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ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मखु्य कायाािय, तिसरा मजिा, छत्रपिी मशिाजी महाराज सभागहृ 
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शकु्रिार दि. ०१/१०/२०२१ रोजी ममरा भार्इिंर महानगरपामिकेची मा. विशषे महासभा सकाळी 

११.३० िाजिा सभा सचुना क्र. ०४ दि. २७/०९/२०२१ रोजीच्या विषयपत्रत्रकेिर विचार वितनमय करणेकररिा 
Video Conferencing द्िारे मा. महापौर याांच्या अध्यक्षिखेािी आयोजजि केिी असिा खािीिप्रमाणे 

सिस्य हजर होि.े  
 

उपजस्िि सिस्य 

१) हसनाळे ज्योत्सना जािीांिर     महापौर 
२) गेहिोि हसमखु मोहनिाि       उपमहापौर  
३) िळिी प्रशाांि ज्ञानिेि       सभागहृ नेिा 
४) जैन दिनेश िजेराज           सभापिी, स्िायी सममिी 
५) पाटीि प्रविण मोरेश्िर           विरोधी पक्षनेिा 
६) भोईर सतुनिा शमशकाांि     सिस्या 
७) शाह ररटा सभुाष               सिस्या 
८) तििारी अशोक सयूािेि        सिस्य 

९) पाांडये पांकज सयूामणण         सिस्य 

१०) गोदहि शान ूजोरािर मस ांह     सिस्या 
११) काांगणे मीना यशिांि            सिस्या 
१२) मस ांह मिन उदििनारायण     सिस्य 

१३) शटे्टी गणेश गोपाळ            सिस्य 

१४) ढिण तनिम हरीश्चांद्र           सिस्या 
१५) किम अचाना अरुण            सिस्या 
१६) भोईर गणेश गजानन       सिस्य      

१७) पाटीि प्रभाि प्रकाश            सिस्या 
१८) गपु्िा कुसमु सांिोष           सिस्या     
१९) पाटीि धनेश परशरुाम      सिस्य 

२०) पाटीि िांिना मांगेश           सिस्या 
२१) रािि मेघना दिपक            सिस्या 
२२) शाह राकेश रतिशचांद्र            सिस्य 

२३) मस ांग श्रीप्रकाश जजिेिार                सिस्य 

२४) धिृककशोर मन्साराम पाटीि   सिस्य 

२५) जैन गीिा भरि                सिस्या 
२६) जैन राजेंद्र भिरिाि           सिस्य 

२७) रॉड्रीकस मोरस जोसेफ         सिस्य 

२८) भपू्िाणी रक्षा सिीश (शाह)          सिस्या 
२९) मोकाशी दिपािी आनांिराि       सिस्या 
३०) व्यास रवि िासिेुि             सिस्य 
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३१) परेरा कॅटिीन एन्िोनी         सिस्या 
३२) रकिी िशैािी गजेंद्र            सिस्य 

३३) अग्रिाि सशुीि गोपीककशन     सिस्य 

३४) पाटीि नरेश िकुाराम           सिस्य 

३५) घरि िारा विनायक            सिस्या 
३६) पाांड ेस्नेहा शिैेश              सिस्या 
३७) मशके अनांि गेण ू              सिस्य 

३८) पाटीि िांिना विकास           सिस्या 
३९) डॉ. पाटीि वप्रिी जयप्रकाश       सिस्या 
४०) डडम्पि विनोि मेहिा    सिस्या 
४१) शटे्टी अरवि ांि आनांि          सिस्य 

४२) मश ांिे रुपािी िसांि (मोिी)         सिस्या 
४३) िेराड ेसांजय अनांि             सिस्य 

४४) मखुजी अतनिा बबि ू        सिस्या 
४५) चांद्रकाांि मसिाराम ििैी    सिस्य 

४६) पारधी सजुािा यशिांि      सिस्या 
४७) म्हात्र ेसचचन केसरीनाि         सिस्य 

४८) यािि ममरािेिी रामिाि       सिस्या 
४९) म्हात्र ेमोहन गोपाळ            सिस्य 

५०) सोनार सरेुखा प्रकाश          सिस्या  
५१) भोईर विणा सयुाकाांि           सिस्या 
५२) पाटीि अतनिा जयिांि          सिस्या 
५३) म्हात्र ेपरशरुाम पिमाकर        सिस्य 

५४) भोईर भािना राज ू            सिस्या 
५५) भोईर राज ूयशिांि    सिस्य 

५६) माांजरेकर आनांि ित्िाराम        सिस्य 

५७) अरोरा िीवपका पांकज         सिस्या 
५८) बेिानी हेमा राजेश             सिस्या 
५९) गजरे िौिि िकुाराम           सिस्य 

६०) नाईक विवििा वििेक           सिस्या 
६१) राय विजयकुमार मसस्िन नारायण               सिस्य 

६२) शखे रुबीना कफरोझ            सिस्या 
६३) डडसा ममिान मविान            सिस्या 
६४) सािांि अतनि दििाकर          सिस्य 

६५) मेहरा राजीि ओमप्रकाश        सिस्य 

६६) परमार हेिि रतििाि          सिस्या 
६७) भट िीप्िी शखेर              सिस्या 
६८) कासोिाररया अजश्िन शामजीभाई    सिस्य 

६९) भािसार िांिना सांजय          सिस्या 
७०) शाह सीमाबेन कमिेश             सिस्या 
७१) िबेु मनोज रामनारायण        सिस्य 
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७२) विराणी अतनि रािजीभाई       सिस्य 

७३) अहमि साराह अकरम         सिस्या 
७४) र्इनामिार जुबेर अब्िलु्िा        सिस्य 

७५) शखे अशरफ मोहम्मि र्इब्राहीम    सिस्य 

७६) भोईर जयेश भानिुास           सिस्य 

७७) म्हात्र ेनयना गजानन           सिस्या 
७८) भानशुािी िषाा चगरधर          सिस्या 
७९) गोवि ांि हेिन जॉजी            सिस्या 
८०) बगाजी शममािा विन्सन्ट         सिस्या 
८१) शमाा भगििी शमाा    नामतनिेमशि सिस्य 

८२) अॅङ शफीक अहमि सािि खान   नामतनिेमशि सिस्य 

८३) भोसिे अतनि बाबरुाि    नामतनिेमशि सिस्य 

८४) अजजि भगिान पाटीि    नामतनिेमशि सिस्य 

८५) मस ांह विक्रमप्रिाप रमाप्रिी   नामतनिेमशि सिस्य 

 

गरैहजर सिस्य - 

१) पाटीि  रोदहिास शांकर       सिस्य 

२) निािड ेदिनेश िगडु           सिस्य 

३) जैन सतुनिा रमेश             सिस्या 
४) खांडिेिाि सरेुश जगिीश         सिस्य 

५) परिेशी चगिा हरीश            सिस्या 
६) सय्यि नरुजाहॉ नाझर हुसेन              सिस्या 
७) शखे अमजि गफार       सिस्य 

८) पाटीि जयांिीिाि गरुूनाि       सिस्य 

९) पाटीि सांध्या प्रफुल्ि           सिस्या 
१०) भोईर कमिेश यशिांि        सिस्य 

११) सोंस नीिा बनााड              सिस्या 
१२) म्हात्र ेविनोि कामशनाि         सिस्य 

१३) बाांड्या एिायस िमुम ांग          सिस्य 

 
रजेचा अजा - तनरांक 

 
 

नगरसचचि:- 
 आजच्या ऑनिाईन होणाऱ्या विशषे महासभेमध्ये सहभागी झािले्या सिा सन्मा. सिस्याांच े
स्िागि आहे. राष्ट्रीय गीि िांिे मािरमसाठी सिांनी आपल्या जागेिर उभे राहायचे आहे. 
मा. महापौर :- 
 सचचि साहेबाांनी सभेिा सरुूिाि करािी. 
प्रशाांि िळिी:- 
 मा. महापौर मॅडम आजची विशषे महासभा सरूू करण्यापिूी नकुिचे ममरा भाईिर 
महानगरपामिकेचे सािा. बाांधकाम विभागाचे कायाकारी अमभयांिा श्री. दिपक खाांत्रबि याांच्यािरिी बधुिार 
दि. २९/९/२०२१ रोजी भ्याड हल्िा करण्याि आिा आणण महापौर मॅडम अशा प्रकारचे हल्िे हे 
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कुठल्याही अचधकारी कमाचाऱ्याांिरिी जर होि असेि िर हे आपण खपिनू घेििे जाणार नाही म्हणून 
ज्या दििशी दि. २९/९/२०२१ रोजी आपल्या कायााियािनू खाांत्रबि साहेब घरी जाि असिाांना 
त्याच्यािरिी मोटरसायकििरून त्याांच्या िाहनाचा पाठिाग करण्याि आिा ि त्याांना बोररििी नॅशनि 
पाका च्या िरम्यान त्याांच्यािरिी त्याांच्या गाडीिा िी गोळी िागनू गेिी त्याांचा जीि त्याच दििशी गेिा 
असिा परांि ू ि ेिोडक्याि बचििे आहेि आणण म्हणून महापौर मॅडम, आयकु्ि महोिय ह्या ममरा 
भाईिर महानगरपामिकेचे प्रिेशद्िार आहेि त्यादठकाणी आपण मटेि डडटेक्टर बसििे होि ेपण आिा 
ि ेकाही काम करि नाही आपण सरुक्षा यांत्रणा त्या दठकाणी निीन िाििेिी आहेि त्याांना ही आपण 
जे तनयम फॉिो करि होिो, ककां िा आपण ज ेआिेश दििेिे आहेि त्या आिेशाचे पािन होि नाही. 
आयकु्ि महोिय, आपल्यािा विनांिी रादहि की आपण ि ेआिेश फॉिो करािे जणेे करून र्इन आणण 
आऊटचे आपण तनयम आखून दििेिे आहेि त्याची पिूािा पणूा झािी पादहजे. नाहीिर ह्यासाठी 
आयकु्ि महोिय, मी साांगेि की कोणीही बाहेरचा व्यक्िी आपल्या अचधकाऱ्याना ककां िा िोकप्रतितनधीना 
त्याांच्या चेंबरमध्ये भेटायिा येिाि त्यािेळी ि ेमेटि डडटेक्टरमधून त्याांने जाणे गरजेचे असि ेकारण 
कूठल्याही िेळेिे कोणिाही माणूस कधीही मग िो अचधकारी असेि िोकप्रतितनधी असेि ममरा 
भाईिरचे नागररक असो, ह्या नागररकाांना आपिा जीि मठूीि घेिनू ह्या महानगरपामिकेि िािरणां 
म्हणून जे मेटि डडटेक्टर आपण प्रिेश द्िारािरिी िाििे होि ेआपल्या तिसऱ्या माळेिरिी जे सभागहृ 
आहे त्यादठकाणी िाििे होि े त्याची ही पिूािा करािी. महापौर मॅडम ि े ही चाि ू करण्याि यािे. 
आयकु्ि महोिय आपण ऑगस्ट मदहन्या अगोिर त्याांना मखु्य प्रिेशद्िारािनू येण्यासाठी तनयमक 
त्यादठकाणी कमाचारी याांना आपण त्याांचे टायममांग आखून दििे होि ेि ेकुठल्या टायममांगमध्ये येणार 
परांि ूसरुूिािीिा िोड े दििस त्याांची पिूािा करण्याि आिी. आयकु्ि महोिय माझ्या तनिशानास अस े
आिेिे आहे की, परि त्याची कुठल्याही प्रकारची पिूािा करण्याि येि नाही. म्हणून महापौर मॅडम 
आपल्या स्िरािरिी आपण त्याांना आयकु्ि महोिय आिेश िेण्याि यािे. ममरा भाईिर 
महानगरपामिकेमध्ये उच्च पि अचधकाऱ्याांच्या सरुक्षेच्या दृष्ट्टीकोनािनू आयकु्ि महोिय त्याांना सरुक्षा 
रक्षक नेमण्याि यािा असे माझे ियैजक्िक मि आहे आणण मग कायाकारी अमभयांिा हे शहराि पणूािेळ 
महापामिकेच्या मखु्य कायााियाि न बसिा ह्या शहराच्या विविध योजनेसाठी त्याांना ह्या शहराि 
बाहेर रहािे िागि ेआणण म्हणून श्री.दिपक खाांत्रबि हे अतिशय हुशार, अभ्यास ूि किाव्यिक्ष आणण 
प्रामाणणक अचधकारी ह्या शहरािीि सिापक्षीय नगरसेिकाांच्या प्रभागाि त्याांचा विकास कामािरिी 
बारीक जािीने िक्ष असि ेआणण म्हणून ह्या सभागहृाच्या ििीने काि जो त्याांच्यािर भ्याड हल्िा 
झािा त्याचा मी जादहरपणे तनषधे करिो. कायाकारी अमभयांिा श्री. दिपक खाांत्रबि ह्याांच्यािर झािेल्या 
भ्याड हल्ल्याचा सिा स्िरािर तनषधे व्यक्ि केिे जाि असिाना ह्या हल्ल्याची मुांबई पोिीस, ममरा 
भाईिर-िसई विरार पोमिस आयकु्िाियानी गांभीर िखि िेखीि घेििेिी आहे. पढुीि िपास सरूू 
केिेिा आहे ह्या हल्िेखाराांना िािडीने अटक करािी ि त्याांच्या विरोधाि मोठा गनु्हा िाखि करून 
त्याांच्यािर कठोराि कठोर कारिाई करािी अशी मी ह्या सभागहृाच्या ििीने ि भारिीय जनिा 
पक्षाच्या ििीने मी मागणी करिो आहे आणण म्हणून महापौर मॅडम, अशा प्रकारचे हल्िे जर ह्या 
ममरा भाईिर क्षेत्रामध्ये आपिे अचधकारी असेि की मग आपिे िोकप्रतितनधी ककां िा मग शहराििा 
नागररक याांच्यािरिी असे हल्िे होणार असिीि िर आयकु्ि महोिय, महापौर मॅडम आपण खपिनू 
घ्यायचे नाही आणण महापौर मॅडम, मी ह्याांच्यािरिी जादहर तनषधे करिो. धन्यिाि.   
मा. महापौर:- 
 सचचि साहेब विषय पत्रत्रकेिरीि जे विषय आहेि ि ेिाचायिा सरूूिाि करा. 
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नगरसचचि:- 
 ममरा भाईंिर महानगपामिकेची मा. विशषे महासभा शकु्रिार दि. ०१/१०/२०२१ रोजी सकाळी 
११.३० िाजिा Video Conferencing द्िारे आयोजजि करण्याि आिेिी आहे. िरी Video 
Conferencing द्िारे आयोजजि महासभेमध्ये सिा सन्मा. सिस्याांनी सहभाग घ्यािा दह विनांिी.  
तनिम ढिण :- 
 आिाच सन्मा. प्रशाांिजी िळिी ह्याांनी जो तनषधे व्यक्ि केिा, हा जो ३० िारखेिा सन्मा. 
खाांत्रबि साहेबाांिर झािेिा हा भ्याड हल्िा ह्याचा तनषधे मी मशिसेना पक्षाच्या ििीने करि ेपरांि ूआज 
खाांत्रबि साहेबाांिर हल्िा होि ूशकिो िर र्इिरही अचधका-याांनी त्याची सािधिा बाळगण्याची गरज आहे 
त्यामळेू आयकु्ि साहेब, महापौर मॅडम सिा जे प्रभाग अचधकारी आहेि त्याांना कक्षासदहि मसक्यरुरटी 
आणण त्याांना बाहेर येिा आपण त्याांनी जी सचुििेल्या ज्या गोष्ट्टी आहेि त्या आपल्या पामिके परुत्या 
मयाादिि आहेि परांि ू पामिकेच्या बाहेर पडल्यानांिर िेखीि त्याांची सरुक्षक्षििा िेखीि फार महत्िाची 
आहे, हे िेखीि आपल्यािफे अचधकारी जरी असिे ि ेकाम कररि असिाांना अशा काही गोष्ट्टी एखाद्या 
पॉणझदटव्ह तनगेदटव्ह असे होि असिाि आणण त्याचा राग ठेिनू जर असे काही असेि िर त्यासाठी 
सिा अचधकाऱ्याांना आणण महत्त्िाच्या कमाचा-याांना सरुक्षा आपण द्यािी आणण मी आपल्यािा मशिसेना 
पक्षाच्या ििीने विनांिी करि ेआणण झािेल्या तनषधेाच्या, झािेल्या भ्याड हल्ल्याचा ििकराि ििकर 
िपास होण्यासाठी आपण फॉिो ठेिािा आणण त्या व्यक्िीांना अशी जरब बसािी की पनु्हा कोणीही 
अशी घटना करण्याचां त्याांनी कधी धाडस करू नये अशा पध्ििीची फास्ट रॅकिर त्याांना मशक्षा िेिनू 
त्याच्याबद्दि आपण सिा अचधकाऱ्याांना सरुक्षक्षििा द्यािी ही आपणाांस विनांिी आणण पनू्हा एकिा ह्या 
भ्याड हल्ल्याचा मशिसेना पक्षाच्या ििीने तनषधे करि.े 
चांद्रकाांि ििैी:- 
 नमस्कार मॅडम, आयकु्ि साहेब नमस्कार हा जो प्रकार ममरा भाईिरमध्ये एका 
अचधकाऱ्यािरिी अशा प्रकारे हल्िा होिो, कायाकारी अमभयांिा िरिी साक्षाि मतृ्य ू त्याांच्या समोरून 
गेिा. केिळ िैि बिित्िर आणण परमेश्िराच्या आशीिाािाने ि ेसरुक्षक्षि रादहिे. त्या हल्ल्यामागे नेमकी 
काय भमूमका होिी काय नाही आयकु्ि साहेब आपण जर मान्य करि असाि िर नेमक तनिेिन झाि 
पादहजे, िी कशा सांिभााि की व्यक्िीगि स्िरूपाि काय हल्िा करिा येि असेि िमु्हािा तनिेिन िर 
असे हे नाही कारण पोमिस काही गोष्ट्टीिा मान्यिा िेि असिीि िरच िमु्हािा त्याच्या सांिभााि 
तनिेिन करिा येईि. परांि ू ह्यासाठी महापामिकेचे सिा कमाचारी सिा िोकप्रतितनधी मी िर म्हणेि 
ममरा भाईिरची जनिा िेखीि ह्याबाबिीि खाांत्रबि साहेबच्या सोबि पणूा िाकिीने उभे आहेि. परांि ु
नेमकां  काय झािे ह्याबाबि िोडासा खुिासा करिा आिा जर पोमिसाांची मान्यिा असेि िर, नसेि 
िर मग त्याच्या िपासासाठी आयकु्ि साहेब आम्ही िमुचे अनेक तनणाय असे बतघििे आहेि की ि े
िमु्ही पणूाि: िेिाि. िर उच्च स्िरीय विनांिी करून आपल्यािा ह्या घटनेचा पिाापाश करिा येईि 
त्याच्यािरिी आपण िोडस बोिाि अशी विनांिी आहे. 
विक्रम मस ांग :- 

मेयर मॅडम धन्यिाि, आयकु्ि महोिय आज महासभा मे मेरा पहिा भाषण है, मशिाजी 
महाराज की धरिी, बाळसाहेब ठाकरे, और बाबासाहेब मभमराि आांबेडकर की धरिी महाराष्ट्र और ममरा 
भाईिर के महासभा मे आज मेरा पहिा प्रबोधन है, मैं आप सभी को धन्यिाि िेिा हूूँ। मेरे पक्ष 
प्रमखू मा. श्री. उध्ििजी ठाकरे साहब को िॅगुा जजन्होने मझु ेऔसर प्रिान ककया र्इस महासभा म ेआने 
का मैं अपने यिुा नेिा आदित्य साहब को धन्यिाि िुूँगा और ममरा भाईिर के िाडिे आमिार हमारे 
प्रिापजी सरनाईक को धन्यिाि िुूँगा ििा हमारे खासिार राजन विचारे को धन्यिाि िुूँगा, ििा हमारी 
विधायक चगिाजी जैन को धन्यिाि िुूँगा, ििा हमारे ठाणे के पािकमांत्री मा. श्री एकनािजी मश ांिे 
साहब को धन्यिाि िुूँगा, ििा हमारे मशिसेना ममरा भाईिर के जजल्हा प्रमखु प्रभाकरजी म्हात्र ेििा 
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हमारे विरोधी पक्षनेिा प्रविणजी पाटीि हमारे गटनेिा तनिमिाई ढिण उसके बाि हमारे िररष्ट्ठ 
नगरसेिक राजु भोईर और िमाम मशि सतैनक को म ैधन्यिाि िुूँगा I तनजश्चि िौर पे जजन्होने १८ स े
२० सािो िक र्इस ममरा भाईंिर म ैबहूि कुछ मसखा और हम सब आज सिन मे, म ैपहिी बार बोि 
रहा हूूँ िेकीन हम िोग सांघटन के कायाकिाा है, सडक पे हम बाि करि ेहै सिन मे पहिी बार बाि 
करने का मौका ममिा है। िो यह हमारे मशिसेना पक्ष की और जैसे हमारे प्रिापसरजी नाईक और 
राजन विचारे, चगिाजी जैन, म ैआज ककसी विषशे विषय पर बाि नही करुांगा िकेीन, र्इसी िौर पे म ै
बाि करुांगा की कोई भी नया सिस्य आिा है िो तनजश्चि िौर पे उसे बोिने का औसर जरुर दिया 
जाए, हमारे पास मेंबर है जजसमे िीन परुाने है, और म ैएक नया हूूँ, एक अजजि पाटीि साहब िो 
तनजश्चि िौर पे एैसे नये सिस्य सिन म ैआये िो कहीना कही उनकी भािनाओ को व्यक्ि करने का 
औसर उनको ममििा है। यह मेरा तनिेिन है और बहूि सारे यिुा जो हमसे भी यिुा है िो पदहिे 
सिन म ैआि ेिो तनजश्चि िौर प ेउनकी भािनाओ को शहर म ैक्या चाहि ेहै िो कहीना कही र्इस 
शहर के विकास के मिये और र्इस शहर के साांस्कृिीक विरासि के मिये कुछ बाि ेरखना चाहि ेहै िो 
उनको हमेशा औसर ममिना चादहये। क्योकी हम आधतुनक विकास की िरफ तनजश्चि िौर पर हमारा 
शहर बढ रहा है उसमे सभी का योगिान है। मैं ककसी की णखचाई और बरुाई नही करुांगा तनजश्चि िौर 
पे परेु सिस्याओ का बहुि योगिान है। िेकीन जो हमारा साांस्कृिीक विरासि है, साांस्कृिीक परांपरा है 
ममरा भाईंिर के साांस्कृिीक पहचान है यह भारि का आईना है एैसी हसीओ का खुिासा करना है और 
जो विषय चिाया तनजश्चि िौर पे दिपक खाांत्रबिजी िो बहुि अच्छे अचधकारी है I १५-२० सािो स े
उन्होने यहाूँ पे सेिा दिया है, यहा पे जैसे आयकु्ि महोियने बहुि अच्छे काम आने के बाि ककये है, 
बहुि सारे अच्छे ऑकफसर है जजनके योगिान र्इस शहर म ैहै, र्इनके उपर कोई हल्िा होिा है, कोई 
हमिा होिा है िो हम सब जो सभी पक्ष के िोग ममि के उनके साि है I सभी अपने अचधकारी के 
साि है, एैसे क्राईम और एैसे परांपरािो का जो है र्इस शहर म ैयह नही होना चादहये। हमारे कई 
सिस्य है जजनके उपर हमिा हूिा है, पाटीिजी के उपर एैसे ही हल्िा हूिा है िो तनजश्चि िौर पे एैसे 
िोगो को पकडा जाये और उनको कडी से कडी सजा दिया जाये और मै अफसोस करना चाहूूँगा की 
हमारे महाराष्ट्र के मखु्यमांत्री उध्ििजी ठाकरे है ििामान समय म ैहै I मेयर मॅडम धन्यिाि आयकु्ि 
महोिय म ैधन्यिाि िेिा हू आपने मेरी बाि मझुे रखने का मझु ेऔसर दिया आगे महासभा मे अपने 
विषय को सही बाि करेंगे और बहूि बहूि धन्यिाि 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 दिपक खाांत्रबि कायाकारी अमभयांिा याांच्यािर झािेिा हल्िा हा भ्याड हल्िा आहे याचा आम्ही 
तनषधे करिोय आणण एक चाांगल्या अचधकाऱ्यािरिी जो हल्िा झािेिा आहे. मी गहृमांत्री आणण िसेच 
ह्या राज्याच े मखु्यमांत्री याांना मी आव्हान करिो, त्याांना मी तनिेिन करिो की ििकराि ििकर 
खाांत्रबि याांच्यािरिी जो हल्िा झािा जे हल्िखेोर आहेि त्याांना िाबडिोब पकडण्या करीिा आपण 
पोमिसाांना आिेश द्यािेि आणण पकडल्या नांिर ििकराि ििकर न्यायाियामध्ये िमु्ही केस चाििािी 
आणण ज्याांनी गनु्हा केिेिा आहे त्याांच्या िरिी ििकराि ििकर कारिाई व्हािी आणण आयकु्ि 
साहेबाांना आमच े तनिेिन आहे की आयकु्ि साहेब जे अचधकारी आपल्या र्इि े काम करिाि याांच े
सांरक्षण करणे हे आपिे किाव्य आहे िर आपण याच्यािरिी विचार करािा धन्यािि मॅडम.  
प्रविण पाटीि :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचे आपिे कायाकारी अमभयांिा दिपक खाांत्रबि साहेब, याांच्यािर जो 
परिा दििशी हल्िा झािा त्याचा सिाप्रिम आम्ही तनषधे करि आहोि. सिांनीच ममरा भाईंिर 
महानगरपामिकेचे अचधकारी असोि ककां िा नगरसेिक असोि ककां िा िोकप्रतितनधी ककां िा ममरा भाईंिर 
महानगरपामिकेचे असोि सिांनी त्याचा तनषधे व्यक्ि केिा. त्याच्या पढेु जािनू आिा हा ममरा भाईंिर 
महानगरपामिका असो ककां िा प्रशासकीय अचधकारी असोि मागच्या मदहन्यामध्ये ठाण्याच्या एका 
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अचधकाऱ्यािर हल्िा झािा आणण आज आपल्या कायाकारी अमभयांिा दिपक खाांत्रबि साहेब याांच्यािर 
हल्िा झािा म्हणजे प्रश्न चचन्ह तनमााण झािे आहे सरुक्षेच्या दृष्ट्टीकोणािनू िर सिापक्षीय कािच एक 
तनषधे सभा आपल्या कामगाराांनी ककां िा अचधकाऱ्याांनी केिी होिी. आयकु्ि साहेब आपण त्याांना िजुोरा 
दििेिा आहे िर त्याच्याही पढेु जािनू आपण आयकु्िाांना मागणी केिी होिी की ििकराि ििकर ज े
हल्िेखोर आहेि त्याांचा िपास िािािा. त्याांना योग्य ि ेशासन व्हािे िर हा जो प्रश्न तनमााण झाििेा 
आहे त्याच्या बिि प्रशाांि िळिीने जी मागणी केिेिी आहे िी पढेु जािनू मी साांगिो मेटि डडटेक्टर 
हा एक महत्त्िाचा विषय आहेच पण सरुक्षचेा दृष्ट्टीकोणािनू सरुक्षा रक्षक आणण ि े ररटायडा झािे 
असािेि असाही एक आपल्यापढेु आव्हान ियार झािे आहे. आपणही ि ेसरुक्षा रक्षक िोकप्रतितनधी ज े
िोकप्रतितनधी आहेि िसेच त्याच प्रमाणे अचधकारी आहेि त्याांना द्यािेि आणण त्याांचा ििकराि 
ििकर िपास कसा होईि अशी आग्रही मागणी आहे. आयकु्ि साहेब आपण ही मागणी करािी, ििैी 
साहेबाांनी साांचगिल्या प्रमाणे जर जमि असेि िर आपणही याबाबि तनिेिन करािे जेणे करुन ममरा 
भाईंिर शहरामध्ये आणण समाजामध्ये एक िका  वििका  केिे जािाि की हल्िा नेमका कशामळेु झािा 
आणण त्याचा ििकराि ििकर िपास होणे जरुरीचे आहे. म्हणून आयकु्ि साहेब आपल्यािा जमि 
असेि िर कायद्याच्या अखत्यारीि राहून जर काही बोिाि येि असेि ह्या विषयािरिी िर आपण 
योग्य ि ेतनिेिन करािे अशी आपणास विनांिी.  
मा. महापौर :- 
 प्रशासनाच्या ििीने आयकु्ि साहेब यािर जरा आपण खुिासा करािा.  
प्रशाांि िळिी :- 
 महापौर मॅडम, ित्पिुी भगििी शमांना िोड े बोिायचे होि े त्याांचे झािे की आयकु्ि साहेब 
खुिासा करा अशी माझी विनांिी आहे.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य भगििी शमााजी आपण बोिा.  
भगििी शमाा :- 
 महापौर मॅडम सबसे पहिे मनेै िो कि की घटना घटी श्री. दिपक खाांत्रबि साहब के अांिर 
उसपे म ैकड ेशब्िो के अांिर तन ांिा करिा हूूँ की एैसी घटना िबुारा ना घटे र्इसके मिये तनजश्चि आपके 
उपर विश्िास है की, र्इसपे आप सक्ि किम उठायेंग ेर्इसके साि ही आपको एक हमारे एक पाटी के 
िरफ से हम िीन सिस्यो को मझुे अतनि भोसिेजी को, अजजि पाटीि को माननीय सिस्य के रुप 
के अांिर म ैतनयकु्ि ककया गया र्इसके मिये मा. मखु्यमांत्री श्री. िेिेंद्र फडणिीसजी का, चांद्रकाांि िािा 
पाटीिजी और मा. नरेंद्रजी चव्हाण और हमारे ममरा भाईंिर के नेिा श्री. नरेंद्रजी मेहिाजी का खुप 
खुप शकु्रगजुार हूूँ की जजन्होने हम तिन्हो को र्इस सिन के अांिर जनिाकी सेिा करने के मिये एक 
मौका दिया I सािही साि मैं महापौर मॅडम आपका, उपमहापौर श्री. हसमखुजी गहिोि, सभागहृनेिा 
िळिीजी, स्िायी सममिी के सभापिी दिनेशजी जैन, सभी नगरसेिक / नगरसेविका का मैं आभार 
मानिा हूूँ की जजन्होने हम तिन्हो के उपर विश्िास दिखाया और हमको नामतनिेशीि सिस्यो के अांिर 
मैं यहा पे तनयकु्िी की गई मझुे र्इस शहर के अांिर मैं २००७ से आजिक के अांिर म ैआप सभी 
िररष्ट्ठ नेिाओ के मागािशान म ैकाम करने का मौका ममिा जजिना हो सका शहर की सेिा करने की 
कोशीश की I तनजश्चि रुप के अांिर म ैहमारे महापौर मॅडम आपके नेितृ्ि के अांिर म ैहमारे नेिा  
श्री. नरेंद्रजी मेहिा के नेितृ्ि म ैजो विकास काया हूये है उनको आगे बढाने के अांिर म ैऔर िॉडा की 
जनिाकी सेिा करने के मिये आप सभी का सहयोग िगेगा I मझुे तनजश्चि विश्िास है की आप िोगो 
का सहयोग ममिेगा I आयकु्ि महोिय और प्रशासकीय सभी अचधकारीयो का मैं शकु्रगजुार करना 
चाहिा हूूँ की जो तनरांिर सहयोग िेि ेआ रहे है I हमारे र्इस कायाकाि को मिि करेंगे एैसी मे आशा 
करिा हूूँ I भारिीय जनिा पाटी के नेिाओ को धन्यिाि िेना चाहिा हूूँ I धन्यिाि मॅडम I   
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मा. महापौर :- 
 सभापिी साहेब बोिा.  
दिनेश जैन :- 
 महापौर मॅडम, आयकु्ि और सभी पिाचधकारी सभी का मैं दिि से धन्यिाि करिा हूूँ क्योकी 
स्िायी सममिी पे जो सिस्य िे िो आज ८ सिस्य तनितृ्ि होने िािे है और उसकी जगह नये सिस्य 
आनेिािे है उनको भी मेरी शभेुच्छा और स्िायी सममिी के सभापिी पि के मिये मझुे र्इस सेिा 
महानगरपामिका मैं जो काया करने का जो औसर प्राप्ि हूिा उसके मिये मैं मा. िेिेंद्र फडनिीसजी का, 
चांद्रकाांि िािा पाटीिजी का और हमारे िाडके आमिार माजी आमिार नरेंद्रजी का, महापौर जोत्सना 
हसनाळेजी का सभी का म ैदिि से धन्यिाि करिा हू और म ैआयकु्ि साहब का दिि स ेधन्यिाि 
करिा हू की र्इिने दिन जब काम कर रहा िा िो उन्होने मझुे परुा सहयोग दिया हर काम म ैऔर 
जजिने भी अचधकारी है चाहे िो अतिररक्ि आयकु्ि हो, एच.ओ.डी. हो उन्होने मझुे जब जब मरेै कोई 
भी विषय है उन्होने परुा सहयोग ममरा भाईंिर के विकास के मिये दिया और जो भी मेरे स्िायी 
सममिी के सिस्य जो मरेै साि म ैिे उन्होने मझु े परुा सहयोग दिया और हम ज्यािा से ज्यािा 
कोरोना काि म ैबाहर तनकिने म ैसक्षम रहे I और मैं आज िक के मैं परेु सभी नगरसेिको का 
भारिीय जनिा पाटी का भी आभारी हूूँ की उन्होने मझुे र्इस पि के मिये मझुे मनोममि करने के मिये 
मझुे सबने सहयोग दिया और खास करके आज म ैर्इस बाि पे बोिना चाहिा हूूँ मॅडम, की जो दिपक 
खाांत्रबिजी पे जो हमिा हूूँिा उसका िो मैं तनषधे करिा हू और हमारे भारिीय जनिा पाटी की िरफ 
से तनषधे भी ककया गया हूिा है िेकीन तनषधे करने से िो विषय खत्म नही होिा, मेरा एैसा मानना 
है कही ना कही पिाचधकारी है, या अपने अचधकारी है मििब एक आपके अांिर म ैएक ममटीांग िेके 
सभी जो ग्राऊां ड िेव्हि पे काम करि ेहै जैसे पानी परुिठा के एच.ओ.डी. हो, या कफर कममशनर साहब 
हो, या कफर अतिररक्ि आयकु्ि हो, या दिपक खाांत्रबि हो, बारकुां ड साहब हो कोई भी हो उनकी हम 
सरुक्षा भविष्ट्य म ै कैसे तनधाारीि कर सकि े है उसके मिये आपके अध्यक्षिा मे एक ममटीांग िेके 
आयकु्ि साहब सब ममि के अगर आप डडसीजन िेंगे िो आने िािे दिनो म ैहम एैसी घटनाओ को 
टाि सकि ेहै, मेरा यही तनिेिन है की जो प्रशासन अचधकारी जो काम करि ेहै िो ममरा भाईंिर की 
सेिा करने के मिये दिन राि मेहनि करि ेहै िेकीन उनके उपर अगर एैसा हल्िा होिा है िह बहूि 
ही ि:ुखि है और म ैउसकी घोअर शब्िो म ैतन ांिा करिा हुूँ जयदहांि, जय महाराष्ट्र I 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य अतनि सािांिजी बोिा.  
अतनि सािांि :- 
 महापौर मॅडम धन्यिाि, ममरा भाईंिर शहराच्या र्इतिहासामध्ये अत्यांि िाजीरिाणी आणण 
काळीमा फासनारी घटना ३० िारखेिा घडिी. ह्या महानगरपामिका प्रशासनाचे व्होनार कायाक्षम 
कायाकारी अमभयांिा दिपक खाांत्रबि याांच्यािर भ्याड हल्िा झािा काूँग्रेस पक्षाच्या ििीने त्याचे जादहर 
तनषधे करिो. आज ममरा भाईंिर शहरािा पोमिस आयकु्िािय ममळािे आहे, मसक्यरुरटी मसस्टीम, मा. 
आयकु्िाांनी ममरा भाईंिर महानगरपामिकामध्ये त्यामध्ये सधुारणा केिेिी आहे, निीन मसक्यरुरटी गाडा 
ह्या दठकाणी आिेिे आहेि िरी सधु्िा असे असि ेिेळी सभागहृानेि ेप्रशाांि िळिीने एक चाांगिा मदु्दा 
उपजस्िि केिा होिा. महानगरपामिकेमध्ये डडपाटामेंटिा भेटायिा जे िोक येिाि त्याांची स्कुटणी ककां िा 
मेटि डडटेक्टर अिााि त्याांची िपासणी होि े का? कारण हा हल्िा कुठे िरी महानगरपामिकेशी 
तनगडीि काम े करिाांना झािा असािा असा िाट सांशय आहे पोमिस आपिे काम करिीि पण 
त्यामध्ये जास्िीि जास्ि आयकु्िाांने र्इनेमशयटीव्ह घेिनू यापढेु महानगरपामिकेिीि अशा कुठच्याही 
अचधकाऱ्यािर अशा प्रकारे हल्िा होऊ नये यासाठी काय खबरिारी घेिा येईि याची जरुर कायामममाांसा 
करा आणण ह्या शहरामध्ये ह्या शहराचा र्इतिहास आहे, गुांडागिीचे हे शहर नाही, प्रशासन, 
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िोकप्रतितनधी, सामान्य जनिा  ह्या शहराच्या विकासासाठी हािाि हाि धरून काम करि आहे, 
त्यामळेु हा जो भ्याड हल्िा झािेिा आहे िो अतिशय तनांितनय आहे, काूँगे्रस पक्षाच्या ििीने मी 
त्याचा तनषधे करिो आणण मा. आयकु्िाांना विनांिी करिो की, त्याांनी ििकराि ििकर त्याचा शोध 
िािािा, पोमिसाांना त्याबाबिीि पे्रशाराईज करािे आणण यापढेु अशा घटना घडू नये याची काळजी 
घ्यािी िसे पाऊि उचिािीि धन्यिाि ! 
महापौर मॅडम :- 
 दठक आहे मिा िाटि े बऱ्याच सन्मा. सिस्याांनी ह्या दठकाणी ममरा भाईंिर प्रशासनाच े
कायाकारी अमभयांिा दिपक खाांत्रबि याच्यािरिी जो हल्िा झाििेा आहे त्याबाबि तनषधे व्यक्ि केिेिा 
आहे त्याबाबिची तन ांिा व्यक्ि केिेिी आहे की अशा पध्ििीचा अतिशय गांभीर कृत्य जे झािेिे आहे 
याबबि सिाच िोकप्रतितनधी, सन्मा. दिपक खाांत्रबिजी याांच्या पाठीांबािा सिैि ियार आहेि परांि ु
प्रशासनाच्या माध्यमािनू ह्यादठकाणी खिुासा होणे गरजेचे आहे मी मा. आयकु्ि याांना विनांिी करि े
की, त्याांनी खुिासा करािा.  
आयकु्ि :- 
 मा. महापौर मॅडमच्या परिानगीने बोििो, सिांना नमस्कार परिा दििशी सांध्याकाळी २९ 
िारखेिा सांध्याकाळी ७-८ च्या िरम्यान आपिे कायाकारी अमभयांिा दिपक खाांत्रबि साहेब हे त्याांच्या 
घरी जाि असिाांना त्याांच्यािर जो भ्याड हल्िा झािेिा आहे आणण त्याांना र्इजा पोहचािी ज्या उद्देशान े
ककां िा त्याांना ठार करण्याचा उद्देशाने अिााि हल्िा करिाि िो नक्कीच िाईट कृत्य करण्यासाठी 
करिाि त्याचा आज सिाप्रिम महानगरपामिकाच्या सिा अचधकाऱ्याांच्या ििीने आपिा सिांच्या िफे 
तिव्र शब्िाि तनषधे व्यक्ि करिो, त्याच प्रमाणे काि सकाळी आम्ही सगळे ९.००, ०९.१५ िाजिा सिा 
अचधकारी / कमाचारी एकत्र येिनू सिांनी तनिेिन दििे िचे तनिेिन आपण पोमिस आयकु्िाांना दििेिे 
आहे, पोमिस आयकु्ि ममरा भाईंिर, िसई-विरार आयकु्िाियासाठी िसेच राज्य शासनाकड ेिात्काळ 
कािच्या काि पाठवििेिे आहे आणण सिा सन्मा. सिस्याांनी जी मागणी केिेिी आहे की ििकराि 
ििकर त्याचा शोध िािण्यासाठी आपण पोमिसाांना प्रशेाराईज करािे. परिा दििशी जेव्हा हल्िा घडिा 
िर मिा फोन आल्यानांिर सांबांचधि पोमिस ऑकफसरशी फोन करून बोिणे झािे, र्इििे एक ACP, 
DCP याांच्या सिि मी सांपकााि परिा ही होिो, काि ही होिो, आजही आहे. आपिे खाांत्रबि साहेब 
आहेि त्याांच्या ही सांपकााि आहे, बाकी िपासाचा जो भाग आहे िो पोमिस िपास करि आहेि, 
अद्याप कोणाचे नाि समोर आिेिे नाही ककां िा कोणािा अटक केिेिी नाही अजनू िसे झािेिे नाही, 
जशी जशी मादहिी ममळेि िशी िशी मी सभागहृािा प्राधान्याने प्रायोरीटीव्ह साांगेि. त्याचप्रमाणे सिा 
सन्मा सिस्याांनी एक सचुना केिी मेटि डडटेक्टरची केिी, मेटि डडटेक्टरचा महत्त्िाचा रोि आहे 
कारण महानगरपामिकाच्या र्इिे येिाांना सिा िोकप्रतितनधी, सिा नगरसेिक आपण र्इिे कामासाठी 
भेटि असिो. महापौर, उपमहापौर आणण सन्मा सिस्याांची र्इिर पण िािने आहेि सिा अचधकाऱ्याांची 
िािनां आहेि िर मेटि डडटेक्टरचे आपण जी सचुना केिी िी िात्काळ अांमिबजािणी करून िो 
ििकरच बसविण्याि येईि त्याच प्रमाणे आपल्या सगळयाांना एक विनांिी आहे, सिा पत्रकार बांधुना ही 
विनांिी जेव्हा आपल्यािा मसक्यरुरटी चकेकां गसाठी िाांबििीि ककां िा विचारिीि िर सिांना प्रशासनाच्या 
ििीने विनांिी आहे आपण सहाकाया करािे अशी ििैुिी घटना घडि ेत्यािेळेस नांिर आपण त्याच्यािर 
प्रकाश टाकिो आणण २-४ दििसानांिर परि आपण विसरून जािो परांि ु मांत्राियापासनू अनेक 
महत्त्िाच्या MMRDA च्या ऑकफसाि सगळयाच दठकाणी मसक्यरुरटी आहे. आपल्या सगळयाांच्या 
मसक्यरुरटीसाठी सरुक्षा जिान आपिे िपासणी करण्यासाठी ककां िा मसक्यरुरटीसाठी विचारिाि त्यामागे 
त्याांचा कुठिाही हेि ूनसनू आपल्या सगळयाांच्या जीिीिािा धोका होऊ नये यासाठी ि ेकरि असिाि 
आपण सिा िोकप्रतितनधी आपल्या माफा ि पण जनििेा आव्हान करािे, आम्ही आव्हान करिो, 
पत्रकार बांधुना ही विनांिी करिो त्याांच्या माफा ि ही आव्हान करा आणण मसक्यरुरटीिा सिांनी सहकाया 
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करािे, जेिढे प्रशासनािा ज्या ज्या अचधकाऱ्याांना सांरक्षणाची गरज आहे त्याच्यासाठी प्रशासनािा एक 
प्रशासनाचा प्रमखु म्हणून मी आपल्यािा तनजश्चि पणाने साांगणे की त्याांना सरुक्षा िेण्याि येईि, 
त्याच बरोबर ज्या िोकप्रतितनधीना असा जीिीिािा धोका असण्याची शक्यिा आहे ककां िा त्याांची 
मागणी असेि पोमिसाांची असेि िर त्याांनाही सरुक्षा िेण्यासाठी महानगरपामिकेचा प्रशासन प्रमखु 
म्हणून मी कायम ित्पर आहे आणण जशी मागणी येईि त्यानसुार िी िेण्याि येईि आणण िपासाि 
प्रगिी होईि िशी आपल्यािा सभागहृािा अिगि करण्याि येईि आणण ह्या पढेु असा हल्िा होऊ नये 
म्हणून शासनाच े अचधकारी सगळे एच.ओ.डी. आम्ही बारीक जािीने िक्ष ठेिनू आहोि आपण ही 
राहािे एिढे बोिनू िाांबिो. धन्यिाि. 
महापौर :- 
 सन्मा सभागहृानेिा िळिी साहेब आपण बोिा.  
प्रशाांि िळिी:- 
 मा. महापौर मॅडम, महानगरपामिकेच्या आस्िापनेिर श्री. दिपक खाांबीि हे कायाकारी अमभयांिा 
या पिािर कायारि आहेि. श्री. दिपक खाांत्रबि हे अतिशय हुशार, अभ्यास,ू किाव्यिक्ष ि सिांशी 
सौजन्याने िागणारे आणण प्रामाणणक अचधकारी आहेि. ह्या शहरािीि सिापक्षीय नगरसेिकाांच्या 
प्रभागाि विकास कामाांिरिी त्याांचे जािीने िक्ष असि.े श्री. दिपक खाांबीि हे स्िि: शहरािीि विकास 
कामे िेळेि ि ित्परिनेे कशी होिीि याकड े जािीने िक्ष घािनू कामे पणूा करीि आहेि. अशा 
कायाक्षम अचधकाऱ्यािर बधुिार दि. २९/९/२०२१ रोजी भ्याड हल्िा करण्याि आिा. मा. महापौर मॅडम 
अशा प्रकारचे हल्िे कुठल्याही अचधकारी / कमाचाऱ्याांिरिी जर होि असिीि िर हे खपिनू घेििे 
जाणार नाही. दि. २९/९/२०२१ रोजी आपल्या कायााियािनू श्री. दिपक खाांत्रबि साहेब घरी जाि 
असिाांना त्याांच्या िाहनाचा मोटरसायकििरून पाठिाग करण्याि आिा ि बोररििी नॅशनि पाका च्या 
िरम्यान त्याांच्यािरिी भ्याड हल्िा करण्याि आिा. या हल्याि श्री. दिपक खाांबीि साहेब िोडक्याि 
बचाििे आहेि. या भ्याड हल्याचा मी ि हे सभागहृ जादहरपणे तनषधे व्यक्ि करिो. या हल्ल्या 
सांिभााि आज ह्या विशषे महासभेि तिव्र पडसाि उमटिे आहेि. सिा पक्षाांचे गटनेि ेअसो ककां िा सिा 
िोकप्रतितनधी नगरसेिक याांची एकच भािना झािेिी आहे की हा हल्िा ज्याांनी कोणी केिा असेि ि े
िािडीने पकडिे जािेि ि त्याांच्यािर कडक कारिाई व्हायिा पादहजे आणण म्हणून महापौर मॅडम 
आणण आयकु्ि महोिय आपणाांस माझी विनांिी राहीि की आपण शासनाच ेमा. मखु्यमांत्री ि मा. गहृ 
राज्यमांत्री याांना आपल्या महानगरपामिकेिफे या हल्या सांिभााि पत्रव्यिहार झािा पादहजे. िसेच ज्या 
ज्या िेळेिा आमची आिश्यकिा िागेि आम्ही पणूा सिन, सभागहृ आपल्या पाठीशी आहोि. महापौर 
मॅडम ह्या हल्ल्याच्या तनषधेािा आजची विशषे महासभा या दठकाणी आपण िहकूब करािी अशी मी 
आपणास विनांिी करिो. धन्यिाि. 
मा. महापौर:- 
 सभागहृनेि े प्रशाांि िळिी साहेब याांनी जी सचुना केिेिी आहे जी विनांिी केिेिी आहे 
सभागहृाच्या ििीने की ममरा भाईिर महानगरपामिकेचे कायाकारी अमभयांिा श्री. दिपक खाांत्रबि 
ह्याांच्यािर झािेिा हल्िा याच्या तनषधेािा आजची ही सभा िहकूब करण्याि येि आहे. 
सभा िहकुबी ठराि क्र. ४७ :- 
 मा. महापौर मॅडम, महानगरपामिकेच्या आस्िापनेिर श्री. दिपक खाांबीि हे कायाकारी अमभयांिा 
या पिािर कायारि आहेि. श्री. दिपक खाांत्रबि हे अतिशय हुशार, अभ्यास,ू किाव्यिक्ष ि सिांशी 
सौजन्याने िागणारे आणण प्रामाणणक अचधकारी आहेि. ह्या शहरािीि सिापक्षीय नगरसेिकाांच्या 
प्रभागाि विकास कामाांिरिी त्याांचे जािीने िक्ष असि.े श्री. दिपक खाांबीि हे स्िि: शहरािीि विकास 
कामे िेळेि ि ित्परिनेे कशी होिीि याकड े जािीने िक्ष घािनू कामे पणूा करीि आहेि. अशा 
कायाक्षम अचधकाऱ्यािर बधुिार दि. २९/९/२०२१ रोजी भ्याड हल्िा करण्याि आिा. मा. महापौर मॅडम 
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अशा प्रकारचे हल्िे कुठल्याही अचधकारी / कमाचाऱ्याांिरिी जर होि असिीि िर हे खपिनू घेििे 
जाणार नाही. दि. २९/९/२०२१ रोजी आपल्या कायााियािनू श्री. दिपक खाांत्रबि साहेब घरी जाि 
असिाांना त्याांच्या िाहनाचा मोटरसायकििरून पाठिाग करण्याि आिा ि बोररििी नॅशनि पाका च्या 
िरम्यान त्याांच्यािरिी भ्याड हल्िा करण्याि आिा. या हल्याि श्री. दिपक खाांबीि साहेब िोडक्याि 
बचाििे आहेि. या भ्याड हल्याचा मी ि हे सभागहृ जादहरपणे तनषधे व्यक्ि करिो. या हल्ल्या 
सांिभााि आज ह्या विशषे महासभेि तिव्र पडसाि उमटिे आहेि. सिा पक्षाांचे गटनेि ेअसो ककां िा सिा 
िोकप्रतितनधी नगरसेिक याांची एकच भािना झािेिी आहे की हा हल्िा ज्याांनी कोणी केिा असेि ि े
िािडीने पकडिे जािेि ि त्याांच्यािर कठोर कारिाई व्हायिा पादहज ेआणण म्हणून महापौर मॅडम 
आणण आयकु्ि महोिय आपणाांस माझी विनांिी राहीि की महाराष्ट्र राज्याचे मा. मखु्यमांत्री ि मा. गहृ 
राज्यमांत्री याांना आपल्या महानगरपामिकेिफे या हल्या सांिभााि पत्रव्यिहार झािा पादहजे. िसेच ज्या 
ज्या िेळेिा आमची आिश्यकिा िागेि आम्ही पणूा सिन, सभागहृ आपल्या पाठीशी आहोि. महापौर 
मॅडम ह्या हल्ल्याच्या तनषधेािा आजची विशषे महासभा या दठकाणी आपण िहकूब करािी असा मी 
ठराि माांडीि आहे. 

सचुक :- श्री. प्रशाांि िळिी  अनमुोिन :- ध्रुिककशोर पाटीि 
ठराि सिाानमुि ेमांजूर 
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