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ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मखु्य कायाािय, ततसरा मजिा, छत्रपती मशिाजी महाराज सभागहृ 

 

मा. विशेष महासभा दि. २६/१०/२०२१ 
(दि. ०१/१०/२०२१ रोजीची तहकुब सभा) 

 

शकु्रिार दि. ०१/१०/२०२१ रोजी ममरा भार्इिंर महानगरपामिकेची मा. विशषे महासभा सकाळी 
११.३० िाजता आयोजजत करण्यात आिी होती. सिर सभा तहकुब केल्याने विषयपत्रत्रकेिरीि प्रितं्रबत 
विषय क्र. ५१ त े ५६ या विषयांिर चचाा करण्यासाठी ही सभा मगंळिार, दि. २६/१०/२०२१ रोजी 
सकाळी दठक ११.०० िाजता Video Conferencing द्िारे मा. महापौर यांच्या अध्यक्षतखेािी आयोजजत 
केिी असता खािीिप्रमाणे सिस्य हजर होत.े 

 

उपजस्ित सिस्य 

१) हसनाळे ज्योत्सना जािींिर     महापौर 
२) गेहिोत हसमखु मोहनिाि       उपमहापौर  
३) िळिी प्रशांत ज्ञानिेि       सभागहृ नेता 
४) जैन दिनेश तजेराज           सभापती, स्िायी सममती 
५) पाटीि प्रविण मोरेश्िर           विरोधी पक्षनेता 
६) भोईर सतुनता शमशकांत     सिस्या 
७) शाह ररटा सभुाष               सिस्या 
८) ततिारी अशोक सयूािेि        सिस्य 

९) पांडये पकंज सयूामणण         सिस्य 

१०) गोदहि शान ूजोरािर मसहं     सिस्या 
११) कांगणे मीना यशितं            सिस्या 
१२) मसहं मिन उदितनारायण     सिस्य 

१३) शटे्टी गणेश गोपाळ            सिस्य 

१४) ढिण तनिम हरीश्चंद्र           सिस्या 
१५) किम अचाना अरुण            सिस्या 
१६) निािड ेदिनेश िगडु           सिस्य 

१७) भोईर गणेश गजानन       सिस्य      

१८) पाटीि प्रभात प्रकाश            सिस्या 
१९) गपु्ता कुसमु सतंोष           सिस्या     
२०) पाटीि धनेश परशरुाम      सिस्य 

२१) पाटीि ििंना मगंेश           सिस्या 
२२) रािि मेघना दिपक            सिस्या 
२३) शाह राकेश रततशचंद्र            सिस्य 

२४) मसगं श्रीप्रकाश जजिेिार                सिस्य 

२५) धिृककशोर मन्साराम पाटीि   सिस्य 

२६) जैन गीता भरत                सिस्या. 
२७) जैन सतुनता रमेश             सिस्या 
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२८) जैन राजेंद्र भिरिाि           सिस्य 

२९) भपू्ताणी रक्षा सतीश (शाह)          सिस्या 
३०) मोकाशी दिपािी आनिंराि       सिस्या 
३१) व्यास रवि िासिेुि             सिस्य 

३२) रकिी िशैािी गजेंद्र            सिस्य 

३३) खंडिेिाि सरेुश जगिीश         सिस्य 

३४) परिेशी गगता हरीश            सिस्या 
३५) पाटीि नरेश तकुाराम           सिस्य 

३६) शखे अमजि गफार       सिस्य 

३७) पाटीि जयतंीिाि गरुूनाि       सिस्य 

३८) घरत तारा विनायक            सिस्या 
३९) पांड ेस्नेहा शिैेश              सिस्या 
४०) मशके अनतं गेण ू              सिस्य 

४१) पाटीि ििंना विकास           सिस्या 
४२) डॉ. पाटीि वप्रती जयप्रकाश       सिस्या 
४३) डडम्पि विनोि मेहता    सिस्या 
४४) मशिें रुपािी िसतं (मोिी)         सिस्या 
४५) िेराड ेसजंय अनतं             सिस्य 

४६) मखुजी अतनता बबि ू        सिस्या 
४७) चंद्रकांत मसताराम ितैी    सिस्य 

४८) पारधी सजुाता यशितं      सिस्या 
४९) म्हात्र ेसगचन केसरीनाि         सिस्य 

५०) यािि ममरािेिी रामिाि       सिस्या 
५१) म्हात्र ेमोहन गोपाळ            सिस्य 

५२) सोनार सरेुखा प्रकाश          सिस्या  
५३) भोईर विणा सयुाकांत           सिस्या 
५४) पाटीि अतनता जयितं          सिस्या 
५५) मांजरेकर आनिं ित्ताराम        सिस्य 

५६) अरोरा िीवपका पकंज         सिस्या 
५७) बेिानी हेमा राजेश             सिस्या 
५८) गजरे िौित तकुाराम           सिस्य 

५९) नाईक विविता वििेक           सिस्या 
६०) सोंस नीिा बनााड              सिस्या 
६१) राय विजयकुमार मसस्िन नारायण               सिस्य 

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

६५) मेहरा राजीि ओमप्रकाश        सिस्य 

६६) परमार हेति रततिाि          सिस्या 
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६७) भट िीप्ती शखेर              सिस्या 
६८) भािसार ििंना सजंय          सिस्या 
६९) शाह सीमाबेन कमिेश             सिस्या 
७०) िबेु मनोज रामनारायण        सिस्य 

७१) विराणी अतनि रािजीभाई       सिस्य 

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

७४) शखे अशरफ मोहम्मि र्इब्राहीम    सिस्य 

७५) भोईर जयेश भानिुास           सिस्य 

७६) म्हात्र ेनयना गजानन           सिस्या 
७७) भानशुािी िषाा गगरधर          सिस्या 
७८) बगाजी शममािा विन्सन्ट         सिस्या 
७९) शमाा भगिती शमाा    नामतनिेमशत सिस्य 

८०) अॅङ शफीक अहमि साित खान   नामतनिेमशत सिस्य 

८१) भोसिे अतनि बाबरुाि    नामतनिेमशत सिस्य 

८२) अजजत भगिान पाटीि    नामतनिेमशत सिस्य 

 

 

गरैहजर सिस्य - 

१) पाटीि  रोदहिास शकंर       सिस्य 

२) रॉड्रीकस मोरस जोसेफ         सिस्य 

३) परेरा कॅटिीन एन्िोनी         सिस्या 
४) अग्रिाि सशुीि गोपीककशन     सिस्य 

५) सय्यि नरुजाहॉ नाझर हुसेन              सिस्या 
६) पाटीि सधं्या प्रफुल्ि           सिस्या 
७) शटे्टी अरवििं आनिं           सिस्य 

८) भोईर कमिेश यशितं        सिस्य 

९) म्हात्र ेपरशरुाम पिमाकर        सिस्य 

१०) भोईर भािना राज ू            सिस्या 
११) भोईर राज ूयशितं    सिस्य 

१२) कासोिाररया अजश्िन शामजीभाई    सिस्य 

१३) म्हात्र ेविनोि कामशनाि         सिस्य 

१४) गोवििं हेिन जॉजी            सिस्या 
१५) बांड्या एिायस िमुमगं          सिस्य 

१६) मसहं विक्रमप्रताप रमाप्रती   नामतनिेमशत सिस्य 

 
रजेचा अजा – तनरंक 
 
 

नगरसगचि :- 
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 मा. विशषे महासभा शकु्रिार दि. ०१/१०/२०२१ रोजी सकाळी दठक ११.३० िाजता Video 
Conferencing द्िारे आयोजजत करण्यात आिी होती. सिर सभा ठरािाद्िारे तहकुब केल्याने 
विषयपत्रत्रकेिरीि विषय क्र. ५१ त े ५६ या विषयांिर चचाा करण्यासाठी ही सभा मगंळिार, दिनांक 
२६/१०/२०२१ रोजी सकाळी दठक ११.०० िाजता Video Conferencing द्िारे आयोजजत केिेिी आहे.  
प्रकरण क्र. ५१, महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमचे प्रकरण २ किम २०(३) अन्िये मा. स्िायी 
सममतीच्या ररक्त होणाऱ्या आठ (८) सिस्यांच्या जागी, महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमच ेप्रकरण 
२ किम २०(५) अन्िये नविन आठ (८) सिस्याचंी नेमणूक करणे. याबाबतचा गोषिारा आपणास 
दििेिा आहे. गटनेत्यांनी आपआपल्या पक्षातीि सिस्यांची नाि ंद्यायची आहेत. प्रकरण क्र.५१ साठी 
गटनेत्यांनी नाि माझाकड े दििेिी आहेत. कााँग्रेस िोकशाही आघाडीची २ नािे आिेिी आहेत १) 
ममिान मविान डडसा २) अशरफ मोहम्मि शखे मशिसेना पक्षाच्या गटनेत्यांनी दििेल्या पत्रानसुार त्यांचा 
एक सिस्य ह्या सममतीतनु कमी होणार होत ेआणण िोन सिस्यांनी राजीनामा दििेिा आहे अशा 
प्रकारे तीन सिस्याचंी नाि गटनेता तनिम हररश्चदं्र ढिण यांनी दििेिी आहेत. १) शममािा अजजत 
गडंोळी (बगाजी) २) अचाना अरुण किम ३) कुसमु गपु्ता ही तीन नाि मशिसेना पक्षाने दििेिी आहेत. 
भारतीय जनता पाटीचे गटनेता हसमखु गहिोत यांनी पाच सिस्यांची नाि दिििेी आहेत. १) आनिं 
मांजरेकर २) मनोज िबेु ३) सजुाता पारधी ४) जयेश भोईर ५) सीमा शहा ह्या ततन्ही पक्षाची नाि 
आिेिी आहेत. हे मी मा. महापौरांकड ेिेत आहे.  
मा. महापौर :- 
 स्िायी सममतीच्या सिस्याचंी नाि मी घोषीत करत आहे. भारतीय जनता पाटीचे सन्मा. 
नगरसेिक आनिं मांजरेकर, सन्मा. नगरसेिक मनोज िबेुजी, सन्मा. नगरसेविका सजुाता पारधीजी, 
आणण सन्मा. नगरसेविका मसमा शहाजी, सन्मा. नगरसेिक जयेश भाईरजी यांचे नाि मी ह्या 
दठकाणी घोषीत करत आहे. तसेच मशिसेना पक्षा तफे गटनेत्या तनिमताई ढिण यांनी मिा नाि े
दििेिी आहेत त्यामध्ये स्िायी सममती सिस्यासाठी मशिसेनेमधुन सन्मा. नगरसेविका शममािा बगाजी 
सन्मा. नगरसेविका अचाना किमजी, सन्मा. नगरसेविका कुसमु गपु्ताजी यांची नािे मी ह्या दठकाणी 
घोषीत करत आहे. कााँगे्रस पक्षातफे गटनेत े जुबेर र्इनामिारजींनी जी नाि दििेिी आहेत त्यापकैी 
सन्मा. नगरसेविका ममिान डडसा मॅडम, सन्मा. नगरसेिक अशरफ शखेजी, याची नाि ह्या दठकाणी 
मी घोषीत करत आहे.  
प्रकरण क्र. 51 :- 

महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमच ेप्रकरण २ किम २०(३) अन्िये मा. स्िायी सममतीच्या 
ररक्त होणाऱ्या आठ (८) सिस्यांच्या जागी, महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमचे प्रकरण २ किम 
२०(५) अन्िये नविन आठ (८) सिस्यांची नेमणूक करणे. 
ठराि क्र. 48 :- 

महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमचे किम २०(३) अन्िये स्िायी सममती सिस्यांपकैी 
तनम्मे (आठ) सिस्य माहे ऑक्टोबर २०२१ च्या पदहल्या तारखेस तनितृ्त झािेिे आहेत. तसेच उिारीत 
आठ सिस्यांपकैी मशिसेना पक्षाच्या िोन सिस्यांनी आपल्या स्िायी सममती सिस्य पिाचा राजीनामा 
दििेिा आहे.  

तनितृ्त होणाऱ्या सिस्यांमध्ये भारतीय जनता पाटीचे ५, कााँग्रेस िोकशाही आघाडीच े २ ि 
मशिसेना पक्षाचा १ सिस्य तनितृ्त होत आहेत. तसेच मशिसेना पक्षाच्या २ सिस्यांनी स्िायी सममती 
सिस्य पिाचा राजीनामा दििेिा आहे. मा. उपसगचि नगरविकास विभाग यांचेकडीि पत्र क्र. 
सकंकणा२००८/४३४/प्र.क्र.१५१/२००८/नवि-२५, दि. २० ऑक्टोबर २००८ अन्िये तनितृ्त होणाऱ्या आठ ि 
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राजीनामा दििेल्या िोन सिस्यांच्या जागी त्याच मान्यता प्राप्त पक्षाचे, नोंिणीकृत पक्षाचे, गटाचे, 
आघाडीचे ककंिा फं्रटच ेनिीन सिस्य स्िायी सममतीिर नेमणे अध्यारुत आहे. 

सिापक्षीय गटनेत्यांनी तौिातनक सखं्या बळाप्रमाणे सिस्यांच्या नािाची मशफारस केिेनसुार 
तनितृ्त होणाऱ्या आठ सिस्यांच्या जागी महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमचे किम २०(५) अन्िये 
आठ सिस्याचंी उिारीत कािािधीसाठी ि महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमच ेकिम २३ अन्िये 
राजीनामा दििेल्या िोन सिस्यांच्या जागी उिारीत कािािधीसाठी िोन सिस्यांची नेमणूक करण्यात 
येत आहे. 
अ.क्र. सिस्याच ेनािं पक्ष 

१ श्री. आनिं ित्तात्रये माजंरेकर भारतीय जनता पाटी 
२ श्री. मनोज रामनारायण िबेु भारतीय जनता पाटी 
३ श्रीम. सजुाता यशितं पारधी भारतीय जनता पाटी 
४ श्रीम. मसमा कमिेश शाह भारतीय जनता पाटी 
५ श्री. जयेश भानिुास भोईर भारतीय जनता पाटी 
६ श्रीम. ममिान मविान डडसा कााँग्रेस िोकशाही आघाडी 
७ श्री. अशरफ मोहम्मि शखे कााँग्रेस िोकशाही आघाडी 
८ श्रीम. शममािा विन्सन्ट बगाजी मशिसेना 
९ श्रीम. अचाना अरुण किम मशिसेना (राजीनामा दििेल्या सिस्याच्या जागी) 
१० श्रीम. कुसमु सतंोष गपु्ता मशिसेना (राजीनामा दििेल्या सिस्याच्या जागी) 

ठराि सिाानमुत ेमजंूर 
 

सही /- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचि :- 
 प्रकरण क्र. ५२, प्रततितृ्त सािर करणेबाबत. (िदै्यककय विभाग) (मा. महासभा            
दि. १९/०५/२०२१ (दि. २०/०४/२०२१ रोजीची तहकुब सभा) रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. १५)  
जुबेर र्इनामिार :- 
 सन्मा. महापौर मॅडम, माझा एक प्रश्न आहे ह्या प्रततितृ्तामध्ये सध्या साहेब आयकु्त महोिय 
ककंिा आरोग्य विभागाच ेअगधकारी सांग ुशकतीि आर.टी.पी.सी.आर. सध्याचा िर काय आहे पामिका 
त्याचे काय चुकित आहे? ककती िेयके अिा करत आहे काय िराने पे करत आहे?  
मा. महापौर :- 
 आर.टी.पी.सी.आर. चा िर विचारात आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आर.टी.पी.सी.आर. चा पामिकेचा िर काय ठरिेिा आहे? म्हणजे आपण ह्या ससं्िेिा हे काम 
दििेिे आहे त ेआपल्याकड ेकाय िराने त ेठरिेिे आहे?  
मा. महापौर :- 
 आर.टी.पी.सी.आर. चा िर सन्मा. सिस्य विचारत आहेत त्यांना सांगा.  
सदंिप मशिें :-  
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 सन्मा. पीठासीन अगधकारी महोिया, सन्मा. आयकु्त महोिय सिा सन्मा. सभागहृ सन्मा. 
सिस्य महोियानंी ह्यादठकाणी प्रश्न उपजस्ित केिेिा आहे कोविडच्या काळामध्ये गेल्या िोन िषाामध्ये 
आपण जे काही विविध काम केिेिे आहेत आता त ेमहाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयमाच्या किम 
६७ (३) खािी आपण आपत्ती व्यिस्िापन अगधतनयमानसुार िेळोिेळी जी काही काम केिी आहेत 
त्याचे प्रततितृ्त मा. सभागहृाच्या अििोकनािा आपल्या समोर सािर केिेिे आहे. सन्मा. सिस्यांनी 
ह्यादठकाणी आर.टी.पी.सी.आर. च्या िराबाबत मादहती उपजस्ित केिेिी आहे. त्यास मी सांग ुर्इच्छीतो 
की जेव्हा आपल्या र्इिे सिा प्रिम १३ माचा २०२० िा आपत्ती व्यिस्िापन कायिा िाग ु केिा 
कोविडसाठी त्यानतंर आजपयतं आपण आर.टी.पी.सी.आर.च नाही तर अणेक ज्या िस्त ुआपल्यािा 
िागिेल्या होत्या त्या िराच्या बाबतीमध्ये िेळोिेळी शासनाच्या आिेशा प्रमाणे रेट कमी जास्त होत 
गेिे होत.े आपल्यािा सिांना कल्पना आहे की सरुुिातीचा काळामध्ये तर ४५००  आर.टी.पी.सी.आर. 
चा रेट होता. आता तो कमी होऊन ३०० रुपया पयतं रेट आिेिा आहे. आणण आजच्या 
पररजस्ितीमध्ये तर आपण मोठ्या प्रमाणात आपिी स्ि:तची महापामिकेची िॅब असल्यामळेु आपण त े
सिा शहरातीि नागरीकांना मोफत टेस्ट करत असतो. पण सरुुिातीचा काळामध्ये जेव्हा हा कोविड 
सिांसाठी नविन होता त्यािेळेस आपण आर.टी.पी.सी.आर. हे काही खाजगी ससं्िमाफा त सधु्िा करुन 
घेतिेिे होत.े त्यामळेु िरामध्ये जशी जशी शासनाकडून ज्या सवुिधा उपिब्ध होत गेल्या तसा तसा 
िर कमी होत गेिा. सरुुिातीचा िर ४५०० पासनु सरुुिात झािेिा होता. आणण याबाबतचा डडटेि 
ितृ्तांत आहे त ेआपल्या अििोकनािा सािर केिेिा आहे.  
प्रशांत िळिी :- 
 महापौर मॅडम काही सचुना मांडायच्या असतात सभा सरुु होण्या पिुी परंत ु पिागधकाऱ्यांच े
माईक र्इकड ेम्यटु केिे जातात महापौर मॅडम मिा ह्या सभेच्या माध्यमातनु आपल्यािा एक विनतंी 
करायची आहे की आपण आज ही तहकुब सभा आपण घेत आहोत आपिी चाि ुझािेिी आहे  त्याच 
बरोबर आपण एक विशषे महासभा अडीच िाजता िाििेिी आहे महापौर मॅडम तर माझे असे म्हणणे 
होत ेकी आपिे ज ेगटनेत ेआहेत विरोधी पक्षनेत ेआहेत त्यांना सिांना विश्िासात घेऊन त्यांना सांगणु 
की हीच सभा आपण जर पढेु चािचु ठेििी तर महापौर मॅडम आपिा िेळही िाचेि आणण दििाळीचा 
सण तोडािरती आहे. प्रत्येक सन्मा. सिस्यांचेही तचे म्हणणे आहे की आपण हीच सभा पढेु चािचु 
ठेिायची तर माझी महापौर मॅडम आपणािा विनमंी राहीि की आपण सिा गटनेत ेआणण विरोधी पक्ष 
नेत्यांना विचारुन ह्यािा समंती द्यािी. धंन्यिाि.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिा गटनेत्यांना विनतंी आहे की आपिे सभागहृनेत ेप्रशांत िळिीजीने यांनी मागणी 
केिेिी आहे की तहकुब सभा सपंल्या नतंर िगेचच आपिी जी आजची महासभा आहे ती सरुु 
करायची का? जर आपिी समंती असेि तर आपण कृपया हाि िर करुन समंती िाखिािी.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम हा विषय याच्यािर आपण परत येऊ आपिी प्रततितृ्तािर चचाा चाि ुहोती मशिें 
साहेब मादहती िेत होत.े 
प्रशांत िळिी :- 
 जुबेर साहेब आपिी चचाा पढेु चािचु राहीि परंत ुआपण यािा सरुुिातीिाच अनमुती दििीत 
तर मग आपण ही कॅरीऑन पढेु ममटींग करु शकु. माझी विनतंी आहे तमु्हािा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
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 आमच्या कााँगे्रस िोकशाही आघाडीच्या ितीने आमची अनमुती आहे. यािा कंन्टीन्य ु करु 
शकिात तर अती उत्तम. त्याच्यामध्ये कुठिी तांत्रत्रक बाबीची अडचण येता कामा नये सगचिांना 
विचारा.  
 
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम, भारतीय जनता पक्षा तफे आम्ही पण तयार आहोत पण ज्या दहशबेाने जुबेर 
साहेबांनी सांगगतिे की तांत्रत्रक बाबीिर िक्ष ठेिनू सगचि महोिय यांनी याचािर सांगािे.  
तनिम ढिण :- 
 महापौर मॅडम, मशिसेनेच्या ितीने मी िेखीि ह्या गोष्ट्टीिा मान्यता िेत,े कंन्टीन्य ुकरायिा 
हरकत नाही परंत ुतांत्रत्रक बाब िक्षात घेऊन परिानगीन िेण्यात यािी. 
मा. महापौर :- 
 सगचि साहेब तांत्रत्रक अडचण काही आहे का सभा कंन्टीन्य ुकरण्या करीता?  
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम ह्या विषयािर जजतपयतं मिा आठिन आहे की ऑिरेडी अशी एक सभा 
झािेिी आहे मागच्या काळामध्ये. आणण त्या अनषुगंाने माझं आणण जुबेर साहेबांच आणण ढिण 
मॅडमचं ह्या सगळयांची अनमुती आहे म्हणजे एखािा झािे असेि प्रकरण तर आपण अस ं करु 
शकतात.  
नगर सगचि :- 
 खरतर आपण ह्यापिुी टाईम ठरिनु दििेिा होता िसुऱ्या सभेचा २ िाजुन ३० ममतनटानी जर 
सभागहृाची तशी भािना असेि आणण सिांची अनमुती सिा पक्षीयांची अनमुती आणण मा. वपठासीन 
अगधकाऱ्यांनी जर परिानगी दििी तर आपण ह्या प्रमाणे पढेु कंटीन्य ुकरु शकतो िसुरी सभा ही सभा 
सपंल्या नतंर.  
तनिम ढिण :- 
 महापौर मॅडम खरतर आजची ही ऑनिाईन सभा एक दििस अगोिर पत्र तनघािे होत.े परंत ु
िसुऱ्याच दििशी शासनाच ेपररपत्रक आिे होत ेकी ऑफिाईन घ्या म्हणून घ्यायिा काही हरकत नाही 
म्हणून तर हे घेति ंअसत ंतर बरं झाि ंअसत.ं 
मा. महापौर :- 
 ताई आपल्या मादहतीसाठी सांगत,े मिा तर खुप आनिं झािा असता तमुच्या सोबत 
सभागहृामध्ये बसण्यासाठी परंत ु आपि ं सचुना पररपत्रक हे आधी काढिेि ं होत ं आणण त े
ऑनिाईनच्या माध्यमातनु होत.ं काही सन्मा. नगरसेिक ऑनिाईन ममटींग आहे म्हणून मिा कल्पना 
िेऊन बाहेरुन ममटींग हे करत आहेत. जॉईंट झािेिे आहेत. आणण िसुरी गोष्ट्ट मी कािच आपिे 
सगचि साहेब यांच्या सोबत सभा गहृामध्ये जािनू जव्हजीट केिी तर सभागहृाचे कामकाज सध्या 
अजुनही चाि ुआहे. माईक मसस्टीमचे काम अजुन झािेिे नाही. कारपेट अिंरायचे काम झािेि ंनव्हत ं
आणण तति ेिाकडािा पॉिीश िाििेिी होती त्याचा िास भरपरु येत होता िोन तीन तास जर आपण 
बसिो असतो तर त्या िासाने आपिे डोळे झोंबिे असत ेआणण मशिाय िासाने त्रासही झािा असता. 
म्हणून मग मी सगचि साहेबांना सांगगति ं की आजची ही ममटींग आपण ऑफिाईन न घेता 
ऑनिाईन घ्यािी जणेे करुन पढुच्या ममटींगिा सपंणुा सभागहृ तयार होईि आणण चांगिी व्यिस्िा 
प्रशासनाच्या माध्यमातनु होईि. सबगंधत अगधकाऱ्यािा मी ह्या दठकाणी सचुना करु र्इच्छीत े की 
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ज्याच्याकड े हा विभाग आहे त्यांनी सभागहृ पढुच्या ममटींगच्या आधी व्यिजस्ित करुन सन्मा. 
सिस्यांना बसणे योग्य करािे जेणे करुन सभा त्यादठकाणी घेता येईि.  
तनिम ढिण :- 
 ओके िाँक्य.ु  
प्रशांत िळिी :- 
 महापौर मॅडम आता त्यािा मान्यता द्या सगचिांचे बोिणे झािेिे आहे.  
मा. महापौर :- 
 सगचि साहेब आताच्या तहकुब सभे नतंर पढुची महासभा ही कंटीन्य ुकरण्या करीता परिानगी 
िेत आहे.  
प्रशांत िळिी :- 
 धंन्यिाि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम चचाा चाि ुअसताना प्रशांत िळिी साहेब मधेच बोििे.  
प्रशांत िळिी :- 
 जुबेर साहेब विषय असा होता की तातं्रत्रक अडचण ततही होती की आपल्याशी चचाा झाल्या 
नतंर पिागधकाऱ्यांचे माईक म्यटु केिे होत ेत्यामळेु सरुुिातीिा बोिता आिे नाही त्या बद्दि दििगीरी 
व्यक्त करतो. म्हणून विषय झािा असता आणण मग आपण त्यानतंर ही घोषना केिी असती हे 
उचीत झािे नसत.े  
जुबेर र्इनामिार :- 
 बरोबर दठक आहे मशिें साहेब, महापौर मॅडम माझा विषय सपंिा नाही. मशिें साहेब आपल्यािा 
सध्या आर.टी.पी.सी.आर. पामिकेच्या माध्यमातनु होत असि ंतर आपल्यािा खचा काय बसतो आहे?  
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. सिस्य महोिय, आपिी आर.टी.पी.सी.आर. िॅब नतंर केिेिी आहे. हा सरुुिातीचा 
काळातिा जो काही खचा झािेिा आहे त्याचे प्रततितृत आपल्या मादहतीसाठी सभागहृा समोर 
अििोकनािा ठेििेिा आहे. आपण प्रश्न विचारिा होता की आर.टी.पी.सी.आर. चे िर काय आहेत तर 
सरुुिाती पासनु म्हणजे १३ माचा २०२० पासनु आजपयतं जे काही िरामध्ये शासनाच्या आिेशा प्रमाणे 
कमी कमी रेट होत गेिे त्याची मी सभागहृािा मादहती दििी होती. सरुुिातीिा ४५०० रुपये रेट होत े
म्हणजे माचा २०२० मध्ये आणण आजममतीस जर विचार केिा तर त े३०० रुपये पयतं खािी आिेिे 
आहेत. आणण स्ि:तची आपिी िॅब असल्यामळेु आपण आता िसुऱ्या कोणा खाजगी आर.टी.पी.सी.आर. 
आपण करुन घेत नाही. आपण उिट सिा शहरातीि नागरीकांना फ्रीमध्ये आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट 
करतो. अिंाजे आपण सध्या २ हजारच्या आसपास डिेी आपण आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट करतो. 
त्याच्यामध्ये आपल्या महापामिकेची िॅब आहे त्याची १६०० ची कॅपॅमसटी आहे. प्िस आपल्यािा 
शासन िररोज ५०० टेस्ट फ्री करुन िेत.े आणण गेिे ४-५ मदहन्या पासनु मा. आयकु्त महोियांनी जेव्हा 
आपल्या आर.टी.पी.सी.आर. टेस्टची सखं्या िाढिेिी होती तवे्हा शासनािा विनतंी केिी होती जे ज े
हॉस्पीटि आहेत की तमु्ही ५०० करा. असे आर.टी.पी.सी.आर. आपण ॲव्हरेज टेस्ट करत असतो. हे 
जे प्रततितृत सािर केिे आहे त ेसरुुिातीचा काळामध्ये जे काही आपिे िॅब स्िापन करण्या पिुी जो 
काही खचा झािा होता त्याच्या अनषुगंाने प्रततितृ्त अििोकनािा सािर केिेिे आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
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 मशिें साहेब तमुच्या मादहतीसाठी तमु्ही तवे्हा नव्हता तमु्ही महापामिकेिा जॉईंट झािे नव्हत े
तत्कामिन आयकु्तांना आम्ही आमच्या पिागधकाऱ्यांच्या सभेमध्ये विनतंी केिी होती की 
महापामिकेच्या ितीने तनशलु्क िरात आर.टी.पी.सी.आर. करण्यात यािे जेव्हा कोविडची सरुुिात गेल्या 
माचा २०२० मध्ये झािी. माझा एक साधा मसम्पि प्रश्न होता तमु्हािा की तमु्ही बोििात की 
ह्याच्यामध्ये त्याची नोंि नाही. हे कधी पयतं आहे? ही जी तमु्ही आम्हािा मादहती उपिब्ध करुन 
दििी ही कुठल्या तारखेपयतं राहीि?  
 
 
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. सिस्य महोिय आपल्या समोर जो चाटा आहे त्याचे कृपया अििोकन कराि. त्यामध्ये 
आपण बघा शासनाचा आिेश आणण शासनाचा काय रेट होता आणण महापामिकेने त्या िेंडर सोबत 
डडस्कशन करुन रेट कमी करुन आपण तशा टेस्ट केल्या होत्या. त्याची सखं्या आणण रेट हे आपण 
पणुा चाटा डडटेल्स आपल्याकड ेदििेिे आहे. उिा. १७ माचा २०२०  या रोजी शासनाचे रेट होत े४ हजार 
५०० परंत ुआपण ३ हजार ५०० ने करत होतो त्यािेळेस. आपण नागरीकांना फ्री मध्येच टेस्ट केिले्या 
आहेत. आपण ज्या िेंडर माफा त केिे आहे त्यांना आपण पेड केिेिे रेट र्इिे आपण सािर केिे होत.े 
त्याच्या नतंर १३ जुन २०२० िा शासनाच्या आिेशा प्रमाणे काय रेट होत ेआणण त्याच्या नतंर आपण 
काय केिे त े२२०० रुपयाने आपण त्याच्याशी  िाटाघाटी करुन कमी रेट केिे होत.े परत काही दििसा 
नतंर पनु्हा रेट कमी झािे म्हणून १९०० रुपयाने केिे, त्याच्या नतंर पनु्हा कमी झािे म्हणून १२०० 
रुपयाने केिे. त्याचय नतंर ९८० ने केिे आणण त्याच्या नतंर आपिी स्ि:तची िॅब असल्यामळेु आता 
त्याचे काही िॅब साठी आिश्यक सादहत्य िागतात त ेआपण उपिब्ध करुन िेतो आणण आपण टेस्ट 
फ्री मध्ये करतो.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 साहेब मी किांगचत माझा प्रश्न मी व्यिजस्ित उपजस्ित करु शकत नाही असे मिा िाटत.े मी 
तमु्हािा एक साधा प्रश्न विचारिा आपिा खचा काय येतो?  
सदंिप मशिें :- 
 टोिट खचा का?  
जुबेर र्इनामिार :- 
 नाही साहेब टोटि खचा आर.टी.पी.सी.आर. करण्याचा................ 
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. सिस्य तमु्हािा आर.टी.पी.सी.आर. िर झािेिा खचा पण सांगतो. एवप्रि २०२० त े
नोव्हेबर २०२० ह्या िम्याान ५ कोटी ५३ िाख ३ हजार ५०० रुपये आपिा आर.टी.पी.सी.आर. िर खचा 
झािा होता.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 साहेब मी आजच्या तारखचेा िर तमु्हािा विचारत आहे.  
सदंिप मशिें :- 
 आज िर उपिब्ध नाही फ्री मध्ये टेस्ट करतो सन्मा. सिस्य महोिय आपिी िॅब आहे 
स्ि:तची.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मान्य आहे फ्री मध्ये करत असताना............... 
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मा. आयकु्त :- 
 जुबेर भाई तमुचा मदु्दा मिा कळािेिा आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 काही तरी सादहत्य ककट्स िागत असेि की नाही?  
मा. उपमहापौर :- 
 जुबेर भाई आयकु्त महोिय मादहती सांगत आहेत.   
मा. आयकु्त :- 
 उपायकु्त िदै्यककय आणण आणण ॲडडश्नि कममश्नर िदै्यककय तमु्हािा मी सांगतो की एक 
टेस्ट करण्यासाठी ककती खचा येतो आजचा असे फ्री मध्ये करतो पण त्यािा ५० रुपये खचा येतो १०० 
येतो, १५० येतो की ३०० येतो याचा म्हणजे त्याच ेकेममकि असेि तमुच्या काही टेस्ट असेि, त्यािा 
काही िागणारे त्याचा पर आर.टी.पी.सी.आर. साठी आपल्या िॅबसाठी िागणारा खचा ककती येतो? 
तमु्ही जनतिेा फुकट करता ती िेगळी गोष्ट्ट आहे. 
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. वपठासीन अगधकारी महोिया सन्मा. सिस्यानंी उपजस्ित केिेिा मदु्द्या प्रमाणे मी 
सरुुिातीिा पण सांगगतिे होत ेकी आपल्यािा आज रोजी आपल्या िॅब मध्ये जो काही एका टेस्ट 
मागे जो खचा येतो तो अिंाजे २०० त े २३० पयतं येतो. त्याच्या मध्ये आपिे सगळे केममकल्स 
असतीि त्यािा िागणारे सादहत्य असेि याच ेसिा धरुन २३० रुपया पयतं आपल्यािा खचा येतो एका 
आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट मागे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 साहेब याच्यात तमु्ही जो खचा दििेिा आहे तो कधी पयतंचा आहे ? ह्याच्यात ज्या तारखा 
दिसत आहेत. 
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. सिस्य महोिय, हे गेल्या २ िषाामध्ये िेळोिेळी आपण केिेिे प्रततितृ्त आपल्या समोर 
अििोकनािा सािर केिे होत.े त्याच्यात तारीख तनहाय आम्ही सािर केिे की कुठल्या तारखे पासनु 
ककती तारखे पयतं ककती खचााने आपण केिे होत े त्याअनषुगंाने मी आता आपल्यािा स्पष्ट्टीकरण 
म्हणिे की एवप्रि 2020 त ेनोव्हेंबर 2020 ह्या काळातिे आपल्या समोर विषय आिेिा होता. आणण 
त्याचे रेट आणण ककती टेस्ट केल्या होत्या ककती रक्कम झािी होती त्याचा डडटेि चाटा आपल्या समोर 
ठेििेिा आहे. त्याचे कृपया अििोकन होणेस विनतंी आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 याच्यामध्ये काही जागेिर काही खचा 2021 च े म्हणजे ह्या चाि ु िषााचे सधु्िा याच्यामध्ये 
त्याचा उल्िेख केिेिा आहे. माझा एक साधा प्रश्न आहे तमु्हािा परत माचा पयतं तमु्ही केिे आहे 
जानेिारीचा शिेटचा हा खचा िाखििेिा आहे माचाचा िाखििा आहे की त्याचा पढुचा मदहन्याचा 
म्हणजे चाि ुमदहन्या पयतंचा िाखििेिा आहे.  
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. सिस्य मोहिय कृपया आपण चाटाचे अििोकन करा हे नोव्हेंबर 2020 पयतंचचे 
आपल्या समोर हा चाटा सािर झािेिे आहे. त्याच्यामळेु त्याच्या नतंर रेट द्यायचा विषय येत नाही. 
11 नोव्हेंबर 2020 िा आपिी स्ि:तची िॅब सरुु झािी त्याच्या नतंर आपण आपिे िॅब माफा त टेस्ट 
केिेल्या.  
जुबेर र्इनामिार :- 
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 मी तमु्हािा परत विचारतो मशिें साहेब कधी पयतं तो खचा हा जो तमु्ही प्रततितृ्त दििेिा 
आहे त्याच्यामध्ये आहे माचा पयतं आहे ऐवप्रि पयतं आहे मे पयतं आहे, ऑगस्टचा आहे, कधी 
पयतंचा आहे ? 
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. सिस्य महोिय 11 नोव्हेंबर 2020 पयतं जो काही आपण खाजगी िॅब माफा त टेस्ट 
केल्या होत्या त्याचे प्रततितृ्त आहे. त्याच्या नतंर आपिी स्ि:तची िॅब झाल्या मळेु नतंर िसुऱ्या 
खाजगी िेंडर कडून करायचा विषय आिेिा नाही आर.टी.पी.सी.आर.  
 
 
 
जुबेर र्इनामिार :- 
 मी प्रश्न आर.टी.पी.सी.आर. च्या पढेु गेिो आहे मशिें साहेब. आय एम सॉरी टू से मी 
आर.टी.पी.सी.आर. चा जो प्रश्न होता त्याच्या पढेु जािनू मी विचारत आहे. माझा आिाज जक्ियर 
नाही येत का ?  
नगर सगचि :- 
 तमुचा आिाज येत आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 मी आता त्याच्या पढेु जािनू तमु्हािा विचारत आहे की तमु्ही केिेिा खचा हे जे तमु्ही 
प्रततितृ्त दििेिे आहे तो कुठल्या मदहन्या पयतं आहे ? 
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. सिस्य महोिय आम्हािा तमुचा प्रश्न िक्षात येत नव्हता कारण आर.टी.पी.सी.आर. 
िर चचाा चाि ु होती. आपल्या समोर विषय सािर केिेिा आहे पदहिा विषय आहे तो त्यामध्ये 
ऑक्टोंबर 2020 पयतं जो काही खचा झािा तो आहे. आणण त्याचा नतंर ऐवप्रि म्हणजे ह्या 
ऐवप्रिच्या सभेिर आिो होतो 20 एवप्रि पयतं झािेिा खचा अशा िोन प्रकारचे आपल्या समोर 
प्रततितृ्त अििोकनािा सािर केिेिे आहेत.  
मा. उपमहापौर :- 
 20 एवप्रि 2021  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्त महोिय मिा िाटत ेकोविडचा विषय आटोक्यात आिेिा आहे. परमेश्िारी कृपा राहीिी 
तर ततसरी िाट येणार नाही असे आपण गहृीत धरु. आणण प्रािानाच करु शकतो याच्या पमिकड ेकाही 
नाही. मात्र साहेब कोविडचा हा खचा आटोक्यात आणता येईि, कमी करता येईि हा खचा जमिे 
तततका आपल्यािा साहेब हा कमी प्रमाणात करुन कोविडची िढाई आपल्यािा सरुु ठेिािी िागेि. 
आणण ठेिताना महापामिकेची आगिाक बाब हिाककची आहे हे तमुच्याही समोर आहे. राज्य शासनाकडून 
विशषे काय अनिुान प्राप्त होणार नाही अििा आपल्यािा सध्या अपेक्षा करणे योग्य नाही कारण हे 
पणुा राज्य कोविड पररजस्ितीमध्ये फक्त राज्य नाही पणुा िेश खरतर कोविड पररजस्ितीचा िढा िेत 
आहे. तर आयकु्त महोिय ही तमुची जबाबिारी राहीि. ह्या पढुचा काळामध्ये आपल्यािा जमेि 
तततका खचा कमी करुन बाककच्या विकासाचा कामासाठी आपल्यािा हा तनधी उपिब्ध करुन द्यािा 
िागेि. माझे ऐकून घेतिे त्याच्या बद्दि धंन्यिाि. महापौर मॅडम आपिे सिस्य अतनि साितंिाही 
बोिायचे आहे. तर त्यांना जरा अनम्यटु करा.  
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मा. महापौर :- 
 मिा असे िाटत ेकी प्रततितृतामध्ये तमु्ही आता काय बोिणार. तमु्हािा आयकु्तांनी सािर 
केिेिे आहे िाचनासाठी दििेिे आहे. गेल्या मदहन्या पासनु आपल्याकड ेत ेप्रततितृ्त आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, सभागहृ हे मिा िाटत ेआपिी भािना व्यक्त करण्यासाठीच आहे. 
मा. महापौर :- 
 र्इतरही विषय आहेत ना. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 मी माझी केिी अतनि साितंिा करु द्या. आपिेच काही तरी बोितीि िाईट तर काही 
बोिणार नाहीत त्याचा फायिा पामिकेिाच होणार आहे.  
 
मा. उपमहापौर :- 
 सन्मा. सिस्या अतनि साितंजी बोिा.  
अतनि साितं :- 
 महापौर मॅडम धंन्यिाि बोिायिा दिल्या बद्दि महापौर मॅडम, प्रश्न असा आहे डी.एम.सी. ने 
आता उल्िखे केिा महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयम किम 37 (3) (क) खािी जो खचा केिेिा 
आहे आयकु्तांना जे अगधकार आहेत तर त्यामध्ये त्यांनी तो खचा केिेिा आहे. महासभेने त्यािा 
मजंुरी दििेिी आहे पण किम 37 (3) (क) काय म्हणत ेआहे मी फक्त एकच िाईन िाटतो अशा 
कारिाई मळेु कोणताही खचा अशा कारिाईमळेु झािा असेि ककंिा होण्याचा सभंि असेि तो खचा या 
विषयीचे प्रततितृ्त स्िायी सममती ि महानगरपामिका यांच्याकड ेताबडतोब ठेििे पादहजे. आणण आज 
प्रशासन दिढ िषाा नतंर हे प्रततितृ्त सािर करत आहे. ताबडतोब पाठििा पादहजे. आता ह्या खचाा 
विषयी एका सन्मा. सिस्याने भ्रष्ट्ठाचाराचे प्रेस कााँफरंन्स घेऊन आरोप केि ेहोत.े आता ह्या दिढ िषाा 
नतंर आम्ही काय करायच ेह्या खचााचे? गेिी दिढ िषा रेमडडमसिीरच्या बाबतीत फार मोठा घोटाळा 
प्रशासनाने केिेिा आहे त्याचे िारंिार मी आरोप केिे. त्यािेळी काही हॉस्पीटििा उधारीच्या तत्िािर 
रेमडमेसविर ईंजेक्शन िेण्यात आिी. प्रायव्हेट हॉस्पीटिने हजारोच्या दहशबेाने पेशटं जिळून त ेररकव्हर 
केिे त ेरं्इजेक्शन. पण पामिकेिा त्यांनी ररटना केिे आहे की नाही याचा मी डटेा स्िायी सममतीमध्ये 
कन्टीन्य ुमागत आहे परंत ुअजुनपयतं काही प्रशासनाने दििेिा नाही. आणण हे ताबडतोब प्रततितृ्त 
सािर करायिा पादहजे त ेदिढ िषाा नतंर िेतात, काय करायचे जबाबिारी आहे की नाही ?  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य अतनि साितंजी आपण बोित आहेत त े अततशय बरोबर बोित आहेत मी 
प्रशासनािा सांग ु र्इच्छीत ेकी तमु्हािा ज्या काही गोष्ट्टी तमु्ही खचााच्या बाबतीतमध्ये असतात त्या 
तमु्ही स्िायी सममतीिा नतंर मग महासभेिा जो तमु्ही खचा केिेिा आहे त े द्यायिा िाखिायिा 
पादहजे. परंत ुएक एक दिढ दिढ िषाा नतंर तमु्ही काय खचा केिेिा आहे कसा खचा केिा आहे तमु्ही 
आता िेता. तर त्यांचेही म्हणणे बरोबर आहे. परंत ुह्यापढेु आता जे घडिेिे आहे ककंिा घडून गेिेिे 
आहे त े तर आपण परत करु शकत नाही परंत ु याच्यापढेु अशा पध्ितीचे कामकाज आम्ही सहन 
करणार नाही कोणीही सहन करणार नाही कारण र्इिे पिागधकाऱ्यांना उत्तर द्यािे िागत.े म्हणून 
कृपया सिा प्रशासनािा विनतंी आहे की तमु्ही िगेचच खचााच्या बाबी स्िायी सममतीपढेु सािर 
कराव्यात.  
अतनि साितं :- 
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 धंन्यिाि महापौर मॅडम प्रशासनाने मिा ियैजक्तक केिा तरी चािेि पत्र पाठिनू त्यांनी 
खुिासा करािा की दिढ िषाा नतंर हा खचा महासभे समोर का सािर केिा आहे.  
प्रशांत िळिी :- 
 महापौर मॅडम, मी अतनि साितं सन्मा सिस्य यांच्या मताशी मीही सहमत आहे की जो खचा 
केिा गेिा तो तातकाळ आपल्यािा महासभेपढेु त्यांनी द्यािा परंत ुएक गोष्ट्ट त्यामध्ये असे आहे की 
त्यांनी जो आता काही प्रशासनािरती आरोप केिा रेमडडमसिीर रं्इजेक्शनचे तर मिाही त्यांना विनतंी 
राहीि की आपण जे काही र्इिे तफाित दिसिी आपल्यािा ककंिा जो मग घोटाळा झािा आपण तो 
तातकाळ आयकु्तांच्या तनिशानास आणुन द्यािा. आणण त्या सिंभाामध्ये जर कोणी िोषी असेि तर 
त्याच्या िरती आयकु्त महोिय तात्काळ कारिाई करतीि आपण त ेद्यािे आयकु्त महोियांना.  
मा. महापौर :- 
 बरोबर, पढुचा विषय घ्या. 
 
नगरसगचि :- 
 प्रकरण क्र. 53, महापामिकेच्या DCH/DCHC/CCC रुग्णािय येि े विना हत्यारी परुुष ि 
मदहिा सरुक्षारक्षक महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुरटी कॉपोरेशन यांचेकडून परुिठा करणेबाबत प्रततितृ्त. (मा. 
महासभा दि. २३/०६/२०२१ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. १८)  
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 धन्यिाि महापौर मॅडम मिा बोिायिा दिल्या बद्दि मिा अमभमान आहे महापौर मॅडम 
महापामिकेच् या डी.सी.एस.सी., ि सी.सी.सी., यामध्ये सरुक्षा रक्षक नेमणे करीता आपल्या िािनामध्ये 
आपल्या अध्यक्षतखेािी ममटींग आपण िाििी होती. या ममटींगमध्ये रुग्नािय, रुग्णाियामध्ये काय 
चाििे आहे त्याचा आढािा घेतिा होता, महापामिकेच्या ककती आस्िापना आहेत, र्इमारती आहेत, 
त्याच्यामध्ये ककती मसक्यरुीटी गाडा आहेत आणण आपल्यािा हे महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी  फोसाचे ककती 
आपल्यािा कमाचारी िागणार आहेत, पोिीसांना आपण त्यांना ककती मॅन पॉिर उपिब्ध करुन िेणार 
आहात याचा उहापोह आपण केिा होता. मॅडम ह्यामध्ये माझा मादहती प्रमाणे आपण त्यांना फक्त 3 
मदहन्या करीता परिानगी दििी होती तात्परुती की महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी फोसा चे जे जिान आहेत 
त्यांची मसक्यरुीटी आपण आपल्या पामिकेच्या आस्िापनेिरती फक्त 3 मदहने आपण प्रायोगगक 
तत्िािर घ्यायची. त्याच्या नतंर त्यांनी जर चांगिे काम केिे असेि तर मग आपण त्यांना मिुतिाढ 
द्यायचे असे आपिे ठरिे होत.े आणण हे करत असताना त्यांची जी पॉमिसी होती ती पॉमिसी अशी 
होती की एक मदहन्याची मसक्यरुीटी डडपॉमसट, सॅिरी, त ेत्यांनी द्यायचे म्हणज ेमहापामिकेने. त्याच्या 
नतंर 3 मदहन्याचा पगार त्यांच्याकड े ॲडव्हान्स ठेिािा. म्हणज ेअशा त्यांचा कंडीशन होत्या अशा 
त्यांचे कम्पन्शन होत.े ॲक्च्यअुिी मॅडम हे उिटे आहे महापामिका कााँरॅक्टरिा कम्पशंन करत े
कााँरॅक्टरने महापामिकेिा कंम्पश्न केिेिे आहे. त े सरळ सरळ चुककचे  आहे मॅडम. आजतगयात 
महापामिकेमध्ये सगळया कााँरॅक्टरचे सगळया ठेकेिारांची सगळया कंपनींची मसक्यरुीटी डडपॉमसट असत े
आज हे उिटे झािे आहे की आपल्या महापामिकेने त्यांना दििी. िास्तविक त्यांची मॅनपॉिर आपण 
घेतो. दठक आहे एक मदहन्याचा पगार त्यांना आपण ॲडव्हान्समध्ये दििा पादहजे नो डाऊट परंत ुतीन 
तीन मदहन्याचा पगार त्यांच्याकड े मसक्यरुीटी डडपॉमसट ठेिायचा हे चुकीच े आहे. िसुरी गोष्ट्ट 
महापामिकेने त्यांना त्यांच्यासाठी करार करतांना एक िषााचा करार केिेिा आहे. महापौरांनी आणण 
पिागधकारी होत ेत्या ममटीगंिा आणण सिा पक्षीय गटनेत ेहोत ेत्या सगळयांनी सांगगतिे की टेम्प्ररी 3 
मदहने पयतं आपण त्यांना द्यायिा पादहजे. असे असताना तनणाय झािेिा असताना सधु्िा प्रशासनाने 
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आपल्या तनणायाची अमंिबजािणी न करता त्यांनी स्ितच्या दहशबेाने मनमाणी केिेिी आहे त ेटोटिी 
चुकीच ेआहे. त्याच प्रमाणे मॅडम की आपल्या ऑडडट डडपाटामेंटने आणण िॉ डडपाटामेंटने ह्यामध्ये अस े
सांगगतिे आहे की शासनाच्या तनयम प्रमाणे िेतन प्रिान करणे हरकत नाही परंत ु तीन मदहन्याच े
िेतन र्इतकी रक्कम अग्रीम ककंिा अनामत ठेिािी िागणार असल्याने सबंगंधत ऐजन्सीस कडून सरुक्षा 
अनामत पोटी बाँक गॅरंटी घेणे अििा डी.डी. घेणे उगचत राहीि. असा जक्ियर कट ररपोटा असताना 
सधु्िा त्या महाराष्ट्र मसक्यरुीटी फोसा ने पामिकेिा डडनाय केिे आणण त्यांची एिढी दहम्मत की 
पामिकेच्या ऑडडटरने आणण िॉ डडपाटामेंटने दििेिा आिेश सधु्िा त्यांनी मान्य नाही केिा आणण 
त्यांनी स्पष्ट्ट मणा केिे आणण मणा करुन सधु्िा आपण त्यांची मसक्यरुीटी फोसा एक िषााची घेतिेिी 
आहे. का? महापामिकेिरती त्यांचा असा काय िबाि आहे? महापामिका त्यांच्या पढेु कशािा झकुत?े 
याचे कोढ मॅडम आम्हािा अजुनही पडिेिे आहे. तर असे असताना आपल्या िॉ डडपाटामेंटने आपल्या 
ऑडडट डडपाटामेंटने क्िेरी काढून सधु्िा त्याची अमंिबजािणी केिी नाही. तर महापौर मॅडम प्रशासनाने 
याच्यािरती खुिासा करािा. तसेच माझे जक्ियर मत आहे मॅडम की ॲसपर आपल्या ॲक्ट प्रमाणे 
जर समजा पामिकेिा यांची मसक्यरुीटी फोसा घ्यायची असेि तर ह्यात आपल्यािा धोरण जर 
बििायचे असेि तर धोरनात्मक तनणाय घ्यायचा आपल्यािा अगधकार आहे. तो आम्हािा आहे. 
प्रशासनाने महासभेत गोषिारा दििा पादहजे तो तनणाय दििा पादहजे की आम्हािा ह्यांची सेिा घ्यायची 
आहे तर जर आम्ही तनणाय दििा तर महापामिका यांची सेिा घेऊ शकत ेअिरव्हाईज घेऊ शकत नाही. 
आता गोषिाऱ्यामध्ये नमिु केिेिे आहे की 67 (3) (क) खािी हा आयकुतांना अगधकार आहे परंत ु
आणीबाणीच्या पररजस्ितीत आता अशी कोणतीही आणीबाणीची पररजस्िती तनमााण झािेिी नाही. 
त्यािेळी होती तवे्हा एखािा र्इनमसडेंट घडिा आणण त्यांनी र्इममजजऐटिी ही कायािाही केिेिी आहे परंत ु
आता तसे कोणतीही आणीबाणी रादहिेिी नाही तरी माझे असे मत आहे मॅडम की आपण जो तनणाय 
घेतिेिा होता 3 मदहन्याचा आता तर 3 मदहने पणुा झािेिी आहेत आता ही मसक्यरुीटी डडस्कंटीन्य ु
करािी. प्रशासनाने महासभे समोर हे धोरण ठरविण्याचा अगधकार महासभेिा असल्यामळेु तो प्रस्ताि 
सािर करािा. नबंर 3 की महापामिकेच्या ऑडडट डडपाटामेंटने, िॉ डडपाटामेंटने त्यानंा सांगगतिे होत ेकी 
अनामत रक्कम बाँक गॅरंटी ककंिा डी.डी. घेणे उगचत राहीि तर त्याची कायािाही का नाही केिी ह्या 
तीन चार गोष्ट्टींचा उहापोह करणे मॅडम गरजचेे आहे. म्हणून माझी तमु्हािा विनतंी आहे की आपण 
कृपया प्रशासनािा माझ्या प्रश्नांची उत्तरे िेण्यास सांगािे. 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य जयेश भोईरजी तमु्ही बोिा.  
जयेश भोईर :- 
 धंन्यिाि मॅडम, आता गेल्या िेळी आपिी 60 िोक कमी केिी होती मसक्यरुीटी गाडा मधुन 
तर त्यांच्या बििी आता नविन कुठिे तरी टेंडर काढून भरती केिेिी आहे का? आपल्या सेक्यरुीटी 
गाडामध्ये आपिी स्िातनक िोक होती 60 िोक आमच्या िॉडाातीि होत ेराई, मधुाा, मोिाा, या गािातिी 
िोक होती त्यांना तात्काळ काढून टाकण्यात आिे होत.े त्याच्या जागेिर िसुरी आता बाहेरची भरती 
केिेिी आहेत हे का? त्यानंा भरती करण्याच्या अगोिर आमचे स्िातनक ज ेकाढिेिे आहेत त्यांनाच 
भरती करािे अशी माझी विनतंी आहे.  
मा. महापौर :- 
 तमुच्या प्रश्नाचे उत्तर ममळेि. सन्मा. सिस्या शान ुगोईि मॅडम आपण बोिा.  
शान ुगोदहि :- 
 मॅडम, मिा कोरोना विषया बद्दि बोिायचे होत ेसध्या नाही बोिायचे आहे.  
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मा. महापौर :- 
 दठक आहे. अजुन कोणािा ह्या विषयािरती बोिायचे आहे का? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, आता ध्रुिककशोरने जो मदु्दा मांडिा कारणकी आता सत्ताधारीचे त े सिस्य 
आहेत म्हणजे खरोखर त्यांचे मत काय आहे प्रशासनाने काय केिे पादहजे? आयकु्त महोियाने हा 
विषय मान्यतसेाठी महासभे समोर ठेिायचा की अििोकनाचा म्हणज े ज्या पध्ितीने आयकु्ताने 
आपल्या समोर पाठििे त्याची सरासरी मान्यता त े घेत आहेत. त्यािा विरोध आहे की तमु्हािा हा 
परत विषय महासभे समोर आणा हा असा विषय आहे ररतसर काणर मिा िाटत ेहा गोषिारा जो 
त्यांनी दििेिा आहे तो पररपणुा गोषिारा आहे. ह्या पामिकेमध्ये 982 सरुक्षा रक्षकांची गरज िागत.े 
खरोखर एिढे आयकु्त साहेब 982 म्हणजे यांचा तमु्ही अिंाज पकडिा तर 12.5 कोटी रुपये खचा 
म्हणजे ह्या मसक्यरुीटी कापोरेशनची िोक त्यांचे जे िेतन आहे 23 हजार रुपये ह्या अनषुगंाने आपण 
त्याची बेरीज करा अिंाजे 12 त े12.5 कोटी रुपये खचा येतो. दठक आहे सध्या त ेतनयकु्त करण्यात 
आिेिे आहेत त्यािा कारण डी.सी.एच., डी.सी.सी.एच., सी.सी.सी., डी.सी.एच.सी. ह्या सेंटर कें द्रामध्ये 
सरुक्षा व्यिजस्ित रहािी तनयोजन व्यिजस्ित राहािे न्याय व्यिस्िा मेंटेन रहािी त्याच्या साठी तमु्ही 
ही भमुमका साहेब घेतिेिी होती. आणण पामिकेच्या दृष्ट्टीकोणातनु ही काय चकुीची भमुमका नव्हती. 
तसेच याच्यामध्ये तमुच्या गोषिाऱ्यामध्ये एक िाक्य नमिु आहे म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी 
कापोरेशन कप परळ यांनी त्याच्याकडीि मादहती पसु्तके सोबत महाराष्ट्र शासन राज्य पत्र म्हणजे हा 
शासनाचा तनणायच झािा दि. 19/04/2010 रोजी प्रमसध्ि झािेिी अगधसचुना जोडिेिी असनु 
त्यामध्ये अनकु्रमांक 15 मध्ये पिुी प्रमाणे नमिु आहे की स्टेट गोव्हनामेंट ऑकफसेस ऑगानाईजेशन 
आणण पजब्िक सेक्टर अडंर टेककंग ऑफ ि स्टेट गव्हनामेंट कॅन बी माँडटेेड टू टेक मसक्यरुीटी फ्रॉम ि 
कापोरेशन. म्हणजे माँडीटेडचा अिा महापौर मॅडम तमु्हािा तो आिेश आहे. तो आिेशच झािा की 
तमु्हािा त ेत्यांच्याकडून घ्यायचे आहे. आता आयकु्त महोियांनी हे 3 मदहन्याचा एक िषा केिा ककंिा 
पढेु तसेच धोरण ठरिणार आहेत. मिा िाटत ेआयकु्तांनी त्यांचे तनिेिन करािे. दठक आहे खचा जास्त 
आहे आयकु्त महोिय त्यािा कसा आटोक्यात करुन कसा कमी करता येईि त्याच्या िरती आपल्यािा 
खरतर त्याच े तनयोजन व्यिजस्ित करायिा पादहजे. पामिकेच्या आिारात बघा ततिे प्रत्येक 
पिागधकाऱ्यािा एक मसक्यरुीटी ऑकफसर तमु्ही दििेिा आहे साहेब मिा तर ऐके फोटी सेिन िािा 
पादहजे माझा तर जीिािर बेतिेिे आहे. तर साहेब असे तमु्हािा कुठून तमु्हािा कस ंकमी करता 
येईि त ेकरुन ही सखं्या कमी करुन हा खचा कमी करुन तमुचा हा एक्सपटी याच्यामध्ये तमु्हािा 
साहेब िाखिािी िागेि. महापौर मॅडम हे स्पष्ट्ट मत आहे म्हणजे आयकु्तांनी त्याचा तनिेिन करािे 
सभागहृाच्या समोर.  
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 तमुचे झािे का जुबेरजी? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 धुिजी प्रशासनािा उत्तर िेि ूद्याना. 
ध्रुिककशोर पाटीि :-  
 आपने जो बोिा है िो क्या गित है मे आपको बोि रहा हूाँ पदहिी बात तो यह है की यह जो 
मसक्यरुीटी फोसा का हम विरोध नही कर रहे है हम प्रशासनकी जो गिती क्या है िो हमने पॉईंट 
आऊट ककया हूिा है I नबंर एक अभी आपने जो पॉईंट दिया है ........ जे राजपत्र आहे त्याच्या मध्ये 
मिहीिेिे आहे की मॅडटेेड टू टेक मसक्यरुीटी फ्रॉम ि कापोरेशन दिस र्इस अ रााँग नॉट मॅडटेेड हे 
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कम्पिसरी नाही यह हमारी र्इच्छाके उपर डडपेंड है I और िो भी महापामिकेने उनको पत्र दिया और 
उनकी मसक्यरुीटी िी है I एैसी और भी बहूत सारी कापोरेशन है िहापर यह मसक्यरुीटी फोसा नही है I 
नबंर एक नबंर िो, आपने जब िो पढा उसके तनचभेी उसने मिखा हूिा है, क्या मिखा हूिा है की 
महाराष्ट्र मसक्यरुीटी कापोरेशन यांच्या माफा त परुिठा करण्यात येत असिेिा सरुक्षा रक्षक यांना विषशे 
पोिीस अगधकारी म्हणुन मुबंई पोिीस कायिा 1951 चे किम 21 अतंगात एम.एस.एफ. सरुक्षा रक्षक 
यांना विषशे पोिीस अगधकारी अस ेसमजण्यात यािे. आपके पास गगुि है उस गगुि मे डाऊनिोड 
करो और िेखो यह मेने डाऊनिोड ककया हूिा है मे आपको बता रहा हूाँ पढके बता रहा हूाँ 21/01 
आयकु्तास म्हणजे कोणािा पोिीस आयकु्तास ककंिा राज्य शासनाने याबाबतीत विशषे ररत्या अगधकार 
दििेल्या कोणत्याही िंडागधकाऱ्यास आपल्या प्रभािा खािी येणाऱ्या हद्दीत कोणताही िंगा ककंिा गभंीर 
स्िरुप पहाता शांतता भगं होण्याची मभती आहे असे िाटत असेि आणण नेहमीचे पोिीस िि 
रदहिाशांचे सरंक्षण करण्यासाठी ि मािमत्तचे्या सरंक्षणासाठी परेुसे नाही असे त्याचे मत होईि तवे्हा 
त्यास कोणत्याही िेळी स्ि:तच्या सहीतनशी ि मशक्यातनधी दििेल्या आिेशा द्िारे पोिीस ििास 
कोणत्याही प्रसगंी मित करण्यासाठी त्यास योग्य िाटेि अशा 18 त े 50 िषा ियाच्या कोणत्याही 
धडधाकट परुुषाची विशषे पोिीस अगधकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येईि. असा 31/01 चा क्िॉज 
आहे. आणण गोषिाऱ्यामध्ये दििेिा आहे की महाराष्ट्र मसक्यरुीटी कापोरेशन यांना विशषे पोिीस 
अगधकारी िजाा दििेिा आहे. हा गोषिारा चुकीचा आहे. हे प्रततितृ्त चुकीचे आहे असा माझा आरोप 
आहे. आपल्या विधी विभागाने आणण ऑडडटने पण मिहीिेिे आहे की तीन मदहन्याचे िेतन अग्रीम 
आम्हािा ठेिािे िागणार असल्याने आपल्याकड ेसरुक्षा अनामत पोटी बाँक गॅरंटी घेणे आिश्यक आहे. 
परंत ु प्रशासनाने त्याची अमंिबजािणी केिी नाही. कोणत्या विधी अगधकाऱ्याचा ककंिा ऑडडट 
डडपाटामेंटचा जर तनगेटीव्ह ररपोटा असेि तर कोणतहेी िेयक अिा होत नाही आणण कोणतहेी काम होत 
नाही असे असताना यांच्याकड े3-3, 4-4 मदहन्याचे ॲडव्हान्स त्रबिे कसे गेिे? नबंर िोन, धोरणात्मक 
तनणाय घेण्याचा अगधकार महासभेचा आहे मग महासभेच्या अगधकारा िरती गिा आणिेिी आहे. नबंर 
चार, सिा पक्षीय गटनेत्याचंी बठैक महापौरांच्या अध्यक्षतखेािी झािेिी होती तवे्हा आपण त्यांना 
तात्परुत्या स्िरुिातच परममशन दििेिे होत.े जर त्यांना एक िषााचे घ्यायचे होत ेतर त्यांनी तो विषय 
पनु्हा महासभेत आणायिा पादहजे होता ककंिा आपल्या तनिशानास आणायिा पादहजे होता परंत ुत्यांनी 
त े केिे नाही. मी फक्त प्रशासनाची र्इरेक्यरुीटीस आहे ती र्इरेक्यरुीटीस आपल्या तनिशानास आणनु 
दिििेी आहे. आणण याच्यामध्ये गोषिाऱ्यामध्ये ज े नमिु आहे त े चुकीचे आहे हे मी आपणास 
तनिशानास आणुन दििेिे आहे.  
मा. महापौर :- 
 दठक आहे तमु्हािा सगळयांची उत्तर आयकु्त महोिय िेतीि. आता मनोज िबेुजी बोिा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम एका विषयामध्ये आयकु्त महोिय उत्तर िेताना साहेब आणीबाणीची पररजस्िती 
सपंिी का? तमुचे अगधकार शासनाने परत घेतिे का कोविड काळात, त्याचेही उत्तर सोबत द्या.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा सिस्य अजजत पाटीिजी बोिा. 
अजजत पाटीि :- 
 महापौर मॅडम मिा बोिायिा दिल्या बद्दि धंन्यिाि, हा जो विषय आहे मसक्यरुीटी घेण्या 
बद्दिचा अत्यािश्यक बाबीसाठी जे मसक्यरुीटी घेतिेिी आहे ती दठक आहे. परंत ु यापढेु पररजस्िती 
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तनमााण होईि त्यािेळेिा महापामिकेचा आकृतीबधं मजंुर झािेिा आहे आणण आकृतीबधंामध्ये ती 
मजंुर…………………….. 
तनिम ढिण :- 
 महापौर मॅडम, ज्या उद्देशाने आपण ही मसक्यरुीटी घेतिी आहे ह्या मसक्यरुीटीचा फायिा 
ॲक्यअुिी हे अनोळखी असल्यामळेु दठक आहे िोड मशस्तीमध्ये काम होत आहे परंत ु काही िेळा 
आपिे िोकच त्यांना सपोटा करत नाहीत. आपण बऱ्याच िेळा बऱ्याच गोष्ट्टी र्इि ेआपण ठरितो. परंत ु
त्या अमंिात येत नाहीत. आपण बाहेर समोर गाड्या िािायच्या नाहीत, गाड्या िािण्यासाठी ततकड े
आपण जागा दििेिी आहे. परंत ुकाही िोक जबरिस्तीने ततिे िाितात त्या मसक्यरुीटींचे ऐकत नाहीत. 
आणण अशा बऱ्याच गोष्ट्टी घडतात. मसक्यरुीटी आपण बाहेर ठेििी आहे असे प्रसगं असे बऱ्याच िेळा 
आपल्यािर आिेिे आहेत आणण त्यानतंर िोडीशी मसक्यरुीटी टाईट करण्याचे ककंिा सिांना सरंक्षण 
िेण्यासाठी महानगरपामिकेिा पण सरंक्षण ककंिा ततििे कमाचारी/अगधकारी आपण सिा नगरसेिक 
आहोत अशा पध्ितीने सरंक्षण िेण्यासाठी ही मसक्यरुीटी आपण घेतोय परंत ुपनु्हा नविन आता जर 
आपण हा पनु्हा बिि केिा काही गोष्ट्टी आपल्या याच्यानसुार धोरण िेगिेगळे बिित रादहिोत तर 
नक्कीच हे प्रसगं जर पनु्हा आल्या नतंर पनु्हा आपण मसक्यरुीटीचे हे करणार का? तर आहे त्या 
याच्यात काही प्रश्न ज ेध्रुिककशोर पाटीिने जे उपजस्ित केिे आहेत त्याची उत्तरे मा. आयकु्त साहेब 
िेतीिच परंत ुजी मसक्यरुीटी आहे त्या याच्यामध्ये काही तत्िशा बिि करुन आपण ती मसक्यरुीटी 
ठेिािी. जेणेकरुन त्याचा फायिा आपल्या िोकांना कारण ऐरिी जे मसक्यरुीट असतात तर त्यांना 
ओळखीचे असल्यामळेु कसेही येतात कसेही जातात कुठच्याही गोष्ट्टीची अमंिबजािणी होत नाही 
त्यामळेु आपण ह्या गोष्ट्टीचा िेखीि विचार करािा आयकु्त साहेब आपिे मत आपण द्यािे आणण 
त्यासिंभाातिे जे काही तटृी असतीि त्या तटृी िगळून आपण ही मसक्यरुीटी ठेिण्यात यािी अशी मी 
विनतंी करत.े  
मा. महापौर :-  
 दठक आहे, विना हत्यारी परुुष ि मदहिा सरुक्षा रक्षक महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी कापोरेशन 
यांच्याकडून पाठिरूािा करणे सिंभाामध्ये आयकु्ताने प्रततितृ्त महासभेिा सािर केिेिे आहे. ह्यािरती 
सन्मा. नगरसेिकांनी चचाा केिेिी आहे काही प्रश्नाचा खुिासा मा. आयकु्तांकडून त्यांनी अपेक्षक्षत 
केिेिा आहे. तरी आयकु्त महोियांनी त्याचा खुिासा करािा.  
मारुती गायकिाड :- 
 सन्मा. महापौर महोिय, सन्मा. आयकु्त महोिय सन्मा. सिस्यांनी जे मदु्द ेउपजस्ित केिेिे 
आहेत त्याअनषुगंाने मी खिुासा िेतोय. मळुात महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी फोसा ककंिा महाराष्ट्र स्टेट 
मसक्यरुीटी कापोरेशन हे विधीमडंळाने कायिा करुन तनमााण झािेिे आहे. त्यामळेु त े गव्हनामेंट 
मसक्यरुीटी आहे. िसुरा मदु्दा असा आहे की तो कुणा कुणािा माँडटेरी आहे कोणी कोणी कंम्पिसरी ती 
मसक्यरुीटी फोसा घ्यािी हे तो कायिा करताना गव्हनामेंटने जक्यिर केिेिे आहे. त्यामध्ये सन्मा. 
सिस्य्  जुबेर भाईंनी म्हटल्या प्रमाणे दि स्टेट गव्हनामेंट ऑफीसेस, ऑगानाईजेशन, अाँड पजब्िक सेक्टर 
अडंरटेककंग, ऑफ दि स्टेट गव्हानमेंट शाि बी माँडटेेड टू टेक मसक्यरुीटी फ्रॉम दि कापोरेशन ततसरा 
मदु्दा मॅडम सन्मा. सिस्य ध्रुिककशोर पाटीि साहेबांनी जो उपजस्ित केिा होता की त ेडडपॉणझट कसे 
घेतिे ककंिा काय घेतिे ज्यािेळेस एखािी कापोरेशन ककंिा ज्यािेळेस एखािे ससं्िा ककंिा गव्हनामेंट 
स्िापन करत ेककंिा गव्हनामेंटच्या कायद्याने त ेतनमााण होत ेत्यािेळेस त्या प्रत्येक ससं्िेची ककंिा त्या 
मडंळाची कायापध्ित तनजश्चत होत.े आणण त्या कायापध्ितीमध्ये महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी फोसाच्या 
कायापध्ितीमध्ये मसक्यरुीटी फोसा जर घ्यायची असेि तर िे शाि डडपॉझीट अमाऊंट र्इक्िि टू थ्री मिं 
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ऑफ ॲव्हरेज मिंिी त्रबिींग ऑफ ि फॉर एम.एस.एफ. रं्इडक्शन ॲस मसक्यरुीटी डडपॉझीट. मसक्यरुीटी 
घ्यायची असताना त्यांना तीन मदहन्याच ेडडपॉझीट िेणे बधंनकारकच आहे मॅडम. त्यामळेु प्रशासनाने 
केिेिी कायािाही ही योग्य कायािाही केिेिी आहे. िसुरा मदु्दा सन्मा. सिस्य ध्रुिककशोर पाटीि साहेब 
म्हटिे की अशी कोणती आणीबाणी होती ककंिा त्या याच्यामध्ये ही मसक्यरुीटी घेतिी तर पेंड्याममक 
ॲक्ट 1897 च्या अनषुगंाने जी कोविड मळेु िेशामध्ये जी पररजस्िती तनमााण झािी ती िदै्यककय 
आणीबाणीच होती एक प्रकारची आणण त्या अनषुगंाने त्यािेळची एमजान्सी िक्षात घेऊन सन्मा. 
आयकुत महोियांनी त्यांना प्राप्त अगधकारात 67 (3) (क) नसुार ती मसक्यरुीटी मॅडम घेतिेिी आहे. 
आणण ती मसक्यरुीटी ज्यािेळेस घेतिी नाही असी व्हेक्स सेक्यरुीटी न घेता त्या महाराष्ट्र  मसक्यरुीटी 
फोसा ककंिा महाराष्ट्र मसक्यरुीटी फोसा कापोरेशनने महापामिकेच्या सिा पॉईंटिा ककंिा महापामिकेच्या 
जेिढ्या मािमत्ता असतीि डी.सी.एच. च्या असेि म्हणजे आपिे ििाखाने असतीि, आपिे गाडान 
असतीि, बाककच्या मािमत्ता असतीि त्या मािमत्तांचे प्रॉपर सव्हे करुन आपणािा ककती गाडा 
आिश्यक आहेत त ेआपल्या प्रशासना समोर तो डटेा ठेिल्या नतंरच तो तनणाय घेतिेिा आहे मॅडम. 
त्यामळेु जिळ पास त्यांनी 750 चा जिळपास डटेा दििा होता तरी सधु्िा आपण 750 न घेता जेिढे 
आिश्यक आहेत जेिढी एमजान्सी आपणािा गरजचेी आहे तिेढीच आपण 246 िोक फक्त आपण 
महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी फोसाच े आपण घेतिेिी आहेत. िसुरा मदु्दा मॅडम एकुण आपण आता 
सध्यजस्ितीमध्ये आपल्याकड े 940 मसक्यरुीटी आहेत पकैी 246 एम.एस.एफ. चे मसक्यरुीटी आहेत 
आणण 694 स्िातनक म्हणजे प्राईव्हेट सतैनक मसक्यरुीटी आहेत. आणण जे मॅडम आपण त्यांना 
डडपॉझीट दििेिे आहे तीन मदहन्याचे त ेडडपॉझीट आतापयतं आपण त ेिसिु झािेिे आहे पेमेंट मधनु 
त्यामळेु त्यांच्याकड ेआता कोणतहेी डडपॉझीटच्या माध्यमातनु त्यांच्याकड े मशल्िक नाही. आतापयतं 
तीन मदहन्यामध्ये तचे डडपॉझीट त्यांना एम.एस.एफ. िा दििेिे होत ेत्या डडपॉझीटच्या त्यातनु आपिा 
जो पेमेंट आहे तो पेमेंटचा खचा िजा करुन त ेडडपॉझीट आता तनि झािेिे आहे.  
तनिम ढिण :- 
 सर पण मगाशी ह्यांनी काहीतरी मादहती दििी ध्रिुककशोर सरांनी की तीन मदहन्याचे डडपॉझीट 
आणण तीन मदहन्याचा पगार आपण ॲडव्हान्स िेत आहोत.  
मारुती गायकिाड :- 
 नाही मॅडम, आपण तीन मदहन्याचा पगारच डडपॉझीट पोटी दििेिा आहे ॲडव्हान्स. तीन 
मदहन्याचे डडपॉझीट िेगळ आणण परत तीन मदहन्याचा पगार िेगळा असे डडपॉझीट केिेिे नाही मॅडम 
आपण तीन मदहन्याचा पगार डडपॉझीट पोटी आपण त्यादठकाणी दििेिा आहे.  
तनिम ढिण :- 
 मगाशी ती मादहती िोडी चकुकची होती.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 पगाराच्या सोबत बाँक डडपॉझीट िेता येत नाही विषय सपंिा.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य ध्रुिककशोर पाटीि तमु्हािा पडिेल्या कोढ्याचे उत्तर ममळािे का?  
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 नाही मॅडम,  
मा. महापौर :- 
 अजुन काय उत्तर अपेक्षक्षत आहे?   
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
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 महापौर मॅडम, गायकिाड साहेबांनी मादहती दििेिी आहे परंत ु िोडीशी चकुकची आहे. ज े
19/04 चे जे राजपत्र आहे त्याच्यात 15/1 चा जो अनकु्रमांक आहे ती राजपत्राची तमु्ही कॉपी द्या 
त्याच्यामध्ये साहेब म्हटिेिे आहे की माँडटे नाही. र्इस अव्हर विश आमच्या र्इच्छेनसुार त ेअपिबंनु 
आहे. नबंर िोन तमु्ही जे म्हणतात की डडपॉझीट तीन मदहन्याचे सॅिरी आपण जमा केिी आहे आणण 
एक मदहन्याची सॅिरी आपण डडपॉझीट ठेििेिी आहे. तमु्ही म्हणतात की ती िरती आिी आहेत तर 
ती िरती कशी आिी याचा खुिासा करािा. नबंर िोन आपल्या ऑडडटरने आणण िॉ डडपाटामेंटने असे 
म्हटिेिे आहे की आपण त्यांच्याकडून बाँक गॅरंटी घ्यािी तर ती का नाही घेतिी तो एक खुिासा 
होता. नबंर िोन की आम्ही असे नाही म्हटिे की अशी कोणती आणीबाणी होती तमु्ही घेतिे त ेबरोबर 
घेतिे आहेत त्याबद्दि िाि नाही त ेघ्यायिा पादहजे परंत ुआमच ेअसे म्हणणे होत ेकी आता कोविड 
जिळ जिळ सपंिेिा आहे. आता 67 (3) (क) चा जो कायिा आहे तो जर िापरिा नाही तरी चािेि 
तमु्ही विषय आमच्या महासभेपढेु आणािा आम्ही धोरणात्मक तनणाय घेऊ की आम्हािा महाराष्ट्र 
मसक्यरुीटी फोसा ची आिश्यकता आहे ककंिा प्रायव्हेट मसक्यरुीटी फोसाची आिश्यकता आहे तमुचे ज े
काही म्हणणे असेि तो तनणाय घ्यायचा अगधकार महासभेचा आहे. त्याच्यामळेु तो तनणाय आम्ही 
घेणार आहोत. तमु्ही तो प्रस्ताि आम्हािा सािर करा. आम्ही फक्त तमु्हािा तात्परुत्या तीन 
मदहन्यांची परिानगी दििी होती महापौर मॅडम तमु्हािा आठित असेि तमुच्याच अध्यक्षतखेािी 
सिापक्षीय गटनेत्यांची आपण बठैक ठेििेिी होती. त्या ममटींगमध्ये आपण तनणाय घेतिा होता तीन 
मदहन्या करीता तात्परुती मग हा एक िषा घ्यायची गरज नव्हती आमच्या डडसीजनिा प्रशासनाने 
म्हणजे आमच्या ठरािाची अमंिबजािणी केिी नाही ककंिा आमच्या डडसीजनची अमंिबजािणी केिी 
नाही तीन मदहन्याचे सरळ तमु्ही एक िषा केिे आहे. ती एक क्िेरी होती. परत आम्ही तमु्हािा 
सांगगतिे की डडपॉझीट तीन मदहने प्िस एक मदहने असे चार मदहने तमु्ही आता असे सांगगतिे की 
तीन मदहने त ेआम्ही त्या पगारामधुन ॲगजस्ट केिे त ेकसे ॲगजस्ट केिे त ेतमु्ही सांगा. आणण 
तमु्ही ज ेम्हणतात विशषे अगधकार पोिीसात दििेिा आहे ॲसपर 1951 किम 21 अन्िये त ेतमु्ही 
िाचा त्याच्यामध्ये कोणािाच एस.पी. िा आणण पोिीस कममश्नरिा पॉिर आहे की त्यांना िाटेि त्या 
व्यजक्तिा त े विषशे पोिीसाचा अगधकार िेि ू शकतात. असे त्याच्यामध्ये नमिु आहे. कोणतहेी 
एम.एस.एफ. दििेिे नाही. आणण त्याचे तमु्हािा एक ऑडडट आणण िॉ ची करणे बाकी आहे. 
तनिम ढिण :- 
 महापौर मॅडम, सन्मा. ध्रुिजी आताचा जो विषय आहे आपण सांगगतिे कोविड परुता 3 
मदहन्यासाठी आपण ही मसक्यरुीटी घेतिी होती. परंत ु3 मदहन्या नतंर िेखीि काही हािसे आपल्या 
महानगरपामिकेत घडिे होत.े 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 तमु्ही बरोबर बोििे मी विसरो मॅडम तमु्ही आठिण मिा चांगिी करुन दििी. मॅडम ह्याच 
महाराष्ट्र स्टेट मसक्यरुीटी बोडााचे जिान असताना खांत्रबत साहेबांिरती जो अटॅक झािा होता त े
मारेकरी आपल्या महापामिकेच्या आिारामध्ये कफरत होत ेसी.सी.टी.व्ही. मध्ये कैि झाि ेहोत.े आणण हे 
आपिे महाराष्ट्र मसक्यरुीटी फोसाचे जिान ततिे उभे होत े त्या सी.सी.टी.व्ही. मध्ये आिे होत.े मग 
तमु्ही मिा सांगा जर एिढी चागिी मसक्यरुीटी होती मग त्यांनी ह्या िोकांना का नाही सस्पेन्समध्ये 
पकडिे? ककंिा त्यांनी ह्या िोकांना का नाही याच्यामध्ये पकडिे?  
तनिम ढिण :- 
 साहेब तमुच्या तनिशानास आणुन िेि ू र्इच्छीत े की काही नगरसेिक िेखीि बिंकु िािनू 
आपल्या महापामिकेत कफरत असतात. मग त े जर जबरिस्ती त्यांच्यािर करत असतीि की मी 
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नगरसेिक आहे हे आहे त ेआहे म्हणून आणण अशा पध्ितीने म्हणून मगाशी जो मदु्दा मी उपजस्िती 
केिा की मसक्यरुीटी जरी असिी तरी त्या मसक्यरुीटीचे ऐकिे जात नाही मग त्यांना काय करायच े
आपल्या िोकांनीच त्यांना सहकाया करणे फार गरजचे ेआहे.  
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 शभंर टक्के तमु्ही बरोबर बोििात की आपल्या िोकांनी सहकाया करणे गरजेच ेआहे त्यामध्ये 
आमचे कुठिेही मत नाही आम्ही फक्त गोषिाऱ्यामध्ये असिेल्या ज्या चकुा आहेत त्या फक्त 
तनिशानास आणुन दिल्या मॅडम. आम्हािा काही प्रॉब्िेम नाही. मसक्यरुीटी फोसा हे चांगिे काम करत े
आम्ही त्याचे सदटाकफकेट िेतोय परंत ुतमु्ही मिा सांगा मॅडम तमुच्या नगरसेिक पिाचा जो अगधकार 
आहे तो अगधकार िसुऱ्या कोणी िापरिा तर तमु्हािा चािेि का? धोरणात्मक तनणाय घ्यायचा 
अगधकार महासभेचा आहे. त्यानी महासभेिा दििा पादहजे.  
तनिम ढिण :- 
 महासभेचा आहे परंत ु जर सगळ चांगल्या पध्ितीने चाित असेि ककंिा काही गोष्ट्टींमळेु 
प्रॉब्िेम होत नसेि तर मग त े आपण त्याच्यािर मदु्दाम विषय का छेळायचा? महासभे समोर 
आणायची गरजच काय ?  
मा. महापौर :- 
 दठक्  आहे सन्मा. आयकु्त महोियांच्या तफे गायकिाड साहेबांनी र्इिे खुिासा दििेिा आहे. 
प्रशासनाने तीन मदहन्याच्या मिुतीत विना हत्यारी परुुष ि मदहिा सरुक्षा रक्षक महाराष्ट्र स्टेट 
मसक्यरुीटी कापोरेशन यांच्याकडून परुिठा करणे बाबत गटनेत्यांच्या बठैकीमध्ये आपण मजंुरी दििी 
होती परंत ुयाबाबत सतत नगरसेिकांच्या काही िेळेिा तक्रारी माझा पयतं पण आिेल्या आहेत काही 
चचाा सधु्िा नागरीकांमध्ये होऊन नागरीकही तक्रारी घेऊन माझ्याकड ेआिे होत.े मिा असे िाटत े
सध्याची मसक्यरुीटी जी आपल्यािा अपेक्षक्षत आहे ती अजुन ह्यापढेु ठेिािी की नाही ठेिािी याकरीता 
मा. आयकु्त महोिय यांनी िेट प्रस्ताि महासभेिा ररतसर आणािा. असे मी ह्यादठकाणी ह्या 
प्रशासनािा आिेमशत करत आहे. पढुचा विषय घ्या. विरोधी पक्षनेत ेबोिा.  
प्रविण पाटीि :- 
 महापौर मॅडम, मळुात गायकिाड साहेबांनी जो खिुासा केिेिा होता त्याच्यामध्ये एक 
महत्िाचे िाक्य बोििे की विधी मडंळाने केिेिा कायिा त्याप्रमाणे आपण ती मसक्यरुीटी ठेििेिी 
आहे. असे असताना ररतसर कायिेमशर आजचा विषय आयकु्त साहेबांनी आपल्या समोर ठेििेिा आहे. 
आणण आता तो परत....................... 
मा. महापौर :- 
 विरोधी पक्षनेत े त्यांनी प्रततितृ्त सािर केिेिे आहे आणण आपण जेव्हा बठैक घेतिी होती 
त्यािेळेिा आपण असे ठरििे होत ेकी 3 मदहन्याच्या मिुती पयतं आपण त्यांना मान्यता मजंुरी िेत 
आहोत तमु्हािा आठित ेकी नाही आठित ेपण मिा चांगिे आठित ेकी आपण तीन मदहन्यासाठी 
आपण त्यांना मजंुरी दििी होती. तर आयकु्त महोियांना सिर मसक्यरुीटी पनु्हा ठेिायची आहे 
आपल्या पामिकेमध्ये ककंिा आपल्या शहरामध्ये तर त्यांनी ररतसर प्रस्ताि महासभेिा आणािा आपण 
त्यांना मजंुरी िेि.ू  
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 बरोबर आहे मॅडम.  
नगरसगचि :- 
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 प्रकरण क्र. 54, ममरा भाईंिर महानगरपामिका काया क्षेत्रातीि भाईंिर पजश्चम आरक्षण क्र.९१ 
स्टेडीयम (सभुाषचंद्र बोस मिैान) ि भाईंिर उत्तन ३० मीटर रस्ता रंुिीकरणात बागधत होणारी जागा 
हस्तांतरणासाठी सॉल्ट विभागास “बधंपत्र” िेणेबाबत.  
प्रशांत िळिी :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या मजंूर विकास योजनेत भाईंिर पजश्चम आरक्षण क्र.91 
स्टेडीयमसाठी 18 हेक्टर क्षते्र (मौज ेभाईंिर सव्हे क्र.229प,ै 230प)ै राखीि असनू सिर आरक्षणाच्या 
काही भागािर सभुाषचंद्र बोस मिैान अजस्तत्िात आहे. सिर आरक्षणाची जागा सन 1994 मध्ये 
जजल्हागधकारी ठाणे यांनी तत्कामिन नगरपरीषिेकड े हस्तांतर केिी होती. तिापी याबाबत झािेल्या 
तक्रारीच्या अनशुगंाने सिर हस्तांतरणाचे आिेश रद्द करण्यात आिे. तिनतंर सन 2010 मध्ये 
जजल्हागधकारी ठाणे यांनी सिर जागा अततक्रमणापासनू सरंक्षणासाठी महानगरपामिकेकड ेसोपवििेिी 
आहे. परंत ु सिर जागेबाबत महसिू विभाग ि सॉल्ट विभाग यांच्यात मािकी हक्काबाबत िाि 
असल्याने सिर जागा जजल्हागधकारी यांनी महानगरपामिकेस हस्तांतर केिेिी नाही. सॉल्ट विभागाने 
सिर जागा हस्तांतरणासाठी ररतसर प्रस्ताि पाठविणेबाबत कळवििेिे आहे. त्याच प्रमाणे भाईंिर 
उत्तन रस्ता मजंूर विकास योजनेत 30 मीटर रंुिीचा िशाविण्यात आिेिा असनू सिर रस्ता 
रंुिीकरणात खािीि सॉल्ट विभागाच्या मािकीचे क्षेत्र बागधत होत आहे. 

Old Survey No. New Survey No. Village Area (SMT) 
773 336 Bhainder 4525.00 
757 230 Bhainder 20.00 

722 A 342 Bhainder 1019.00 
4 6 Murdha 546.00 

264 115 Rai 1838.00 
 118  294.00 
 119  95.00 
 120  220.00 
 121  78.00 
 228  3291.00 

267 96  536.00 
259 106  5819.00 
218 36 Tarodi 394.00 
217 37 Tarodi 2756.00 
219 35 Tarodi 3732.00 
222 12 Dongri 1977.00 

 

िरीि प्रमाणे आरक्षण क्र.91 ि भाईंिर उत्तन रस्ता रंुिीकरणातीि सॉल्ट विभागाच्या जागा 
महानगरपामिकेकड ेविकास हक्क प्रमाणपत्राच्या मोबिल्यात हस्तांतर करण्यासाठी महानगरपामिकेच्या 
मशफारसी िरुन नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी सॉल्ट कममशनर जयपरू यांच्याकड ेप्रस्ताि 
सािर केिा होता. तिापी सॉल्ट विभागामाफा त विकास हक्क प्रमाणपत्राव्िारे जागा ताब्यात िेण्याचा 
मुबंई महानगरपामिकेचा प्रस्ताि अमान्य केल्याने ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचा प्रस्ताि कें द्र 
शासनाकड े सािर करता येत नसल्याने सिर प्रस्तािात नमिू सॉल्ट विभागाच्या जागा ताब्यात 
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घेण्यासाठी चाि ूबाजार भािानसूार महानगरपामिका मोबििा िेण्यास तयार असिेबाबत तसेच सिर 
सॉल्ट विभागाच्या जागेिरीि बागधत होणारे कामगारांचे पनुािसन, सिर जागा हस्तांतर केल्यास काही 
न्यायाियीन िािे झाल्यास त्याबाबतची जबाबिारी जस्िकारल्यास तयार असल्याबाबतचे “बधंपत्र” राज्य 
शासनामाफा त सािर करण्याबाबत कळवििेिे आहे. 
       िरीि प्रस्तािात नमिू भाईंिर पजश्चम स्टेडीयम आरक्षणाच्या जागेची रेडीरेकनर नसूार           
रु. 26.89 कोटी ि भाईंिर उत्तन रस्ता रंुिीकरणात बागधत जागेची रेडीरेकनर नसूार रु.12.74 कोटी 
एिढी ककंमत होत आहे. सिर जागा विना मोबििा िेणेसाठी सातत्याने पाठपरुािा करण्यात येत आहे. 
तिावप कें द्र शासनाच्या मागणीनसुार सिर प्रस्तािात नमिू जागा ताब्यात घेण्यासाठी “बधंपत्र” िेणे 
आिश्यक आहे. त्याचप्रमाणे भाईंिर पजश्चम रेल्ि ेसमातंर ममरारोड स्टेशन पयतं जाणाऱ्या 30 मीटर 
रंुि रस्त्यात सॉल्ट विभागाची 32756.00 चौ.मीटर एिढी जागा जात आहे. सिर जागेची रेडीरेकनर 
नसूार रु.45.26 कोटी ककंमत होत आहे. सॉल्ट विभागाच्या उपरोक्त काही जागांिर काही शतेकरी, 
मीठ वपकविणारे मशिोत्री यानंी आपिा मािकी हक्क मागगतल्यास ि त्यांना मोबििा िेण्याचे झाल्यास 
तो मोबििा सॉल्ट विभागाने द्यािा. 

िरीि िस्तजुस्ितीप्रमाणे सॉल्ट विभागाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी बधंपत्र िेण्यास मान्यता 
िेण्यात येत आहे. 
िषाा भानषुािी :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
मा. महापौर :- 
 जयेश भाईरजी आपण बोिा. 
जयेश भोईर :- 
 मॅडम गायकिाड साहेबांनी माझा प्रश्नाचे उत्तर दििेिे नाही. त े60 स्िातनक िोकांची भरती 
केिी आणण परत आता हे केिे आहे.  
 
मा. महापौर :- 
 गायकिाड साहेब कुठे गेिे, त ेपरत येत आहेत तमु्ही ह्या विषयािरती बोिा.  
जयेश भोईर :- 
 मसक्यरुीटी गाडाच्या विषया बद्दि मिा उत्तर दििे गेिे नाही.  
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम उप-आयकु्त येत आहेत तततपयतं पढुचा विषय घेण्यात यािा.  
मा. महापौर :- 
 सॉल्टच्या विषयािर कोणािा बोिायच ेआहे का ठराि िाचुन झािेिा आहे. ठराि सिाानमुत े
मजंुर. 
प्रकरण क्र. 54 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका काया क्षेत्रातीि भाईंिर पजश्चम आरक्षण क्र.९१ स्टेडीयम 
(सभुाषचंद्र बोस मिैान) ि भाईंिर उत्तन ३० मीटर रस्ता रंुिीकरणात बागधत होणारी जागा 
हस्तांतरणासाठी सॉल्ट विभागास “बधंपत्र” िेणेबाबत.  
ठराि क्र. 49 :-  

ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या मजंूर विकास योजनेत भाईंिर पजश्चम आरक्षण क्र.91 
स्टेडीयमसाठी 18 हेक्टर क्षते्र (मौज ेभाईंिर सव्हे क्र.229प,ै 230प)ै राखीि असनू सिर आरक्षणाच्या 
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काही भागािर सभुाषचंद्र बोस मिैान अजस्तत्िात आहे. सिर आरक्षणाची जागा सन 1994 मध्ये 
जजल्हागधकारी ठाणे यांनी तत्कामिन नगरपरीषिेकड े हस्तांतर केिी होती. तिापी याबाबत झािेल्या 
तक्रारीच्या अनशुगंाने सिर हस्तांतरणाचे आिेश रद्द करण्यात आिे. तिनतंर सन 2010 मध्ये 
जजल्हागधकारी ठाणे यांनी सिर जागा अततक्रमणापासनू सरंक्षणासाठी महानगरपामिकेकड ेसोपवििेिी 
आहे. परंत ु सिर जागेबाबत महसिू विभाग ि सॉल्ट विभाग यांच्यात मािकी हक्काबाबत िाि 
असल्याने सिर जागा जजल्हागधकारी यांनी महानगरपामिकेस हस्तांतर केिेिी नाही. सॉल्ट विभागाने 
सिर जागा हस्तांतरणासाठी ररतसर प्रस्ताि पाठविणेबाबत कळवििेिे आहे. त्याच प्रमाणे भाईंिर 
उत्तन रस्ता मजंूर विकास योजनेत 30 मीटर रंुिीचा िशाविण्यात आिेिा असनू सिर रस्ता 
रंुिीकरणात खािीि सॉल्ट विभागाच्या मािकीचे क्षेत्र बागधत होत आहे. 

Old Survey No. New Survey No. Village Area (SMT) 
773 336 Bhainder 4525.00 
757 230 Bhainder 20.00 

722 A 342 Bhainder 1019.00 
4 6 Murdha 546.00 

264 115 Rai 1838.00 
 118  294.00 
 119  95.00 
 120  220.00 
 121  78.00 
 228  3291.00 

267 96  536.00 
259 106  5819.00 
218 36 Tarodi 394.00 
217 37 Tarodi 2756.00 
219 35 Tarodi 3732.00 
222 12 Dongri 1977.00 

 

िरीि प्रमाणे आरक्षण क्र.91 ि भाईंिर उत्तन रस्ता रंुिीकरणातीि सॉल्ट विभागाच्या जागा 
महानगरपामिकेकड ेविकास हक्क प्रमाणपत्राच्या मोबिल्यात हस्तांतर करण्यासाठी महानगरपामिकेच्या 
मशफारसी िरुन नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी सॉल्ट कममशनर जयपरू यांच्याकड ेप्रस्ताि 
सािर केिा होता. तिापी सॉल्ट विभागामाफा त विकास हक्क प्रमाणपत्राव्िारे जागा ताब्यात िेण्याचा 
मुबंई महानगरपामिकेचा प्रस्ताि अमान्य केल्याने ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचा प्रस्ताि कें द्र 
शासनाकड े सािर करता येत नसल्याने सिर प्रस्तािात नमिू सॉल्ट विभागाच्या जागा ताब्यात 
घेण्यासाठी चाि ूबाजार भािानसूार महानगरपामिका मोबििा िेण्यास तयार असिेबाबत तसेच सिर 
सॉल्ट विभागाच्या जागेिरीि बागधत होणारे कामगारांचे पनुािसन, सिर जागा हस्तांतर केल्यास काही 
न्यायाियीन िािे झाल्यास त्याबाबतची जबाबिारी जस्िकारल्यास तयार असल्याबाबतचे “बधंपत्र” राज्य 
शासनामाफा त सािर करण्याबाबत कळवििेिे आहे. 
       िरीि प्रस्तािात नमिू भाईंिर पजश्चम स्टेडीयम आरक्षणाच्या जागेची रेडीरेकनर नसूार           
रु. 26.89 कोटी ि भाईंिर उत्तन रस्ता रंुिीकरणात बागधत जागेची रेडीरेकनर नसूार रु.12.74 कोटी 
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एिढी ककंमत होत आहे. सिर जागा विना मोबििा िेणेसाठी सातत्याने पाठपरुािा करण्यात येत आहे. 
तिावप कें द्र शासनाच्या मागणीनसुार सिर प्रस्तािात नमिू जागा ताब्यात घेण्यासाठी “बधंपत्र” िेणे 
आिश्यक आहे. त्याचप्रमाणे भाईंिर पजश्चम रेल्ि ेसमातंर ममरारोड स्टेशन पयतं जाणाऱ्या 30 मीटर 
रंुि रस्त्यात सॉल्ट विभागाची 32756.00 चौ.मीटर एिढी जागा जात आहे. सिर जागेची रेडीरेकनर 
नसूार रु.45.26 कोटी ककंमत होत आहे. सॉल्ट विभागाच्या उपरोक्त काही जागांिर काही शतेकरी, 
मीठ वपकविणारे मशिोत्री यानंी आपिा मािकी हक्क मागगतल्यास ि त्यांना मोबििा िेण्याचे झाल्यास 
तो मोबििा सॉल्ट विभागाने द्यािा. 

िरीि िस्तजुस्ितीप्रमाणे सॉल्ट विभागाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी बधंपत्र िेण्यास मान्यता 
िेण्यात येत आहे. 

सचुक :- श्री. प्रशातं िळिी  अनमुोिक :- श्रीम. िषाा भानशुािी 
ठराि सिाानमुत ेमजंूर 

 
सही /- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचि :- 
 प्रकरण क्र. 55, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रातीि तिािात बोटींग सेिा ि मासे 
उत्पािनासाठी िेण्याबाबत तनणाय घेणे.  
सगचन म्हात्र े:- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका कायाक्षेत्रात एकुण 21 तिाि असनु सिर तिािापकैी 18 तिाि 
बांधुन त्या सभोितािी उद्यान विकमसत करण्यात आिेिे आहे. सिाच तिािात बोटींग सेिा ि मासे 
उत्पािन सरुु करणे शक्य नाही. प्रशासनाने सिा तिािांचा अभ्यास करुन ि मादहती घेिनू ज्या 
तिािांमध्ये बोटींग ि मासे उत्पािन शक्य होईि अशा तिािांमध्ये बोटींग सेिा सरुु करणे ि मासे 
उत्पािन करुन त्याची विक्री करण्यासाठी तिाि ई-ऑक्शन पध्ितीने िेणेस तसेच सिर सिा 
तिािातीि पाणी स्िच्छ राहण्यासाठी त्यामध्ये Paddle Wheel Areator (1HP) बसविणेस ही मा. 
महासभा मजंुरी िेत आहे. 
राकेश शहा :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या प्रभात ताई तमु्ही बोिा.  
प्रभात पाटीि :- 
 मॅडम, नमस्कार मी आयकु्त साहेबांना पत्र दििे होत े की महानगरपामिका क्षते्रातीि जेिढे 
तिाि आहेत त्या तिािांमध्ये मासे सोडण्याचे प्रयोजन करा त ेऑक्शनने द्यायचे काम करा कारण 
सांगत,े खुप िषाा पासनु आपण ही प्रकक्रया बिं ठेििेिी आहे आपल्याकड े चाि ु होत े मासे 
पकडण्यासाठी िोकांना आपण मििाि पध्ितीने त ेतिाि िेत होतो. त्याच्यामळेु व्हायचे काय की पाणी 
स्िच्छ रहात ेहे आपण िक्षात घेत नाही. आणण आपण ऑक्शनने दिल्यामळेु आपल्यािा उत्पन्न पण 
ममळत ेआणण तिािाचे पाणी स्िच्छ राहत.े आता हा ठराि झािा आहे मिा असे िाटत ेकी ठराि 
बरोबर केिा आहे की पाहणी करा सगळयाच तिािानंा मासेमारी साठी िेता येणार नाही पण त्याच े
सरंक्षण होणे आिश्यक आहे. आणण त्यानसुारच द्यािेत. त्याच्यामध्ये मिा एक सांगण्याचा उद्देश असा 
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आहे की कोविड काळामध्ये किागचत त्याच्या आधीच तनणाय झािा असेि की आपण बरेचश ेतिाि ज े
आहेत त े विसरजनासाठी िेतो शहरातीि आणण िेणे पण पादहजे कारण सगळेच गणपती काय 
आपल्यािा खाळीपयतं नेता येत नाहीत. असे करत असताना त्या तिािांची सरुक्षीतता म्हणा ककंिा 
त्याची स्िच्छता म्हणा प्रशासनाने तनणाय घेतिा की त्याचे आपण अधे अधे पाटा करुया. मिा सांगा 
काही तिाि खुप मोठे नाहीत की त्यांचे पाटा करता येतीि परंत ुतरी प्रत्येक तिािािा पाटा केिा गेिा 
आहे आणण आता त्या तिािांचे डबक झािे आहे. याचा एक िौरा व्हािा मॅडम आपण िौरा करािा 
प्रशासनाचे आपण प्रमखु आहात ह्या प्रत्येक तिािाचा िौरा करा आणण तिािांची साईज काय राहीिी 
आहे ती बघा. सगळयात महत्िाचे म्हणजे मशिार उद्यानिा जािनू आिजुान बघा आपण म्हणतो की 
शहराचे नाक आहे आपल्या शहरातीि सिाात मोठे तिाि आहे आणण ततिे आपण म्हणजे िषाान ुिषा 
त्या महािीर िाल्यािा आंधन केिे आहे त्याच्यात आपण गमाििे आहे सगळ महापामिकेची प्रततष्ट्ठाही 
गमाििी आहे आणण पसैाही गमाििा आहे. आणण आपिे सत्िपण गमाििे आहे हे माझ ेपणुा पणे 
प्रशासनािर आरोप आहे. त्या माणसाचे आपण काहीही करु शकत नाही. परंत ुत्याच्यामध्ये िोन पाटा 
करताना त्याचे काय डबक करुन ठेििेिे आहे एकिा जरुर बघािे. माझी तमु्हािा विनतंी आहे की 
तमु्ही एक जव्हजीट ततिे जरुर करा. आणण हा जो प्रश्न आहे तिािांचा बरेच तिाि सशुोमभत नाहीत 
आणण सगळयात महत्िाच े सांगत े तमु्हािा की आपण तिािांचे आयकु्त महोियांनी आपल्यािा 
तिािांच्या बाबतीत िोन िळेा प्रत्यक्ष भटेिे पण. सगळयात महत्िाचे सांगत ेकी आपण ऑक्शन करत 
नाही पण ततिे राई, मधुाा, मोिाा, आणण गािे जी आहेत निघर म्हणा, गोडिेि, सगळेच सिस्य आहेत 
सगळेच सभासि आहेत मिा कोणािर माझा आक्षेप नाही की त्यांनी कमाि ूनये परंत ुआपण ऑक्शन 
करत नाही पण त्या गािातिे स्िातनक िोक ऑक्शन करतात आणण तिाि िेतात हे मोठी नामषु्ट्कीची 
गोष्ट्ट आहे आपल्यािर. त्यांना उद्योग ममळतो, धंिा ममळतो माझेही तचे म्हणणे आहे तमु्ही ऑक्शन 
करा. गािातिे िोक का माझा तिाि म्हणून ऑक्शन करतात? माझ्या िोन तीन कल्पना आहेत 
आणण मी त्याच्या सिंभाात तमुच्याशी बोििे पण होत ेतर तमु्ही एकतर त्या तिािांची ज ेडबकी झािे 
आहेत त े डबकी काढून टाका तिािाचे स्िरुपच राहू द्या. सगळयाच दठकाणी गणपती विसजानािा 
परिानग्या पण िेि ूनका जजिे छोटे तिाि आहेत ततिे. आणण नक्कीच तमु्ही ऑक्शन करा कारण 
त्याच्यामळेु पामिकेिा िोन पशैाचा फायिा होणार आहे आणण तिाि स्िच्छ राहणार आहेत. पाणी 
स्िच्छ राहणार आहे तिाि स्िच्छ पेक्षा पाणी स्िच्छ राहणार आहे. िाँक्य.ु  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, अतनि साितं यांना अनम्यटु करा त्यांना ह्या विषयािर बोिायच ेआहे.  
अतनि साितं :- 
 महापौर मॅडम, धंन्यिाि, 79 क्िेअर ककिो मीटरचे आपिे हे शहर आहे. आणण त्याच्यामध्ये 
21 तिाि आहेत. व्यिजस्ित जर ह्या तिािांचे सशुोमभकरण झािे असत ेतर एक सीटी ऑफ िेग 
म्हणून ह्या शहराची ओळख झािी असती. प्रभात ताई बोिल्या त ेबरोबर आहे. आज जिळ जिळ 
करोडो रुपये खचा करुन काही तिािांमध्ये कााँक्रीटची मभतं बांधिेिी आहे तिािा मध्ये. कोणाच्या 
सपुीक डोक्यातनु ही कल्पना तनघािी आणण डबकी करुन ठेििेिी आहेत. उच्च न्यायाियाचा 
हायकोटााचा तनणाय आहे 2013 चा  वपटीशन क्रमांक 8713 पाणिळ सरंक्षीत करा. आणण ही पाणिळ 
आहेत मशिार गाडानचा जो तिाि आहे तो पाणिळ आहे ततिे सरंक्षण मभतं टाकिी करोडो रुपये खचा 
करुन. आणण त्या तिािांची डबकी बणििी सशुोमभकरण सोडाच. आज सिा दठकाणी पयाािरणाचा ऱ्हास 
होऊ नये म्हणून शाळूच्या मातीचा मतुीसाठी आपण प्रोत्साहन िेत आहोत महाराष्ट्र शासन प्रोत्साहन 
िेत आहे आणण आपण तिािांमध्ये हे तिाि जे सुशोभीत आहेत त्यांची िाट िाििेिी आहे. ज्या 
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अगधकाऱ्याने हे केिे असेि जी कााँक्रीटची मभतं त्यादठकाणी बांधिी असेि करोडो रुपये त्यासाठी खचा 
केिेिे आहेत महासभेची मजंुरी नाही काही नाही त े सिा त्या अगधकाऱ्याकडून ररकव्हर करा आणण 
सशुोमभकरण करुन घ्या त्या तिािांचे. ह्या शहराची एक ओळख राहूद्या एक चांगिी ओळख राहू द्या 
ह्या शहराची. धंन्यिाि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, म्हणजे हा विषय शिेटचा आजच्या पदहल्या सभेचा असल्यामळेु ॲडव्होकेट 
एस.ए. खान स्िीकृत नगरसेिक यांना एक आभाराचा ठराि मांडायचा आहे तर त्यांना ती सधंी िेण्यात 
यािी.  
मा. महापौर :- 
 पदहिा हा विषय सपं ुिेत मग त्यांना सधंी िेत.े  
अतनि साितं :- 
 महापौर मॅडम हा विषय सपं ुद्या प्रशासनाने याच्यािर जरा बोिािे.  
मा. महापौर :- 
 सबंगंधत विभागाच ेअगधकारी कोण आहेत खांत्रबत साहेब बोिा. सन्मा. अतनि साितं यांनी जो 
विषय मांडिेिा आहे की तिािाच्या आतमध्ये आपण जी मभतं टाकिेिी आहे तर त्याच्या सिंभाामध्ये 
जरा खुिासा करा.  
दिपक खांत्रबत :- 
 मा. महापौरांच्या परिानगीने बोितो की आपिे ज े21 तिाि आहेत त्यामध्ये गणपती मतुींच े
विसजान होत असल्यामळेु त े पाणी िषुीत होत े त्यासाठी त्या तिािा मध्ये छोट्या कॉनारिा मभतंी 
घािनु विसजानािा िेगळीच जागा करायची म्हणून महासभेने मजंुरी दििी होती. आणण महासभेच्या 
मान्यत े नतंर तनवििा प्रकक्रया करुन आपण त े काम केिे होत.े परंत ु आता जे बोििे मशिार 
गाडानमध्ये मीही स्ि:त बतघतिे ततकड ेजी िॉि घातिेिी आहे त्यामळेु जास्त जागा व्यापिेिी आहे. 
त्याबाबत आम्ही पाहणी करुन  योग्य ती कारिाई करतो. आणण बाककच्या दठकाणी असे काही दिसनु 
आिेिे नाही. परंत ुपनु्हा आम्ही एकिा बघनु घेऊ आणण जी काही आिश्यक उपाय योजना करायची 
आहे ती करुया साहेब.  
अतनि साितं :- 
 महापौर मॅडम माझी आपणािा विनतंी आहे ह्या शहराची ओळख तिािाचा िेक ऑफ मसटी 
म्हणुन राहू िेत. ज्या ज्या दठकाणी ह्या कााँक्रीटच्या मभतंी टाकिेल्या आहेत त्या सिा काढून 
घ्याव्यात. कृत्रीम तिाि विसजानासाठी बनिािेत जसे महापामिकेने ह्यािेळी केिे होत.े आणण ह्या 
तिािांमध्ये विसजान न करता कृत्रीम तिािांमध्ये विसजान करािे. शाळंुच्या मतुींसाठी प्रोत्साहन द्यािे. 
ही आपणािा विनतंी आहे आणण आयकु्तांना विनतंी आहे.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या तारा घतर मॅडम आपण बोिा.  
तारा घरत :- 
 गोडिेिच्या तिािात मी मभतं घाि ू दििी नाही. त्यािेळेिा मिा बरेच काही काही करण्यात 
आिे. पण त ेतिाि साफ पण करत नाही ककती िषा झािी आपिे तिाि साफ होत नाही. मििाि तर 
झािाच पादहजे. मििािासाठी आम्ही बरेच काही केि ेपण तिाि साफ पण होत नाही ना. त्या मभतंी 
बांधल्या त्याच्या आधी तिाि साफ करायिा पादहज ेहोती. तमु्ही मधुन मभतं बांधायिा िािल्या त े
तिाि साफ केिी नाही ह्यांनी सांगगतिे की टेंडर आमचे असे नाहीत फक्त मभतं घािायची आहेत 
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साफसफाईच ेटेंडर नाही. मग त ेसाफ नाही केिे तर फायिा काय ती मभतं घािनु? ठेकेिार टेंडर घेतो 
परंत ुत ेसाफ करतो की नाही त ेपण बतघतिे पादहजे.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या गगता जैन मॅडम आपण बोिा.  
गगता जैन :- 
 मॅडम, धंन्यिाि, सिा प्रिम हा विषय मी पण आयकु्त साहेबांना सांगगतिे होत ेकी आपण 
खुप िषाा आधी हे करायचे आणण आता आपल्यािा त ेकरायिा पादहजे. त ेआणि ेत्याबद्दि धन्यिाि. 
फक्त बाकीचे सगळे बोििचे आहे आणण सगळयांनी िेिकम केिे हे विषय मिा काही जास्त बोिायच े
राहत नाही पण आपण जेव्हा ऑक्शन करतो तवे्हा अटी शतीमध्ये त्या तिािाची िेखरेख काय 
स्टाँडडाने करािी म्हणजे फक्त िेखरेख शब्ि न टाकता काय स्टाँडडा असायिा पादहजे, पाणी ककती 
स्िच्छ असायिा पादहजे िर िेळी आपण चेक करायिा पादहजे. माशांचे बाकीचे सगळ जे त्यांना िागत े
तसे एक करायिा पादहजे ततिे ग्रीन जे ऐल्गी असत ेत े ककती असेि त्यासाठी एक धोरण ठरिनू 
आणण मग त ेऑक्शन करािे अशी माझी एक सचुना आहे. जेणे करुन जे तिािासाठी जे नेसेसरी 
बायोिॉजजकि िस्त ुआहे ती तति ेरहािी हे त्यात नमिु करुन मगच ऑक्शन करािे जणेे करुन त े
ऑक्शन करुन असे व्हायिा नको की ह्यांनी केिे नाही म्हणून परत तिािाची जस्िती तशीच होणार 
तसे होऊ नये म्हणून ऑक्शनमध्येच हे अटी शती टाकून त्यांना राखरखाि त्यांची डफे्ि हे सगळ 
नक्की करुनच त्यांना द्यािे अशी माझी एक सचुना आहे.  
मा. महापौर :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि 21 तिाि असनु ह्या तिािामध्ये बोटींग सेिा, मासे 
उत्पािन करणे करीता प्रशासनाने महासभेपढेु प्रस्ताि सािर केिेिा आहे. त्यामध्ये निघर, भाईंिर पिुा, 
पेंकरपाडा, काशी जरीमरी तिाि, ि र्इतर तिाि हे िहान आकाराचे असल्याने त्यामध्ये बोटींग 
चाििणे हे दहताचे होणार नाही म्हणून जे प्रशासनाने त्यादठकाणी नमिु केिेिे आहे त्या तिािामध्ये 
बोटींग तसेच र्इतर तिािाचे मििाि करण्याचा आता जो प्रस्ताि ह्या दठकाणी ठराि मांडिेिा आहे 
सगचन म्हात्र ेयांनी हा ठराि सिाानमुत ेमजंुर करण्यात येत आहे. आणण सन्मा. सिस्या, नगरसेिक 
यांनी ह्या दठकाणी ज्या ज्या सचुना प्रशासनािा केिेल्या आहेत त्या सचुनांची अमंिबजािणी 
करण्यात यािी. आणण प्रशासनािा मी सधु्िा ह्या दठकाणी सांग ुर्इच्छीत ेकी हे 21 तिाि आपल्या 
ममरा भाईंिर क्षेत्रात आहेत त े सिा तिाि साफ करण्यात यािेत. त्या सिा तिािांचे सशुोभीकरण 
करण्यात यािे, नको असिले्या मभतंी गरज असेि तरच त्या मभतंी ठेिाव्यात अन्यिा काढून टाकण्यात 
याव्यात. कारण आता तमु्ही ह्या िेळेिा ज्या मतुींचे विसजान केिेिे आहे त्यामध्ये तमु्हािा आढाळून 
आि ंकी त्याचा फायिा झािा आहे की नाही तहेी पहािे. कारण मासे मरायचे त ेतर मेिेिेच आहेत 
आम्ही स्ि:त आमच्या जरीमरी तिािामध्ये पादहिे आहे की मासे िर िषी प्रमाणे मेिेिे आहेत, पाणी 
घाण व्हायचे त े सपंणुा पाणी घाण झािेिेच आहे. त्यामळेु ह्या सिााची नोंि घ्यािी. आणण पाणी 
स्िच्छ राहण्यासाठी जी प्रकक्रया प्रशासनाकडून करता येईि ती करािी. िास्तविक आपण गणेश उत्सि, 
निरात्र उत्सि ह्या िेळेिा नेहमीच तिािािा मभतंी ज्या असतात त्यािा किरचे काम करतो, ग्रीि िा 
किरचे काम करतो, पण गेल्या ह्या िोन िषाामध्ये कोरोना असल्यामळेु प्रशासनाने ह्याकड े िक्ष 
दििेिे नाही. परंत ु आता छटपजुा ही जिळ येत आहे जर प्रशासनािा छटपजुेच्या आधी ज्या 
तिािाच्या शजेारी जर छटपजुा होत असेि त्या दठकाणी किर मारण्याच ेकाम ककंिा ग्रीि िा किर 
मारण्याचे काम करता आिे तर त े नक्की कराि.ं जेणे करुन ममरा भाईंिर क्षेत्रातीि तिािाच े
सशुोमभकरण िाढेि आणण आपल्या क्षेत्रामध्ये असिेल्या तिािांचे रक्षण करता येईि. सन्मा. सिस्य 
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ह्या दठकाणचे जे जे आहेत त्यांनी जे जे सचुवििेिे आहे त्यांचे विचार नक्कीच घ्यािेत. त्यांच्या 
सचुनांची अमंिबजािणी प्रशासनाने करािी. आजच्या सभेमध्ये एक विषय अजनु रादहिेिा आहे तो 
विषय आपण घेऊया. 
प्रकरण क्र. 55 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि तिािात बोटींग सेिा ि मासे उत्पािनासाठी 
िेण्याबाबत तनणाय घेणे.  
ठराि क्र. 50 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका कायाक्षेत्रात एकुण 21 तिाि असनु सिर तिािापकैी 18 तिाि 
बांधुन त्या सभोितािी उद्यान विकमसत करण्यात आिेिे आहे. सिाच तिािात बोटींग सेिा ि मासे 
उत्पािन सरुु करणे शक्य नाही. प्रशासनाने सिा तिािांचा अभ्यास करुन ि मादहती घेिनू ज्या 
तिािांमध्ये बोटींग ि मासे उत्पािन शक्य होईि अशा तिािांमध्ये बोटींग सेिा सरुु करणे ि मासे 
उत्पािन करुन त्याची विक्री करण्यासाठी तिाि ई-ऑक्शन पध्ितीने िेणेस तसेच सिर सिा 
तिािातीि पाणी स्िच्छ राहण्यासाठी त्यामध्ये Paddle Wheel Areator (1HP) बसविणेस ही मा. 
महासभा मजंुरी िेत आहे. 

सचुक :- श्री. सगचन म्हात्र े  अनमुोिक :- श्री. राकेश शाह 
ठराि सिाानमुत ेमजंूर 

 
सही /- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचि :- 
 प्रकरण क्र. 56, प्रततितृ्त सािर करणेबाबत. (िदै्यकीय आरोग्य विभाग)  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य भगिती शमााजी आपण बोिा.  
भगिती शमाा :- 
 यह विषय क्र.56 के अिंर मे मा. आयकु्त साहब के अिंर मे जोभी कोविड काि के अिंर मे 
खचाा हूिा है सबसे पहिा प्रश्न मेरा िही िा की जैसे की आज िेढ साि हो जाता है उसके बाि के 
अिंर मे खचेची परुी तपमशि दि जा रही है I तो यह आग ेनही होना चादहये उसका आिेश आपने 
पहिे भी ककया है I अभी र्इन खचोके बारे मे म ैमहापौर मॅडम बोिना चाहता हूाँ सिा प्रिम यह ओम 
साई केअर प्रायव्हेट मिममटेड को जो तनवििा दि गई िी र्इसके अिंर म ैयह मिखा गया की डी.सी.ए 
करीता ठाणे महानगरपामिकाने तनवििा प्रकक्रया राबिनू तनजश्चत केिेल्या िराने तनिडीत केिेिे ठेकेिार 
मेससा ओम साई आरोग्य केअर प्रायव्हेट मिममटेड या ससं्िेने मान्यता. मेरा यह सबसे बडा कहना है 
की मॅडम एक तो हम जब कोईभी गचज के अिंरमे कंपेररझन करत ेहै तो ठाणा महानगरपामिका की 
नही करत ेहै मुबंई महानगरपामिकाकी नही करत ेहै I हम जैसे कल्याण डोंत्रबििी, मभिडंी, उल्हासगर 
हूई र्इस से तिुना करत ेहै I क्योकी उनके बजेट म ैउनके खचेमे हमारे कुछभी समानता रहती है I तो 
मेरा सबसे पढा आक्षेप यह है की उन्होने जो तनवििा िी है र्इतनी बढी महानगरपामिका जजनका बजटे 
र्इतना बढा है उनके दहसाब से उनके ही िरके अिंर दिया है जोकी हमारे मिये बहुत जािा िी I तो 
र्इसके अिंर मे मेरा सबसे पहिा आक्षेप यह है I िसुरा र्इसके अिंर म ैर्इन्होने प्रती खाट के अिंर म ै
जो तनवििा िी गई उस तक्ता के अिंर म ैआप िेखेंगे सबसे पहिा तक्ता है की नोव्हेंब 2020 के 
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अिंर म ैऑक्सीजन 3204 और आय.सी.य.ु 58 है र्इसका 38 िाख 86 हजार 138 रुपया पेमेंट ककया 
गया I जब की ऑक्सीजन की रेट अिग िी आय.सी.य.ु की रेट अिग िी I िोन्हो को ममक्स करकेही 
दिया गया है I अभी िोन्हो का एव्हरेज अगर िेखा जाये तो 1 हजार 6 रुपया प्रती खाट हमको पडता 
है I जो की मेरे दहसाब से जो तनवििा मे दिया गया उससे जािा िगता है I तो र्इस चाटा के अिंर मे 
भी सबसे बढी गिती की गई की ऑक्सीजन की रेट क्या िी, आय.सी.य.ु की रेट क्या िी उसके 
दहसाब के अिंर म ै र्इन्होने तक्त े के अिंर म ेसबस ेबढी गिती की है I िसुरी मॅडम, जो र्इन्होने 
र्इसको तनवििा दि गई है तनवििा के अिंर मे जक्ियर कट मिखा हूिा िा की अगर 50 बेडका अगर 
यह मेन्टेन करेंगे तो उसके अिंर मे स्टाफ की क्या क्या ररक्िायरमेंट रहेगी जैसे कंसल्टंट आरमो 
डॉक्टर 6, नसेस 12, मल्टी परपस िका र 18, टेक्नीमशयन 3, यह जो दिये गये है स्टाफ मॅडम उस 
हॉस्पीटि के अिंर मे र्इस ठेकेिार ने कही भी नही रखा जजसका समय समय प ेमेने यहापे िेखा है 
कई पत्रकार बधंुिोने भी आिाज उठाई िी र्इसके अिंर मे र्इनको ठेका दिया हूिा है उसके दहसाब से 
डॉक्टर, नसेस अव्हिेबि नही है I  तभी र्इसी ठेकेिार द्िारा क्िरेरकफकेशन दिया गया िा की मेरे 
पास के अिंर मे कोविड काि के अिंर मे स्टाफ नही ममि रहा है म ैकोशीस कर रहा हूाँ ॲक्जष्ट्ठ 
करंुगा I जब की ओ नये ॲक्जस्ट ककया ऐसेही चिाता रहा और उसको परुा पेमेंट दिया गया I र्इसी 
तरीके स ेऑक्सीजन सप्िाय, मेन पॉिर ररक्िायरमेंट के अिंर म ेकंन्सिटंट 50 िािे के अिंर मे एक 
आर.एम.ओ. डॉक्टर–4, नसेस-8, मल्टी परपज िका र, अटेंडेंस-12, टेजक्नमशयन-3, यह सब कहीभी जो 
र्इसके अिंर मे ॲग्रीमेंट मे दिया गया है महापौर मॅडम उन्होने कहीभी पािन नही ककया I आपको म े
और बताना चाहता हूाँ र्इनकी डडग्री क्या होनी चादहये एम.डी. डी.एम. मेडडसेन, कक्रटीकि केअर, 
आय.डी.सी.सी.एम., एम.बी.बी.एस. डङ.ए., एम.बी.बी.एस.डी.टी.सी. जजतनेही र्इस ॲग्रीमेंट के अिंर म े
महापौर मॅडम दिये गये है एैसे कोई भी डॉक्टर िहापे नही गये िे I उसी के कारण से हमारे र्इस शहर 
के अिंर मे मतृ्य ुिर की िाढ हूई िी I सई ढंग से र्इिाज नही हो पाया िा I तो मेरा आक्षेप है की 
र्इसके अिंर मे जो जो र्इनको पेमेंट दिया गया है म ैपेमेंट के बारेम ेभी बताऊंगा ककस को ककतना 
पेमेंट कैसे दिया गया है क्यो दिया गया I तो मेरा अनरुोध है महापौर मॅडम आपसे अब र्इन्होने पेमेंट 
तो िे दिया है िेकीन कहीना कही मेरा आक्षेप है मसधा की र्इसके अिंर मे घोटािा हूिा है I और 
र्इसकी एक िडा पाटी ऑडडट ककया जाना चादहए I अभी मेरे सन्मा. सिस्य अतनि साितं साहबनेभी 
एक पॉईंट उठाया िा रेमडडमसिीर रं्इजेक्शन का, महापौर मॅडम, र्इसके अिंर मे नोव्हेंबर से मे के अिंर 
मे पॅरा माऊंट ऐंटरप्रायजेस को 6 करोड 11 िाख 1 हजार 293 रुपये का पेमेंट ककया गया I उसके 
अिंर म ेमिखा क्या गया है कोविड-19 ििााँई, रेमडडमसिीर, अाँन्टीजन ककड्स, सबको समंेमित र्इसमिए 
ककया गया है की ओ रेमडडमसिीर रं्इजेक्शन का जो पेमेंट दिया गया िो छुट जाये I तो र्इसके अिंर म े
मेरा सबसे बढा आरोप है यह जो परचसेजींग हूई है र्इसके अिंर मे र्इन्होने अिग अिग अमाऊंट दिही 
नही है I जजसके कारण स ेकोईभी सिस्य र्इसके अिंर मे समज नही पा रहा है की ककस का ककतना 
पेमेंट दिया गया है I अभी मे आपको सगंणक चािक की सखं्या हम महानगरपामिका म ेसगंणक 
चािको को क्या पेमेंट िेत ेहै महापौर मॅडम आपको मािमू है, अभी र्इन्होने तक्ता क्र.3 के अिंर मे 
सगंणक चािक सखं्या 28 नोव्हेंबर के अिंर मे 28 सगंणक चािक को 21 हजार 144 रुपये दहसाब 
से पेमेंट दिया I डडसेंबर के अिंर म े25 को 17 हजार 348 अिंर मे पेमेंट दिया I सबकी रेट िेखा 
जाये तो सब अिग अिग दिखाई िे रही है I और सबसे बढी गचज एक और है महापौर मॅडम, र्इसके 
अिंर मे र्इन्होने 15 रुपया कॉि का कॉि क्या ककया है उसके अिंर मे मिखा है होम आयसोिेटेड हाय 
ररस्क कोविड-19 व्यक्तीस सपंका  करुन आिश्यक िदै्यककय सेिा सिेंश परुिणे कामी महापौर मॅडम 
आप पता करीये हर नगर सेिक यह बोि सकता है की एैसे ककसी मरीजो स ेर्इन्होने बािमे सपंका  
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नही ककया I िकेीन आकडा क्या िे दिया की र्इन्होने 2 िाख 21 हजार 992 कॉि की सखं्या है  और 
र्इनको 33 िाख 29 हजार रुपये पेमेंट दिया है I महापौर मॅडम मेरा मसधा मसधा आरोप है आक्षेप है 
की र्इनकी सपंणुा िडापाटी ऑडडट कराया जाना चादहये ताकी पता चि ेकी ककस ककस के अिंर म े
ककस ककस अगधकारी ककसके कमाचारीने घोटािा ककया है I समय समय प ेहर सिस्यने र्इसके उपर म े
आरोप िगाया है I कफर एक बार म ैआपसे तनिेिन करता हूाँ की र्इसकी पणुा जााँच करिााँई जाये I  
तनिम ढिण :- 
 महापौर मॅडम, सन्मा. सिस्य भगिती शमााजी यांनी जो विषय मांडिा परंत ु त्यािाच 
अनसुरुन एक विषय आहे जे पेमेंटमध्ये फायर त्रब्रगेडमध्ये जे काम करत आहेत त्यांच्यामध्ये िेखीि 
त्यांच्या पगारामध्ये तफाित आहे. काि मी हा विषय सन्मा. म्हसाळ साहेब यांच्या तनिशानास आणुन 
दििेिाच आहे आणण त ेम्हणािे आहेत त्या विषयािर मी मादहती घेतो म्हणून एकाच याच्यात काम 
करणाऱ्यांना िगेिेगळा पगार दििा जातो त्याची िेखीि चौकशी व्हािी.  
अतनि साितं :- 
 महापौर मॅडम, तोच विषय आहे दिढ िषाा नतंर आिेल्या आमच्या हातामध्ये त्याच्यामध्ये 
आप्पा साहेब धमाागधकारी जे कोविड सेंटर होत े त्याच्यामध्ये जिळ जिळ 50 िाखाचा िर आपण 
पेमेंट केिेिे आहे पणुा वपरेडमध्ये. पण त्या आप्पासाहेब धमाागधकारी जे रुग्णािय होत ेज्या ससं्िेिा 
दििे त्याने सोशि ममडडयािर र्इतर दठकाणी फ्री मध्ये मी करत आहे अशी बॅनरबाजी केिी होती 
सोशि मेडडयािर मेसेज टाकिे होत ेकी फ्री सजव्हास मी िेत आहे महापामिकेच्या सहाय्याने आणण 
महापामिकेने 50 िाख रुपये त्यािा दििेिे आहेत. ह्या विषयी आम्ही िारंिार स्िायी सममतीमध्ये 
त्याविरोधात आिाज उठििा त्यािेळी आम्हािा सांगण्यात आिे की त्याचे कुठचहेी िेयक दििेिे नाही 
मग र्इिे हे 50 िाख रुपये खचा कशाचे िाखित आहेत? त्याने पणुा सोशि मेडडयािर टाकिे होत ेकी 
िन रुपीस जक्ितनक मी फ्री करत आहे महापामिकेच्या सहाय्याने. मग महापामिका का खचा करत 
आहे ?   
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. वपठासीन अगधकारी महोिया, सन्मा. सभागहृ सन्मा. सिस्य साितं साहेब आपण 
याबाबत स्िायी सममतीिर सधु्िा सन्मा. उपमहापौर साहेबांनी हा विषय काढिेिा होता िन रुपीस 
जक्ितनकचा जे आपल्यािा ऑक्सीजन आणण आय.सी.य.ु बेड साठी जे मनषु्ट्यबळ उपिबध करुन दििे 
होत े त्यांनी. जोपयतं स्िायी सममतीिर ह्या विषयाचे पणुा शकंा समाधान झािे नाही तोपयतं बीि 
आपण अिा केिेिे नव्हत.े जेव्हा स्िायी सममतीमध्ये त्यांनी िेखी स्िरुपामध्ये माफी सधु्िा मागगतिी 
होती आणण त्याने सोशि मेडडयािर माफीचे पत्र पण टाकिेिे होत.े त्यानतंर मा. उपमहापौर 
महोियाशी मी चचाा केिी आणण त्यानतंर त्याचे 25 िाख रुपये बीि अिा केििेे आहे. हा जरी आपण 
तत्कामिन प्रततितृ असल्यामळेु त्याच्यामध्ये त्याचा जो खचा अपेक्षक्षत होता तो आपण पाठवििेिा 
असिा तरी जोपयतं स्िायी सममतीिर ह्या विषयािर चचाा झािी होती तोपयतं आम्ही अिा केिे 
नव्हत ेत्यानतंर त्याचे त्रबि अिा केिेिे आहे.  
मा. महापौर :- 
 25 िाखाची एकिम िाढ कशी काय झािी?  
मा. उपमहापौर :- 
 जजस तरीके से साितं साहब ने प्रश्न ककया उनका प्रश्न अिग िा और मशिें साहब आपका 
जिाब अिग िा, िापीस से उनका कहना यह िा जहा तक म ैसाितं साहब की बात समजा हूाँ की 
उन्होने मेडडया मे यह घोषीत ककया की हम िन रुपीस जक्िनीक के द्िारा िोगो को मोफत सेिाये 
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िेंगे तो अगर िोगो को मोफत सेिाये उन्होने जादहर तौर पे सोशि मडेडया म ैअपने ट्िीटर प ेजादहर 
ककया िा तो कफर महानगरपामिका को पसैे िेने की जरुरत क्यो पडी? साितं साहब आपका सिाि 
यही है ना?  
अतनि साितं :- 
 माझा प्रश्न तोच होता.  
मा. उपमहापौर :- 
 त्याने जादहर केिे होत ेकी आम्ही आपल्या माफा त एम.बी.एम.सी. तफे आणण मी मी म्हणज े
तो स्ि:त िन रुपीस जक्िनीक आम्ही िोकांना मोफत सेिा िेणार आहोत आणण त्याने जादहर केिे होत े
सोशि मेडडयामध्ये पण ट्िीटरमध्ये पण आणण स्पेशिी पे्रसमध्ये पण तर महापामिकेिा त्यािा पसै े
िेण्याची गरज का झािी?  
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. वपठासीन अगधकारी महोिया याबाबत आपण त्यांना नोंटीस पण र्इश्य ुकेिी होती की 
तमु्ही अशा प्रकारचे काही सोशि मेडडयािर तमु्ही प्रमसध्ि केिे होत ेका म्हणून नोंटीशी नतंर त्याचा 
खुिासा प्राप्त झािा त्या खुिाशािर आपण प्रॉपर मान्यता घेऊन त्याने परत टाकिे सोशि मेडडयािर 
की अशा प्रकारचा उल्िेख केिा नव्हता की मी मोफत सेिा िेणार आहे महापामिका मोफत सेिा िेणार 
आहे त्याच्या बिल्यात मिा त्याचे मानधन ममळािे आहे. अशा प्रकारे त्याने आपल्याकड े िखेी 
स्पष्ट्टीकरण दििे. त्याच्या नतंर आपण मान्यता घेऊन त्याचे उिाररत पेमेंट होत ेत ेआपण अिा केििे े
आहे. त्याच्या बाबत त्याने जादहर माफी पण मागगतिेिी आहे की असा माझा उद्देश नव्हता आणण मी 
तसे िाक्य जे होत े तसे टाकिेिे नव्हत े महापामिकेने मोफत सेिा दििी त्याच्या बिल्यात मिा 
मानधन ममळािे आहे.  
मा. महापौर :- 
 मिा काय म्हणायचे आहे की आपल्या ममरा भाईंिर महानगरपामिकेमध्ये आपण कोणाची 
अशी सेिा घेत असताना याची शहातनशा पदहल्यािंा करा. की जेणेकरुन पदहल्यांिा म्हणणार की आम्ही 
मोफत िेत आहोत आणण नतंर मग सगळयांची सहानभुतूी घेणार, सगळयांकडून िाहिा घेणार, आणण 
नतंर मग महापामिकेकडून पसेै घेणार. तर हे काही योग्य िाटत नाही पण याच्या नतंर अशी जर 
कोणी आिी ससं्िा असे जर कोणी पढुाकार घेिनू करत असेि तर त्याची शहातनशा होणे फार गरजचे े
आहे. कारण िोकांमध्ये जो मेसेज जातो तर तो मेसेज चुकीचा जाता कामा नये. कारण प्रशासनाचा 
आपल्या स्ि:तची एक ससं्िा आहे आणण आपण हे आपिे कामकाज पारिशाक करत असतो आणण 
यापढेुही पारिशाकता त्याच्यामध्ये असािी जेणे करुन नगरसेिकामध्ये ककंिा ममरा भाईंिर शहरामध्ये 
अशा पध्ितीच ेिातािरण तनममाती होणार नाही.  
अतनि साितं :- 
 महापौर मॅडम मी िोन ममतनटात सपंितो, डी.एम.सी. साहेबांनी जे उत्तर दििेिे आहे त ेपणुा 
सभागहृाची दिशाभिु करणारे आहे. त्यािेळी डङएम.सी. म्हणतात की आम्ही त्यांना नोंटीस पाठििी की 
तो असे काही सोशि मेडडयािर टाकि ेआहेस का त्यािा नोंटीस द्यायची गरज काय आहे सोशि 
मेडडयािर तर सिा दिसत होत े त्याच े पफृ आम्ही स्िायी सममतीिा दिि े होत े आणण त्याच्यािर 
कायिेमशर कारिाई करणार असे तत्कामिन अगधकाऱ्याने त्यािेळी आम्हािा सांगगतिे होत े मा. 
आयकु्तांनी. कायिेमशर कारिाई झािीच नाही. त्याने माफी पत्र मागगतिे यांची माफी मागगतिी बस 
झािे विषय सपंिा पामिकेचे 50 िाख गेिे िोकांमध्ये अपप्रचार व्हायचा होता तो झािा कारण एक 
ससं्िा फुकटमध्ये काम करत ेपण ततििे जे िोकप्रतततनधी आहेत महापामिका क्षेत्रातातिे त ेकरत 
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आहेत अशा प्रकारचे त्यािेळी मेसेज सोशि मेडडयािर व्हॉटॲपिर व्हायरि झािे होत े मग त्याची 
भरपाई कोण करणार? ह्याने कोणा जिळ माफी मागगतिी त्याने माफी पत्र मिहून दििे आणण त्यािर 
कायिेमशर कारिाई का नाही झािी? महापामिकेची बिनामी झािी ती झािीचना. आणण परत आपण 
त्यांना पसेै पण िेत आहोत. हा सपंणुा प्रकार माझी मा. आयकु्तांना विनतंी आहे की ह्या सपंणुा 
प्रकरणाची चौकशी व्हािी आणण त्यािा त्याने जो प्रकार केिेिा आहे त्याच्यािर कायिेमशर आणण 
िंडात्मक कारिाई व्हािी जणेे करुन पनु्हा तो कोणा बरोपर तसा प्रकार परत करणार नाही. 
सदंिप मशिें :- 
 सन्मा. वपठासीन अगधकारी महोिया सन्मा. सिस्यांनी हाच मदु्दा स्िायी सममतीमध्ये सधु्िा 
उपजस्ित केिा होता. त्यािेळी सधु्िा मी त्याच ेउत्तर दििे होत ेिन रुपीस जक्िनीक ने जे सोशि 
मेडडयािर टाकिे होत ेत्याची त्यांनी आमच्याकड ेसधु्िा पफृ दििे होत.े िोन्हीमध्ये फार तफाित होती 
त्याचा जो काही टाकण्याचा जो उद्दशे होता त्याच्यामध्ये अस होत नव्हत े जक्ियर आम्ही त ेसगळ 
चेक केिे. स्क्रीन शॉट पण चेक केल्या, तरी सधु्िा आपण त्यािा नोंटीस र्इश्य ुकेिी त्रबि िांबििे होत े
त्याच्यािर त्याने जक्ियर केिेिे आहे की मी माझा टाकण्याचा उद्देश हा मोफत िेणे मी मोफत सेिा 
िेतो असा नव्हता महापामिका मोफत सेिा िेत ेतिापी जर माझाकडून असे झािे नसेि तरी मी माफी 
मागतो. आणण तो खुिासा मी आयकु्त महोिय यांना िाखििा त्याची मान्यता घेतिी त्याच्या नतंर 
त्याचे 25 िाख रुपये त्रबि अिा केिे. कारण त्याने काम केिेिे होत ेआणण ज ेकाम केिे होत ेत्याच े
त्रबि तर आपल्यािा अिा करािे िागेि.  
मा. महापौर :- 
 त्याचे टेंडर काढि ेहोत?े 
सदंिप मशिें :- 
 हो टेंडर काढून प्रोमसजर करुन केिे होत.े तनवििा प्रकक्रया पणुा करुन केिेिे होत ेआणण कमी 
िरामध्ये आपल्यािा र्इतर महानगरपामिकेच्या तिुनेत त्याने कमी रेटमध्ये आपल्या र्इि ेटेंडर भरिेिे 
होत ेत्याच्यामळेु त्याच ेजे काही सोशि मेडडयािर टाकिे त्याच्या बाबतीत त्यािा आपण नोंटीस र्इश्य ु
केल्या नतंर त्याचा खुिासा मान्य करुन नतंर प्रकक्रया पणुा केिेिी आहे.  
मा. महापौर :- 
 दठक आहे. सन्मा. सिस्य भगिती शमााजी आपण घोटाळा झािा असल्याचे याबाबत नमिु 
केिेिे आहे. महासभेमध्ये आपण या सिंभाात प्रशासनािरती आरोप िाििा आहे कृपया आपण ह्या 
मदु्यासह अभ्यास करुन माझा िािनामध्ये सबंगंधत विभागाच्या अगधकाऱ्याच्या माफा त माझा समोर 
खुिासा घ्यािा आणण सबंगंधत अगधकाऱ्यांनी सधु्िा मादहती सह उपजस्ित रहािे तसेच सन्मा. सिस्या 
ढिण ताई गटनेत्या यांनी सधु्िा अजग्नशामक या सिंभाामध्ये पगारा विषयी तफाित झाल्याचे ह्या 
दठकाणी नमिु केिेिे आहे त्यांच्याही विषयािरती प्रशासना माफा त समाधानकारक उत्तर िेण्यात यािे 
तसेच सन्मा. सिस्य अतनि साितं जी यांनी सधु्िा ह्या विषयािरती जो प्रश्न उपजस्ित केिेिा आहे 
त्यांनाही बोििनू त्यांनाही समाधानकारक उत्तर प्रशासना माफा त िेण्यात यािे. ॲङ एस.ए. खान यांना 
बोिायचे आहे तर मी खान साहेबांना बोिायिा सधंी िेत.े  
एस.ए.खान :- 
 सिांना नमस्कार, मा. महापौर महोियांच्या परिानगीने बोितो, आमचे ममत्र श्री. मझु्झफर 
हूसेन साहेब माजी आमिार आणण मम्मीजी जजल्हा अध्यक्ष प्रमोिजी साितं, गटनेता जुबेर र्इनामिार, 
नगरसेिक अतनि साितं आणण सिा पक्षाचे नगरसेिकांचे आणण सिा पक्षाचे आमचे पिागधकारी याचं े
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आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या आशीिाािाने आम्हािा स्िीकृत सिस्याची सधंी ममळािी आणण मी 
सभागहृाचे पण आभार मानतो आणण अपेक्षा करतो की त्यांचे सहकायााची. धनं्यिाि.   
मा. महापौर :- 
 आजची तहकुब सभा सपंिी असे मी ह्या दठकाणी जादहर करत.े                      
 
(सभा सपंण्याची िेळ ि.ु 2.28 िाजता)        
     

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 

 


