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ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मखु्य कायाािय, तिसरा मजिा, छत्रपिी मशिाजी महाराज सभागहृ 
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आज मगंळिार दि. २६/१०/२०२१ रोजी ममरा भार्इिंर महानगरपामिकेची मा. विशषे महासभा िपुारी 
२.३० िाजिा सभा सचुना क्र. ०५ दि. २१/१०/२०२१ रोजीच्या विषयपत्रत्रकेिर विचार वितनमय करणेकररिा 
Video Conferencing द्िारे मा. महापौर यांच्या अध्यक्षिखेािी आयोजजि केिी असिा खािीिप्रमाणे 

सिस्य हजर होि.े  
 

उपजस्िि सिस्य 

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

९) पांडये पकंज सयूामणण         सिस्य 

१०) गोदहि शान ूजोरािर मसहं     सिस्या 
११) कांगणे मीना यशििं            सिस्या 
१२) मसहं मिन उदििनारायण     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 प्रभाि प्रकाश            सिस्या 
१९) गपु्िा कुसमु सिंोष           सिस्या     
२०) पाटीि धनेश परशरुाम      सिस्य 

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

२४) मसगं श्रीप्रकाश जजिेिार                सिस्य 

२५) धिृककशोर मन्साराम पाटीि   सिस्य 

२६) जैन गीिा भरि                सिस्या. 
२७) जैन सतुनिा रमेश             सिस्या 
२८) जैन राजेंद्र भिरिाि           सिस्य 

२९) भपू्िाणी रक्षा सिीश (शाह)          सिस्या 
३०) मोकाशी दिपािी आनिंराि       सिस्या 
३१) व्यास रवि िासिेुि             सिस्य 



मा. विशशे महासभा दि. २६/१०/२०२१                                       पान क्र.2 

३२) रकिी िशैािी गजेंद्र            सिस्य 

३३) खंडिेिाि सरेुश जगिीश         सिस्य 

३४) परिेशी गगिा हरीश            सिस्या 
३५) पाटीि नरेश िकुाराम           सिस्य 

३६) शखे अमजि गफार       सिस्य 

३७) पाटीि जयिंीिाि गरुूनाि       सिस्य 

३८) घरि िारा विनायक            सिस्या 
३९) पांड ेस्नेहा शिैेश              सिस्या 
४०) मशके अनिं गेण ू              सिस्य 

४१) पाटीि ििंना विकास           सिस्या 
४२) डॉ. पाटीि वप्रिी जयप्रकाश       सिस्या 
४३) डडम्पि विनोि मेहिा    सिस्या 
४४) मशिें रुपािी िसिं (मोिी)         सिस्या 
४५) िेराड ेसजंय अनिं             सिस्य 

४६) मखुजी अतनिा बबि ू        सिस्या 
४७) चंद्रकांि मसिाराम ििैी    सिस्य 

४८) पारधी सजुािा यशििं      सिस्या 
४९) म्हात्र ेसगचन केसरीनाि         सिस्य 

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

५२) सोनार सरेुखा प्रकाश          सिस्या  
५३) भोईर विणा सयुाकांि           सिस्या 
५४) पाटीि अतनिा जयििं          सिस्या 
५५) मांजरेकर आनिं ित्िाराम        सिस्य 

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

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

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

६५) मेहरा राजीि ओमप्रकाश        सिस्य 

६६) परमार हेिि रतििाि          सिस्या 
६७) भट िीप्िी 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 
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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 भगििी शमाा    नामतनिेमशि सिस्य 

८०) अॅङ शफीक अहमि सािि खान   नामतनिेमशि सिस्य 

८१) भोसिे अतनि बाबरुाि    नामतनिेमशि सिस्य 

८२) अजजि भगिान पाटीि    नामतनिेमशि 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 यशििं        सिस्य 

९) म्हात्र ेपरशरुाम पिमाकर        सिस्य 

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

१२) कासोिाररया अजश्िन शामजीभाई    सिस्य 

१३) म्हात्र ेविनोि कामशनाि         सिस्य 

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

१६) मसहं विक्रमप्रिाप रमाप्रिी   नामतनिेमशि सिस्य 

 

रजेचा अजा – तनरंक 
 

मा. महापौर:- 
 सगचिांनी सभेच्या कामकाजािा सरूूिाि करािी. 
नगरसगचि:- 
 ममरा भाईंिर महानगपामिकेची मा. विशषे महासभा मगंळिार दि.२६/१०/२०२१ रोजी िपुारी 
२.३० िाजिा Video Conferencing द्िारे आयोजजि करण्याि आिेिी आहे. िरी Video 
Conferencing द्िारे आयोजजि करण्याि आिेिी आहे. प्रकरण क्र. 57, महानगरपामिका कमाचाऱयांना 
दििाळी सनातनममत्ि सानगु्रह अनिुान िेणेबाबि. 
प्रशांि िळिी:- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका कमाचाऱयांना दििाळी सणातनममत्ि िरिषीप्रमाणे सानगु्रह 
अनिुान िेि आहे.  
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महानगरपामिका आस्िापनेिर दि.31/03/2021 पयिं कायारि असिेिे अगधकारी, कमाचारी ि 
मशक्षक िगा यांना मागीि सन-2020 मध्ये मजंरू झािेल्या अनिुान रक्कमे प्रमाणे यािषीही 
खािीिप्रमाणे अनिुान िेण्याि यािे. 

महानगरपामिका आस्िापनेिरीि कायारि अगधकारी / कमाचारी  
अ.क्र. कमाचाऱयाचंा िपमशि कायारि 

अगधकारी/ 
कमाचारी 

सन 2020-21 या 
िषााकरीिा मजंुर 

सानगु्रह अनिुानाची 
प्रत्येकी रक्कम 

रुपये 

सानगु्रह 
अनिुानापोटी 
एकुण खचाास 
मजंुरी दििेिी 

रक्क्म 
1.  महापामिका आस्िापनेिरीि प्रतितनयकु्िी 

िरीि अगधकारी, िगा-01 ि े िगा-04 
सिंगाािीि कमाचारी िगा 

1428 22,470/- 3,20,87,160/- 

2.  सगंणक चािक/िघिेुखक 67 17,302/- 11,59,234/- 
3.  बाििाडी मशक्षक्षका (ठोक मानधनािरीि 

कमाचारी) 
03 9,887/- 29,661/- 

4.  कुष्ठरोग ितं्रज्ञ, आय.सी.टी.सी. ि मिेरीया 
पयािेक्षक, आर.बी.एस.के. पिक, राष्रीय 
शहरी आरोग्य अमभयान (ठोक 
मानधनािरीि कमाचारी) 

107 9,269/- 9,91,783/- 

5.  मिकं िका र (ठोक मानधनािरीि कमाचारी) 115 3,531/- 4,06,065/- 
6.  िदै्यकीय आरोग्य विभागािीि ठोक 

मानधनािरीि अगधकारी/कमाचारी 
63 14,212/- 8,95,356/- 

7.  राष्रीय नागरी उपजजिीका अमभयान 05 9,887/- 49,435/- 
8.  स्िातनक ससं्िा कर विभागािीि ठोक 

मानधनािरीि कायारि असिेिे ऑडीट 
मिपीक 

05 8,539/- 42,695/- 

9.  पी.एम.ए.िाय. योजनेिीि कमाचारी  02 9,887/- 19,774/- 
10.  सिा मशक्षा अमभयान अिंगाि काळजी िाहक 

कमाचारी 
06 6,179/- 37,074/- 

11.  क्षयरोग कमाचारी 22 14,212/- 3,12,664/- 
 एकुण 1823  3,60,30,901/- 

 
मशक्षण विभागािीि कायारि मशक्षक िगााकरीिा 

अ.क्र. कमाचाऱयाचंा िपमशि मशक्षक िगााची 
सखं्या 

सन 2020-21 या 
िषााकरीिा मजंुर 

सानगु्रह अनिुानाची 
प्रत्येकी रक्कम रुपये 

सानगु्रह 
अनिुानापोटी एकुण 

खचाास मजंुरी 
दििेिी रक्क्म 

1.  ममरा भाईंिर प्रािममक शाळा मशक्षक 
िगा ि सिा मशक्षा अमभयान अिंगाि 
कायारि कमाचारी 

167 19,774/- 33,02,258/- 
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2.  सिा मशक्षा अमभयान अिंगाि कायारि 
कमाचारी/शािेय पोषण आहार 
अिंगाि कमाचारी 

21 17,302/- 3,63,342/- 

 एकुण 188  36,65,600/- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

िरीि प्रमाणे महानगरपामिकेिीि आस्िापनेिरीि कायारि अगधकारी/कमाचाऱयांना सानगु्रह 
अनिुान िेणेसाठी 3,60,30,901/- (अक्षरी रु. िीन कोटी साठ िाख िीस हजार नऊश ेएक मात्र) खचा 
अपेक्षक्षि आहे. या िषीच्या मजंुर िावषाक अिंाजपत्रकाि रक्कम रु.3.75 कोटी र्इिकी िरििु आहे. 

िसेच मशक्षण मडंळािीि कमाचाऱयांसाठी रक्कम रु. 36,65,600/- (अक्षरी रु. छत्िीस िाख 
पासष्ट हजार सहाश ेमात्र) खचा अपेक्षक्षि आहे. या िषीच्या मजंुर अिंाजपत्रकाि रक्कम रु.40.00 िक्ष 
र्इिकी िरििु आहे. 

िरी महानगरपामिका अगधकारी/ कमाचाऱयांना ि मशक्षक िगाासह कमाचाऱयांना उपरोक्ि 
िक्त्याि नमिु सानगु्रह अनिुान िेणेस ही मा. महासभा मजंुरी िेि आहे. 

िसेच कोविड-19 सािरोगाशी सामना करिाना महानगरपामिकेस समुारे 125 कोटी चा खचा 
होिनू शासनाकडून फक्ि 19 कोटी अनिुान प्राप्ि झाल्याने मनपाची आगिाक जस्ििी त्रबकट झािी 
आहे. िर मदहन्यास समुारे 35 कोटी अतनिाया खचा होि असल्याने महानगरपामिकेकड ेतनधी नसल्याने 
मोठ्या स्िरुपाि िेयके िकिी आहेि. त्याचप्रमाणे कंत्राटिार यांना केिले्या कामांची िेयके प्रिान करणे 
आिश्यक आहे. यािनु आगिाक जस्ििी सधुारण्यासाठी मनपाकड े असिेल्या 122 कोटी रक्कमेच्या 
राखीि ठेिीच्या बिल्याि ओव्हर ड्राफ्ट घेिल्यास महापामिकेची िकीि विकास कामे सरुु होिीि ि 
अत्यािश्यक खचा सरुळीि अिा करुन प्रितं्रबि िेयके सधु्िा टप्प्याटप्प्याने िेिा येिीि. शासनाकडून 
अनिुान ि िकीि रक्कम प्राप्ि झाल्यास टप्प्याटप्प्याने ओव्हरड्राफ्ट पध्ििीने घेििेल्या रक्कमेि िी 
रक्कम िगा करण्याि यािी. 

िरी मनपाची आगिाक जस्ििी सधुारण्यासाठी आिश्यक िी सिा उपाययोजना ि प्रकक्रया 
पाडण्यास ही सभा मान्यिा िेि आहे. 

िसेच महापामिकेच्या काही कमाचाऱयांनी कोविड कािािधीि चांगिे काम केिे आहे ि 
राज्यपाि मा. श्री. भगिमसगं कोमशयारी यांनी मा. आयकु्ि – श्री. दििीप ढोिे यांचा सत्कारही केिेिा 
असनु महापामिकेच्या कमाचाऱयांना कोविड भत्िा िेणे आिश्यक आहे. िरी मा. आयकु्िांनी र्इिर 
महानगरपामिकेि कमाचाऱयानंा दििेल्या कोविड भत्त्याची मादहिी घेिनू मा. महापौर ि महापामिकेच े
पिागधकारी, गटनेि ेयांना विश्िासाि घेिनू महापामिका कमाचाऱयांना 1 मदहन्यांच्या आि कोविड भत्िा 
िेण्यासही सभा मान्यिा िेि आहे. 
डडपंि मेहिा:- 

माझे अनमुोिन आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर सानगु्रह अनिुानाचा गोषिारा असिाना आगिाक बाबी पामिकेच्या आिमध्ये कशी 
घसूिाघसूिी करिा. सत्िाधारी म्हणून िमू्हािाच विचारिो. हा विषय सानगु्ह अनिूानाच्या असिेल्या 
िरििूीमधून आपल्यािा सानगू्रह खरिर शासनाने सिाच बिंकरून ठेििेिे आहे. िरी आपण त्यांना 
िेिो त्यांची दििाळी झािी पादहजे मनामध्ये िशी भािना ठेिनू आपण िसे काम करिो महापौर मॅडम 
ह्याचयामध्ये आपण ओडी घ्या ओडी हा विषय प्रशासनाच्या माध्यमािनू आिा पादहजे आयकु्ि 
महोिय माझी आपणास विनिंी आहे असे आिेिे ठराि असेि आिेिे ठराि ह्यािा िमू्ही अजजबाि 
जूमान ू नका त्यािा बाजिूा ठेिा आपल्या गोषिा-याचा जो मजकूर आहे िोच घ्या अशा प्रकारे 
कूठल्याही ठरािामध्ये आिमध्ये घसूिायचे आणण त्याच्यामध्ये ममळिायचे हे बरोबर नाही. हा आगिाक 
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बाबीचा विषय आहे िो प्रशासनाच्या माध्यमािनूच आिा पादहज ेआपल्यािा गरज आहे आपल्यािा 
त्यािनू काही मागा काढिा येि असेि िर माझी सभागहृािा विशषेि: प्रशासनािा सचूना आहे 
प्रशासनाच्या बाजूने अशा प्रकारचे ठराि येि ूद्या त्यानिंर त्यािर तनणाय घेििा जाईि. महापौर मॅडम 
सानगु्रह अनिुानाबद्दि आमचा आक्षेप नाही. बाकीच्या विषयािर आमचा आक्षेप आहे ह्याची आपण 
कृपया नोंि घ्यािी. 
प्रशांि िळिी:-  
 मा. महापौर मॅडम मी पदहिेच जक्ियर केिे आहे आपण ही मजंूरी घेि असिांना ह्या 
ठरािामध्ये विस्ििृपणे नमिू केिेिे आहेि की ह्या कोविड काळामध्ये आपिा झािेिा खचा आणण 
मनपाचा झािेिा खचा आणण जर आम्ही कूठून कजा घेि अस ूपरंि ूआमचे हे म्हणणे आहे आमच े
शासनाकडून येण प्रितं्रबि आहे. आज आपण बाळासाहेब ठाकरे मिैानािर ज े सेंटर उभारिे होि े
त्याच्यामध्ये 12 करोड पकैी आपिी मनपाची अधी रक्कम गेिी आहे मनपानी खचा केिा आहे 
त्यामळेू र्इिरही खचा मनपानी केिेिे आिाही होि असिेिा खचा हे सगळे िक्षाि घेिा आमचे असे 
म्हणणे आहे की शासनाकडून जेव्हा पसैा येईि त्यािळेी आम्ही िो तिकड ेिगा करू आणण िी रक्कम 
तििे भरू म्हणजे शासन पसेै िेणार नाही असे आपिे म्हणणे आहे का ? आयकु्ि महोियाच े
शासनाकडून घेण्यासाठी प्रयत्न चाि ू आहेि. त्याही िेळेिा मी चचाा केिी होिी िवे्हा ित्कािीन 
आयकु्िांनी हे नमिू केिे आहे की जी रक्कम मनपाची खचा झािी आहे िी शासनाकडून तनधी 
आल्यािर िी पदहिी मनपामध्ये िगा करण्याि येईि त्यामळेू आपण ह्याच्याि िायफळ खचा आपण 
िाखििा नाही ककंिा करिही नाही आणण सानगु्रह अनिुान आजच िेिो असे नाही आपण िरिषी 
कमाचा-यांना िेिो मग बाकीच्या विषयािर आक्षेप घ्यायचे िसेच आक्षेप र्इिे घेििे ना महापौर मॅडम 
िमु्ही शासनामध्ये बसिे आहेि ना ह्याचा पाठपरूािा करािा 125 कोटी पकैी 19 कोटी र्इिे प्राप्ि 
झािे आहेि बाकी पसैे मनपानी भरिे ना ि ेप्रशासनानी दठकाणी जक्ियर करािे की मनपाचा ककिी 
ख् रच् झािा आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 हा विषय ह्यासाठी घेििा की िो विषय प्रशासनाच्या माध्यमािनू आिा नव्हिा. 
प्रशांि िळिी:- 
 ठीक आहे जुबेर साहेब ॲग्री करिो. आपण हा विषय अशा प्रकारे घेििा िर त्यामध्ये काय 
प्रॉब्िेम काय आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 कारण्  हा विषय आगिक बाबीचा आहे धोरणात्मक तनणाय आहे. आणण िो धोरणात्मक तनणाय 
प्रशासनाच्या माध्यमािनू आिा पादहजे होिा समजा आयकु्िांनी आिाही तनिेिन दििे आयकु्िांच्या 
शधु्िमखुी िो तनिेिनाच्या माध्यमािनू सभागहृाि ठेििा िर आपण त्याचा विचार करू. 
प्रशांि िळिी:- 
 जुबेर साहेब आपण बोििा बरोबर आहे परंि ू धोरणात्मक तनणाय महासभेसमोरच होिो ना 
आपण महापौराबरोबर िेगळी बठैक घेििी नाही. त्यामळेू धोरणात्मक तनणायसाठी विषय आिेिा आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िमु्ही उठून उभा रादहिा िमु्हािा काय भास होिो का की अशाप्रकारे आपल्यािा विषय 
करायचे आहेि. 
प्रशांि िळिी:- 
 िमु्ही जसे म्हणािाि की धोरणात्मक तनणाय आहे िर आिा महासभाच चाि ू आहे 
महासभेपढेूच चाि ूआहे. 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 आगिाक बाबीची िशी गरज असेि िर आयकु्ि िसे तनिेिन करिीि. 
प्रशांि िळिी:- 
 आयकु्ि तनिेिन करिीि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मग विषय सपंिा. 
तनिम ढिण:- 
 सानगु्रह द्या िमु्ही त्यासाठी आमचा विरोध नाही. 
अतनि साििं:- 
 मा. महापौर मॅडम सानगु्रह अनिूानाचा जो विषय आहे एफ.डी गाहन ठेिनू ओडी घ्यायचा हा 
विषय िगळून प्रशांि िळिी सभागहृ नेि ेह्यांनी जो विषय मांडिा आहे त्यािा आमचे पणूा समिान 
आहे. आणण सानगु्रह अनिुान दििाच पादहजे. माझी आयकु्ि आणण महापौरांना विनिंी आहे मनपा 
शाळेिीि ज ेप्रािममक मशक्षक आहेि आणण मनपािीि कमाचा-यामध्ये िजूाभाि करि आिो आहोि. 
गेल्या पाच िषाामध्ये एक ि ेचार िगाािीि कमाचारी ह्यांना िेण्याि येणारे कमाचारी आणण प्रािममक 
मशक्षक आहेि त्यांना िेण्याि येणार अनिुान हे एकच होि े परंि ू गेल्या 5-6 िषाामध्ये त्याच्याि 
िफािि आहे त्यांना अनिुान कमी िेण्याि येि ेिर माझी आपणास विनिंी आहे की र्इिर कम्रचा-याना 
जे अनिुान दििे आहे त्याप्रमाणे प्रािममक मशक्षकांना ि ेअनिुान िेण्याि यािे. कोविडच्या काळामध्ये 
ििैयककय आरोग्य विभागाने ठोक मानधनािर काही नमसाग स्टाफ मनपािफे अपोरं्इट केिा त्यांनी टेंभा 
हॉस्पीटि आणण र्इिर कोविड सेंटरमध्ये आपिी सेिा दििी आहे.  त्यांनी 6-7 मदहनो काम केिे आहे 
िर त्यांना सधु्िा हे सानगू्रह अनिूान िेण्याि यािा त्याची दििाळी गोड जाईि. ककिीही द्या त्यामळेू 
शहराि चांगिा मेसेज जाईि.5-6 मदहन्यापिूी महासभनेे एक ठराि केिा होिा ममरा भाईिर शाळेिीि 
मशक्षकांना साििा िेिन िेण्यासाठी परंि ूआजूनही त्या ठरािाची अमिंबजािणी झािी नाही. माझी 
आपणािा विनिंी आहे ह्या विषयासाठी आपल्या िािनामध्ये ममटींग घेिनू साििे िेिन ििकराि 
ििकर िेण्याि यािे. महापौर मॅडम आपल्या िािनामध्ये एक ममटींग झािी होिी 14 मशक्षक उमशरा 
जॉईन्ट झािे आणण त्यांनी िी कोविडची डयटूी केिी शहरामध्ये र्इिेक्शनचे काम ककंिा जनगणना 
असेि िर प्रािममक मशक्षकांना कामािा िाििो. शाळा आणण ि ेकाम प्रािममक मशक्षक करि असिाि. 
आणण ि े14 मशक्षक ज ेउमशरा जॉईन्ट झािे आणण त्यांनी कोविडची डयटूी केिी त्यांचे िोन िषााच े
र्इन्क्रीमेंट प्रशासनानी िाबंििेिे आहे िोन मदहन्याचा पगार िांबििेिा आहे आपल्या िािनाि 
त्याविषय ममटींग घेििेिी होिी आपण तनिेश दििे होि े डीएमसी नी त्यािेळी सांगगििे होि े की 
ह्यािर ििकराि ििकर तनणाय घेि ूअजूनही त्याच्यािर तनणाय झािा नाही. त्या 14 मशक्षकांचा जो 
विषय आहे त्याचा तनणाय ििकराि ििकर िेण्याि यािे. िसेच मनपाचे ज ेकमाचारी उमशरा जॉईन्ट 
झािे त्यांच्याबाबि हा िजूाभाि केिा नाही प्रािममक मशक्षक मेडीकि ग्राऊड असेि ककंिा र्इिर काही 
कारण असेि त्यासाठी उमशरा जॉईन्ट झािे आणण त्यांनी ही डयटूी केिी त्याच्याबाबि हा िजूाभाि 
केिेिा आहे ह्या सिा बाबीचा आपण महापौर मॅडम आपण मशक्षक्षका आहाि आयकु्ि साहेब आपणािा 
सधु्िा विनिंी आहे ह्या सिा गोष्टींचा सहानभुिूीपिूाक विचार करून सभागनेृत्यांना माझी विनिंी आहे 
की प्रािममक मशक्षकांच्या सानगू्रह अनिुानामध्ये जी िफािि आहे िी करािी अशी सचुना ठरािाि 
घ्यािी अशी माझी विनिंी आहे. 
तनिम ढिण:- 
 मा. महापौर मॅडम सिाच विभागाि कायारि असिेल्या कमाचा-यांना सानगु्रह अनिुान 
िेण्याविषयी चचाा झािी ज ेठेका पध्ििीने बरेच कमाचारी ब-याच विभागाि कायारि आहेि िर ि ेही 
आपल्या मनपाच े कामच करि असिाि आणण र्इिर कमाचा-याप्रमाणे काम करिाि िर माझी मा. 
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महापौर आणण मा. आयकु्िांना विनिंी आहे की आपण ठेकेिारांना ह्या गोष्टीची कल्पना िेिनू त्या 
कमाचा-यांना काहीन काही सानगू्रह अनिूान िेण्याि यािी अशी आपणास विनिंी करि.े 
धिृककशोर पाटीि:- 
 महापौर मॅडम अतनि साििं आणण जुबेर र्इनामिार ह्यांनी जे सांगगििे आहे की प्रशांि 
िळिीजीनी जो ठराि मांडिा आहे त्याच्यामध्ये असे म्हटिे आहे की विकास काम ेजे ठेकेिार करिाि 
ममरा भाईिरची विकास काम सरूू आहेि त्या ठेकेिारांना त्या तनवििाधारकांना पेमेंट अिा केिे जाि 
नाही सिा विकासकाम जिळजिळ िांबिेिी आहेि ह्या शहराचा विकास िोडा िांबिेिा आहे मनपानी 
कोविडमध्ये 125 ि े150 कोटी खचा केिा आहे शासनाकडून जे पसेै आिे आहे ि ेिटूपुजं पसेै आिे 
आहेि त्यामळेु मनपािा खचा करण्यासाठी पसेै नाहीि त्यामहेू प्रशांिजीने जो ठराि केिा आहे 
त्याच्यामध्ये असे म्हटि ेआहे की मनपाकड ेज्या राखीि ठेिी आहेि त्याच्यािर जर आपण ओिर 
ड्राफ्ट घेििा आणण ि ेपसै ेआपल्या विकास कामांना िाििे िर ह्या शहराच्या विकासाचा िेग िाढेि 
हा त्यांचा चांगिा उद्देश होिा. आपिे किाव्य आहे की चांगिे काम होि आणण ि ेिांबिे आहे िर 
त्याच्या पशै्याची सोय करणे आपिे आद्य किाव्य आहे. म्हणून प्रशांिजीने ि ेकिाव्य पार पाडिे आहे. 
ह्याच्यामध्ये चूकीचा कोणिाही रं्इटरेस्ट प्रशांिजीचा नाही आहे कोविडमध्ये चांगिे काम केिे आहे 
म्हणून आयकु्ि साहेबांचा राज्यपािांनी सत्कार केिेिा आहे िरी आपिे ज े िका र आहेि त्यांना 
कोविडभत्िा र्इिर मनपामध्ये दििेिा आहे त्याप्रमाणे ममरा भाईिर मनपानी द्यािा हे िोन विषय 
त्याच्यामध्ये ॲड केिे आहेि ह्याच्यामध्ये कोणिहेी चूकीच े काम केिेिे नाही. म्हणून माझी 
महापौरांना विनिंी आहे की हा जो प्रशांिजीने ठराि मांडिा आहे िो सिाानी सिाानमुि ेमजंूर करािा. 
जुबेर र्इनामिार:-  
 सन्मा. सिस्य धिृककशोर पाटीि मी कूठेही ठरािाच्या विरोध करि नाही ककंिा प्रशासनाने जी 
अडचण नमिू केिी त्यािाही विरोध करि नाही विषय असा आहे िमुच्या ठेिी जर िमु्ही िापरल्या 
िर िमुचा व्याज जाईि. व्याज जो जािो त्यामळेु पामिकेचा रेव्हेन्य ूिॉस आहे. माझे अजूनही िचे 
मि आहे आयकु्त्  महोियांनी असिेिी भमुमका िी सांगािी म्हणजे कोणाचाही ह्या ठरािािा विरोध 
राहणार नाही. विषय सपंनू जाईि. 
धिृककशोर पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम ही जर काम िांबिी आणण जर काम गेिी िर आपल्यािा एक्स्टेशन 
द्यायिा िागेि िो खचा िाढिो. 
दिनेश जैन:- 
 आपण जी एफ.डी ठेििेिी आहे त्याचे पण व्याज येिो ि ेआपण ओ डी िा व्याज दििे िर 
काही नकुसान नाही आहे. उिट आपिी जी काम होणार आहेि त्याचा जो िाढीि खचा आहे िो 
िाचणार आहे. 
मा. आयकु्ि:- 
 सन्मा. महापौराच्या परिानगीने बोििो, सभागहृ नेि े िळिी साहेबांनी आपिे मि मांडिे 
त्यानिंर जुबेर र्इनामिार, धकृकशोर पाटीि ढिण मॅडमनी मि मांडिे त्यानसुार हा प्रश्न उपजस्िि 
झािा की आपल्या एफ.डी िर ओव्हर ड्राफ्ट कसा घ्यािा. आपल्याकड ेसिासाधारण 122 कोटीच्या एफ 
डी आहेि आणण त्यामध्ये 5.30,5.40 च्या िम्याान आपल्या एफ डी िर व्याज येि असि ेआणण 
ओव्हर ड्राफ्ट घेििा िर िावषाक अध्याा टकक्याचा फरक पडिो. म्हणजे आपण िसू-या फायनमशयि 
र्इन्सटयटूमधून कजा घेििे िर ककमान ८-१०% व्याज असि ेपरंि ूआपल्या एफ डी ज्या बँकेि आहेि 
त्या बॅंकेि आपिा नेहमी व्यव्हार सरूू असिो प्रॉपटट टॅक्स असेि टेंडरची त्रबि ककंिा आस्िापनेचा खचा 
असेि जे िेगिेगळया िेखामशषााखािी ज्या बँकेि मनपाची िेिाणघेिाण असि े अशा बँकाकडून 
कायाियाििू किम १०९,११० मध्ये िरििू आहे ११० मध्ये अस ेम्हटि ेआहे १०९ मध्ये काही नमिू 
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असिे िरी आयकु्िांना ि े अगधकार आहेि आणण ज्यािेळेिा आगिाक पररजस्ििी बेिाची होिी 
अडचणीची होिी अशा िेळी कजारूपाीच्या माध्यमािनू ककंिा ओव्हर ड्राफ्टच्या कजारूपी िर आपल्या 
मनपाकडू येि ेिर असे ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची िरििू आहे त्यानसूार आपिा फक्ि िावषाक अधाा टक्का 
फरक पडिो परंि ूिेळेि त्रबि अिा केिे नाही िर िर िषाािा ८-१०% फटका बसिो. त्या ििूनेि अधाा 
टक्का नाममात्र व्याजाचा फरक आहे िावषाक अधाा टक्का नाममात्र आहे त्यामळेू िोन गोष्टी होिीि 
आजच्या िारखेिा आपल्यािा शासनाकडून एि बी टी च्या माध्यमािनू १९.१० कोटी ममळिाि 
सिासाधरण मदहन्यािा ३५ कोटी खचा आहे ही िफािि आपण िेगिेगळया माध्यमािनू मनपाचा जो 
महसिू आहे िो िढिण्याच्या दृष्टीकोनािनू करि असिो. जिळपास ९५ ि े१०० कोटीची जूनी त्रबि 
होिी. परंि ूह्या िषी आजच्व्या िषाािा प्रॉपटटच ेहया दिनांकापयाि समुारे ८५ कोटी जमा झािेिे आहेि 
त्यामळेू १०० कोटीचा आकडा त्रबिाचा खचा भागिि भागिि आपण िो ५० कोटीिर आणिा आणण 
प्रशासन महसिूाच ेउत्पन्नाची जी साधन आहेि त्याच्यािर जास्िीि जास्ि जोर िािनू आपिे स्िि:च े
उत्पनन िाढिण्याच्य दृष्टीने कसोशीने प्रयत्न करि आहे त्यामळेू आपल्याकड े जस्पि ओव्हर ही 
राहणार नाही आणण शहराची जी विकासाची काम िांबिी आहेि िी िांबणार नाही ब-याच खाजगी 
कंत्राटिारांची आपण त्रबि िेि ूशकि नाही. उिा. साफसफाई जर आपण साफसफाईची त्रबि दििे नाही 
िर िो त्याच्या कमाचा-याचा पगार िेि ूशकि नाही, िाहिकू करणा-या जक्िनर ड्रायव्हरचा पगार िेि ू
शकि  नाही, गाडानमध्ये कमाचारी आहेि िोडक्याि काय जे िेगिेगळया विभागाि कंत्राटी स्िरूपाि ज े
कमाचारी काम करिाि त्यानंा जर कचरा काढण्याची त्रबि िेळेि दििी िर त्याचा पगार िेळेि करू 
शकिाि नाहीिर आपल्याकड ेकाम करणार तनयमीि कमाचारी आहेि त्यांचा बोनस आणण पगार िेळेि 
दििा जाईि आणण जे कंत्राटी पध्ििीने काम करिाि  त्यांना िो ममळणार नाही अशी िफािि राहू 
नये. सणासिूीचे दििस आहेि आणण ज्या कंत्रााटिाराची त्रबि आपण िेळेि अिा केिी नाहीि. िर 
जस्पिओव्हर िर िाढिोच आणण मनपाचे नाि खराब होण्याची शक्यिा असि.े म्हणून किम ११०  
नसूार जे आपल्यािा अगधकार आहेि त्या अगधकाराि राहून आपल्या मसक्यरूरटी डडपॉणझटिर िातघाक 
अध्याा टक्क्याचा फरक पडिो असेही आपल्या एफ डी िर पाच ि े साडपेाच टक्याचे व्याज आहे 
त्याच्यािर िाककषाक अध्याा टक्कयाचा फरक पडिे  आणण शहराि जी विकासाची काम रोखिेिी 
असिीि आणण ब-याचा नगरसेिकाची प्रभागािीि काम असिीि िोडक्याि शहरािीि सिाच प्रकारच्या 
कामािर आणण प्रशासनाच्या र्इिर आस्िापनेिर विपरीि पररणाम होि ूनये म्हणून मा. िळिी साहेबांनी 
जी सचूना मांडिी आहे िसेच जुबेर साहेबांनी जे मदु्दे सचुवििे आहेि आणण महासभा िागल्यािर 
आपल्याकड े िेळ कमी आहे आणण पनू्हा दििाळीचा सण िोंडािर आिा आहे म्हणून प्रशासनाच्या 
माफा ि आयकु्ि म्हणून माझी विनिंी राहीि ह्या सिापक्षीय सिस्यांनी पादठंबा द्यािा. आणण ज े
प्रशासन कारिाई करेि  िी िेळोिेळी काय कारिाई होईि िी मा. महापौर आणण गटनेत्यांना अिगि 
करण्याि येईि. ध्रन्यिाि 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर मॅडम अतनि साििंजीनी सानगु्रह अनिुानाची एक सचुना केिी होिी त्याचा त्या 
ठरािाि समािेश करण्याि यािा. आणण सिाानमुि ेहा ठराि मजंूर करण्याि यािा. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा सभागहृ नेि े प्रशांिजी िळिी ह्यांनी मांडिेिा ठराि बहूमिाने मजंूर करण्याि येि 
आहे. 
तनिम ढिण:- 
 सानगु्रह अनिुानाची सचुनेच ेकाय झािे. ठेकेिारामाफा ि मिू आहे त्यांचे. 
मा. उपमहापौर:- 
 सचुनाविषयी प्रशासनानी विचार करून त्याच ेउत्िर द्यािे ही विनिंी. 
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मा. महापौर:- 
 सबंधीि नगरसेिकांनी ज्या सचुना मांडल्या आहेि त्याचा प्रशासनानी विचार करून 
अमंबजािणी करािी. 
अतनि साििं:- 
 महापौर माझ्या ज्या िोन सचूना आहेि त्या ठरािामध्ये र्इन्क्िडू झाल्या का नाहीिर आमचा 
ठराि आहे. 
धिृककशोर पाटीि:- 
 प्रािममक शाळा मशक्षण ि सिा मशक्षा अमभयान हे ह्या ठरािाि आहे. 
प्रशांि िळिी:- 
 महापौर मॅडम आपण म्हटल्याप्रमाणे ह्या ठरािामध्ये काही सचुनांची अमंिबजािणी होणार 
नाही परंि ूआपण जसे सांगगििे महापौराचे असे म्हणणे आहे की आपण केिेिी सचुना िी प्रशासनाच े
अगधकारी आहेि आयकु्ि त्यांनी अमिाि आणािी. 
तनिम ढिण:- 
 मा. महापौर मॅडम सचुनेसहीि घ्यायिा काय हरकि आहे. त्याच्यािर तनणाय ि ेघेिीि. िीन 
मदहन्याचा पगार ममळािा नाही त्यामळेू बोिायिा िागि.े 
धिृककशोर पाटीि:- 
 आिा जो ओव्हर ड्राफ्टचा विषय आिा आहे िो मजंूर करा. जणेेकरून सिा काम सरूळीि पार 
पडिीि. 
तनिम ढिण :- 
 िो विषय आयकु्िांनी दििा िर आपण त्यािा मान्यिा दििी आहे. 
मा. महापौर:- 
 सभागहृ नेत्यांनी जो ठराि मांडिा आहे. त्यामध्ये ज्या सन्मा. सिस्यांनी सचुना केल्या आहेि 
त्यािर प्रशासनाने अभ्यास करून सिर सचुनासदहि ठरािाची अमंिबजािणी करािी. 
प्रकरण क्र. 57 :- 
 महानगरपामिका कमाचाऱयांना दििाळी सनातनममत्ि सानगु्रह अनिुान िेणेबाबि. 
ठराि क्र. 51 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका कमाचाऱयांना दििाळी सणातनममत्ि िरिषीप्रमाणे सानगु्रह 
अनिुान िेि आहे.  

महानगरपामिका आस्िापनेिर दि.31/03/2021 पयिं कायारि असिेिे अगधकारी, कमाचारी ि 
मशक्षक िगा यांना मागीि सन-2020 मध्ये मजंरू झािेल्या अनिुान रक्कमे प्रमाणे यािषीही 
खािीिप्रमाणे अनिुान िेण्याि यािे. 

महानगरपामिका आस्िापनेिरीि कायारि अगधकारी / कमाचारी  
अ.क्र. कमाचाऱयाचंा िपमशि कायारि 

अगधकारी/ 
कमाचारी 

सन 2020-21 
या िषााकरीिा 
मजंुर सानगु्रह 
अनिुानाची 

प्रत्येकी रक्कम 
रुपये 

सानगु्रह 
अनिुानापोटी 
एकुण खचाास 
मजंुरी दििेिी 

रक्क्म 

12.  महापामिका आस्िापनेिरीि प्रतितनयकु्िी 
िरीि अगधकारी, िगा-01 ि े िगा-04 
सिंगाािीि कमाचारी िगा 

1428 22,470/- 3,20,87,160/- 
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13.  सगंणक चािक/िघिेुखक 67 17,302/- 11,59,234/- 
14.  बाििाडी मशक्षक्षका (ठोक मानधनािरीि 

कमाचारी) 
03 9,887/- 29,661/- 

15.  कुष्ठरोग ितं्रज्ञ, आय.सी.टी.सी. ि मिेरीया 
पयािेक्षक, आर.बी.एस.के. पिक, राष्रीय 
शहरी आरोग्य अमभयान (ठोक 
मानधनािरीि कमाचारी) 

107 9,269/- 9,91,783/- 

16.  मिकं िका र (ठोक मानधनािरीि कमाचारी) 115 3,531/- 4,06,065/- 
17.  िदै्यकीय आरोग्य विभागािीि ठोक 

मानधनािरीि अगधकारी/कमाचारी 
63 14,212/- 8,95,356/- 

18.  राष्रीय नागरी उपजजिीका अमभयान 05 9,887/- 49,435/- 
19.  स्िातनक ससं्िा कर विभागािीि ठोक 

मानधनािरीि कायारि असिेिे ऑडीट 
मिपीक 

05 8,539/- 42,695/- 

20.  पी.एम.ए.िाय. योजनेिीि कमाचारी  02 9,887/- 19,774/- 
21.  सिा मशक्षा अमभयान अिंगाि काळजी िाहक 

कमाचारी 
06 6,179/- 37,074/- 

22.  क्षयरोग कमाचारी 22 14,212/- 3,12,664/- 
 एकुण 1823  3,60,30,901/- 

 
मशक्षण विभागािीि कायारि मशक्षक िगााकरीिा 

अ.क्र. कमाचाऱयाचंा िपमशि मशक्षक िगााची 
सखं्या 

सन 2020-21 या 
िषााकरीिा मजंुर 

सानगु्रह अनिुानाची 
प्रत्येकी रक्कम रुपये 

सानगु्रह 
अनिुानापोटी एकुण 

खचाास मजंुरी 
दििेिी रक्क्म 

3.  ममरा भाईंिर प्रािममक शाळा मशक्षक 
िगा ि सिा मशक्षा अमभयान अिंगाि 
कायारि कमाचारी 

167 19,774/- 33,02,258/- 

4.  सिा मशक्षा अमभयान अिंगाि कायारि 
कमाचारी/शािेय पोषण आहार 
अिंगाि कमाचारी 

21 17,302/- 3,63,342/- 

 एकुण 188  36,65,600/- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

िरीि प्रमाणे महानगरपामिकेिीि आस्िापनेिरीि कायारि अगधकारी/कमाचाऱयांना सानगु्रह 
अनिुान िेणेसाठी 3,60,30,901/- (अक्षरी रु. िीन कोटी साठ िाख िीस हजार नऊश ेएक मात्र) खचा 
अपेक्षक्षि आहे. या िषीच्या मजंुर िावषाक अिंाजपत्रकाि रक्कम रु.3.75 कोटी र्इिकी िरििु आहे. 

िसेच मशक्षण मडंळािीि कमाचाऱयांसाठी रक्कम रु. 36,65,600/- (अक्षरी रु. छत्िीस िाख 
पासष्ट हजार सहाश ेमात्र) खचा अपेक्षक्षि आहे. या िषीच्या मजंुर अिंाजपत्रकाि रक्कम रु.40.00 िक्ष 
र्इिकी िरििु आहे. 
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िरी महानगरपामिका अगधकारी/ कमाचाऱयांना ि मशक्षक िगाासह कमाचाऱयांना उपरोक्ि 
िक्त्याि नमिु सानगु्रह अनिुान िेणेस ही मा. महासभा मजंुरी िेि आहे. 

िसेच कोविड-19 सािरोगाशी सामना करिाना महानगरपामिकेस समुारे 125 कोटी चा खचा 
होिनू शासनाकडून फक्ि 19 कोटी अनिुान प्राप्ि झाल्याने मनपाची आगिाक जस्ििी त्रबकट झािी 
आहे. िर मदहन्यास समुारे 35 कोटी अतनिाया खचा होि असल्याने महानगरपामिकेकड ेतनधी नसल्याने 
मोठ्या स्िरुपाि िेयके िकिी आहेि. त्याचप्रमाणे कंत्राटिार यांना केिले्या कामांची िेयके प्रिान करणे 
आिश्यक आहे. यािनु आगिाक जस्ििी सधुारण्यासाठी मनपाकड े असिेल्या 122 कोटी रक्कमेच्या 
राखीि ठेिीच्या बिल्याि ओव्हर ड्राफ्ट घेिल्यास महापामिकेची िकीि विकास कामे सरुु होिीि ि 
अत्यािश्यक खचा सरुळीि अिा करुन प्रितं्रबि िेयके सधु्िा टप्प्याटप्प्याने िेिा येिीि. शासनाकडून 
अनिुान ि िकीि रक्कम प्राप्ि झाल्यास टप्प्याटप्प्याने ओव्हरड्राफ्ट पध्ििीने घेििेल्या रक्कमेि िी 
रक्कम िगा करण्याि यािी. 

िरी मनपाची आगिाक जस्ििी सधुारण्यासाठी आिश्यक िी सिा उपाययोजना ि प्रकक्रया 
पाडण्यास ही सभा मान्यिा िेि आहे. 
िसेच महापामिकेच्या काही कमाचाऱयांनी कोविड कािािधीि चांगिे काम केिे आहे ि राज्यपाि मा. 
श्री. भगिमसगं कोमशयारी यांनी मा. आयकु्ि – श्री. दििीप ढोिे यांचा सत्कारही केिेिा असनु 
महापामिकेच्या कमाचाऱयांना कोविड भत्िा िेणे आिश्यक आहे. िरी मा. आयकु्िांनी र्इिर 
महानगरपामिकेि कमाचाऱयानंा दििेल्या कोविड भत्त्याची मादहिी घेिनू मा. महापौर ि महापामिकेच े
पिागधकारी, गटनेि ेयांना विश्िासाि घेिनू महापामिका कमाचाऱयांना 1 मदहन्यांच्या आि कोविड भत्िा 
िेण्यासही सभा मान्यिा िेि आहे. 

सचुक :- श्री. प्रशािं िळिी  अनमुोिन :- श्रीम. डडमं्पि मेहिा 
ठराि सिाानमुि ेमजंूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचि :- 
 प्रकरण क्र. ५८, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रामध्ये सामान्य तनधी ििा सन्मा. 
पिागधकारी ि नगरसेिक यांच्या तनधीमधून सी.सी.टी.व्ही यतं्रणा कायााजन्िि करणेकामीच्या 
तनवििांबाबि. 
दिनेश जैन:- 

उपरोक्त विषयाच्या अनषंुगाने प्रशासनाने विलेल्या गोषिाऱ्यानसुार विरा भाईिंर िहानगरपावलकेच्या वसटी 
सर्व्हहलन्स सविस्तर प्रकल्प अहिालास (DPR) वि. 28/01/2020 रोजी उच्च स्तरीय शक्ती प्रित्त सविती, गहृ 
विभाग, िहाराष्ट्र शासनाने िान्यता विलेली आहे. तथावप याकािी Request For Proposal (RFP) करणेस 
परवानगी दिलेली नाही. त्याअनषंुगाने िहानगरपावलकेिार्फ त िेण्यात आलेल्या पत्राचा पाठपरुािा करून िंजरु 
सविस्तर प्रकल्प अहिालानसुार RFP प्रवसद्ध करणेकरीता परिानगी घेण्यात यािी.  

तथादप शहरामध्ये वाढत्या गनु्हेगारीच्या पार्शववभमूीवर पोदलस दवभागाने शहरात सी.सी.टी.व्ही. प्रकल्प उभे 
करणे बाबत केलेल्या लेखी दवनंती नसुार ि सन्िा. पिाविकारी ि नगरसेिक यांच्या िागणीनसुार सन 2020-21 या 
कालावधीमध्ये मंजरू झालेली दवदवध दिकाणच्या सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा कायान्न्वत करणेबाबतच्या दनदविा मंजरु 
कराव्यात व यापढेु लावण्यात येणाऱ्या सी.सी.टीव्ही यंत्रणा मंजरु सदवस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमिु केलेल्या 
तांदत्रक तपदशलानसुार (Technical Specification) लावणे आवर्शयक असल्याने, सविस्तर प्रकल्प अहिालाच्या 
अनषंुगाने तांदत्रक तपदशलानसुार (Technical Specification) अंिाजपत्रक तयार करणेस ही िहासभा िंजरुी िेत 
आहे. 
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हेिि परमार :- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
तनिम ढिण:- 
 सी.सी.टी.िी. गेल्या िोन िषाापासनू बिं आहे काहीना मजंूरी ममळािी होिी परंि ू कोविड 
काळाि एक िषा झाल्यामळेू पनू्हा परममशन घ्यािी असे चाििे आहे आिा विषय आणिा िर चांगिे 
झािे. परंि ूफक्ि सी.सी.टी.िी िािणे हा विषय नसनू त्याची िेखभाि िरूूस्िी झािी पादहज ेकारण 
ठेकेिार एक ककंिा िोन असिाि आणण त्यांना पणूा शहरािा बघणे शक्य नाही माझ्याकडचा कॅमेरा 
खराब झािा होिा त्याची कम्पिेन्ट िेिनू िीढ िोन िषा झािी आहेि िरी ि ेझािे नाही त्या एररयाि 
चो-या जास्ि होि असिाि अशा पध्ििीने होि असेि िर काही अटी मशगिि करा जेणेकरून िसूरे 
कॉन्रयाक्टर भरू शकिीि आणण ह्याच्यामध्ये एकािर भार पडणार नाही काही िोक ब्िॅकमिस्टेड 
झािी आहेि त्याच्यामळेू ि ेिािनू गेिे आहेि आणण ि ेपरि आिे नाहीि मग अशा िेळी त्याची 
िरूूस्िी आणण िेखभाि कोण करणार ? जेव्हा गनु्हे घडिाि त्यािेळी बघायिा गेिे िर त्याचा रेकॉडा 
आपल्यािा ममळि नाही. मग सी.सी.टी.िी चा फायिा काय ? त्यामळेु िमूचे काही तनयम असिीि 
त्या मशगिि करा. जणेेकरून बाकीच ेिोक त्यामध्ये समाविष्ट होि ूशकिीि त्या एररयानसुारच त्या 
कॉनरयाक्टरिा काम दििी जािीि. प्रत्येक कॉनरयाक्टर सिा काम मिाच ममळािी असे िागि 
असिाि परंि ूत्या निंर काही काम केिी जाि नाहीि. हे मी स्िि: अनभूििेिे आहे. हयाची िेखीि 
िखि घ्यािी शहराि काही गनू्हे घडिे असिीि आणण जर सी.सी.टी.िी बिं असिीि िर त्या 
कॉनरयाक्टरिर गनु्हे िाखि करािे अशी माझी मागणी आणण सचुना आहे. 
मा. महापौर:- 
 ठीक आहे. 
राजीि मेहरा :- 
 मा. महापौर की परममशन से मॅडम मनेै पत्र मिखा िा की डी पी आर मझूे कि ममिा है परेू 
ममरा भाईिर शहर का डी पी आर आया है र्इसका कॉस्ट १५० करोड हो रहा है मझूे यह पिा करना है 
की वपछिे १० साि में मनपाने सीसीटीिी पे खचाा ककया है और उसकी कन्डीशन क्या है मनेै 
पाणपाटे्ट साहबको एक फोटोग्राफ दिखाई मनस्िी मॅडम को एक फोटोग्राफ दिखाई शांिीनगरमें १२० 
कॅमेरा िगे है उनके पास एक टेबि स्पेस नही है जममन पे बठैके िो िडका माऊस चिािा है एक 
मदहना कन्टीन्हय ूजाने के बाि िो िडका मझूे एक बार ममिा हम बोिि ेहै क्राईम रोखने के मिए 
सीसीटीिी मस्ट है िेकीन एक प्िातनगं होनी चादहए कही पे भी कैसे भी िगा दिया जाये उससे काम 
नही होिा है १७० करोड का ओपॅक्स और पॅकेप्स पकडके यह पाच साि का २०१७ में बनाया गया उस 
िक्ि उसकी कॉस्ट २०० करोड के करीब होगी जहॉपे फोटो दिखाया िहा प्रभाग तनधी स ेसीसीटीिी 
काम हूिा है िेकीन उसको र्इिेक्रीकि कनेक्शन नही दिया और एकही कॉनरयाक्टर यह काम कर 
रहा है उसमे अटीशिी यह है की उसमें र्इिेक्रीकि कॉनरयाक्टर चादहए हम जब कूछ गचज मांगि ेहै 
िो उसमें बोिि ेहै की पमुिस परममशन िगेगी और िह रेकॉडड ाग िीन मदहने के बाि ममििी है अभी 
कममशनर साहबने बोिा की एफ डी िोडने की बाि आ रही है िो १५० करोड का जो प्रोजेक्ट है और 
उसको पाटासमें भी नही कर सकि ेय ह कॉक्रीट रोड नही है की एक बना दिया िसुरा बना दिया एैसा 
नही हो सकिा जब िक हमारे पास पसैे नही है और टेक्नीकि स्पेमसकफकेशन नही होगे हमारे पास 
एक्सपटााईज नही होगे हमारे पास प्रोग्राम नही होगे िो ६ मदहने में परूा नेटिका  गगर जायेगा मेयर 
मॅडम आपसे और कममशनरसे ररक्िेस्ट है की कूछ भी करना है िो परूी चीज का स्टडी करके 
डीपीआर के दहसाबसे और अब िक ककिना खचाा हूिा है िो यजू कर सकि ेहै या उसको भी ररप्िेस 
करना है क्योकी िेस्ट ऑफ मनी होगा हर ६ मदहने मे टेक्नॉिॉजी चेंज हो रही है अभी र्इन्होने 
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सीसीटीिी कॅमेरा िगाए है र्इिेक्रीकि कॉनरयाक्टर है उसको काम दिया जा रहा है स्पेशिाईज जो 
िोग है उनको काम िेना चादहए परूी मसटी की मसक्यरूरटी र्इसपे डडपेंड रहिी है आपको यह गचज का 
ध्यान रखना है १५० करोड का प्रोजके्ट है िो यह प्राजव्हजन होनी चादहअ अगर आपने २-२ करोड में 
काम ककया िो यह काम होनेिािा नही है 
मा. उपमहापौर:- 
 महापौर मॅडम आपल्या परिानगीने जजस िरीकेसे मेहेरा साहबने बिाया उन्होने शायिसे जो 
ठराि रखा गया है िो टेक्नीकि िजहसे िो बाि उनके कानो िक पहूची नही जजस िरीकेसे उन्होने 
बिाया है िो बाि विस्िारसे ठराि में रखी गई है जसैे उन्होने कहॉ की २०१७-१८ में १५० करोड का 
िा और अभी २०० करोड िक पहूच सकिा है उस दहसाब से २-३ र्इश्य ू रखे गए मेहेरा जी परूी 
जानकारी िेि ेहूए जजस िरीकेसे ठराि होना चादहए आनेिािे दिनो को िेखि ेहूए आपने जो बिाया 
टेक्नीकिी िौर पे ड ेबाय ड ेबढोिरी हो रही है आज नया टेक्नोिॉजी आया है र्इसके मिए परूी िरह 
से टेक्नीकि रूप से कैसे बठै यकि ेहै शहर के दहि के मिए और १००% आप जानि ेहै ममरा भाईिर 
के मिए यह टेक्नॉिॉजी होनी चादहए सीसीटीिी से बहोि जािा तनगरानी होिी है हमारे शहरमे एक 
घटना अगधकारी के उपर घटी िी िभी सीसीटीिीसे ही अपराधी पकड ेगए र्इसमिए ठराि के अिंर परूी 
सविस्िर मादहिी बिाई गई है की आनेिािे दिनो के अिंर यह बिाया गया है  की आनेिािे दिनो के 
अिंर डीपी आर के बारे मे और प्रपोजि क्या क्या स्पमेसकफकेशन िगनेिािी है र्इसके अिंर नगरसेिक 
हो या चाहे ककसी प्रभाग की बाि हो र्इन्डीव्हयजूिि खचाा करने की बाि है  कोई भी नगरसेिक यह 
नही कह सकिा  की मझूे मेरे एररया मे िगना है और में खचाा कर सकिा हूॅ  अगर िो करिा भी है 
िो िो आजूबाजकेू िॉडा है उसको कॅ्रक कैसे करि ेहै परूा िो सायकमिगं कैसे बनिा है उसको कनेक्ट 
करके आगे कैसे जा सकि ेहै उसमे जानकारी िेके आगे बढेंगे िसूरी बाि आयकु्ि महोियजीने कफक्स 
डडपॉणझट िोडने की बाि की आयकु्ि महोियजीने ककधर भी कफक्स डडपॉणझट िोडने की बाि नही 
कही िी 
राजीि मेहेरा :- 
 हम िोन िेने की बाि कर रहे है िोन िेना पडिा है आपने बोिा िा िोन िेना पडिा है मेरा 
टेक्नीकि बाि यह है की एक एक पटे्ट का जो काम हूिा है मेरे मिए एक्झाम्पि यह है की आपने जो 
काम ककया है उसको ककिना खचाा हूिा िो जानकारी िो 
मा. उपमहापौर :- 
 हम शहर के दहि के मिए ठराि रख रहे है उसमे एक मािा में सबके यहॉ कैसे सीसीटीव्ही 
कॅमेरा आ सके सव्हटिसं एक जगह पे नही हो सकेगी उसका ध्यान रखके यह प्रोग्राम रखा गया है 
मा. महापौर:- 
 उपायकु्िांनी खुिासा करािा कशा पध्ििीने सीसीटीव्ही कॅमेराचे ममरा भाईिरमध्ये वििरण 
करणार आहोि. 
सदंिन मशिें :- 
 मा. महापौराच्या परिानगीने सीसीटीव्ही सिंभााि तनिेिन करिो, सीसीटीव्ही सिंभााि काही 
सिस्यांनी मदु्दे उपजस्िि केिे आहेि त्याप्रमाणे िेखी स्िरूपाि आयकु्ि महोियाकड ेदििे होि ेह्या सिा 
बाबीचा विचार करून पामिकेच्या दहिासाठी आिा पनू्हा नव्याने हा विषय ठेििा आहे सन २०१६ िा 
एमएमआर मधल्या ज्या मनपा आहेि त्या सिा मनपामध्ये सीसीटीिी सतं्रणा राबिण्यासाठी शासन 
स्िरािरून कममटी स्िापन केिी होिी त्यािा आपण उच्च स्िरीय सममिी म्हणिो  त्या सममिीच े
अध्यक्ष सगचि  उपसगचि हे प्रविण बाह्ये होि ेत्या कममटीि मीसधु्िा सिस्य होिो. िवे्हा मी कल्याण 
डोबवििीिा होिो.त्यिेळेस मे सहा. आयकु्ि  म्हणून कायारि होिो. कल्याण डोंत्रबििीचा प्रोजेक्ट 
आपल्यासोबि सरूू झािा पण त्यांचा ऑनिाईन चाि ू झािा कारण त्यांना स्माटा मसटीमधून पसेै 
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ममळािे आहेि याबाबि मिा सभागहृािा डडटेिमध्ये सांगणे आिश्यक िाटि ेसरूूिािीि आपण मबुई 
मनपाचा एक पाटा असल्यामळेू आपिी िशी मागणी ित्कािीन मा. आयकु्ि महोियांनी शासनाकड े
केिी होिी की मबुई मनपाचा सीसीटीिीचा प्रोजेक्ट आहे त्याचाच एक पाटा समजून आमच्या 
मनपाचासधु्िा प्रोजके्ट पणूा करून िेण्याि यािा. त्या अनषुगंाने २०१६ िा आपण पत्रव्यव्हार केिा 
होिा त्यानिंर १०/११/२०१६ िा शासनानी एमएमआर मधल्या मनपाच्या सीसीटीिी प्रोजके्ट 
राबिण्यासाठी के पी एम जी ह्या ससं्िचेी सल्िागार म्हणून तनयकु्िी केिी होिी त्यामळेु त्या उच्च 
स्िरीय सममिीने त्या त्या महानगरपामिका आणण पोमिस विभाग ह्यांनी सयंकु्िपणे पाहणी करून के 
पी एम जी कड ेिो अहिाि द्यायचा आहे आणण के पी एम जी नी िो सविस्िर टेक्नीकि अभ्यास 
करून शासनािा सािर करायचा आहे असे तनिेश दििे होि.े त्या अनशुगंाने आपिे ित्कािीन ग्रामीण 
पोमिस आणण ित्कामिन मनपा आणण के पी एम जी नी िो डीपीआर ियार केिा होिा जसे मेहेरा 
साहेबांनी सांगगििे जेव्हा सव्हेक्षण चाि ूहोि ेत्यािेळेस अिंाजे आपल्यिा १७६ कोटी खचा येईि अश 
प्रकारचा िो प्रोजके्ट ियार केिा होिा आणण िो डीपीआर शासनािा सािर केल्यानिंर त्या अनशुगंाने 
शासनानी िेळोिेळी उच्च स्िरीय ममटींग झाल्या त्यामध्ये के पी एम जी नी आपिा डीपीआर राज्य 
शासनाकड े सािर केिा. परंि ू २०१७ निंर याबाबिीमध्ये शासन स्िरािर ममरा भाईिर 
महानगरपामिकेच्या डी पी आर सिंभाामध्ये कूठल्याही हािचािी राबविल्या नाहीि िम्याानच्या 
काळामध्ये आपल्या शहरामध्ये िाढिी गनु्हेगारी पाश्िाभमूी असेि त्याच्यानिंर आपिे ज े विविध 
सिस्य आहेि त्यांनी त्यांच्या प्रभागामध्ये सीसीटीिी बसविण्यासाठी जो त्यांचा तनधी ककंिा प्रभाग 
तनधी असेि त्याबाबि पत्रव्यव्हार केल्यानिंर ित्कािीन महासभा आणण मा. आयकु्िांनी २०१९ मध्ये 
महासभेसमोर गोषिारा सािर केिा होिा की ह्या शहरामध्ये सीसीसटीिी प्रोजेक्ट राबिणे गरजचे े 
आहे. आगिाक पाश्चाभमूी आणण शहराचे नगरीकरण ह्या सिा बाबी विचाराि घेिनू आपल्या शहरामध्ये 
सीसीटीिी कायान्िीि करणे गरजेचे आहे त्यामळेु आपण महासभेि आिो होिो. आणण ित्कािीन 
महासभेने सधु्िा त्यािेळेस अिंाज धरून ९ कोटीच्या खचाािा आपण मान्यिा दििी होिी आणण त्या 
मान्यिचे्या अनशुगंाने मधल्या िोन िषााच्या काळामध्ये सन्मा. सिस्याचे प्रभाग तनधीच े जसजस े
प्रस्िाि आिे िसिसे प्राश्िभमुी विचाराि घेिनू राज्यशासनाने छोटे छोटे सीसीटीिीचे प्रस्िाि दििे होि े
आणण प्रभाग व्हार्इज आपण काही काम केिी होिी िम्याानच्या काळामध्ये काही प्रस्िाि आल्यािर मी 
आयकु्ि महोियांशी चचाा केिी की प्रत्येक शहराचा डडपीआर शासन स्िरािर झािा होिा आपिा पण 
झािा असल्याची शक्यिा आहे. आपण पडिाळून पाहणे गरजचेे आहे. आणणत्या अनशुगंोन भाविष्याि 
आपल्यािा िो डीपीआरप्रमाणे जर मजंूर झािा िर शासन आपल्यािा त्या डीपीआरच ेपसेै िेि ूशकि े
आणण त्या अनशुगंाने पणूा फाईिची िपासणी केिी असिा आणण त्यािबाबि पत्रव्यव्हार केिा असिा 
अशी बाब तनिाशनास आिी की आपिा सधु्िा डीपीाआर िोन िषााच्य प्रकक्रयेमध्ये चाि ूहोिो आणण िो 
२०२० च्या उच्च स्िरीय सममिीमध्ये १८/१/२०२० ची सिायी सममिीची सभाा झािी होिी त्यामध्ये 
पण चचाा झािी आणण १२/२/२०२० िा िो मजंूर केिा गेकिा होिा परंि ूआपल्यािा मादहि आहे की 
त्यानिंर कोविडची पररजस्ििी सरूू झािी आणण आपल्याकडून ककंिा शासनाकडून त्या डीपीआर 
कोणिीच प्रकक्रया घेडिी नव्हिी आज हा प्रस्िाि हयासाठी आपल्यासमोर आिा आहे की ४/६/२०२१ िा 
महासभेने पनू् हा मजंूरी दििेिी आहे. त्यामध्ये पशैाचा उल्िेख केिेिा नव्हिा परंि ू कशी 
अमंिबजािणी करािी त्याचे स्पष्टीकरण त्यािेळी आिे नव्हि े त्यामळेू हा डीपीआर प्रमाणे ह्या 
शहरामध्ये २०० कोटीच े कामकाज करायच े आहे त्यासाठी आपल्यापढेू विषय  ठेििेिा आहे 
ह्याच्यामध्ये प्रशासनाचे िोन मदु्दे असे होि े की आपण हाजो मजंूर झािेिा डीपी आहे शासनाकड े
ररक्िेस्ट ऑफ प्रपेाजि करण्यासाठी मान्यमासाठी प्रयत्न करि आहोि भविष्यामध्ये आपिा जर 
पस्िाि म्रजंूर झािा िर शासनाकडून तनधी प्राप्ि होणारआहेपरंि ू सध्या कोविडची पाश्िाभमुी आहे 
कोिडडच्या पाश्िभमुीिर छोटे छोटे प्रकल्प राबिि आहोि. हे जर आपण त्या डीपीआर प्रमाणे राबििे 
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नाहीि िर भविष्यामध्ये जो काही खचा झािा आहे िो शासनाकडून ममळणार नाही. िो िगळून 
बाकीचा खचा िेऊ शकिीि आणण अजून एक मेहेरा साहेबांनी सांगगििे की ह्या टेक्नीकि 
स्पेमसकफकेशन प्रमाणे जर आपिे काम झाि ेनाही िरिर २-३ िषाानी ि ेकॅमेरे चेंज करायिा िागेि 
म्हणून प्रशासनाच्या ििीने जो काही शासनानी आपिा डीपीआर मजंूर केिेिा आहे त्या डीपीआर 
प्रमाणे ह्या पढेू भविष्यामध्ये आपिा जो प्रोजके्ट आहे िो राबिण्यासाठी मान्यिा ममळािी ह्यासाठी 
प्रपोजि आिेि ेआहे आपण शासन स्िरािर प्रयत्न करि आहोि की आमच्या डीपीआरिा मान्यिा 
ममळािी आणण िो तनधी आम्हािा उपिब्ध व्हािा ह्याच्यामध्ये मनपाचे काही प्रोजेक्ट मजंूर झािेिे 
आहे ठाणे मनपा िसेच कल्याण डोत्रबििी ह्या मनपाचे प्रोजके्ट मजंूर झािेिे आहेि आपण सधु्िा 
प्रयत्न करीि आहोि. माझी सभागहृािा विनिंी आहे की हा डीपीआर मजंूर झािेिा आहे त्याप्रमाणे 
ह्या प्रोजेक्ट करायिा आपण मान्यिा दििी िर भविष्याि कूठिीही त्रटूी येणार नाही आणण आिा 
ज्या काही फाईि होत्या त्या आपण नविन डीपीआर प्रमाणे हया पढेू नविन स्पेमसकफकेशन घेिनू मेहेरा 
साहेब जसे सांगिािा िसे ए एम सी सह आपण प्रस्िाि करणार आहोि माझी सभागहृािा विनिंी 
आहे प्रशासनाच्या  ििीने गोषिारा ठेििा आहे. त्या मजंूर डीपी आर प्रमाणे कामकाज करण्यास 
मान्यिा ममळािी. 
मा. महापौर:- 
 उपायकु्ि मशिें साहेबांनी चांगिा खुिासा केिा आहे. 
राजीि मेहेरा:- 
 मशिें साहेब अभी िक जजिना सीसीटीिी िगा हूिा है उसके मिए धन्यिाि करीब १०० करोड 
का है िो काम फायनि हो गया क्या ? 
सदंिप मशिें:- 
 सन्मा. महापौर मॅडम ४/६/२०१९ महासभेने ९ कोटीिा मान्यिा दििी असिी िरी ९ कोटी खचा 
झािे नाहीि प्रभाग तनधी ककंिा नगरसेिक तनधीमधनू गेल्या िोन िषााि १ कोटीपयाि  खचा झाि े
आहेि. मा. महापौर:- 
 एकच कोटी आिापयाि खचा केिे आहेि. 
रूत्रबना शखे:- 
 मॅडम मझूे एक बाि बोिना है सीसीटीिी कॅमेरा िगाने के मिए जो टेक्नीकि प्रॉब्िेम आि ेहै 
सीसीटीिी कॅमेरा िगाके जाि े है और िो चाि ूनही होि ेऔर कॉनरयाक्अर उसको नही िेखिा है 
पजब्िक भी उसका ध्यान नही रखिी है में छोटासा सजेशन िेना चाहूॅगी अगर यह सीसीटीिी कॅमेरा 
का अॅक्सेस पमुिस स्टेशन में दिया जाये िो बहूि र्इफ्ेजक्टि होिा है क्योकी पमुिस स्टेशन को उसकी 
तनगरानी करनी है और कॉनरॅक्टरपे उसका िबाि रहिा है जरासा भी प्रॉब्र्लेिेम रहिा है िो उनको 
बिुाके कर िेि ेहै रसाज गियटरमे मनेै कॅमेरा िगिाए िे उसका अकॅ्सेस पमुिस स्टेशन में दिया है 
और िो िोग टाईम टू टाईम उसकी जानकारी रखि ेहै अगर सीसीटीची कापमुिस स्टेशन में अकॅ्सेस 
दिया िो जािा र्इफेक्टीि रहेगा 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर मॅडम ह्या विषयािर माझी एक सचुना आहे ह्या शहरामध्ये जेव्हा सीसीटीिी 
बसििे जािीि िर त्याचे िायररगं ककंिा केबमिगंची सवुिधा करायिा िागेि जेणेकरून गनु्हेगार 
पाश्िाभमुी राखणार िोक आपल्यािा त्यांच्यािर तनयतं्रण ठेिायचे आहे जेणेकरून नकुसान पोहोचि ू
शकणार  नाही सिााि जास्ि िायर कापल्या जािाि त्याच्यापढेू त्या यतं्रणा चािि नाही त्यामळेू ि े
प्रॉब्िेम होिाि हृयाच्या आधी जे सीसीटीिी बसििे आहेि त्याच्या िांत्रत्रक बाबीिर विशषेि: िक्ष 
िेण्याि यािे. 
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मा. आयकु्ि:- 
 मा. महापौराच्या परिानगीने सन्मा. सिस्यांनी सचुना केल्या की पोमिस स्टेशनशी त्याच े
कनेक्शन असािे आणण एक अडंरग्राऊड असािे आपल्या शहरािनू ज्या ऑजप्टकि फायबर अडंरग्राऊड 
जािाि त्या सिंभााि त्यांच्याशी एक बठैक आयोजजि करून त्यांच्याकडून जास्िीि जास्ि कजन्सशन 
ककंिा मनपाच्या क्षेत्रािनू ि ेकाम करि असिाना महापामिकेि काही आगिाक सटू िेिा येईि ककंिा 
मोफि घेिा येईि का ही बाब िपासण्याि येईि आणण चांगिी सचुना आहे की पोमिस स्टेशनच्या 
सोबि असिीि  िर मने्टेनसं चांगिा राहीि  आणण पोमिस स्टेशनिा कंरोि रूम बसििा येईि 
ककंिा ज्या दठकाणी कंरेाि रूम असेि त्या दठकाणी पोमिसांचा पण आपल्या सोबि सहभाग असेि का  
ह्या बाबी िपासनू  पररपणूा असा डीपीआर बनल्यानिंर भविष्याि खचाािर पण बचि होईि. सिााच्या 
ज्या सचुनाअहेि त्या शहरािीि िाढत्या िोकसखं्येबरोबर िाढत्या गनु्हेगारीिर प्रशासन योग्य िी 
कारिाई करेि. 
मा. महापौर:- 
 ममरा भाईिर शहरािीि िाढिी गनु्हेगारी अपघाि ि विविध घटना ह्यािर मनपा प्रशासन  
िसेच पोमिस प्रशासन ह्याचंे तनयोजन ि तनयतं्रण ठेिणे अत्यिं गरजेचे आहे ह्याकररिा सीसीटीिी 
बसिणेकररिा ज्या सचुना ि मागणी आहे त्याबाबि सन्मा. नगरसेिक िसेच प्रभाग सममिीचे सिस्य 
ह्यांनी आपल्या पिरच्या माध्यमािनू प्रशासनािा केिेिी आहे आणण ह्याबाबि सन्मा. नगरसेिक 
दिनेश जैन ह्यांनी सभागहृाि ठराि मांडिेिा आहे हा ठराि सिा सिस्यांनी ह्या दठकाणी ज्या सचुना 
केिेल्या आहेि ह्यामध्ये सिा नगरसेिकांच्या सचुनाचा विचार करण्याि यािा आणण सन्मा. नगरसेिक 
दिनेश जैन ह्यांनी मांडिेल्या ठरािामध्ये प्रशासनाने िरुूस्िी ि िेखभािीसह तनवििा काढािी िसेच 
दिनेश जैन ह्यांनी मांडिेिा ठराि सिाानमुि ेमजंूर करण्याि येि आहे. 
प्रकरण क्र. 58 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रामध्ये सामान्य तनधी ििा सन्मा. पिागधकारी ि नगरसेिक 
यांच्या तनधीमधून सी.सी.टी.व्ही यतं्रणा कायााजन्िि करणेकामीच्या तनवििांबाबि. 
ठराि क्र. 52 :- 

उपरोक्त विषयाच्या अनषंुगाने प्रशासनाने विलेल्या गोषिाऱ्यानसुार विरा भाईिंर िहानगरपावलकेच्या वसटी 
सर्व्हहलन्स सविस्तर प्रकल्प अहिालास (DPR) वि. 28/01/2020 रोजी उच्च स्तरीय शक्ती प्रित्त सविती, गहृ 
विभाग, िहाराष्ट्र शासनाने िान्यता विलेली आहे. तथावप याकािी Request For Proposal (RFP) करणेस 
परवानगी दिलेली नाही. त्याअनषंुगाने िहानगरपावलकेिार्फ त िेण्यात आलेल्या पत्राचा पाठपरुािा करून िंजरु 
सविस्तर प्रकल्प अहिालानसुार RFP प्रवसद्ध करणेकरीता परिानगी घेण्यात यािी.  

तथादप शहरामध्ये वाढत्या गनु्हेगारीच्या पार्शववभमूीवर पोदलस दवभागाने शहरात सी.सी.टी.व्ही. प्रकल्प उभे 
करणे बाबत केलेल्या लेखी दवनंती नसुार ि सन्िा. पिाविकारी ि नगरसेिक यांच्या िागणीनसुार सन 2020-21 या 
कालावधीमध्ये मंजरू झालेली दवदवध दिकाणच्या सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा कायान्न्वत करणेबाबतच्या दनदविा मंजरु 
कराव्यात व यापढेु लावण्यात येणाऱ्या सी.सी.टीव्ही यंत्रणा मंजरु सदवस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमिु केलेल्या 
तांदत्रक तपदशलानसुार (Technical Specification) लावणे आवर्शयक असल्याने, सविस्तर प्रकल्प अहिालाच्या 
अनषंुगाने तांदत्रक तपदशलानसुार (Technical Specification) अंिाजपत्रक तयार करणेस ही िहासभा िंजरुी िेत 
आहे. 

सचुक :- श्री. दिनेश जैन  अनमुोिन :- श्रीम. हेिि परमार 
ठराि सिाानमुि ेमजंूर 

 
 सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
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नगरसगचि:- 
 प्रकरण क्र ५९, ममरा भाईंिर महानगरपामिका आस्िापनेिरीि मसस्टीम मॅनेजर (गट-अ) ि 
िेखागधकारी (गट-ब) या पिािर दििेल्या पिोन्निीस मान्यिा ममळणेबाबि 
धिृककशोर पाटीि:- 
 महापौर मॅडम पिोन्निीचा विषय ममरा भाईिर महानगरपामिकेचा सपंणूा महाराष्रभर गाजिेिा 
आहे. ह्या पिोन्निीमळेु आमच े ममत्र श्री. दिपक खांत्रबि हे बचाििे त्यांच्या कुटंूत्रबयाची पणू्याई 
आमच्या सिा ममत्राच्या सभेुच्छा यांच्यामागे असल्यामळेु आज त्यांच्या केसािाही धक्का िागिेिा 
नाही. मॅडम हीच जर पिोन्निी सिांची जर प्रशासनाने केिी असिी िर आज हा अपघाि घडिा 
असिा का ? आणखीन ककिी िाट बघायची प्रशासनाने ? एखाद्या माणसाचा जीि घ्यायचा का ? 
आजा 2014 पासनु हा विषय प्रितं्रबि आहे आिा 2021 ह्यािा 7 िषा झािी 7 िषाा पासनु प्रशासनाने 
हा विषय िडीस नेिा नाही नसिुा िोंबकि ठेििेिा आहे. आज आपिे काही कमाचारी त्याच पिािरिी 
तनितृ्ि झािे त्यांना आिा पिोन्निी भेटिी असिी आणण आज ि ेसन्मानाने त्या िरच्या पिािरिी 
तनितृ्ि झािे असि.े त्यांनी मोठ्या अमभमानाने सांगगििे असि ेकी मी त्या महापामिकेिनु त्या त्या 
पिािरुन ररटायडा झािो परंि ु आज प्रशासनाचा गििान कारभारामळेु आज पिोन्निीचा विषय हा 
िटकिा. आणण हा जर पणुा झािा नाही िर आजही आपिे पामिकेचे असे अनेक अगधकारी आहेि की 
जे पिोन्निी नघेिा सेिातनितृ्ि होिीि. महापौर मॅडम, आज आपल्या उपायकु्ि पिािरिी 50 टक्के 
महापामिकेचे कमाचारी गेिे पादहजे आणण 50 टक्के प्रतितनयकु्िीिरिी आिे पादहजे. 4 पिे 
उपायकु्िाची आहेि पण आज आपल्या महापामिकेि 5 उपायकु्ि आहेि का मॅडम ? काय ररझन ? 
आपल्या िोकांना पिोन्निी द्यायची नाही आणण शासनाकडून आिेल्या उपायकु्िांना आपण हजर 
करुन घ्यायचे, कशा मळेु ? काय गरज आहे ? िषाानिुषा ज्या कमाचाऱयांनी आपल्या र्इि ेकाम केिे 
ज्या अगधकाऱयांनी आपल्याकड ेकाम केिे त्यांना आपण पिोन्निी द्यायची नाही, का ररझन काय आहे 
? आज असे क्िास – 2 चे क्िास – 3 चे, क्िास – 4 चे असे अनेक कमाचारी असे अनेक अगधकारी 
आज पिोन्निीची िाट बघि आहेि चाका सारखे िाट बघि आहेि परंि ुआजिगायाि प्रशासनाने 
त्यांना पिोन्निी दििी नाही आणण हा विषय िसाच पेंडडगं ठेििेिा आहे. की आणखीन असाच 
कुठल्या िरी अगधकाऱयािर हल्िा व्हायची आपण िाट बघायची  का ? आज महापामिकेची सेिा 
जेष्ठिा यािी 2018 पासनु मॅडम प्रितं्रबि आहे त्याचा सधु्िा प्रशासनाने विचार केिा नाही िी सधु्िा 
यािी मजंुर केिी नाही आणण आपआपसामध्ये अगधकारी भांडि आहेि आणण ह्या भांडणाचा जर 
समजा काही चकुीचा ह्या िोकांनी अिा काढिा ककंिा कोणी ससुाईट जरी केिे िर ककिी मागाि पडिे 
मॅडम कशािा पेंडडगं ठेिायचे आहे ? मॅडम 2018 मध्ये महासभेमध्ये ठराि केिा मखु्य फायर 
अगधकारी ज े आहेि बोराड े यांना पिोन्निी िेण्याचा पण आजिागयाि महापामिकेने घेििेल्या 
डडमसझनने सधु्िा अमंिबजािणी प्रशासनाने केिेिी नाही. मग अशा रागामध्ये जे कृत्य जर कोण 
करेि त्यािा जबाबिार कोण मॅडम ? आणण आज महापामिकेने प्रशासनाने फक्ि िोनच अगधकाऱयांचा 
प्रस्िाि आणिेिा आहे. माझे हे मि आहे मॅडम की आपण प्रशासनािा आिेश द्यायिा पादहजे की 
ज्या िोकांची सेिा जेष्ठिा यािी प्रितं्रबि आहे िी यािी त्यांनी फायनि केिी पादहजे त्याच प्रमाणे 
ज्या अगधकाऱयांचे पिोन्निीचे विषय पेंडडगं आहेि ि ेसधु्िा जक्ियर केिे पादहजिे. काही िोक कोटााि 
गेिे, काही िोकांचा खचा झािा परंि ुआजिागयाि प्रशासनाने केिेिे नाही. माझे असे मि आहे मॅडम 
ह्या विषयािरिी आयकु्िाने खुिासा केिा पादहज े आणण मी ठराि मांडि आहे. ममरा भाईंिर 
महानगरपामिकेिीि विभागांकरीिा विविध सिंगाािीि पिे तनमााण करण्यास ि महापामिकेच्या 
आकृिीबधंास शासनाने मान्यिा दििी असनू महापामिकेिीि सधुारीि सेिा तनयम (सेिा प्रिेश ि 
सेिांचे िगीकरण) यांसही मान्यिा दििेिी आहे. 
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 उपरोक्ि आकृिीबधं ि सधुारीि सेिा तनयमाप्रमाणे पामिकेच्या अनेक िगा -2, 3 ि 4 च्या 
अगधकारी / कमाचारी यांना पिोन्निी अद्याप दििेिी नाही. अनेक अगधकारी/कमाचारी यांना पिोन्निी 
न दिल्याने त्याच पिािर काही अगधकारी / कमाचारी सेिा तनितृ्ि झािे आहेि ि काही अगधकारी / 
कमाचारी तनितृ्ि होण्याच्या मागाािर आहेि. 
 महापामिकेच्या अगधकाऱयांची सिंगा तनहाय ज्येष्ठिा यािी सन 2018 पासनू प्रितं्रबि आहे. 4 
िष ेहोिनूही प्रशासनाने यािीस मान्यिा दििेिी नाही. 
 महापामिकेच्या सेिा भरिी ि सेिा िगीकरणाि उपायकु्ि या पिािर प्रतितनयकु्िीिर 50% ि 
महापामिका सेिेिीि 50% अगधकाऱयांची पिोन्निीने उपायकु्ि पिािर नेमणूक करणे आिश्यक 
असिानाही प्रशासनाने शासनामाफा ि उपायकु्ि पिी प्रतितनयकु्िीने आिेल्या 50% पेक्षाही जास्ि 
अगधकाऱयाचंी नेमणूक केिेिी आहे. 
 उपरोक्ि बाबीचंा विचार करिा प्रशासनाने महापामिकेिीि सिा अगधकारी / कमाचाऱयाचंा 
पिोन्निीचा ि सेिा ज्येष्ठिा यािी मजंुरीचा प्रस्िाि महासभेच्या मजंुरीकरीिा 1 मदहन्याि सािर 
करािा. िसेच शासनामाफा ि उपायकु्ि पिािर प्रतितनयकु्िीने आिेल्या अगधकाऱयांना 50% प्रमाणेच 
हजर करुन घ्यािे, उिारीि उपायकु्िांना शासनाच्या सेिेि िगा करण्याि यािे ि महापामिकेच्या 
अगधकाऱयांमधुनच 50% पिोन्निीने उपायकु्ि या पिािर तनयकु्िी करण्यास ही मा. महासभा मजंुरी 
िेि आहे.  
 िसेच मसस्टीम मॅनेजर हे गट-अ सिंगाािीि ि िेखागधकारी हे गट-ब सिंगाािीि पि 
असल्यामळेु महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयमाच े किम 53 (1) अन्िये सिर पिािर नेमणकू 
करण्याचा अगधकार महापामिकेमध्ये तनदहि आहे. त्यामळेु मसस्टीम मॅनेजर गट –अ ि िखेागधकारी 
गट-ब या पिािर दििेल्या पिोन्निीस िसेच ममरा भाईंिर महानगरपामिका सधुारीि सेिा (सेिा प्रिेश 
ि सेिांचे िगीकरण) तनयम-2019 मधीि अ.क्र.6 नसुार िगा-1 ची पिे पिोन्निीने भरिाना त्यास 
शासनाची पिूामजंुरी आिश्यक असल्यामळेु मसस्टीम मॅनेजर (गट-अ) या पिास शासन मान्यिा 
ममळण्याच्या अधीन राहून सिर पिोन्निीने नेमणूक करणेस मा. महासभा मजंुरी िेि आहे. 
अतनि विराणी :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
तनिम ढिण :- 
 महापौर मॅडम, आपण आपल्या आणण मा. आयकु्ि साहेब यांचा अध्यक्षिखेािी सगळ्या 
एच.ओ.डी. यांची बठैक मध्यांिरी ह्याच विषयािर आपिी झािी होिी. आणण त्यामध्ये िेखीि असाच 
तनणाय झािा होिा का वििबं झािा याची िेखीि मादहिी मा. आयकु्िांनी आपल्यािा दििी होिी िर 
त्यानसुार जी काही मशफारस आपल्याकडून करण्याि आिी ककंिा र्इिर एच.ओ.डी. यांचे िेखीि म्हणणे 
अकून घेण्याि आिे त्याि गटनेि ेहोि,े विरोधी पक्षनेि ेहोि ेआणण त्यानसुार जेिढे हे असिीि िर 
त्यानसुार त्यांची पिोन्निीची मिस्ट आपण एकत्रत्रिच काढािी आणण एकत्रत्रि काढून त्यांची मिस्ट 
जादहर करािी अशी मी सचुना िेि आहे.  
मा. महापौर :- 
 दठक आहे. सन्मा. नगरसेविका प्रभाि िाई पाटीि बोिा.  
प्रभाि पाटीि :- 
 साहेब, एका मानसािर गोळीबार झाल्या निंर आपल्याकड े हे िोन पिोन्नत्या झाल्या ककिी 
खेिाची बाब म्हणायची की आनिंाची म्हणायची मिा मादहि नाही पण ह्या पामिकेमध्ये पिोन्नत्या, 
माणसाची भरिी, बढिी, हा विषय अिढा गभंीर आहे आणण माझा मादहिी नसुार आस्िापना 
विभागाििी एकही फाईि कधी आयकु्िांकड ेमान्यिसेाठी येि ेअसे मिा िाटि नाही. िो आस्िापना 
विभाग आयकु्ि साहेब जरा याच्यामध्ये िमु्ही जािीने िक्ष घाििे पादहजे. कारण तििे एि्या फाईिी 



मा. विशशे महासभा दि. २६/१०/२०२१                                       पान क्र.20 

पडून आहेि का करि नाही मिा मादहि नाही. मधल्या काळामध्ये मी महापौरांना एक पत्र दििे होि े
आणण त्या पत्राचा नेमका असा अिा िागिा की त्या नगर रचना विभागामध्ये पिोन्नत्या द्याव्याि 
ककंिा त्या नगर रचनाचा विचार व्हािा असे एक पत्र मी महापौरांना दििे आणण महापौर मिा असे 
िाटि मी िमुच्याशी बोििे असिीि ककंिा मी पण िमुच्याशी बोििे आणण नेमका त्या नगर रचना 
विभागािनुच त्या बांधकाम विभागािर हे सगळ िुभंाट रचि ंगेि ंमिा म्हणायच ेएिढेच आहे की ह्या 
जर गोष्टी आपण िेळेि आणण िेळेिर केल्या बघा एक मशरिाळकरांची अक कवििा आहे “मोडून गेिा 
ससंार पण मोडिा नाही कणा पाठीिर हाि ठेिनू फक्ि िढ म्हणा ” कधी कधी शाबास्कीची िाप 
सधु्िा खुम महत्िाची असि.े आपण कोणत्या िरी पिोन्नत्या पिे त्यांना िेिनू त्यांचा हौसिा िाढिि 
असिो त्यांचे धेया िाढिि असिो. िर ह्या सधु्िा गोष्टी पगारा र्इिक्या महत्िाच्या आहेि. माझ े
सांगण्याचे िात्पया फक्ि एिढेच आहे की मी सभागहृािा सांग ुर्इच्छीि ेकी ह्या ज्या िोन पिोन्नत्या 
झाल्या आहेि खुप चांगिे आहे िमुचे मणापासनु अमभनिंन जशा िोन पिोन्नत्या िमु्ही केल्या िशा 
अजुन अनेक खुप िोक िमुच्याकड ेआशनेे डोळे िािनू बसिेिे आहेि की आमच े पण कधी िरी 
पिोन्नत्या होिीि. साहेब एक गोष्ट मी िमु्हािा अजुन सांग ुर्इच्छीि ेआस्िापना विभागाचा कारभार, 
आपल्याकड ेआजही 4-5 िोक त्या यािीि आहेि आणण महापौर मॅडम मी िमु्हािा सांग ुर्इच्छीि ेकी 
हे जे 4-5 िोक आहेि त्याचंी केिळ दहिंी पररक्षा नाही आहे दहिंी भाषा विषय त्यांचा रादहिेिा आहे 
म्हणून त्यांचा पिोन्नत्या रादहल्या आहेि. जर दहिंी भाषा आपल्यािा पिोन्निीसाठी कंम्पिशन आहे 
िर आस्िापना विभागाने त्यांना कळिायिा नको का ? हे त्यांचे काम नाही का ? त्याच्यामळेु जर 
एखाद्याची पिोन्निी राहि असेि िर त्यािा जबाबिार कोण ? मॅडम मी ह्या विषयािर बोििे 
किागचि आयकु्ि साहेबांना असे िाटेि की माझे कोण िरी तििे आहे म्हणून मी त्या विषयी बोिि े
पण साहेब एक माणुसच नाही आहे केिळ दहिंी भाषा साठी आपल्याकड े4 ि े5 िोक आहेि आणण ि े
िाईन मध्ये उभे आहेि. हरकि नाही त्यांच्यािर पण िमुचे िक्ष जाईिच िमु्ही त्याबाबिीि त्यांना 
आश्िामसि केिे आहे मिा आनिं आहे त्या गोष्टीचा पण साहेब िमु्हािा विनिंी आहे मी पनु्हा पनु्हा 
त्याच विषयािर येि ेकी िमु्ही आस्िापना विभागािर आपिे िक्ष जरा जास्ि कें द्रीि करा कारण हा 
सगळा रोश त्यांच्याकड ेनजािा िमुच्याकड ेयेिोय. िमु्ही ह्या पिोन्नत्या िेि नाहीि ककंिा िमु्ही त्या 
विषयािर ित्पर नाहीि असा सगळा रोश आहे ककंिा आस्िापना विभागामध्ये सगळा ढांडोळा घ्या 
आणण सगळ्यांना सारखा न्याय द्या. आपल्या राज्यामध्ये आयकु्ि ढोिे साहेबानंी आमच्याकड ेकाणा 
डोळा केिा ककंिा आमच्याकड े ििुाक्ष केिा असे सध्या कमाचाऱयांच्या मनामध्ये जो घोळ आहे िो 
तनघनू जािा िमुची स्िच्छ प्रतिमा ह्या शहरामध्ये उजळ व्हािी. अनेक िोक आहेि त्यांची अशी शकंा 
आहे की जषे्ठिर मी आहे पण माझाकड ेकारभार निेिा आमच्या क्ष व्यक्िीिा दििा. मॅडम म्हटि ं
माझ काही चुकि आम्हािा कळि नाही िर अशा सगळ्या गोष्टी ज्या आहेि ककंिा िमु्ही स्ि:ि 
जािीने िक्ष िेिनू त्या तनधाारीि करा ककंिा त्यािनु मागा काढािा अशी माझी िमु्हािा विनिंी आहे. 
मा. महापौर :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका आस्िापनेिरीि मसस्टीम मॅनेजर ि िेखागधकारी या पिािर 
दििेल्या पिोन्निीस मान्यिा ममळणेबाबिचा ठराि सभागहृामध्ये मांडण्याि आिेिा असनु याबाबि 
मी आपणास सांग ु र्इच्छीि े की  ममरा भाईंिर महानगरपामिका प्रशासना माफा ि मा. आयकु्ि ि 
उपायकु्ि, गायकिाड साहेब ह्या िोघांनी अतिशय मेहनि घेिनू प्रशासनाच्या अगधकाऱयांना पिोन्निी 
िेणे बाबि कामकाज श्री. दिपक खांत्रबि यांच्यािर होणाऱया प्राणघािक हल्याचा आगधच सरुु केिेिे 
होि.े जुन मदहन्या पासनु त्यांनी ह्या कामािा सिि गिी दििेिी होिी परंि ुकाही त्रटुी त्यामध्ये ज्या 
आढळून येि होत्या त्यािळेु त्यांना वििबं होि होिा परंि ु सिा बाबी िपासनु कोणािरही अन्याय 
होणार नाही आणण ज ेपिोन्निीचे हकिार आहेि त्यांना पिोन्निी ममळािी पादहज ेककंिा त्यांची बढिी 
झािी पादहजे ह्या बाबि िोघांनी चांगल्या पध्ििीने कामकाज केल्याचे मी स्ि:ि पादहिेिे आहे. ज े
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ककत्िके िषाा पासनु प्रितं्रबि प्रस्िाि होिा पिोन्निीचा िो आज प्रशासनाच्या माध्यमािनु पणुा 
होण्याचा बेिाि आहे याकरीिा आजच्या सभागहृामध्ये मी मा. आयकु्ि ह्यांना धंन्यिाि िेि े त्यांच े
अमभनिंन करीन िसेच सबंगंधि विभागाने चांगिे कामकाज करि असल्याचे मी पादहिे असल्यामळेु 
मी आज ह्या विषयाच्या माध्यमािनु की शहरामध्ये ममरा भाईंिर महानगरपामिका चाििि असिाना 
ह्या शहराि राहणारे ककत्िके अगधकारी िगा िसेच शहरा बाहेरुन येणारे ककत्िके अगधकारी ह्या 
दठकाणी कामकाज करि असिाि आणण हे कामकाज करि असिाना िषाानिुषा ममरा भाईंिर शहराची 
सेिाही ि ेकरि असिाि अशा िेळेिा ज ेअगधकारी पिोन्निीच े हकिार आहेि त्यांची पिोन्निी ही 
झािीच पादहजे आणण याबाबि आपण आस्िापनेिरीि मसस्टीम मॅनेजर, ि िेखागधकारी ह्यांना 
ह्यादठकाणी पिोन्निी दििी आहे. सिा मा. महासभा यांनी यािा सिाानमुि ेमजंुरी दििेिी आहे परंि ु
बाककचे जे विषय प्रितं्रबि असिीि त्यांनाही आपण ििकर गिी द्यािी आणण र्इिर अगधका-यांना 
सधु्िा पिोन्निी येत्या डडसेंबर पयिं आपण द्याि अशी मी आपणा प्रशासनाकडून अपेक्षाही करि े
आणण आजच्या ह्या सभागहृामध्ये सन्मा. ध्रुिककशोर पाटीि यांनी जो ठराि मांडिेिा आहे त्यािा 
सिाानमुि ेआपण मजंुरी िेि आहोि असे मी घोषीि करि.े अतिररक्ि आयकु्ि, पानपटे्ट साहेब यांना 
िसीकरणाच्या सिंभाामध्ये आपल्याशी काही बोिायचे आहे. 
सभंाजी पानपटे्ट :- 
 मा. महापौर मॅडम ि सिा सिस्य यांचे स्िागि करिो, आपल्यािा कोरोनाची तिसरी िाट जर 
िांबिायची असेि िर िसीकरणाचा िेग िाढिायचा आहे. आणण महानगरपामिकेच्या िदै्यककय 
विभागाने 31 ऑक्टोंबर पयिं 100 टक्के व्हॅक्सीनेशन करण्यासाठी विशषे मोदहम हािी घेििेिी आहे. 
ह्या सिंभााि मोठी महानगरपामिकेने ियारी केिेिी आहे. जिळ पास 35 ि े 40 दठकाणी आपण 
विशषे पिक तनमााण केिेिी आहेि. आिा पंडडि मभमसेन जोशी, रं्इदिरा गांधी हॉस्पीटि, आप्पासाहेब 
धमाागधकारी ह्या दठकाणी सकाळी 8 ि ेसधं्याकाळी 8 पयिं िी सेिा आपण उपिब्ध करुन दििेिी 
आहे. िसेच ज्यादठकाणी आपिे प्रायमरी हेल्ि सेंटर आहेि 16 दठकाणी त्या 10 ि े4 दठकाणी आपण 
व्हॅक्सीनेशनची सोय करुन ठेििेिी आहे. प्रायव्हेट हॉस्पीटििा सधु्िा व्हॅक्सीनेशन करण्यासाठी सधु्िा 
जिळ पास 8 प्रायव्हेट हॉस्पीटििा सधु्िा व्हॅक्सीनेशनची सोय उपिब्ध करुन दििेिी आहे. हाऊस टू 
हाऊस सव्हे आपण सरुु केिेिा आहे. आरोग्य विभागामाफा ि जिळ पास 443 टीम आम्ही ियार 
केिेल्या आहेि. हाऊस टू हाऊस प्रत्येक घराि जािनू प्रत्येकाचे िसीकरण झािेिे आहे की नाही त्या 
सिंभााि आम्ही सव्हे केिेिा आहे. आणण िसेच िेगिेगळे आस्िापना आहेि त्यासाठी पािक अगधकारी 
नेमनू त्यादठकाणी आम्ही सव्हे करुन 100 टक्के िसीकरण 31 ऑक्टोबरच्या पिुा कसे होईि आम्ही 
त्या पध्ििीने प्रयत्न करि आहोि. िरी पण सधु्िा पादहज े िसा प्रतिसाि आपल्या सगळ्या 
नागरीकांकडून ममळि नाही. आजही सधु्िा जिळ पास 5 ि े6 हजारच व्हॅक्सीन होि ेआणण जिळ 
पास आपल्यािा पदहिा डोस घेिनू जिळ पास 72 टक्के िोकांनी घेििे आहे जिळ पास 28 टक्के 
िोक अजुन व्हॅक्सीनेशन करायचे रादहिे आहेि. िसुरा डोस बतघिल्यास जिळ पास फक्ि 39 टक्के 
िोकांचे झािेिे आहे अजुन सधु्िा 61 टक्के िोकांचे िसुरा डोस सधु्िा झािेिा नाही. त्यामळेु आम्ही 
िेगिेगळ्या पध्ििीने प्रयत्न करुन सधु्िा पादहजे त्या प्रमाणाि िोकांना जनजागिृी झािेिी दिसनु येि 
नाही. आपल्या माध्यमािनु सधु्िा जर आपण केिी आपिे पिागधकारी असिीि, नोंटीस बोडा असिीि 
अशा िोकांना त्यांना जनजागिृी करुन आपिे जिळ पास 35 ि े40 दठकाणी जे िसीकरण कें द्र आहेि 
त्यादठकाणी त्यांनी जािनू िसीकरण घेणे बाबि त्यांना प्रििृि करािे. आपण सिा सोसायटींना पत्र 
दिििेे आहे जर सोसायटीमध्ये व्हॅक्सीनेशन झािेिे नसेि त्यांना प्रिेश िेि ूनका, पेरोि पमं्पािा पत्र 
दििेिे आहे, रेशतनगंिाही पत्र दििेिे आहे जर व्हॅक्सीनेशन झािे नसेि िर त्यांना रेशन िेि ूनका, 
पेरोि िेि ूनका, आपल्या पररिहन बसेसमध्ये सधु्िा सांगगििेिे आहे जर त्याचे व्हॅक्सीनेशन झािे 
नसेि िर त्यािा प्रिेश िेि ूनका. अशा िेगिेगळ्या पध्ििीने आपण िोकांना प्रितृ्त् ाा करिोय िरी 
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सधु्िा पादहजे त्या प्रमाणाि प्रतिसाि ममळि नाही. आपल्या स्िरािर मी सगळ्यांना विनिंी करिो 
आपल्या पिागधकाऱयांमाफा ि आपिे काही िेगिेगळे माध्यम असिीि सोमशयि मेडडया असेि, त्या 
माध्यमािनु सधु्िा आपण िोकांना प्रितृ्ि करुन 31 ऑक्टोंबर पयिं 100 टक्के िसीकरण कसे होईि 
या दृष्रीकोनािनु आपण मिि कराि अशी मी आपणािा विनिंी करिो. धंन्यिाि. 
प्रशांि िळिी :- 
 महापौर मॅडम, आपण ह्या ठरािा बद्दि आपणही तिकडून स्पष्टीकरण दििेिे आहे परंि ुमिा 
मा. आयकु्िांना पण विनिंी करायची आहे याच्यामध्ये एक विषय असा आहे जो ध्रुिककशोर पाटिांनी 
जो ठराि केिा त्यामध्ये आयकु्ि महोिय 50 टक्के जे उपायकु्िची पिे आपिी आहेि महापामिकेििी 
िर िो कोटा आपण पणुा करािा ही आमची आपणािा विनिंी रादहि. आणण िसुरं आयकु्ि महोिय 
अशी खंि आहे की महापामिकेचा एक चांगिा कारभार चाि ुआहे ककंबहूना कोविड-19 याच्यामध्ये 
आपणही चांगल्या प्रकारे सगळ्यांनी कामे केिेिी आहेि काही िेळेिा प्रत्येक िेळेिा आपल्या 
तनिशानास आणुन दििेिे आहे आयकुि महोिय की येिे पिागधकाऱयांना कुठल्याही कायाक्रमाची सचुना 
ककंिा कुठल्याही कायाक्रमाची कल्पना दििी जाि नाही. आजही आम्ही महापामिकेि असिाना 
उपमहापौर असो ककंिा मी स्ि:ि असो ककंिा विरोधी पक्षनेि ेअसिीि, गटनेि ेअसिीि, कुठल्याही 
पिागधकाऱयािा त्यादठकाणी आजही ॲब्यिुसंच े उत्घाटन झािे महापौर मॅडम त्यादठकाणी आम्हािा 
बोिविण्याि आिेिे नाही ककंबहूना एखािा फोन जरी केिा असिा िरी आम्ही त्यादठकाणी आिो 
असिो परंि ुिो केिा नाही याच्या अगोिरही नगरभिन मध्ये जे कायाक्रम झािे आयकु्ि महोिय त्या 
कायाक्रमािा िेखीि आम्हािा कुठिी पत्रत्रका नाही ककंिा आम्हािा फोन द्िारे कळविण्याि आिेिे नाही 
िर माझी विनिंी राहीि महापौर मॅडम, आयकु्ि महोिय आपणािा की िेळोिेळी जे जे कायाक्रम 
महापामिके माफा ि घेण्याि येिीि त्या त्या िेळेिा पिागधकारी जे आहेि त्यांना कृपया आपण 
बोििािे.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य सभागहृनेि े यांनी जी सचुना मांडिेिी आहे याची प्रशासनाने त्िरीि िखि 
घ्यािी कारण सिा सन्मा. सिस्य त्यादठकाणी आमतं्रीि करणे फार गरजचेे आहे विरोधी पक्षनेिा, 
सभागहृनेिा, स्िायी सममिी सभापिी, मदहिा बािकल्याण सममिीच्या सभापिी, जे कोणी पिािरिी 
आहेि त्या सिांना तििे आमतं्रत्रि करणे गरजचेे आहे. प्रशासनाकडून ही चुक िसुऱयांिा झािेिी आहे 
परंि ु यापढेु अशी चुक होणार नाही याची िखि मा. आयकु्ि आपण िसे आिेश सिा प्रशासनाच्या 
सबंगंधि विभागािा काढाििे. ज्याच्या ज्याच्या कायाक्रम असेि त्यांनी सिांना कळिािे असे मी ह्या 
दठकाणी सांगि.े आणण दिपाििीचा सण हा ििकरच समोर येणार आहे त्यामळेु सिााना दििाळी 
सणाचा मी हादिाक शभेुच्छा िेि.े दिपाििीच्या ह्या शभुक्षणी आपल्या सिांना सखु समंधृ्िीची जािो 
आणण आपल्या ममरा भाईंिर शहरामध्ये शांििामयी िािािरणामध्ये दििाळीचा सण साजरा होिो 
आपणा सिांना पनु्हा एकिा मगंिमय दििाळीचा हादिाक शभेुच्छा आणण ह्या सणाचा तनममत्िाने ममरा 
भाईंिर शहर हे कोरोना मकु्ि व्हािे सिांनी िसीकरणाचा िाभ आपल्या ममरा भाईंिर क्षेत्रामध्ये 
िेण्याचा प्रयत्न आपण नगरसेिकांच्या माध्यमािनु करािा ही अपेक्षा सधु्िा मी आजच्या दिनी आपणा 
सिांकडून करि.े       
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प्रकरण क्र. 59 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका आस्िापनेिरीि मसस्टीम मॅनेजर (गट-अ) ि िखेागधकारी (गट-
ब) या पिािर दििले्या पिोन्निीस मान्यिा ममळणेबाबि 
ठराि क्र. 53 :-  
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेिीि विभागांकरीिा विविध सिंगाािीि पिे तनमााण करण्यास ि 
महापामिकेच्या आकृिीबधंास शासनाने मान्यिा दििी असनू महापामिकेिीि सधुारीि सेिा तनयम 
(सेिा प्रिेश ि सेिाचंे िगीकरण) यांसही मान्यिा दििेिी आहे. 
 उपरोक्ि आकृिीबधं ि सधुारीि सेिा तनयमाप्रमाणे पामिकेच्या अनेक िगा -2, 3 ि 4 च्या 
अगधकारी / कमाचारी यांना पिोन्निी अद्याप दििेिी नाही. अनेक अगधकारी/कमाचारी यांना पिोन्निी 
न दिल्याने त्याच पिािर काही अगधकारी / कमाचारी सेिा तनितृ्ि झािे आहेि ि काही अगधकारी / 
कमाचारी तनितृ्ि होण्याच्या मागाािर आहेि. 
 महापामिकेच्या अगधकाऱयांची सिंगा तनहाय ज्येष्ठिा यािी सन 2018 पासनू प्रितं्रबि आहे. 4 
िष ेहोिनूही प्रशासनाने यािीस मान्यिा दििेिी नाही. 
 महापामिकेच्या सेिा भरिी ि सेिा िगीकरणाि उपायकु्ि या पिािर प्रतितनयकु्िीिर 50% ि 
महापामिका सेिेिीि 50% अगधकाऱयांची पिोन्निीने उपायकु्ि पिािर नेमणूक करणे आिश्यक 
असिानाही प्रशासनाने शासनामाफा ि उपायकु्ि पिी प्रतितनयकु्िीने आिेल्या 50% पेक्षाही जास्ि 
अगधकाऱयांची नेमणूक केिेिी आहे.  
 उपरोक्ि बाबीचंा विचार करिा प्रशासनाने महापामिकेिीि सिा अगधकारी / कमाचाऱयाचंा 
पिोन्निीचा ि सेिा ज्येष्ठिा यािी मजंुरीचा प्रस्िाि महासभेच्या मजंुरीकरीिा 1 मदहन्याि सािर 
करािा. िसेच शासनामाफा ि उपायकु्ि पिािर प्रतितनयकु्िीने आिेल्या अगधकाऱयांना 50% प्रमाणेच 
हजर करुन घ्यािे, उिारीि उपायकु्िांना शासनाच्या सेिेि िगा करण्याि यािे ि महापामिकेच्या 
अगधकाऱयांमधुनच 50% पिोन्निीने उपायकु्ि या पिािर तनयकु्िी करण्यास ही मा. महासभा मजंुरी 
िेि आहे.  
 िसेच मसस्टीम मॅनेजर हे गट-अ सिंगाािीि ि िेखागधकारी हे गट-ब सिंगाािीि पि 
असल्यामळेु महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयमाच े किम 53 (1) अन्िये सिर पिािर नेमणकू 
करण्याचा अगधकार महापामिकेमध्ये तनदहि आहे. त्यामळेु मसस्टीम मॅनेजर गट –अ ि िखेागधकारी 
गट-ब या पिािर दििेल्या पिोन्निीस िसेच ममरा भाईंिर महानगरपामिका सधुारीि सेिा (सेिा प्रिेश 
ि सेिांचे िगीकरण) तनयम-2019 मधीि अ.क्र.6 नसुार िगा-1 ची पिे पिोन्निीने भरिाना त्यास 
शासनाची पिूामजंुरी आिश्यक असल्यामळेु मसस्टीम मॅनेजर (गट-अ) या पिास शासन मान्यिा 
ममळण्याच्या अधीन राहून सिर पिोन्निीने नेमणूक करणेस मा. महासभा मजंुरी िेि आहे.  

सचुक :- श्री. ध्रुिककशारे पाटीि  अनमुोिन :- श्री. अतनि विराणी 
ठराि सिाानमुि ेमजंूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
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प्रशांि िळिी :- 
 नगरसगचि विभागािीि मिपीक श्री. कैिास िामोिर म्हात्र ेयांचे िडीि कै. िामोिर भाऊ म्हात्र े
यांचे दि. 18/09/2021 रोजी तनधन झािे त्यांचा शोकप्रस्िाि मांडि आहे. 
ि:ुखिठा ठराि क्र. 54 :- 

 सचुक :- श्री. प्रशािं िळिी  अनमुोिन :- श्री. अतनि विराणी 
ठराि सिाानमुि ेमजंूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मा. महापौर :- 
 आजची सभा सपंिी असे मी जादहर करि.े धंन्यिाि.   
 

(सभा सपंण्याची िेळ साय.ं 4.00 िाजिा)        
     

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 

 


