचुक :- श्री. प्रिाांि िळवी  अनमुोिन :-  श्री. जुबेर र्इनामिार 
ठराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मा. महापौर:- 
 आजची सभा खेळीमेळीच्या वािावरणाि पार पडजी त्या बद्दि सवा सन्मा. नगरसेवक मा. आयकु्ि 
िसेच प्रिासनाच ेसवा अगधकारी ह्याांना धन्यवाि िेि ेआणण आजची सभा सांपिी असे जादहर करि.े 
 
 

 
 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 

 

 


