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ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मखु्य कायाािय, तिसरा मजिा, छत्रपिी मशिाजी महाराज सभागहृ 
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आज मगंळिार दि. ३०/०३/२०२१ रोजी ममरा भार्इिंर महानगरपामिकेची मा. विशषे महासभा 
सकाळी ११.०० िाजिा सभा सचुना क्र. ०७ दि. १९/०३/२०२१ 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) पाटीि रोदहिास शकंर       सिस्य 

११) गोदहि शान ूजोरािर मसहं     सिस्या 
१२) कांगणे मीना यशििं            सिस्या 
१३) मसहं मिन उदििनारायण     सिस्य 

१४) शटे्टी गणेश गोपाळ            सिस्य 

१५) निािड ेदिनेश िगडु           सिस्य  

१६) भोईर गणेश गजानन       सिस्य      

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

२०) पाटीि ििंना मगंेश           सिस्या 
२१) शाह राकेश रतिशचंद्र            सिस्य 

२२) मसगं श्रीप्रकाश जजिेिार                सिस्य 

२३) धिृककशोर मन्साराम पाटीि   सिस्य 

२४) जैन गीिा भरि                सिस्या 
२५) जैन सतुनिा रमेश             सिस्या 
२६) रॉड्रीकस मोरस जोसेफ         सिस्य 

२७) भपू्िाणी रक्षा सिीश (शाह)          सिस्या 
२८) परेरा कॅटिीन एन्िोनी         सिस्या 
२९) रकिी िशैािी गजेंद्र            सिस्य 

३०) अग्रिाि सशुीि गोपीककशन     सिस्य 

३१) खंडिेिाि सरेुश जगिीश         सिस्य 
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३२) परिेशी गगिा हरीश            सिस्या 
३३) पाटीि नरेश िकुाराम           सिस्य 

३४) पाटीि जयिंीिाि गरुूनाि       सिस्य 

३५) पांड ेस्नेहा शिैेश              सिस्या 
३६) मशके अनिं गेण ू              सिस्य 

३७) पाटीि ििंना विकास           सिस्या 
३८) पाटीि सधं्या प्रफुल्ि           सिस्या 
३९) डॉ. पाटीि वप्रिी जयप्रकाश       सिस्या 
४०) डडम्पि विनोि मेहिा    सिस्या 
४१) मशिें रुपािी िसिं (मोिी)         सिस्या 
४२) िेराड ेसजंय अनिं             सिस्य 

४३) मखुजी अतनिा बबि ू        सिस्या 
४४) चंद्रकांि मसिाराम ििैी    सिस्य 

४५) पारधी सजुािा यशििं      सिस्या 
४६) म्हात्र ेसगचन केसरीनाि         सिस्य 

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

४९) सोनार सरेुखा प्रकाश          सिस्या  
५०) पाटीि अतनिा जयििं          सिस्या 
५१) भोईर भािना राज ू            सिस्या 
५२) भोईर राज ूयशििं    सिस्य 

५३) मांजरेकर आनिं ित्िाराम        सिस्य 

५४) अरोरा िीवपका पकंज         सिस्या 
५५) बेिानी हेमा राजेश             सिस्या 
५६) गजरे िौिि िकुाराम           सिस्य 

५७) नाईक विवििा वििेक           सिस्या 
५८) राय विजयकुमार मसस्िन नारायण               सिस्य 

५९) शखे रुबीना कफरोझ            सिस्या 
६०) डडसा ममिान मविान            सिस्या 
६१) साििं अतनि दििाकर          सिस्य 

६२) मेहरा राजीि ओमप्रकाश        सिस्य 

६३) परमार हेिि रतििाि          सिस्या 
६४) भट िीप्िी शखेर               सिस्या 
६५) कासोिाररया अजश्िन शामजीभाई    सिस्य 

६६) भािसार ििंना सजंय          सिस्या 
६७) शाह सीमाबेन कमिेश             सिस्या 
६८) िबेु मनोज रामनारायण        सिस्य 

६९) विराणी अतनि रािजीभाई       सिस्य 

७०) सपार उमा विश्िनाि           सिस्या 
७१) अहमि साराह अकरम         सिस्या 
७२) र्इनामिार जुबेर अब्िलु्िा        सिस्य 
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७३) शखे अशरफ मोहम्मि र्इब्राहीम    सिस्य 

७४) भोईर जयेश भानिुास           सिस्य 

७५) म्हात्र ेनयना गजानन           सिस्या 
७६) भानशुािी िषाा गगरधर          सिस्या 
७७) म्हात्र ेविनोि कामशनाि         सिस्य 

७८) गोवििं हेिन जॉजी            सिस्या 
७९) बगाजी शममािा विन्सन्ट         सिस्या 

 

गरैहजर सिस्य - 

१) ढिण तनिम हरीश्चंद्र           सिस्या 
२) किम अचाना अरुण            सिस्या 
३) रािि मेघना दिपक            सिस्या 
४) जैन राजेंद्र भिरिाि           सिस्य 

५) मोकाशी दिपािी आनिंराि       सिस्या 
६) व्यास रवि िासिेुि             सिस्य 

७) सय्यि नरुजाहॉ नाझर हुसेन              सिस्या 
८) शखे अमजि गफार       सिस्य 

९) घरि िारा विनायक            सिस्या 
१०) शटे्टी अरवििं आनिं           सिस्य 

११) भोईर विणा सयुाकांि           सिस्या 
१२) भोईर कमिेश यशििं        सिस्य 

१३) म्हात्र ेपरशरुाम पिमाकर        सिस्य 

१४) सोंस नीिा बनााड              सिस्या 
१५) बांड्या एिायस िमुमगं          सिस्य 

 

रजेचा अजा –  तनरंक 
 

मा. महापौर:- 
 सगचिांनी सभेच्या कामकाजािा सरुूिाि करािी.  
नगरसगचि:- 
 ममरा भाईंिर महानगपामिकेची मा. विशषे महासभा मगंळिार दि. ३०/०३/२०२१ रोजी सकाळी 
११.०० िाजिा Video Conferencing द्िारे आयोजजि करण्याि आिेिी आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 सगचि महोिय, महापौर मॅडम, बरेच सिस्यांना चचेमध्ये भाग घ्यायचा आहे. सिा सिस्य मिा 
िाटि ेम्यटू आहेि ि ेबोिि राहिाि त्यांना सधंी िेण्याि यािी. आपल्यािा व्हचयअूि सभा अशाच 
प्रकारे चाििािी िागणार आहे मिा िाटि े िषाभर िशी अजून खािी मेसेज बॉक्समध्ये ि े त्रबचारे 
नेहमी मेसेजेस टाकि राहिाि की आम्हािा बोिायची सधंी द्या आणण िो त्यांचा अगधकार आहे 
त्यांना ििेढी सधंी िमु्हािा जी काही योग्य िाटेि पाच ममतनट, िोन ममतनट त्यांना सधंी द्या िो 
र्इनबॉक्स िमूच्या टेक्नीकि डडपाटामेंटिा सांगा की िो र्इनबॉक्सिर िक्ष द्या त्या र्इनबॉक्स चॅटमध्ये 
त्यांचे सिेंश येि असिाि साित्यांने प्रत्येकािा सधंी प्राप्ि झािी पादहजे, ममळािी पादहज े बोिि े
पादहजे. सिााना बोिायची सधंी दििी पादहजे. 
नगरसगचि:- 
 दिक आहे. 
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मा. महापौर:- 
 घरि साहेब िमु्ही जरा ि े िक्षाि िेिा. र्इनामिार साहेबांनी जी सचुना केिेिी आहे ि े
र्इनबॉक्समध्ये िमु्ही िक्ष िेिा आणण त्या सिस्यांना बोिायचे आहे त्याचंी मिा नोंि द्या. 
नगरसगचि:- 
 आजच्या सभेसािी स्िायी सममिी सभापिी महासभेपढेू अिंाजपत्रक सािर करि आहेि. स्िायी 
सममिी सभापिी मा. श्री. दिनेश जैन हे महासभेिा अिंाजपत्रक सािर करि आहेि. मा. महापौर मा. 
आयकु्ि यांच्येकड ेमा. सभापिी साहेब आपिे अिासकंल्पािीि तनिेिन सािर करि आहेि. 
दिनेश जैन:- 
 सन्मानीय महापौर, सन्मा.उप-महापौर, सन्मा.सभागहृ नेिा, विरोधी पक्ष नेिा, मा.आयकु्ि, 
मा.अति.आयकु्ि, उप-आयकु्ि. सन्मा.नगरसेिक, नगरसेविका, महानगरपामिकेचे अगधकारी/कमाचारी 
िगा, नागरीक ि पत्रकार बधंू-भगगनी! 
 मा.आयकु्िांनी सन 2020-21 चे सधुारीि ि सन 2021-22 चे मळु अिंाजपत्रक, मा.स्िायी 
सममिीस दि.05 माचा 2021 रोजी, सािर केि े होि.े मा.स्िायी सममिीच्या सिा सिस्यांनी 
िेखामशषातनहाय उत्पन्न ि खचााच्या अिंाजािर विचारवितनमय करून काही सचुना केिेल्या आहेि. 
 ममरा-भार्इिंर िामसयांना चांगल्याि चांगल्या सेिा परुविण्याची महानगरपामिकेची जबाबिारी 
िक्षाि घेिनू, त्याचबरोबर शहर विकासाच्या गतिमानििेा, या अिंाजपत्रकाि स्िान िेण्याि आिेिे 
आहे. पायाभिू सवुिधांना गिी िेिनू, त्यांचा िजााही सधुारण्याकड े िक्ष िेण्याि आिेिे आहे. 
अिंाजपत्रकािीि विकासकामांचे नविन िेखामशषा पाहिा, निनविन विकासकामे हािी घेिनू, त्याचा 
उपभोग शहरिामसयांना घेिा येईि. या शहराचा विकास हेच आमचे ध्येय असेि. 
 महापामिकेच्या मयाादिि उत्पन्नािनू विकासकामे करणे शक्य नसल्याने,  प्रकल्प/योजना पणूा 
करण्यासािी वित्िीय ससं्िांकडून कजा उभारण्यांि आिेिे आहे. या कजााची परिफेड िेळीच होण्यासािी 
अिंाजपत्रकाि परेुशी िरििू करण्यांि आिेिी आहे. 
 हे अिंाजपत्रक ियार करिाना भविष्यािीि शहराचा होणारा विकास, िसेच झपाटयाने िाढणारी 
शहराची िोकसखं्या,  या सिांचा विचार करिा प्राप्ि होणाया उत्पन्नािनू शहरािीि सिा घटकांना 
दििासा िेण्याचे ध्येय िक्षाि िेििे आहे. कुिल्याही घटकािर तनधी अभािी अन्याय होणार नाही, 
याची ग्िाही िेिो.  
 हे अिंाजपत्रक ियार करण्यासािी  मा. आयकु्ि,  मा. अति. आयकु्ि,  उप-आयकु्ि, 
अगधकारी/कमाचारी िसेच िेखा विभागाचे मोिाचे सहकाया िाभिे. याबद्दि मी सिांचे मन:पिुाक आभार 
मानिो. 
 महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयम किम 96 नसुार ममरा-भार्इिंर महानगरपामिकेच्या सन 
2020-21 चे सधुारीि ि सन 2021-22 चे मळु अिंाजपत्रकास मा.स्िायी सममिीच्या मजंूरीने, हे 
अिंाजपत्रक, मा.महासभेच्या अतंिम मजंूरीसािी मा.महापौरांकड े सािर करण्यांि येि आहे. यांस 
मा.महासभेची मजंूरी ममळणेस विनिंी आहे. 
मा. महापौर:- 
 सगचि साहेब विषयािा सरुूिाि करा. 
नगरसगचि:- 
 मा. स्िायी सममिी सभापिीनी अिंाजपत्रक सािर करिाि त्याचे तनिेिन दििेिे आहे त्यानसुार 
आिा आपण विषय पत्रत्रकेिरीि विषयांना सरुूिाि करि आहोि. प्रकरण क्र. 62, पररिहन सेिेचे सन 
२०२०-२१ च ेसधुाररि ि सन २०२१-२२ च ेमळू अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (मा. स्िायी सममिी 
सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. १२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८५, 
िराि क्र. ७१)  
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जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर मॅडम चचाा िरािाच्या आधी करायची की निंर करायची. 
प्रशांि िळिी:- 
 मा. महापौर मॅडम सगचि साहेब “ज” अन्िये प्रस्िाि आिेिे आहेि िोन्ही प्रस्िाि आपण 
क्ििब करून त्यािर चचाा घडिनू आणािी. 
जुबर र्इनामिार:- 
 ि ेक्िब होि नाही हे िसे नाही क्िब होि नाही. 
प्रशांि िळिी:- 
 होि नाही पण आपण त्यािरिी चचाा करा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आम्हािा िसे क्ल्ब करायच ेनाही आम्हािा आमची व्यजक्िगि भमुमका मांडायची आहे. 
प्रशांि िळिी:- 
 दिक आहे िमु्ही मांडा महापौर मॅडम आपल्यासािी िेळ िेिीि आपणही मांडा आपणही चचाा 
करा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 सन्मा. सभागहृनेि ेसाहेब मी महापौर मॅडमना विनिंी केिी आहे त्यांना प्रश्न टाकिा चचाा 
आधी की निंर “ज” च्या प्रस्िािािर सधु्िा आम्हािा चचाा करायिा दििी िर आमची काही हरकि 
नाही “ज” प्रस्िाि आम्ही त्यांच्यासमोर घेििेिा आहे. 
मा. महापौर:- 
 दिक आहे “ज” च्या प्रस्िािािरिी चचाा करा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 दिक आहे काही हरकि नाही. 
मा. महापौर:- 
 मळु प्रस्िाि आणण “ज” चा प्रस्िाि एकत्रत्रि करून आपण चचाा करािी. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 असे होि नाही कायद्याि िसे काही बधंन नाही. आहे का सगचि महोिय माझी मादहिी 
किागचि कमी अस ूशकि ेिमु्हािा ह्याच्यामध्ये जास्ि अनभुि आहे. 
नगरसगचि:- 
 आपल्यािा मादहिी भरपरू आहे साहेब आपण ह्या प्रमाणेच आिापयाि केिेिे आहे जस की 
मळु प्रस्िाि िरिी आपल्यािा काही चेंजेस करायचे असिीि ककंिा िराि करायचा असेि िशी 
आपल्यािा जर आपण “ज” अन्िये फक्ि दििा िरच आपण त्याच्यािरिी चचाा आणण फेरबिि करू 
शकिो हे आपणच आिापयाि प्रत्येक महासभेि मांडिेिा आहे आणण त्यानसुार आपण केिेिे आहे. 
प्रत्येक बजेटच्या महासभेि विषय सिंभााि फक्ि मी बोििो बाकीच्या विषयामध्ये नाही आहे. िर 
आपल्यािा हा एकच विषय आहे पररिहन सेिेचा जो 62 नबंरचे मळु प्रकरण विषय पत्रत्रकेिर आहे 
आणण परुक घोषणेमध्ये 65 नबंरचा प्रस्िाि आहे प्रशांि िळिी साहेबांचा पररिहन सेिेचा आणण 68 
नबंरचा आपिा प्रस्िाि आहे पररिहन सेिेचा हे तिन्ही िरिी आपण एकत्र करून चचाा करू आण त्या 
निंरच जो काही िराि असिे िर आपिा त्याच्याप्रमाणे िराि द्यायचा आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आम्हािा सधंी आमच्या पध्ििीने महापौर मडैम आम्हािा जो िेळ पादहजे िो िमु्ही पणूापणे 
द्याि? 
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मा. महापौर:- 
 असे आहे आपल्यािा चचाा करायची आहे पण मिा असे िाटि ेकी प्रत्येक पक्षाचे जे गटनेि े
आहेि त्यांनी त्यांना मी िळे िेि ेत्यांनी त्याच्यिरिी चचाा करािी. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 “ज” चा प्रस्िाि माझा आहे म्हणजे मीच गटनेिा आहे मीच प्रस्िाि टाकिेिा आहे मिा 
त्याच्यािरिी चचाा करायना िेळ जो पादहज े त्यासािी मिा भरपरू िेळ िागणार आहे. त्यािरिी 
आम्हािा िेळ िमु्ही िेण्याि यािा. 
मा. महापौर:- 
 िेि ेना. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िीक आहे. 
मा. उपमहापौर:- 
 पण जास्ि िेळ घेि ूनका. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 जो घेि ूिो घेि ूजेिढा िेळ िमु्ही आम्हािा सहन करू शकाि. 
नगरसगचि:- 
 आपण महापौरांनी दििेल्या तनिेशानसुार घ्या. या सुचनेद्िारे आपणांस कळविण्यािं येिे की, 
महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयम मधीि अनुसूची “ड” प्रकरण २ तनयम १ (ज) अन्िये दिनाकं 
३०/०३/२०२१ रोजी आयोजजि केिेल्या मा. विशषे महासभेच्या विषयपत्रत्रकेमध्ये पढुीि विषय समाविष्ट 
करणेची परुक घोषणा करण्यांि येि आहे. सिर महासभेच्या विषयपत्रत्रकेमध्ये पढुीि विषय समाविष्ि 
करण्याची परुक घोषणा केिेिी आहे. प्रकरण क्र. 65, सन्मा. सिस्य श्री. प्रशांि िळिी यांचा दिनाकं 
२३/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्िये दििेिा प्रस्िाि. -- प्रकरण क्र. ६२, पररिहन सिेेचे सन २०२०-२१ चे 
सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे मळू अिंाजपत्रकास मजंरूी ममळणेबाबि. (मा. स्िायी सममिी सभा दि. 
१६/०३/२०२१ (दि. १२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) रोजीच ेमशफारस केििे प्रकरण क्र. ८५, िराि क्र. 
७१) प्रकरण क्र. 66, सन्मा. सिस्य श्री. प्रशांि िळिी यांचा दिनांक २३/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्िये 
दििेिा प्रस्िाि. -- प्रकरण क्र. ६३, अजग्नशमन विभागाचे सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ 
चे मळू अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१             
(दि. १२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) रोजीच ेमशफारस केििे प्रकरण क्र. ८६, िराि क्र. ७२) प्रकरण 
क्र. 70, सन्मा. सिस्य श्री. जुबेर अ. र्इनामिार यांचा दिनांक २५/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्िये दििेिा 
प्रस्िाि. -- ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच े सन २०२०-२१ च े सधुाररि ि सन २०२१-२२ च े मळू 
अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (“अ” + “क” + “मदहिा ि बािकल्याण” + “अधं ि अपगं” + 
“JNNURM” + “P” + “िकृ्षप्रागधकरण” + “मशक्षण”) 
मा. महापौर:- 
 “ज” च्या प्रस्िािािरिी ना ?  
जुबेर र्इनामिार:- 
 “ज” च्या प्रस्िािािरच असा “ज” चा प्रस्िाि म्हणिा येिो पदहिा िमुचा िराि होि ूद्या निंर 
आम्ही चचाा करू. निंर आमचा प्रस्िाि मांडिो. 
मा. महापौर:- 
 िीक आहे सन्मा. सिस्य प्रशांि िळिी साहेब बोिा. 
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प्रशांि िळिी:- 
 मा. स्िायी सममिीने मजंुर केिेल्या सन २०२०-२१ च ेसधुाररि ि सन २०२१-२२ चे पररिहन 
विभागाचे अिंाजपत्रकाि सोबि जोडण्याि आिले्या िेखामशषातनहाय िरििुी मध्ये िरुुस्त्या करुन सन 
२०२०-२१ चे सधुारीि ि सन २०२१-२२ चे रक्कम रु. २७.५९ िक्ष र्इिक्या मशिकेच्या अिंाजपत्रकास 
आजची मा. महासभा मजंुरी िेि आहे असा मी िराि मांडि आहे. 

 

िपमशि 2020-21 
(सधुाररि अिंाज) 

2021-22 
(मळु अिंाज) 

पररिहन जमा (हस्िांिरणा सदहि)  5089.75 5355.77 
पररिहन खचा  5075.18 5328.18 

अखेरची मशल्िक  14.57 27.59 
 

आनिं माजंरेकर:- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
मा. महापौर:- 
 िराि सिाानमुि ेमजंूर. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आिा “ज”चा प्रस्िाि त्याच्यामध्ये िमु्ही त्याचा समािेश केल्यामहेु आिा सिाानमुि े िसा 
होणार. आम्हािा िराि करायचा असेि िर हाच गोंधळ नेहमी होिो. 
मा. महापौर:- 
 401 “ज” प्रस्िाि आधी बोिायिा म्हटिा होिा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 असे अस ू शकि नाही मॅडम विषय पत्रत्रकेिरचा विषय आधी होणार “ज” चा प्रस्िाि निंर 
असणार. 
मा. महापौर:- 
 सगचि साहेब िमु्ही जरा खिुासा करा. 
नगरसगचि:- 
 र्इनामिार साहेब आपण प्रकरण क्र.62, प्रकरण 65 आणण प्रकरण 68 हे एकत्रत्रि ररत्या चचेिा 
घेििेिे आहेि. आपिा महापौर मॅडमने दििेल्या तनिेशानसुार िर आिा आपल्यािा िो िराि मांडायचा 
असेि िर ह्या तिन्ही प्रकरणािर एकत्रत्रि पणेच िराि येईि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 बरोबर आहे विषय पत्रत्रकेिरचा प्रकरण क्र. 62 त्याचप्रमणे “ज” चा प्रस्िािाच्या अनषूगंाने 
मिा िाटि े68 अशा प्रकारे िो चािेि ना. 
नगरसगचि:- 
 हो. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आिा विषय पत्रत्रकेिरचा झािा िमु्ही िराि केिा आिा ह्यािर आम्हािा नाही चचाा करायची 
केल्यानिंर आम्ही आमचा िराि करू सिाानमुि ेहा मजंूर कसा झािा ? 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिाररजी आपण बोिािे असे मी आधी बोििी होिी. सधंी दििी 
होिी. 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 ही िोडी िांत्रत्रक बाबा आहे. विषयपत्रत्रकेिरचा विषय झािा “ज” चा प्रस्िाि आम्ही मांडू 
त्याच्यानिंर 
मा. महापौर:- 
 िराि मजंूर करायचा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 त्याच्यामध्ये िराि करायचा असिा िर मग दिक आहे नाहीिर मग िमु्हािा त्यािर मििान 
घ्यािे िागेि. 
मा. महापौर:- 
 िीक आहे. 
धिृककशोर पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडमने िमु्हािा ऑिरेडी परममशन दििेिी होिी ना जुबेर साहेब. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारजी िमु्ही बोिा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आजच्या अिासकंल्पामध्ये 2020-21 मळु 2021-22 च्या 2020-21 च्या सुधाररि आणण 
2021-22 मळू अिंाजपत्रकािर आमािा चचाा करायिा महापौर मॅडम र्इिे ह्या विशषे सभेमध्ये 
अिासकंल्प खरिर हा पारिशाक असायिा पादहजे. अिासकंल्पामध्ये जे काही त्रटूी राहीिी असेि काही 
कमी जास्ि तनधीमध्ये फरक पडिा असेि िर त्यािा म्हणजे आपिा अकॅ्टने महाराष्र मनपा ॲक्टने 
आपल्यािा िी सधंी दििी आहे की आपण “ज” च्या प्रस्िािाच्या माध्यमािनू अशा िटृया आपल्यािा 
कूिेिरी कमी करिा येिीिी ककंिा त्या िटृया सधुारिा येिीि खरिर महासभेमध्ये आपण त्यािा 
मजंूरी िेिा येईि की नाही “ज”चा प्रस्िाि त्यािर चचाा होि ूशकि नाही चचाा करण्यासािी आपल्यािा 
हा “ज” च्या प्रस्िािाच्या माध्यमािनू मभुा िेण्याि यािी. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारजी आपण “ज” च्या प्रस्िािाबद्दि चचाा करू आगध त्यांना िराि 
मांडू द्या मग एकत्रत्रि चचाा करा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आपल्यािा एक एकच विषय घ्यािे िागिीि. 
मा. महापौर:- 
 हो एक एकच विषय घेउू या. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आिा एक विषय झािा आिा मी त्याच्यािर चचाा करिो निंर मी माझा िराि मांडणार. 
मा. महापौर:- 
 नक्की. सन्मा. सिस्य प्रशािं िळिीजी. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 त्यांनी िराि मांडिा पररिहनचा िराि त्यांनी मांडून झािा आहे.62 नबंरचा... 
नगरसगचि:- 
 आपण आपल्या विषयािरिी चचाा करािी आणण आपणास योग्य िाटल्यास िराि िेखीि मांडू 
शकिा. 
 
 



मा. विशषे महासभा दि. ३०/०३/२०२१                             पान क्र.9 

जुबेर र्इनामिार 
 आयकु्ि महोिय महसिू जमा पररिहन िर चचाा करिाना महसिू जागेमध्ये स्िाममत्ि धन 
रॉयल्टी हा आपिा 2020-21 मध्ये ि े18 कोटी रूपये अशी तनधी प्रस्िाविि केिी होिी. सध्याच्या 
पररजस्ििीमध्ये पररिहनची पररजस्ििी िमू्हािा आणण आमच्यासमोर एकिम स्पष्ट आहे. आम्हािा ही 
रॉयल्टी स्िाममत्ि धन कधी प्राप्ि होईि का ? आपण त्यािा जमेचा महसिू जमा दििा आहे. त्यािा 
म्हणजे त्यािा कूिेिरी र्इफेक्ट हा आपल्या खचाािर पडणार आहे. 2020-21 मध्ये िर एक रुपया 
जास्ि नाही आपल्यािा पररिहन सेिेची पररजस्ििी िमुच्याआणण आमच्या समोर आहे. हा ज्िििं 
विषय ह्या शहरासािी टीका दटप्पणी करि नाही सिाानी प्रयत्न करून झािे आहेि. 2007 सािी सरुू 
झािेिी पररिहन सेिा नेहमी अशाच अडचणीि आिेिी आहे. आयकु्ि महोिय िमुच े िक्ष िेध ू
र्इजच्छिो ह्या विषयािर स्िाममत्च धन आपल्यािा काय जास्ि होि नाही. जमेच्या बाजूमध्ये कारण 
त्याचे कूिेिरी र्इफेक्ट आपिा त्या खचााच्या बाजूने िर येणार ििेढा पसैा आपण जास्ि खचा करणार 
18 कोटी रूपये ह्या िषाामध्ये सधु्िा ि े18 कोटीच िेििेिे आहेि. पररिहन व्यिस्िापन सममिीने 
स्िायी सममिीचा अिंाजजि िसाच राहीि. िसुरं साहेब 20 कोटी हंस्िािरण “अ” बजेट साहेब 20 कोटी 
रूपयाची खरोखर गरज आहे का ? पसेै जजिके िमु्ही द्याि साहेब सध्याची महानगरपामिकेची आगिाक 
पररजस्ििी कशी त्रबकट आहे. आपल्या िरिी आज ककिी कोटी रूपयाच े कजा आहे हे डोळयासमोर 
असिाना आणण पररिहन सेिा चािेि नाही चािेि आणण चािि ेकी नाही आिा हे सांगणे किीण आहे 
आणण 20 कोटी रूपये दििे िर िमु्ही साहेब प्रत्येक बारकाईने प्रत्येकाने काय ही टीकीट मी आपिा 
जाि ूशकि नाही. जेिढा तनधी द्याि ििेढा आपल्यािा कमी पडणार आहे. पान क्र. 5 20 कोटी रूपये 
हस्िांिरण आपण आिेिे आहेि “अ ” बजेटमध्ये जवे्हा पररिहन सेिा साहेब एन सी सी ि जी सी सी 
ित्िािर चाि ूअसिाना आमची चचाा झािी सिा पिागधकारी बसिेिे होि ेगटनेि ेसिााची बिैक घेण्याि 
आिी होिी. त्या बिैकीमध्ये साहेब िवे्हा जास्िीि जास्ि म्हणजे 100 % बसेस चाििे िरी 12 
कोटीचा नकुसान म्हणजे आपल्यािा सबमसडी द्यािी िागेि आणण आपण “अ” बजेट मधून ि े
हस्िांिरीि करिो. असे िरिे म्हणजे जास्िीि जास्ि िवे्हाच्या त्या सममिीने आम्हािा प्रशासनीय 
सममिीने िसा िो अहिाि आमच्या समोर आणून िेििा होिा. आज साहेब िो 20 कोटी िर जािो. 
ह्यािा कूिे अकूंश घािण्याचा प्रयत्न िमु्ही एक अनभुिी साहेब अगधकारी आहाि. पररिहन सममिीची 
पररजस्ििी पररिहन िमु्हीच चािििा व्यिस्िापक िमुच्याकड ेहा विभाग िमुच्याकडचे आहे. अजूनही 
कूिेिरी बारकाईने काम केिे पादहजे. आपल्याकड े राऊि साहेब होि े त्या काळामध्ये त्यांनी खरोखर 
चांगिे काम केिे होि ेपररिहन सममिीमध्ये पररिहन विभागासािी 3.5 कोटी रूपये त्यांनी काढि ेहोि े
आमच्या कडून स्पेअर पाटा रं्इधन मेन्टेन जे असि ेसाहेब िफािर भरून काढण्यासािी त्यांनी िवे्हा 
त्याच्या िर बसनू स्कू्रटीनी करून त्याचे ऑडार करून साहेब ि े 1.5 कोटीिर आणून िांबििे होि े
म्हणजे आम्हिा 1.5 कोटी फक्ि िषाािा द्यायिा िागायचे ि े 2009 मध्ये जेव्हा 50 बसेस त्या 
चािि होत्या रस्त्यािर आज साहेब 60-65 बसेस चािि नाहीि. महापौर मॅडम आज ह्यांनी 
आपल्यािा 20 कोटी रूपयािा हस्िांिरणाचा भगुिान करािे िागि आहे. आपल्यािा कूिेिरी ह्यािर 
चचाा खरोखर ह्या सिा मदु्दयाना सोडून बाजूिा ह्यािर चचाा करून िोस तनणाय घ्यािा िागेि. 
आपल्यािा बसेस शासनाने उपिब्ध करून दििेिे आहेि. आपल्यािा त्या चाििायिा फक्ि 
आपल्यािा त्यािा िोटा करून काढायिा 20 कोटी रूपये ही काही कमी आकडा नाही. 20 कोटी 
रूपयामध्ये शहराची ककिी िरी विकासाची अजून िसूरी कामे होिीि आपण 12 कोटीमध्ये गहृीि धरिे 
होि ेत्या सममिीने आपल्यािा 12 कोटी रूपयाने िफाििीचा आकडा आपल्यासमोर आणून िेििा होिा 
िचे आपल्यािा भगूिान करायचे होि ेि ेही कधी 100% बसेस जेव्हा कायारि होिीि िवे्हा. आज 
साहेब ककिी बसेस मागाािर आहेि. पररिहनच ेकोणीिरी उपजस्िि असेिच त्याने उत्िर द्यािे. 60-65 
िरी आहेि का ? नाही असणार कािपयाि िरी नव्हत्या. 
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मा. उपायकु्ि (पररिहन) :- 
 53 बसेस सध्या चाि ूआहेि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 50-65 सधु्िा नसिीि फक्ि 50% िर फक्ि आिो आहोि आणण 50 िर असिाना म्हणज े
िो 12 कोटीचा फक  ि 6 कोटी रूपये असायिा पादहजे होिा िो आज 20 कोटीिर पोहोचिा आहे. 
म्हणजे आपिा अिासकंल्प कूिे चाििा आहे. किागचि ह्या विषयािर बारकाईने कोणी िक्षच दििे 
नाही. ककंिा त्यािर त्याचे कॅल्क्यिेूशन जे केिे पादहजे त्याचा अभ्यास केिा पादहजे िमु्ही केिाच 
नसेि. िवे्हा साहेब हे त्यांचे काम होि.े सममिीसमोर िेििाना ही पररजस्ििी आणण र्इिकाच 
आपल्याकड े पसैा िागणार आहे. ककंिा हा मॅक्सीमम अमाउंट असणार आहे. पररिहन सेिा कधी 
फायद्याि नव्हिी कूिल्याच राज्यामध्ये नाही. मी आज जादहर पणे बोि ूशकिो ही खरी िस्िजुस्ििी 
आहे. सबमसडी द्यायिा िागेि आपल्यािा कूिे िरी िो भिुाड भरायचा आहे. कारण िोकसेिा आहे. 
त्यािनू उत्पन्न आण ूशकि नाही मग साहेब नकूसान अशाप्रकारे त्याचे रूप घेि ूनका. साहेब, मी 
िमु्हािा विनिंी करि आहे ह्या विषयािर िमुच्या कायााियाि हा विषय घेिनू चचाा करून खरी 
पररजस्ििी िोकांच्या समोर साहेब आणण ह्याचा अहिाि सािर करा. आणण महापौर मॅडम ह्या 
विषयािर आढािा घ्या आणण ह्याची जी िस्िजूस्ििी आहे िी समोर आणिी. िसूर खरिर मिा 
सरूूिाि तििून करायिा पादहजे होिी आमच्या सन्मा. स्िायी सममिी सभापिीने आिा भाषण केिे 
सभापिी महोिय बहूिके बेििटे साहेबांनी ि ेभाषण िमु्हािा ियार करून दििा असािा. आणण त्यािर 
िमु्ही विश्िास िेििा म्हणजे िमुच्यािर विश्िास िमुच्या राज्याच ेम्हणजे िेशाचे प्रधानमतं्री राज्याचे 
मखु्यमतं्री िमुच्या पक्षाचे ज्येष्ि नेि े ज्यांची िमु्ही नािे घेििी सिााना सन्मानीि करून िमुच्या 
बाबिीि िमु्हािा विश्िास िेिनू मात्र आयकु्ि महोिय महानगरपामिकच्या 95 विश्िस्िांच्या 
विश्िासघाि करण्याि आिा आहे िो विश्िास घाि कसा झािा ि े िमुच्या समोर आणयची माझी 
खरोखर आज प्रामाणणक र्इच्छा आहे साहेब िीन दििस साित्यांने ही मॅरिोन बिैक असि ेसकाळी 
11.00 िाजिा प्रामाणणकपणे सरूू होि े सधं्याकाळी 7.00 िाजेपयाि 8.00 िाजेपयाि अगधका-यांना 
वपळवपळ वपळिाि आणण त्याच्यानिंर तनधी िर चचाा केिी जाि ेआणण खचााच्या बाजूिर चचाा होि े
सिा विभागाची चचाा केिी जाि.े आणण िी चचाा केल्यानिंर स्िायी सममिीमध्ये झािेिी चचाा म्हणज े
मळु सधुाररि आणण मळु बजेटिर सधुाररि िर चचाा होिच राहीि. पण मळेु बजेटिरच होि.े म्हणज े
येणा-या पढूच्या िषााच्या म्हणजे आिा 2021-22 च्या बजेटिर अिासकंल्पािर चचाा झािी िी चचाा 
करिाना जे आकड ेजी तनधी सममिीमध्ये जेव्हा िी चचाा झािी होिी जे िरिि ेगेिे होि ेि े100% 
त्याच्यामध्ये बिि केिा जािो. आणण ि ेबिि करून आम्हािा नविन पजूस्िका ह्याच्यामध्ये िेिनू 
आम्हािा अिासकंल्प सािर केिा. साहेब हे काय आहे म्हणजे कशािा िीन दििसाची मॅरािोन चचाा 
कशािा िेखािा सत्िाधा-यांना िसेच िरवििे असेि िर त्यांनी हे सगळे नाही ढोग करायची गरजच 
नाही. स्िायी सममिी बोििायची आणण सरळ ममटींग करून टाकायची फक्ि िोकांना सिा पक्षािा खूश 
करण्यासािी भरपरू चचाा झािी. 3 दििस िाखिायचा जो प्रयत्न केिा गेिा ककंिा केिा जािो ि े
चूकीचे आहे आणण ही धोकेबाजी आहे ही फसिणकू आहे आणण ह्या फसिणूकीिा कूिेिरी िांबिायिा 
पादहजे. कारण यािा र्इफेक्ट याचा फरक आणण ह्याच्यामळेू होणारा िषु्पररणाम त्या मळेू आपल्या 
अिंाजपत्रकािर पडिो. साहेब आज आपण 400-500 कोटीच्या स्पीिओव्हरिर आपण आज जगिो. 
महानगरपामिकेची खरी पररजस्ििी बघीििी िर साहेब डबघाईची आहे 46% अगधक जमेची बाजू 
िाखििी गेिी आहे. िोडक्याि म्हणजे 2019-20 मध्ये 39% आपण िफािर म्हणजे मायनसमध्ये 
होिो. मात्र जर साहेब 2019-20 जमेच्या बाजूमध्ये 50% म्हणजे 100% डबि जमा िाखििी ककिी 
200 आिी ककिी 100 महापौर मॅडम ही आपिी खरी पररजस्ििी आहे ही आगिाक पररजस्ििी ह्या 
महानगरपामिकच्य अिासकंल्पाची आहे. 2020-21 च्या अजून आपल्याकड े कारण प्रत्येकान जमा 
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ककिी आहेि त्याचा आपल्याकड ेआकडा नाही िरी ही 2019-20 सािी 2020 िेखा सधुाररि मध्ये 
सधु्िा साहेब 38% चा फरक आहे िो अजून िाढिे िोही 50% िरच जाणार आहे करण सधुाररि 
मध्ये प्रत्यक्षाि…………… 
मा. उपमहापौर:- 

महापौर मॅडम विषय असा आहे की  आपल्या सध्या पररिहनचा विषय आहे ना.. 
जूबेर र्इनामिार:- 
 पररिहनच्या विषयािरच आहे हा सिा पररिहनच्या………….… 
मा. उपमहापौर:- 
 मळु बजेटिर चचाा नको महापौर मॅडम पररिहनच्या विषयािर घ्यािे. जुबेर भाई आपसे 
ररक्िेस्ट है पररिहनके विषयपे बोिो िो उत्िम रहेगा काफी िोगो को बोिना है पररिहन विषय पे 
बोिो. 
मा. महापौर:- 
 िेळेचे जरा बधंन घ्यािे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मॅडम आिा 11.00 िाजिे आहेि िमु्हािा कूिे जायचे आहे का ? 
मा. महापौर:- 
 आपण आगधच सचूना केिी होिी. 
मा. उपमहापौर:- 
 जुबेर भाई आप एैसा नही बोि सकि ेिमु्हािा कुिे जायचे आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आम्हािा नाही जायच…े…. 
हसमखू गेहिोि:- 
 िमु्ही असे महापौर मॅडमना विचारू शकि नाही की िमु्हािा कूिे जायचे आहे. जबेुर भाई हे 
चूकीचे शब्ि आहेि ह्या सभेमध्ये हे शब्ि िमु्ही िापरू शकि नाही. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 दिक आहे मी माझा शब्ि परि घेिो. 
मा. उपमहापौर:- 
 धन्यिाि. 
मा. महापौर:- 
 र्इनामिार साहेब आपण जसे सरुूिािीिा सचुना केिी की सिा सिस्यांना बोिायिा ममळि 
नाही. बॉक्सिरिी आहेि त्यांना िमु्ही चचेिा घ्या. ब-याच नगरसेिकाचंी नाि े माझ्याकड े आिेिी 
आहेि िर आपण िोडक्यामध्ये मांडा म्हणजे र्इिरांना पण सधंी ममळेि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 महापौर मॅडम यांना िमु्ही बोििाि बधंन आहेि आपल्यािा िेळेच े बधंन आहे. खरिर 
अिंाजपत्रक मांडिे आहे त्याचे सभापिी मांडिे आहेि आिमध्ये झािेिी चचाा आणण बाहेरची जी चचाा 
बाहेर आि जे आकड ेआपल्याकड े दििेिे ककंिा आिेिे आहेि त्याच्यामध्ये िफािि आहे कारण ि े
सत्िाधारीच मेजर आहेि. त्याच्यामधून कोणी बोिायिा मिा िाटि नाही. कोणाची बािायची र्इच्छा 
असेि कारण त्यांचे सिा झािेिे आहे सगळे िरिेिे आहे. 
मा. महापौर:- 
 सत्िाधारी सिस्यांमध्ये पण आहेि ना. 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 खरिर विरोधी पक्षाची भमुमका की िमु्ही सािर केिेिा अिासकंल्प ककिी चांगिा आहे आणण 
ककिी िाईट आहे. 
मा. उपमहापौर:- 
 महापौर मॅडम परि मी बोििो िमु्हािा विनिंी आहे की िीन विषयािा सोडून िो पररिहनचा 
विषयािर घ्यािे. त्यािर अगोिर आटपनू घ्यािे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 उपमहापौर साहेब मिा असे िाटि ेमी चचाा अिासकंल्पािरच करि आहे. मी िसुरी कूििीही 
चचाा करि नाही. मी अिासकंल्पािर अिंाजपत्रकािर आयकु्िांना सबंोधीि करि आहे. त्याच्या िक्षाि 
आणून िेि आहे. की आपिे कुिेिरी प्रशासकीय कामकाजामध्ये कूिे त्रटूी आहेि कुिे सधुार केिी 
पादहजे ह्या विषयािर चचाा चाि ूआहे आणण चांगिी चचाा आहे ऐकून घ्या. ऐकण्याची मनजस्ििी 
ियार िेिा. 
मा. महापौर:- 
 ककिी ममतनटे? 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आिा महापौर मॅडम हे िमु्ही आिा ममतनटािर असिे िर िसे चािेि. 
मा. महापौर:- 
 मग पणूा सभा िमु्हीच चाििणार का? 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मॅडम हा विषय चांगिा आहे चचेिा विषय आहे अिासकंल्पाचा विषय आहे. अिासकंल्प म्हणज े
िेशाचा अिासकंल्प, राज्याचा अिासकंल्प आणण ह्या ममरा भाईिर मनपा……………….. 
मा. उपमहापौर:- 
 जुबेर भाई आम्ही ियार आहोि अिासकंल्प विषयािर चचाा आणण बोिणे आणण तनिेिन आणण 
सचुना आपण गोि गोि कफरि ूनका फक्ि जुबेर भाई िमु्ही िररष्ि आहाि आमच्यापेक्षा िमु्हािा 
जास्ि एक्सवपररयन्स आहे. कृपा करून परि त्या विषयािर या ना. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 साहेब िमु्ही बोिि राहीिाि िर मी कसे बोिणार िमु्ही मास्क घािनू त्यािर एक चांगिे 
कोणी िरी कवििा काढिी होिी पेरेाि हूिा 90 पार ि ूबस िंड रख……….. 
हसमखू गेहिोि:- 
 महापौर मॅडम परि हा विषय तिकड ेजािो महापौर मॅडम नाहीिर िमु्ही रूमिगं द्यािे जुबेर 
भाई जप्िज गोंधळ घाि ूनका. 
मा. महापौर:- 
 जुबेर र्इनामिारजी िमु्ही म्हणिा की बोिायिा नाही दििे िर बोििा बोिायिाच िेि  नाही. 
आिा बोिायिा दििे िर विषय सोडून िमु्ही र्इिर विषयामध्ये जाि आहेि. िमु्ही पररिहनच्या 
सिंभाामध्ये बोिा म्हणजे र्इिर सिस्यांनी हाि िरिी केिेिे आहेि. त्यांनाही बोिायिा ममळेि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 अिासकंल्पामध्ये पेरेाि महाग झािे आहे ना. 
मा. महापौर:- 
 हा विषय र्इिे का काढिा िमु्ही. 
प्रशांि िळिी:- 
 महापौर मॅडम जुबेर र्इनामिारजी ह्या सभागहृाची दिशाभिू करि आहेि. 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 अरे िा ! िमु्ही त्या अिासकंल्पाची दिशाभिू केिी आहे. 
प्रशांि िळिी:- 
 दिशाभिू याच्यासािी करि आहेि की ि े आिा पेरेाििरिी आिे परि आिा रस्त्यािरिी 
येिीि माझी महापौर मॅडम आपणास विनिंी आहे मी पररिहन सभेचा िराि ह्यादिकाणी मांडिेिा 
आहे माझी त्यांना विनिंी आहे की त्यांनी पररिहन ह्या विषयािर बोिािे बाकीच्या अन्य 
सिस्यांनापाण्  बोििा येि ेत्यांनाही महापौर मॅडम आपल्यािा िेळ द्यायचा आहे आणण जर महापौर 
मॅडम सगळयांचे बोिणे झािे असेि िर माझी िमु्हािा विनिंी आहे की िसुरा विषय घ्यािा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 नाही आमचा “ज” च्या प्रस्िािर आमचा िराि आहे. प्रशांि िळिी साहेब िमु्ही कोणाचा 
अगधकार दहसकािनू घेि ूशकि नाही.  
प्रशांि िळिी:- 
 मग साहेब िराि करा आम्ही कूिे नाही म्हणिो. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य र्इनामिारजी “ज” चा प्रस्िािािर िमु्ही भरपरू चचाा केिेिी आहे. अतनि 
साििंजीनी हाि िर केिेिा आहे. िोडक्याि आटपाि िर अजून िोन ममतनट िेईन. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 चचाा करायिा िमु्ही स्िि: आिा ग्िाही दििेिी. 
मा. महापौर:- 
 मग िमु्ही बोिाना नाही िर िमु्ही विषय सोडून कूिे िांब िांब जािाि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आिा पेट्रोििर नाही बोि ूिर सिं िकुारामाचा अभगं बोि ूका? 
मा. महापौर:- 
 नाही पररिहनच्या विषयािर बोिा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िमु्ही बोिणार िर सिं िकुारामांचा अभगं माझ्याकड ेएक आहे. 
मा. महापौर:- 
 निंर आपण बसनू ऐकू सभा झाल्यानिंर आपण या आपण   ऐकू. 
मा. उपमहापौर:- 
 जुबेर भाई 13 िारीख को निरात्री आनेिािी है  हम िहॉपे करेंगे l 
जुबेर र्इनामिार:- 
 नही यह अिग अॅक्चूअिी र्इधरपे मिए है आप िोगो ने मिए है l 
हसमखू गेहिोि:-  
 पेरेाि उसके बाि डडझेि बिाऐंगे उसके बाि में गॅस बिाएगा उसके बाि बचा कूचा करोना के 
बारेमे बिाऐंगे l 
मा. महापौर:- 
 चचाा आपण िोन ममतनटाि सपंिािी अशी आपल्यािा विनिंी आहे कारण अजून विषय आहेि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 दिक आहे. आयकु्ि महोिय परि मी त्या विषयािर येिो कारण अतनि साििंजी ह्यांना सधंी 
िेण्याि यािी. त्यांना बर काही ह्या विषयािर बोिायचे आहे. ह्या बिििेल्या अग्रक्रमाबद्दि िर 
आयकु्ि महोिय ह्या पररिहन सेिेचा िमुचा र्इफेक्ट डायरेक्ट “अ” बजटे म्हणजे मळू बजटेिर 
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अिासकंल्पािर येि आहे. िरी ह्याच्यािरिी साहेब िमु्ही परि एकिा ह्या विषयािर अभ्यास व्हािा 
ररिसर की आपल्यािा गरज ककिी आहे आणण िी आढािा बिैक महापौर मॅडम जेणेकरून सिस्यांच्या 
समोर आणा. 
मा. महापौर:- 
 नक्की. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मी त्यािा विरोध करि नाही. काय केिेिे आहे कारण पररिहन विभाग हा आपिा नेहमीच 
अडचणीचा विषय रादहिेिा आहे. त्यािा बरीच कारणे आहेि त्या कारणािर मी जाि नाही. मात्र खरी 
पररजस्ििी िोकांच्या समोर आणायिा पादहजे आपल्यामळेू साहेब 5 िषा झािी मिा िाटि े100 बसेस 
आिेल्या आहेि आणण आजपयाि त्यांना मागास्थ  करू शकिो नाही. सरेुश काकाणी साहेबांनी आटापीटा 
करून त्या 100 बसेस आपल्यािा प्राप्ि करून दिल्या होत्या त्याची मदु्दाम मी आििण काढिो. िरी 
साहेब िमु्ही  बाकीची भमुमका पणूा करािी अशी माझी अपेक्षा आहे. मा. महापौर मॅडम निंर माझा 
िराि मांडणार आहे िो पयाि अतनि साििंजीना बोि ूद्या. 
मा. महापौर:- 
 िमु्ही िराि मांडून घ्या. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 अतनिजीना बोि ूद्या निंर िराि मांडिो. 
मा. महापौर :- 
 िसे भरपरू जणांना बोिायचे आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मॅडम चचाा हाऊ द्या चचाा चांगिी गोष्ट आहे. 
मा. महापौर:- 
 स्िायी सममिीमध्ये िमुचे सिस्य होि ेमग त्यांनी चचाा केिीच असेि ना. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 स्िायी सममिीच्या सिस्याचंी जी चचाा आहे ही त्यानंी आिमध्ये झािेिे विषय आणण माचा 
प्राप्त्  झािेिे मळु अिंाजपत्रक ह्याच्यामध्ये फरक आहे त्या विषयािर त्यांना बोिायचे आहे. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य अतनि साििंजी बोिा. 
अतनि साििं:- 
 महापौर मॅडम स्टॅजन्डग कममटीमध्ये ह्यािेळी 3 दििस नाही 4 दििस चचाा झािी 4 
दििसानिंर ि े स्िायी सममिीचे बजेट फायनि करण्याि आिे भरपरू चचाा झािेिी आहे त्यामळेू 
जास्ि मी ह्या विषयािर बोिणार नाही पण मिा असे विचारायचे आहे की महासभेपढेू जे बजटे 
आिेिे आहे ि ेनक्की कोणाच े बजेट आहे ? कारण स्टॅजन्डग कममटीचे ि े बजेट नाही जे स्टॅजन्डग 
कममटीमध्ये आम्ही बनििे त्याच्यामध्ये िोडाफार फरक  आम्ही समजू शकिो. कारण एिढया मोठ्या 
प्रमाणािर फेरबिि केिेिे आहेि आणण िॅट र्इज ि वििाऊट नॉिेज ऑफ स्टॅजन्डग कममटी हे जर असे 
होि असेि िर स्टॅजन्डग कममटी जी चचाा करून अिंाजपत्रक ियार करि े त्या गोष्टीिा काय अिा 
आहे. सिा डडपाटामेंटचे एच ओ डी त्यािेळी येिाि. एच ओ डी बरोबर चचाा होि.े ि ेतिन दििस निंर 
ि ेकाही काम करि नाही. फक्ि बजेटच्या ममटींग अटेंड करिाि. आणण एिढे होऊन सधु्िा ज्यािेळी ि े
स्टॅजन्डग कममटीच बजटे फायनि होि ेआणण महासभेपढेू सािर केिे जाि ेत्याच्या पिूी अशी पध्िि 
होिी की जे स्टॅजन्डग कममटीचे बजेट िचे महासभेपढेू सािर करिो महासभेमध्ये ज्या पक्षाची मेजोरीटी 
आहे त्यांना ज ेकाही फेरबिि करायच ेअसिीि ि ेमहासभेपढेू ि ेकरू शकिाि त्यांना कोणी अडिीणार 



मा. विशषे महासभा दि. ३०/०३/२०२१                             पान क्र.15 

नाही. परंि ूस्टॅजन्डग कममटीने केिेिा फायनि बजटे जे फायनि बजेट आहे िसाच महासभेपढेू यािा 
अशी अपके्षा असि ेपण ह्यािेळी मात्र त्याच्यामध्ये मोिया प्रमाणािर  फेरबिि झािेिा आहे मिा ही 
गोष्ट अयेाग्य िाटि.े 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य आपल्यािा सन्मा. सभापिी साहेब खुिासा िेिीि. 
दिनेश जैन:- 
 पदहिे िर मी जुबेर र्इनामिार साहेबांनी जो प्रश्न मांडिा होिा त्याचा मी खुिासा करिो. जुबेर 
र्इनामिार साहेबांनी असे िाटि ेकी ि ेएकच अभ्यास ूमाणूस आहे बाकी कोणी नगरसेिक अभ्यास होि 
नाही ि ेएकटेच मशक्षक्षि आहेि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 सत्कार करा माझा. 
दिनेश जैन:- 
 िमु्ही असे म्हटिे की मिा बेििटे साहेबांनी जे दििे मी िाचून घेिि मििब मिा कुििे 
नॉिेज नाही. बरोबर िमुचे िसेच म्हणणे आहे ना. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िसे नाही िी िशी पध्िि आहे. 
दिनेश जैन:-  
 िमु्ही िसा आरोप िाििा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िी प्रिा आहे. 
दिनेश जैन:- 
 िमु्ही जो आरोप िाििा िो पदहिा मागे घ्या. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 नाही मी परि कसा घेणार िी प्रिा आहे आपल्याकड.े 
दिनेश जैन:- 
 प्रिा नाही हो त्यांना िमु्हािा सांगगििे की त्यांनी मिा मिहून दििे होि.े 
जुबेर र्इनामिार:- 
 केिा िर िो काही आरोप नाही. 
दिनेश जैन:- 
 िमु्ही त्यांना विचार त्यांनी मिा मिहून दििे होि ेना की मी बनििे होि ेपदहिे सांगा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िमु्ही बनििे िर चांगिी गोष्ट आहे. 
दिनेश जैन:- 
 बर ना िर बरोबर आहे. आणण िसुरी गोष्ट अशी आहे की आम्ही जे िीन दििस स्टॅजन्डगमध्ये 
सिा चचाा ककिी सिा सिस्य होि ेआणण त्या दििशी आम्ही िपुारी 3.00 िाजिा ममटींग िाििी होिी 
त्या ममटींगमध्ये असे िरिे होि ेकी नाही परि आपल्यािा चचाा करायची बाकी रादहिेिी आहे. ब-याच 
विषयािरिी परि चचाा बाकी रादहिी होिी म्हणून आपण परि िी चचा केिी होिी. आणण मग 
त्याच्यामळेू जे आकड े आिा जे िाखििेिे आहे ि े फायनि करून ममच दििेिे आहे. ि े त्यांनी 
छापिेिे आहे त्यांना स्िि:च्या मजजाने कोणी काही छापिेिे नाही. मिा िाखििेि ेआहे निंर त्यांनी ि े
पणूा केिेिे आहे आणण ह्याच्यामध्ये आहे ना आपण एक दििस त्याच्यासािीच आपण चचाा िाढििी 
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होिी की ह्या चचेमध्ये कोणी आिा की नाही आिा मिा मादहि नाही कोण कोण होि ेत्या चचेमध्ये 
पण िी फायनि करून मिा िाखिल्यानिंर िी छापिेिी बकू आहे. धन्यिाि. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. ब-याच सिस्याचंी नािे र्इिे आिी आहेि सिस्यांनी फक्ि 2-2 ममतनटे बोिायचे आहे. 
सन्मा. सिस्य चदं्रकांि ििैीजी आपल्यािा पररिहन बद्दि बोिायचे आहे का? 
मा. उपमहापौर:- 
 मा. महापौर मॅडम आपल्यािा विनिंी आहे की ह्या विषयािर कोणाचे तनिेिन असेि ककंिा 
काही बोिायच े असिे त्यांना सधंी द्यािी नाही िर जुबेर भाईिा ककंिा महाविकास आघाडी ककंिा 
प्रविण भाई त्यांना सांगा आपिा िराि मांडािा. 
मा. महापाैर:- 
 पररिहन िरिी र्इिर सिस्यांना जर बोिायचे असेि त्यांनी हाि िर करािे. सन्मा. जुबेर 
र्इनामिारची िराि मांडायचा असेि िर मांडा.  
जुबेर र्इनामिार:- 
 िराि मांडायचा आहे. आयकु्ि महोिय ख्रिर स्िायी सममिी ज्या दििशी पणूा झािी त्या 
दििशी िराि व्हायिा पादहजे होिा. पण त्यािा परि सभा िहकूब करण्याि आिी. साहेब आपल्याकड े
अिंाजपत्रक जो ियार केिा जािो िो प्रिमि: आयकु्ि त्याचा अिंाज िेिो. विभागीय चौकशी करून 
विभागाच्या सिा हेड एच ओ डी बरोबर चचाा केल्यानिंर आयकु्ि त्याचा अिंाज समोर करिाि. त्याच्या 
निंर स्िायी सममिीमध्ये िो विषय गेल्या निंर स्िायी सममिी अशी चचाा करून त्यािा अिंाज िेि े
आणण सध्या आिा एक नविन प्रिा झािी की त्याच्यानिंर अजून एक विशषे बिैक िाििी जाि े
आणण त्या अिंाजाजा कोणाचे नाि िेि.ू 
मा. उपमहापौर:- 
 महापौर मॅडम पनू्हा जुबेर र्इनामिारजी िेळ घाििि आहेि. 
मा. महापौर:- 
 िमु्ही िराि मांडा िमु्हािा िराि मांडायिा सधंी दििी आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 कूिल्या गटाच ेनाि िेि ूि ेमहत्िाचे आहे. ए गट की बी गट…………. 
मा. उपमहापौर:- 
 िमु्ही गटाच ेनाि द्या गटागट करिो. 
मा. महापौर:- 
 िराि मांडा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका पररिहन सेिेचे सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे 
मळू अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. १२/०३/२०२१ 
रोजीची िहकुब सभा) रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८५, िराि क्र. ७१) जमा ि खचााच्या बाजुि 
अिासकंल्पाि जमेच्या बाजमुध्ये “अ” अिंाजपत्रकामधनू जो हस्िांिरीि करण्याि येणार आहे िो २० 
कोटी ऐिजी १२ कोटी रुपये करण्याि यािा असा मी िराि मांडि आहे. 
गगिा जैन:- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
प्रविण पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम मी कधी पासनू हाि िर केिेिा होिा ह्या िरािाच्या अगोिर मिा 
बोिायचे आहे. माझा माईक अनम्यटू केिेिा होिा. 
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मा. महापौर:- 
 िोन िराि आिे आहेि मििान घ्या. प्रविण पाटीि साहेब बोिा. 
प्रविण पाटीि:- 
 मिा बोिायचे होि ेशिेटी मिा फोन करािा िागिा. 
मा. महापौर:- 
 आपण पररिहन िरिी बोिणार आहाि का ? 
प्रविण पाटीि:- 
 मिा मळू बजेटिर बोिायच ेआहे. 
मा. महापौर:- 
 प्रविण पाटीि साहेब आपल्यािा पररिहन िरिी बोिायचे आहे का?  
प्रविण पाटीि:- 
 मी फोन करि आहे. माझा माईक म्यटू करून िेििा आहे. 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा बोिायिा सधंी दििी आहे िमु्ही बोिा. 
प्रविण पाटीि:- 
 िमु्ही आिा दििी.  
मा. महापौर:- 
 माझ्याकड ेिमुचे नाि आिेच नाही. 
प्रविण पाटीि:- 
 िमु्हािा पदहिाच सांगगििे होि ेपिागधकारी आहेि कमीि कमी त्याचे िरी माईक अनम्यटू 
करून िेिा. ऑनिाईन सभेची हीच िफडी आहेि. 
मा. महापौर:- 
 आपण काय करणार शासनाकडून आपल्यािा परिानगी नाही. 
मा. उपमहापौर:- 
 महापौर मॅडम र्इिून कोणािाही अनम्यटू केिेिे  नाही. कूिल्याही पिागधका-यांना म्यटू केिेिे 
नाही. 
मा. महापौर:- 
 विरोधी पक्षनेि ेिमु्हािा कोणािा म्यटू केिेिे नाही. 
गीिा जैन:-  
 मा. महापौर मॅडम िमु्ही जस्क्रन बघीििी िर आपल्यािा कळणार की त्यांना म्यटू करून 
िेििेिे आहे. 
मा. उपमहापौर:- 
 जैन मॅडम एैसा है की  यहॉ से म्यटू नही ककया गया है िहॉ से म्यटू कर के रख दिया है l 
गीिा जैन:- 
 जप्िज त्रबच में ना बोिे हसमखूजी l 
मा. उपमहापौर:- 
 त्रबच में नही आपको जानकारी िे रहा हूॅ l 
गीिा जैन:- 
 जो पिागधकारी है उनका आपको रखना है यह बाि पहिे ही ममटींग में िय हूई िी l 
मा. महापौर:- 
 राज घरि िमु्ही खुिासा करा िमु्ही काय केिे म्यटू केिे अनम्यटू केिे ि ेत्यांना सांगा. 
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गीिा जैन:- 
 मॅडम ि ेकाय सांगणार. 
मा. महापौर:- 
 ि ेत्यांच्याकड ेआहे माझ्याकड ेकाहीच नाही िमु्ही बघा माझा टेबि िरिी असे काहीच नाही 
की मी म्यटू अनम्यटू करू शकि ेसगळे पेरेामिगं त्यांच्याकड ेआहे. 
गीिा जैन:- 
 मॅडम मी िमुच्यािर आरोप करि नाही. माझा आय टी टीम िर आरोप आहे त्यांनी सिा 
पिागधका-यांना अनम्यटु करून ििायचे आहे जे ि ेिेिि नाही. िमुच्यािर माझा मळुीच आरोप नाही. 
मा. महापौर:- 
 राज घरि िमु्ही र्इिे येिनू सांगा. 
राज घरि:- 
 मा. महापौरच्या परिानगीने बोििो र्इिून पिागधका-यांना अनम्यटूच करून िेिण्याि यािे. 
म्यटू कराण्याि आिेिे नाही. ि े ॲटोमॅटीक त्या सन्मा. सिस्य प्रविण पाटीि साहेब यांचा 
मोबाईिमध्ये िशा पध्ििीची नेटींग आहे की ि ेॲटोमॅटीक तििून म्यटू होिाि आम्ही अनम्यटू केिे 
नाही िमुच्याकडून ि ेम्यटू झािे. 
प्रविण पाटीि:- 
 र्इिून िर मी केिे नाही मग ि ेकसे झािे. 
गीिा जैन:- 
 जे पण 4-5 पिागधकारी आहेि त्यांना अनम्यटू िेिा. 
राज घरि:- 
 साहेब िमुच्याकड े िोन िॉगगन चाि ू होि े ि े एक िॉगगन िमु्हािा आम्ही बिं करायिा 
सांगगििे िोन्ही िॉगगन चाि ूआहेि िोन्ही िमु्हािा अनम्यटू करून िेििेिे. 
प्रविण पाटीि:- 
 15 ममतनटानिंर अनम्यटुच झािो. 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा बोिायिा सधंी दििेिी आहे िमु्ही बोिा पररिहनिरच बोिा कारण िोन िराि आिेिे 
आहेि. 
प्रविण पाटीि:- 
 बजेटिरिीच बोििो मॅडम. 
मा. महापौर:- 
 बजेट िरिी नाही आिा सध्या पररिहनचा विषय चाििेिा आहे. 
प्रविण पाटीि:- 
 मिा मळु बजेटिरिी बोिायचे आहे. 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा निंर सधंी िेि.े मळु बजेटचा जेव्हा विषय येईि त्या िेळेिा पदहिा िमू्हािा सधंी 
दििी जाईि. आिा पररिहनिरिी िोन िराि आिेिे आहेि त्यािरिी आपल्यािा मििानाची प्रकक्रया 
करािी िागेि. 
प्रविण पाटीि:- 
 बजेटिरिी चाि ूहोईि िवे्हा मिा बोिायिा द्या. 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा मी बोिायिा िेि.े 
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मा. उपमहापौर:- 
 प्रविण पाटीि साहेब ज्यािेळी विषय येणार त्यािेळी िमु्हािा महापौर मॅडम सधंी िेणार. 
नगरसगचि:- 
 प्रकरण क्र. 62,65,68 ह्या िरािािर एकत्रत्रि पणे सचुक प्रशांि िळिी अनमुोिक अनिं 
मांजरेकर विरोध सचुक जुबेर र्इनामिार अनमुोिन गीिा जैन. 
मा. महापौर:- 
 सचुक श्री. प्रशांि िळिी ह्यांनी मांडिेल्या िरािाच्या बाजून 48 विरोधाि 25 िटस्ि 1 र्इिकी 
मि पडिेिी आहेि. सचुक प्रशांि िळिी ह्यांनी मांडिेल्या िराि सिाानमूि ेमजंूर करि आहे. 
प्रकरण क्र. ६२ :- 
 पररिहन सेिेचे सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे मळू अिंाजपत्रकास मजंूरी 
ममळणेबाबि. (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. १२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) 
रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८५, िराि क्र. ७१) 
िराि क्र. ४६ :- 
 मा. स्िायी सममिीने मजंुर केिेल्या सन २०२०-२१ च ेसधुाररि ि सन २०२१-२२ चे पररिहन 
विभागाचे अिंाजपत्रकाि सोबि जोडण्याि आिले्या िखेामशषातनहाय िरििुी मध्ये िरुुस्त्या करुन सन 
२०२०-२१ चे सधुारीि ि सन २०२१-२२ चे रक्कम रु. २७.५९ िक्ष र्इिक्या मशिकेच्या अिंाजपत्रकास 
आजची मा. महासभा मजंुरी िेि आहे असा मी िराि मांडि आहे. 

 

िपमशि 2020-21 
(सधुाररि अिंाज) 

2021-22 
(मळु अिंाज) 

पररिहन जमा (हस्िांिरणा सदहि)  5089.75 5355.77 
पररिहन खचा  5075.18 5328.18 

अखेरची मशल्िक  14.57 27.59 
 

सचुक :- श्री. प्रशािं िळिी       अनमुोिन :- श्री. आनिं माजंरेकर 
 

िरािाच्या बाजूने िरािाच्या विरोधाि िटस्ि 
भारिीय जनिा 
पाटीचे ४७ सिस्य 

मशिसेना ि कॉग्रेस िोकशाही आघाडीचे 24 सिस्य ि 
भारिीय जनिा पाटीच्या सिस्या श्रीम. गगिा जैन अस े

एकुण 25 सिस्य 

श्री. अजश्िन कासोिरीया 

 

िराि बहूमिाने मजंूर 
 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचि:- 
 प्रकरण क्र. 63, अजग्नशमन विभागाचे सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे मळू 
अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. १२/०३/२०२१ 
रोजीची िहकुब सभा) रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८६, िराि क्र. ७२) 
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प्रशांि िळिी:- 
 मा. स्िायी सममिीने मजंुर केिेल्या सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे 
अजग्नशमन विभागाच ेअिंाजपत्रकाि सोबि जोडण्याि आिेल्या िेखामशषातनहाय िरििुी मध्ये िरुुस्त्या 
करुन सन २०२०-२१ च े सधुारीि ि सन २०२१-२२ च े रक्कम रु. २९.४४ िक्ष र्इिक्या मशिकेच्या 
अिंाजपत्रकास आजची मा. महासभा मजंुरी िेि आहे असा मी िराि मांडि आहे. 

 

िपमशि 2020-21 
(सधुाररि अिंाज) 

2021-22 
(मळु अिंाज) 

अजग्नशमन जमा (हस्िांिरणा सदहि)  4228.44 4619.44 
अजग्नशमन खचा  3297.00 4590.00 

अखेरची मशल्िक  931.44 29.44 
 

गणेश भोईर:- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
प्रविण पाटीि:- 
 महापौर मॅडम मागचा जो िराि झािा िमु्ही आिा मििान घेििे त्याच्याि अजश्िन 
कासोिरीया यांचे मििान िमु्ही जरा विचाराि घ्या त्यांना विचारून घ्या. त्यांनी मिा फोन केिा. 
मा. महापौर:- 
 आिा मििानाची प्रकक्रया झािेिी आहे. 
प्रविण पाटीि:- 
 िमु्ही कोणा सिस्याचे काय मििान आहे ि ेपणूा ऐकून घेि नाही परस्पर िरििा. 
मा. महापौर:- 
 गटनेत्यांनी सांगायचे असि ेआपिी ही ऑनिाईन ममटींग असल्यामळेू गटनेत्यांनी ि ेसांगायचे 
असि.े 
प्रविण पाटीि:- 
 गटनेत्यांचे िेगळे मििान नाही प्रत्येक सिस्यािा……………….. 
मा. महापौर:- 
 िीक आहे सन्मा. सिस्य अजश्िन कासोिाररया बोिा. 
जअ श्िन कासोिारीया:-  
 मा. महापौर मॅड जो भी िराि हो रहे है उसके अिंर मेरा उपर ध्यान दिया जाये क्योकी भा 
ज प द्िारा जो भी ममटींग मिया गया उसके अिंर मझुे नही बिुाया  उस मिए कुछ विषय का मझुे 
पिा नही है l र्इसके मिए मेरा िोट िटस्ि रहेगा सारे िराि में…. 
मा. महापौर:- 
 दिक है प्रत्येक िरािामध्ये िटस्ि एक मि िेिा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 महापौर मॅडम त्या अजग्नशमन िरािािा विरोध नाही. कारण आयकु्िांना आणण अजग्नशमन 
विभागािा काही विशषे स्िायी सममिीमध्ये काही विशषे अिंर नाही. आयकु्िांचा अिंाजामध्ये 2-1 
कोटीचा फरक आहे. कारण  आयकु्िांची दििेिा अिंाजािा मी सम्मातनि करिो. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य प्रशांि िळिी  यांनी प्रकरण क्र. 63 चा जो िराि मांडिेिा आहे िो िराि 
सिाानमुि ेमजंूर करण्याि येि आहे. 
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प्रकरण क्र. ६३ :- 
 अजग्नशमन विभागाच े सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे मळू अिंाजपत्रकास 
मजंूरी ममळणेबाबि. (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. १२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब 
सभा) रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८६, िराि क्र. ७२) 
िराि क्र. ४७ :- 
 मा. स्िायी सममिीने मजंुर केिेल्या सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे 
अजग्नशमन विभागाच ेअिंाजपत्रकाि सोबि जोडण्याि आिेल्या िेखामशषातनहाय िरििुी मध्ये िरुुस्त्या 
करुन सन २०२०-२१ च े सधुारीि ि सन २०२१-२२ च े रक्कम रु. २९.४४ िक्ष र्इिक्या मशिकेच्या 
अिंाजपत्रकास आजची मा. महासभा मजंुरी िेि आहे असा मी िराि मांडि आहे. 

 

िपमशि 2020-21 
(सधुाररि अिंाज) 

2021-22 
(मळु अिंाज) 

अजग्नशमन जमा (हस्िांिरणा सदहि)  4228.44 4619.44 
अजग्नशमन खचा  3297.00 4590.00 

अखेरची मशल्िक  931.44 29.44 
सुचक :- श्री. प्रशािं िळिी       अनुमोिन :- श्री. गणेश भोईर 

िराि सिाानुमि ेमंजूर 
 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचि:- 
 प्रकरण क्र. ६४, ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचे सन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ चे 
मळू अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (“अ” + “क” + “मदहिा ि बािकल्याण” + “अधं ि अपगं” + 
“JNNURM” + “P” + “िकृ्षप्रागधकरण” + “मशक्षण”) (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. 
१२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८७, िराि क्र. ७३) 
प्रशांि िळिी:- 
 मा. महापौर मॅडम अिंाजपत्रकाचा िराि मांडण्या अगोिर माझी विनिंी राहीि की आपण 
सन्मा. गटनेि ेयांना ि विरोधी पक्षनेि ेयांना बोिण्याची सधंी द्यािी. 
मा. महापौर:- 
 नक्की सन्मा. विरोधी पक्षनेि ेप्रविण पाटीि साहेब आपल्यािा ह्या विषयािरिी बोिायचे होि े
बोिा. 
प्रविण पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम असे असि ेकी पदहिा आयकु्ि साहेब बजेट मजंूर करिाि त्याच्यानिंर 
स्िायी सममिी निंर महासभा अशी ररि असि े गले्या 8-10 िषाापिुी ररि होिी की जशी स्िायी 
सममिीची मॅरेिॉन चािायची िशी महासभाही मॅरेिौन सारखी चािायची त्याच्यानिंर बरेच दििस 
प्रत्येक हेडिर चचाा व्हायची अशी एक ररि होिी आिा असे बघिोय की……………. 
मा. उपमहापौर:- 
 पाटीि साहेब आपल्या बाजिूा कोणीिरी जोडीिा बसिे आहेि त्यांचाही माईक चाि ूआहे र्इि े
र्इको आिाज येि आहे. कृपया आजूबाजूचा माईक बिं करायिा सांगा. 
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प्रविण पाटीि:- 
 मळुाि महासभेचे बजटे हे मॅरेिॉन असायिा पादहजे अशी आमची मागणी होिी पण ही एका 
दििसामध्ये िमु्ही आटोपनू घेिाि. िमुच्या परीने िमु्ही काय िाढ करायची िी करिाि त्याच्यानिंर 
अनेक  सिस्य र्इि ेज्येष्ि सिस्य आहेि त्यांना ह्याच्या बद्दि चांगिा अभ्यास असिो ह्या शहराच्या 
विकासासािी त्याच ेएक एक हेडिर मदु्दे असिाि. पण ि ेिमु्ही बोिनू िेि नाही. िमुच्या दहशोबाने 
िमु्ही बनिनू घेिाि. त्याच्यािर माझा पदहिा आक्षेप होिा. आणण आहे. िसूरी गोष्ट अशी की जर 
महासभेने आयकु्िांनी दििेिे अिंाज त्याच्यानिंर स्िायी सममिीने दििेिा बजटे त्याच्यानिंर िमुचे 
आिा ह्या बजेट स्िायी सममिीने दििेिा बजटे कूििेच मिा काहीच बोिायच ेनाही. परंि ूजसेच्या 
िसे िमुचे स्िायी सममिीच ेबजेट आहे. मळुाि हा प्रश्न मिा विचारायचा आहे ह्याच्याि काही चेंजेस 
आहेि का ? िर आम्ही त्याच्यापढेू बोि ूचेंजेस असिीि िर बोििो स्िायी सममिीने केिेिा बजेट 
जशाच्या िसा असेि िर आम्हािा बोिायचे नाही. त्याच्यामध्ये चेंजेस आहे ना? 
मा. महापौर:- 
 स्िायी सममिी सभापिी िमु्ही सांगा. 
दिनेश जैन:- 
 प्रविण पाटीि साहेब मी आिा हेच सागंगििेिे आहे की आमची सभा 3.00 िाजिा िहकूब 
झािी होिी त्याच विषयािर काही पेडींग विषय रादहिे होि ेि े निंर मिा िाखिनूच हे बजेट फायनि 
केिेिे आहे माझी मजंूरी घेऊनच हे बजेट फायनि केिेिे आहे. मी ऑिरेडी एकिा सांगगििेिे. 
प्रविण पाटीि:- 
 सभापिी साहेब िमु्ही ज े केिेिे स्िायी सममिीच ेबजेट त्याच्याि काही चेंजेस आहेि का ? 
नाही िर मग िमु्ही िराि मांडा िरािाि जे चेंजेस असेि त्यािर आम्हािा बोिायचे आहे. 
मा. महापौर:- 
 मिा असे िाटिे की स्िायी सममिीचे सभापिी ह्यांनी िोनिा खूिासा र्इिे केिेिा आहे आणण 
आपिी मादहिी दिििेी आहे की त्यांना विचारूनच बजटे सािर केिेिे आहे आिा पढेू िमु्ही बोिा. 
प्रविण पाटीि:- 
 िमु्ही आिा मिा सांगा सिासाधारण मािमत्िा………………….. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 प्रविणजी त्यांना बजेट सािर करू द्या. त्यांना त्यांचा िराि करू द्या त्यानिंर आपण चचाा 
करू. 
प्रविण पाटीि:- 
 मी त्यांना िचे सांगि आहे पदहिा िमुचा बजेट सािर करा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िमु्ही िमुचा बजटे सािर करा आम्हािा काय िराि करायचा आहे िो आम्ही करू. सरुूिािीिा 
जी आपिी प्रिा त्याप्रमाणे आपण केिे पादहजे. 
मा. महापौर:- 
 त्यांना बोिायचे होि ेम्हणून मी त्यांना सधंी दििी. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आपिा िरल्याप्रमाणे “ज” चा प्रस्िाि घ्यायचा आहे. 
मा. उपमहापौर:- 
 जुबेर भाई क्या आिाज िबा रहे हो प्रविण पाटीि साहेबकी उन्होने सबसे पहिे कहॉ िा की 
मझुे बोिने की सधंी दिजीए l महापौर महोिय स ेउन्होने िरखास्ि कक िी उनके कहने पर महापौर 
मॅडमने उनको परममशन दि l  जुबेर भाई आप उनकी आिाज िबा रहे हो l 
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दिनेश जैन:- 
 जुबेर भाई आप सभापिी की आिाज िबा रहे हो विरोधी पक्ष की आिाज िबा रहे हो एैसा 
आप क्यो कर रहे हो l 
जुबेर र्इनामिार:- 
 हम विरोधी पक्षनेिा की आिाज नही िबा रहे है l और एैसा है की जब हमारी चचाा हो गई 
िी की आप एक बार िराि करेंगे िो होने के बाि प्रविण पाटीिजी को बोिनेको दिया जाए l 
मा. महापौर:- 
 ि े बोिि असिाना िमु्ही त्यांना डडस्टाब करि आहेि त्यांना बोि ू द्या त्यांनी माझ्याकड े
परिानगी मागीििी होिी त्यांना मळु बजटेिरिी बोिायचे आहे त्यांना बोि ूद्या विरोधी पक्षनेि ेिमु्ही 
बोिा दिनेश निािड ेजी बोिा. 
दिनेश निािड:े- 
 मा. महापौर मॅडम िमु्ही ज्या िेळेिा आमचा हाि िरिी येिो आणण िो विषय सपंल्यानिंर 
आम्हािा अनम्यटू करिा आिा आपिा अगोिर विषय झािा की सगळयांना अनम्यटू िेिा आिा 
आम्हािा ज्यािेळेिा बोिायचे असि ेिो विषय त्यािेळी तनघनू गेिेिा असिो त्या िोटींगच्या िेळेिा 
आम्हािाही काही बोिायच ेहोि ेआम्ही म्यटू होिो. आिा महापौर मॅडम मी आपल्यािा एक सांगिो 
आज आपण 2020-21,2021-22 चे अिंाजपत्रक आपण आज सािर करिा. मािा सांगा मॅडम आपण 
हा जो बजेट समोर आणिेिा आहे त्या प्रत्येक विषयािरिी िमु्ही चचाा करायिा घेणार आहाि की एक 
बरोबर घेणार आहाि? 
मा. महापौर:- 
 प्रिम पररिहन विषयािर चचाा झािी निंर अजग्नशमनिरिी चचाा झािी आणण आिा मळु 
बजेटिर  जी आपण चचाा करिो. 
दिनेश निािड:े- 
 मा. महापौर मॅडम माझा मदु्दा आहे की आपण विभाग व्हाईज जसे नगर विकास आरोग्य 
डडपाटामेंट, बांधकाम डडपाटामेंट असे घेणार की आपण एक बरोबर जनरि चचाा करणार आहोि. 
मा. महापौर:- 
 नाही. िमु्हािा जे बोिायचे आहे त्याच्यामध्ये िमु्ही आिा मांडू शकिो. स्िायी सममिीमध्ये 
सविस्िर चचाा झािेिी आहे. प्रत्येक पक्षाचे स्िायी सममिीमध्ये सिस्य होि ेत्यांनी आपआपिी मि े
त्यादिकाणी मांडिेिी आहेि त्यामळेु आिा िमु्हािा सपंणूा मळु बजेटिरिी काय बोिायचे असेि िर 
िमु्ही बोि ूशकिा. 
दिनेश निािड:े- 
 मा. महापौर मॅड एक विषय आहे, आपण गेल्या िेळी जे बजेट होि ेत्याच्यािरिी आपण ज्या 
पध्ििीने बजेट सािर केििेे. त्या पध्ििीने प्रत्येक डडपाटामेंटने त्या त्या पध्ििीने आपल्यािा बजटे 
िाढिनू दििा का ? आज नगररचना विभाग हे आपिे महत्िाचे विभाग आहे ििेून आपल्या 
महानगरपामिकेिा उत्पन्नाचे खरा स्त्रोि आहे. त्या दिकाणी आपल्यािा त्या पध्ििीने त्यांच्या कडून 
सहकाया ममळि ेका ? नगररचना कडून आपण बजेट सािर केल्यानिंर 240 करेडचे आस्िापनाकडून 
बजेट िाढिनू आिेिे आहे. त्याबाबिीि आम्हा नगरसेिकांना त्यांच्याबद्दि कसिीच कल्पना नाही की 
कूिून िाढ झािी आम्ही काय समजायचे. 
मा. महापौर:- 
 बरोबर आहे. 
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दिनेश निािड:े- 
 नगररचनेकडून आम्हािा जे बजेट सािर केिेिे आहे ि े त्यांच्याकडून पिुािा होणार ना ? 
विचारून घ्या बांधकाम विभागाचे जे बजटे आपण िेििेिे आहे त्या बांधकाम विभागामध्ये अजून 
त्याच्यामध्ये बजेट िाढिािा िागेि. कारण मनपामध्ये आपिा िो एररया िाढीि चाििा आहे. नविन 
ज्या ज्या विभागामध्ये आपिे बांधकामे चाि ूआहेि त्यादिकाणी कामे व्यिजस्ििपणे होि नाहीि पी 
डब्ि ू डी मध्ये आपल्यािा अजून िाढ करून दििी िर अजूनही चांगिे होईि असे माझ े प्रस्िाि 
आपल्यािा मी सचुीि करिो. मिा नगरविकासकडून मादहिी ममळािी नाही. 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा सिााना एकत्र प्रशासन उत्िर िेईि. 
दिनेश निािड:े- 
 मा. महापौर मॅडम आम्हािा पनु्हा म्यटू करू नका. 
मा. महापौर:- 
 नाही. 
प्रविण पाटीि:- 
 महापौर मॅडम मिा बोिायचे आहे. िमु्ही िराि केिा त्याच्यािर आम्हािा बोिायचे आहे. नबंर 
बोि ूनका िराि केिा आहे िमु्ही बोि ूनका म्हणून. 
मा. महापौर:- 
 अजून िराि केिेिा नाही. िमु्हािा बोिायिा सधंी िेि ेिर जुबेर र्इनामिारजी बोििाि िमु्ही 
निंर बोिणार. 
प्रविण पाटीि:- 
 असे नाही. िमु्ही काय बिि किे ि ेिर समजिे ना आम्हािा. 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा बोिायचे आहे का ? 
प्रविण पाटीि:- 
 िमु्ही काय चेंजेस केिे आहेि ि ेबोिि नाही मग आम्ही काय बोि.ू 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा बोिायिा दििे होि ेिमु्ही मध्येच गायब झािे होि.े 
प्रविण पाटीि:- 
 िमु्हीच तििून काहीिरी करिाि. 
मा. महापौर:- 
 माझ्याकड ेिर काहीच नाही. 
प्रविण पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम आम्हािा िमु्ही काय चेंजेस केिे ि े सांगि नसणार िर आम्ही कसे 
बोिणार ? 
मा. महापरै:- 
 िमु्हािा बोिायचे असेि िर बोिनू घ्या. 
प्रविण पाटीि:- 
 पदहिा िमु्ही चेंजेस िर करा. िमु्ही काय करिा काय चेंज करू ? 
मा. महापौर:- 
 काय चेंज करू ? 
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प्रविण पाटीि:- 
 आम्हािा िर कळू द्या . 
मा. महापौर:- 
 सन्मा.सिस्य धिृककशोर पाटीिसाहेब बोिा. 
धिृककशोर पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम आपणास विनिंी आहे की आपण मिा मगळयाि शिेटी बोिायिा सधंी 
द्यािी. 
मा. महापाैर:- 
 दिक आहे सन्मा. सिस्या ररटा शहा मॅडम बोिा. 
ररटा शहा:- 
 मॅडम पररिहनचा जो िराि झािा त्याच्यामध्ये जुबेर र्इनामिारांनी जो िराि मांडिा आणण 
त्याचे अनमुोिन गगिा जैन मॅडमनी दििे िवे्हा ि ेअपक्ष म्हणून असे बोििे ि ेनमिू करून घ्यािे. 
मा. महापौर:- 
 दिक आहे. 
ररटा शहा:- 
 ि ेअसे बोििे समिान िेि ेअपक्ष म्हणून. 
मा. महापौर:- 
 दिक आहे सन्मा. सिस्या प्रभाि िाई पाटीि बोिा. 
प्रभाि पाटीि:- 
 आपल्या िराि झाल्यानिंर मिा बोिायचे आहे ह्याची िखि घ्या. 
मा. उपमहापौर:- 
 दिक आहे. 
दिनेश निािड:े- 
 तिच आमची मागणी आहे. 
धिृककशोर पाटीि:- 
 मा. स्िायी सममिीने मजंुर केिेल्या सन 2020-21 चे सधुारीि ि सन 2021-22 चे 
अिंाजपत्रक मा. स्िायी सममिीने मजंुरीस मशफारस केिेिी आहे. मनपाच्या या अिंाजपत्रकाि खािीि 
बाबीस मान्यिा िेि आहे. 
 ममरा भाईंिर शहरािीि नागररकांना मबुिक पाणी ममळाि ेयाकररिा सयुाा धरणािीि पाणी परुििा 

योजना अिगिं शहराि वििरण व्यिस्िा ि पाण्याच्या टाक्या बांधणे ि र्इिर कामाकररिा 
महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयम 109 अन्िये (मनपा दहस्सा) कजा घेणे िसेच 320 कोटी 
शासनाकडून अनिुान घेणे. 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका हद्दीिीि शौचािये पे अॅण्ड यजु िर चािविणेस िेणे.  
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका हद्दीिीि शौचािये 15 िषा मिुिीकरीिा BOT ित्िािर बांधण्यास 

खाजगी ससं्िांना परिानगी िेणे.  
 ममरारोड येिीि शिागहृ भाईंिर (प.) टेंभा येिे स्ििािंरीि करणे.  
 उियान ि िकृ्षप्रागधकरण विभागामाफा ि उियाने, मिैान े ि र्इिर मािमत्िा प्रति चौ. मीटर 

िरानसूार िेखभाि ि िरुुस्िी करणे कामी पारीि झािेिा मा. महासभा दि.07/06/2019 िराि 
क्र.25 रद्द करुन त्याऐिजी पिुीप्रमाणे मजुर परुििा, फुि झाड,े गिि िािणे ि र्इिर साहीत्य 
सामगु्री, िरुुस्िी काम,े सरुक्षा रक्षक, विियिु काम ेही विभागातनहाय तनवििा मागिनू उद्यानाची 
तनगा ि िेखभाि काम ेकरण्यास मजंुरी िेि आहे. 
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 मिुभिू सोई सवुिधा या विकास योजने अिंगाि शासनामाफा ि सन 2018-19 पयिं मजंूर विकास 
काम ेमहानगरपामिका तनधीिनू करणे. 

 पािसाळ्यापिूी नािेसफाई/खोिकाम करणे कामाच्या खचाास रु.3 कोटींची आगिाक ि प्रशासकीय 
मान्यिसे िसेच तनवििा मागविणेस मजंुरी िेि आहे. 

 पािसाळ्यापिूी मेकॅतनकि पध्ििीने पाईप कल्िटा साफसफाई करणेकामी येणाऱ्या रु.50 िक्ष 
र्इिक्या खचाास आगिाक ि प्रशासकीय मान्यिा िेिनू तनवििा मागविणेस  मजंुरी िेि आहे. 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका शाळांच्या विद्याथयांना गणिेश, पी.टी. यतुनफॉमा, िह्या, बॅच, टाय 
र्इ. सादहत्य डी.बी.टी. या योजनेद्वारे मिळणाऱ्या लाभाचे हस्ाां्रण सन 2021-22 या वर्ाा् रोख 
सवरुपा् थेट ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्या् जिा (DBT) करणेस ही आगिाक ि प्रशासकीय मजंुरी 
िेि आहे. 

 िदै्यकीय विभागाकरीिा आिश्यक औषधे िॅब मटेरीयि, सजजाकि मटेरीयि र्इ. सादहत्य खरेिी 
करणेकरीिा अिंाजपत्रकाि उपिब्ध िरििुीनसुार येणाऱ्या खचाास आगिाक ि प्रशासकीय मान्यिा 
िेिनू तनवििा मागविणेस मजंुरी िेि आहे. 

 महापामिका क्षेत्राि बायोममगिनायझेशन प्िांट उभारणेकरीिा आरक्षण क्र.140 (10 टन), आरक्षण 
क्र.122ड (20 टन ि 10 टन), आरक्षण क्र.271,272,273 (10 टन), आरक्षण क्र.368 (20 टन), 
आरक्षण क्र.353 (20 टन), आरक्षण क्र.353/A (10 टन), नागरी सवुिधा क्षेत्र मौज े ममरा 
मस.स.क्र.1442 ि े1446 ि मस.स.क्र.1723 ि े1726 ि र्इिर या जागेि (10 टन) याप्रमाणे 07 
सधुारीि जागेि प्रकल्प उभारणेच्या कामास मजंुरी िेि आहे.  

कोविड-19 या आजाराच्या प्रािभुाािामळेु महानगरपामिकेच्या उत्पन्न ि खचााि िाढ ि घट 
येणार आहे, त्यामळेु सन 2021-22 च्या अिंाजपत्रकाि सोबि जोडण्याि आिले्या िेखामशषातनहाय 
बाबी विचाराि घेिनू त्या त्या िेखामशषाािगंाि उत्पन्नाच्या ि खचााच्या आकड्यांमध्ये िरुुस्िी करुन 
घेण्यास सन 2020-21 चे सधुारीि ि सन 2021-22 च े रक्कम रु.21.35 िक्ष र्इिक्या मशल्िकेच े
मळु अिंाजपत्रक महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयम किम (100) अन्िये िसेच सोबि जोडिेल्या 
बांधकाम ि पाणी परुििा विभागािीि विकास कामांच्या यािीस ही मा. महासभा आगिाक ि प्रशासकीय 
मान्यिा िेि आहे असा मी िराि मांडि आहे. 

 िपमशि 2020-21 
(सधुाररि अिंाज) 

2021-22 
(मळु अिंाज) 

एकुण जमा 126586.50 211286.35 
एकुण खचा 126139.00 211265.00 

अखेरची मशल्िक 447.50 21.35 
प्रशांि िळिी:- 
 माझे अनमुोिन आहे. सिा कामांना माझे अनमुोिन आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 सगचि साहेब परि िाचिीि िराि कायम करायचा.  

मा. उपमहापौर:- 
 यािी येणार आहे िाचायची गरज आहे का? 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िाचािी िागेि आम्हािा धिृककशोरजी काय बोििे  समजिे नाही . 
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धिृककशोर पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम सन्मा. जुबरजी विसरिे ज्या िेळी ि ेकॉगे्रस मध्ये होि ेमी राष्रिािीमध्ये 
होिो त्यािेळी अशाच प्रकारचे…………….. 
मा. महापौर:- 
 मिा असे िाटि े सन्मा. धिृककशोर पाटीि साहेबांनी िराि मांडिेिा आहे. प्रभाि िाई 
नगरसेिक ह्यांनी िराि झाल्यानिंर बोिायची सधंी मागगििी होिी त्यांना बोिायिा िेि.े 
प्रभाि पाटीि:- 
 मॅडम िराि खूप  चांगिा आहे बजेट खूप चांगिा आहे मिा असे िाटि े पदहल्यांिा 
आपल्याकड ेमशिकी बजेट आहे. िोडसे मशल्िक रादहिेिे आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 पण िाखििी नाही. िी िाखिायची असि.े 
प्रभाि पाटीि:- 
 कशी पण आहे पण्  आहे ना, दिसि ेना, चांगिे आहे पण ह्या बजटेमध्ये ह्या मशिकीमध्ये 
अजून कर असािी असा माझा उद्देश आहे आणण म्हणून प्रशासनाचे प्रमखू कममशनर आणण शासनाच े
प्रमखू महापौर ह्यांनी काही सचुना म्हणा ककंिा माझी विनिंी म्हणा करािीशी िाटि े काही 
उपाययोजना आपण केल्या िर आपण तनजश्चिपणे ही मशिकीची रक्कम िाढू शकि ेमाझी विनिंी 
आहे आपण जर ऐकि असाि िर आपण उत्पन्नाचे जे स्त्रोि आहे ि े िाढविण्याचा आपण 
तनजश्चिपणे प्रयत्न ह्या बजेटनिंर करायिा हिा. मिा असे िाटि ेआयकु्ि बसिे असि ेिर बर झाि 
असि. 
मा. आयकु्ि:- 
 मा.महापौराच्या परिानगीने बोििो. मा. मखु्यमतं्री आणण मा. मखु्य सगचि साहेबांची जव्ह.सी. 
बिैक िागिेिी आहे कोरोनाच्या अनषुगंाने िात्काळ बिैक िागिेिी आहे त्यामळेू मिा बिैकीिा जाणे 
कंम्पिसरी आहे. िर प्रशासनाच्या ििीने अतिररक्ि आयकु्ि िाघमारे साहेब र्इिे बजेटची ममटींग अटेंड 
करिीि. 
प्रभाि पाटीि:- 
 काय होि ेकी आपल्याकड ेआपण त्या छोटया छोटया गोष्टी आहेि पण िेंबे िेंबे िळे झािे 
आपण िेंब िेंब करून सधु्िा िळ साचि ूशकिो. पाणी परुििा विभाग आपण बघीििा िर आपिी 
पाणीपट्टी जी आहे िी व्यिजस्िि िसिूी होि नाही त्याच्यामळेु िसिुी पढेू नेने गरजेच ेआहे पाणी 
कनेक्शनच्या खूप फाईि आपल्याकड ेपडून असिाि त्या का पडून असिाि त्याचा कोणी विचारणा 
केिी तनपटारा केिा िर आपल्याकड े उत्पन्न िाढू शकि.े भराभर कनेक्शनची मागणी होि ू शकि े
आणण आपल्याकड ेपशैाचा स्त्रोि िाढू शकिो पाणी ममटरचे ज ेररडींग आहे. जे मिा असे िाटि ेमाझ े
स्िि:चे घर आहे त्याच्यामळेू  मी छािीिोक सांग ू शकि ेही ममटर ररडडगं माझ्या बगंल्यापयाि कधीच 
येि नाही. आणण हे जर काम प्रामाणणकपणे झािे िर तनजश्चिपणे आपल्यािा एक िराविक ररडडगं 
ममळेि आणण त्यानसुार आपल्यािा त्रबि आकारणी होऊ शकि.े आपण त्रबज प्रकल्पांना अनेक दिकाणी 
िाईन टाकायिा मजं-ुया िेिो िी मजंूरी ककिीिा दििी त्याचे ककिी पसेै येणे आहे त्याचे ककिी पसेै  
येणे आहे त्याच ेआपल्याकड ेककिी उत्पन्न येणार आहे ह्याच्यािर आपण कधीही विचार करि नाही. 
खरिर रोज विजचेी िाईन आणण काम चाि ूअसिाि. शहरामध्ये गॅसपाईप िाईनची कामे चाि ूआहेि 
त्याच्यािनू येणार उत्पन्नािर आपण िक्ष दििे पादहजे. त्याच्यानिंर परिाना विभाग िर असा आहे 
की त्या विभागाकड ेआपण ििुाक्षच केिेिे आहे. आपल्या शहरामध्ये ककिी आस्िपना आहेि िकुाने 
आहेि त्याचे ककिी ररन्यएूशन करायचे आहे त्याची ककिी परिानग्या िेणार आहेि. आपल्याकड ेककिी 
हॉस्पीटि आहे ककिीना आपण परिानग्या दिल्या आहेि ककिी त्रबना परिानगीचे हॉस्पीटि चाि ूआहेि 
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त्याची तनररक्षण फी आहे ही आपण िसिू करिो की नाही ककिी फी रादहिेिी आहे. जे स्टॉि आहेि 
त्याचे निुनीकरण करिाना आपल्यािा पसेै येणे असि.े  नविन स्टॉििा परिानग्या िेिाना आपल्यािा 
पसैे येणे असि.े त्यांना परिानग्या िेिाना परिाने िेिाना आपल्यािा पसैे येणे असि.े आपण ह्या 
सगळ्या परिाने आणण परिानग्या करिो त्याचे ककिी र्इन्कम आहे. रस्िो रस्िी ह्या शहराि गॅरेजेस 
आहेि ह्या गॅरेजेसच्या पशैािरच आपिे शहर चाि ूशकि ेपण आपण त्या गॅरेजसेकड ेजराही िक्ष िेि 
नाही. माकेटची फी फक्ि आपिा िेकेिार िसिू करिो ििेढेच आहे. त्याच्या पिीकड े 3-3,4-4 
नगरसेिक पोसिे जािीि एिढया िसलू्या आपल्याकड े होि असिाि. त्या महानगरपामिका िाब्याि 
का घेि नाही. हा माझा महत्िाचा मदु्दा आहे. मोकाट जनािरे , गरेु, िबेिे ह्यांना आपण काय चाजा 
िाि ूशकि नाही. शहरािीि एक घाणही नष्ट होईि आणण त्याच्याकडून आपल्यािा उत्पन्न सधु्िा 
ममळू शकि े गचकन मटणाची िकूान शहराि ककिी आहेि ? त्यांना आपण ककिी आकारणी करिो 
िसिूी होि ेका? ह्याचा आपण कधीही विचार करि नाही त्याच्या निंर  अनगधकृि पाकका ग कूिेही 
पाकका ग होि रस्त्याि चािायिा जागा नाही. शहरामध्ये आपण पाकका गिा का फाईन िािि नाही ? 
त्याच्यांकडून का पाििी िसिू करि नाही ? माबािचे कारखाने गॅरेजेस सारख े ह्या शहराि झािे. 
बघािे तििे माबािचे कारखाने आहेि त्याचा नागररकंना त्रास होिो. िरी माबािचे कारखाने त्यांच्याकडून 
आपण उत्पन्न  काय घेिो? कशा त्यांना परिानग्या िेिो ? अशाच कोणी आपोआप घर उभरा असचे 
आहे का ह्या शहरामध्ये ? रं्इडस्रीजमध्ये राजरोजपणे गाळे िर चढििे जािाि, बांधिे जािा, त्याचे 
ह्प्ि ेकोणाकढे जािाि? ह्या र्इडसं्रीमध्ये गूडं, मिािी असिाि त्यांच्याकडून परिानग्या जािाि आणण 
पामिका मात्र उि   पन्न शनु्य आहे. नगररचना मधून ककिी बांधकाम परिानग्या दिल्या जािाि? ककिी 
आपल्यािा पसैा येिो याच ेआपल्यािा कधीही काहीही मादहिी ममळि नाही. मोकळ्या जागेचा कर हा 
फक्ि आपल्या पेपरािर आहे िो कधीही आपल्यािा दिसि नाही की िो ककिी िसिू झािा आणण िो 
िसिू करण्याचा  अगधकार ज्याच्यािर आहे त्यांना त्याची कधीही मादहिी दििी जाि नाही. आणण 
शहरामध्ये अशा शकेडो र्इमारिी आहेि ज्यािर आकारणीच्या प्रतिक्षेि आहेि पण आपिे कर विभागणी 
अगधकारी तििपयाि पोहच ूशकि नाही आणण ि ेसधु्िा उत्पन्न आपिे बडूीि जाि.े माझे प्रशासनािा 
आणण शासनाचे प्रमखू म्हणून आपल्यिा विनिंी आहे की ह्या सगळयांचा उहापोह आजच्या बजटेनिंर 
व्हायिा पादहजे आणण उत्पन्नामध्ये िाढ होणे अपेक्षक्षि आहे हे मी धरून चािि ेनाही िर पढुल्या िषी 
हा प्रश्न मी िमु्हािा पनू्हा विचारणार आहे. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य प्रभाि िाई पाटीि ह्यांनी शहराच्या विकासासािी ि उत्पन्नाचा स्त्रोि 
िाढविण्यासािी ज्या ज्या सचुना केल्या आहेि त्याची प्रशासनाने नक्कीच िखि घ्यािी. सन्मा. 
नगरसेिक चंद्रकांि ििैी साहेब बोिा. 
चंद्रकांि ििैी:- 
 महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयम किम 95 नसुार आजच्या बजटेिरिी ही चचाा 
आयोजजि केिेिी आहे आणण आजच्या बजेट मधि ेकाही िळक बाबी आहेि त्या आपण पादहल्या िर 
सन्मा. आयकु्िांना आपल्यािा पॅ्रक्टीकिी 1265 कोटी आणण 86 िाख 50 हजार रूपयाचे हे िळक 
उत्पन्नाचा बाबी िाखिल्या होत्या. परंि ूआपण उत्पन्न िाढीचा मागा िाखििाना आणखीन 500 करोड 
रू. कसे काय िाढििे हा मोिा प्रश्न आहे.  20 ऑगस्ट 2017 िा तनिडणकू झाल्या त्या निंर बजेट 
होि आिा. आिा आपण पढुची तनिढ येऊन समोर घाििेिी आहे आणण हा अिंाजपत्रकामध्ये आपण 
500 कोटीची िाढ होिाना मिा असे स्पष्ट दिसि े ही िमु्ही िळक बाबी पादहल्यािर िरिाढ 
करण्यामध्ये आपिा कि दिसिा. मग हे बजेट आपण करणार आणण मग िरिाढ करणार सामान्य 
जनििेरिी कर िािणार अत्यिं चूकीचे होईि मॅडम ह्या महापामिकेचे नगरसेिक हे विश्िस्ि आहेि 
येणा-या तनिडणूका समोर आहेि आणण अशा िेळेिा काही िरी अपेक्षीि चांगल्या गोष्टी व्हायिा 
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पादहजे आिा आपण मळू उत्पन्न पकडिेिे आहे. त्याच्याि घरपट्टी ही करिसिूी करिाना आिा आपण 
नव्याने व्याज िरामध्ये सििि िेण्याची भमुमका घेििी आहे. िर त्यािनू ि ेखचा िजा केिे आहेि का 
? त्याची खािरजमा करून घ्या. आिरणीय प्रभाि िाई ह्या शहरािल्या सिााि अनभुिी नगरसेविका 
आहेि त्यांनी जो मदु्दा सांगगििा त्या मदु्दयाचे पणूा समिान करिो रं्इडस्रीज मध्ये अक्षरश  : िोन नबंरच े
पसैे कमिणारे िोकच कफरिािा पणत्यांना मिगि पररमशन िेऊ शकि नाही. िोकांना िाख्  रू. आणण 
िोन िाख रू. िेण्यापेक्षा महानगरपामिकेने त्यांच्याकडून 25-30 हजार रूपये घ्यािे आणण त्यांना 
परिानगी द्यािी. त्यांना घािनू दििेल्या अटीशिी  नसूारच काम करून द्यािे त्या परिाण्याची प्रि 
त्यांनी बाहेर िािािी कोणािाही हप्ि ेिेि ूनये हप्ि ेिेण्यासािी आपण ही सोय केिी आहे का ? ह्या 
शहरामध्ये 19 गांि आहेि त्या 19 गािाच्या गाििणांचा घराचा प्रश्न आिा घर बांधायिा घेििी की 
ह्या शहरािीि आर टी आय आणण काही पत्रकार त्यादिकाणी जािनू िोकांना हैराण करिाि मग 
त्यांना आपण परममशन का िेि ू न ये हे उत्पन्नाचे स्त्रोि होि ू शकि े ह्या उत्पन्नांचा स्त्रोिाचा 
अभ्यास केिा पादहज ेआजच्या बजेटमध्ये अनेक गोष्टीमध्ये आपल्यािा दिसिे की आपण खचा करिो. 
महानगरपामिकेमध्ये कोणाच्या जजिािा एिढा मोिा धोका आहे की त्यांना एिढी मसक्यरुरटी िागि.े 
एिढी. मसक्यरूरटी आपण ककिी िषाापासनू त्या मसक्यरूरटीच्या नािाने अनेक िोकांनी िक्रारी केल्या 
आणण ह्या िक्रारी करिाना मसक्यरूरटी मात्र कधीच कमी झािी नाही. मसक्यरूरटी असि ेमात्र काय 
करिाि मादहिी नाही आपल्यािा नगरसेिकांना नागररकांना फक्ि एक िेळच ेमसक्यरूरटी दिसि ेपरंि ू
ब-याच दिकाणी ह्य िीन पाळयामध्ये मसक्यरूरटी चािि.ेमग त्श्सखं्स पािी आपण ककिी पसैा खचा 
करिो. मग हा पसैा महानगरपामिकेच्या विकास कामांना िापरिा येणार नाही का ? आज सगळया 
गोष्टी आपण आऊटसोमसागने करिो. माझा िाम विश्िास आहे मि आहे की आपण आस्िापनेिरचा 
खचा 55% च्या िर करिो. त्याि आपल्यािा पाणी सोडणारे व्हॉिमॅन हे आपिे आऊटसोमसागने आहेि 
मसक्यरूरटी अख्खी आऊटसोमसागने आहे. कचरािेचक आऊटसोमसागने आहेि आपण िी स्पे्रईग करिो 
ॲन्टी मस्क्यटूो स्पे्रईग ह्याचे िका र िेखीि आऊटसोमसागने काम करिाि. फायरत्रब्रगडमध्ये 
आउटसोमसागने काम करिाि. म्हणज े1490 कमाचारी स्िायी कमाचारी असिे िरी माझा िाम विश्िास 
आहे आणणमि आहे की चार हजार अगधक िोक आऊटसोमसागने काम करिाि. मग महानगरपामिकेचा 
खचा ककिी झािा ? मग विकास कामांसािी आपण काय खचा करणार ? आज आपण िाखििे िोन 
हजार कोटी कूिून आणणार ? मग आज ही कफगर काढून टाकणार आपिे काम झािे की मग 
नागररकािरिी कराचंा बोझा िािणार. ह्या शहराि राहणा-या नागररकांच्या तिजोरीिर डल्िा मारण्याचा 
कोणी प्रयत्न करू नये. आपण कसिे करिाढ करणार आहोि. आयकु्िांने ह्याचा अिंाज दििा आहे. 
घरपट्टीिा आज प्रतिपिूीची िाहने आहेि. हा ड्रायव्हरांचा िेका आहे. अस्िायी आस्िापना सािी िाहन 
चािक खचा हा बघा ककिी मोिा आहे. पेज क्र. 25 िरिी िर ह्या अशा पध्ििीने िमु्ही जर िोकांच्या 
मािी हे कजा मारणार असाि िर हे चािणार नाही. अनेक गोष्टीमध्ये पल्स पोमिओच्या 
कायाक्रमासािी आपण 50 िाखाचा तनधी िेििेिा आहे. आकस्मीक खचा िेििेिा आहे. श्िान िंश, सपा 
िंश, काविळ िस परूििा िमु्हािा सांगिो गेल्या िषी फार मोिा िटुिडा होिा ह्या श्िान िंशच्या 
िसीचा आणण आपल्याकड ेिी िस उपिब्ध नव्हिी. त्याच्यामध्ये आपण आिाच बजटे प्रोजव्हजनिा 
जास्ि रक्कम िेििी पादहजे. ह्या शहरामध्ये एक िर आपण कूत्र ेपकडि नाहीि. कूत्र्यािर कारिाई 
करायिा गेल्यानिंर डॉगहेटस जसे आहेि िसेच डॉि िव्हर िेखीि आहेि ि े डॉग िव्हर प्रसगंी 
पोमिस स्टेशनिा जािनू गनू्हे िाखि करिाि. आणण मग ह्या बािकांना ककंिा व्यककिना कूत्र्यानी 
चािा घेििा असेि जखमी केिे असेज िर मग त्यांनी िस शोधायिा काय प्रायव्हेट ििाखाण्याि 
जायचे का ? िर ह्याच्यामध्ये 10,11,12 ह्या दिकाणी आपल्यािा काही िाढ करणे म्हणज े
त्याच्यामध्ये बजेट प्रोजव्हजन जास्ि िेिणे गरजचेे आहे. आणण आपण हे 500 करोड रूपये अगधकच े
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कूिून आणणार आहोि नागररकांिरिी कर िाढिणार आहोि. आयकु्िांनी दििेिा जो अिंाज आहे एक 
िर महापौर मॅडम असे होि ेना……………… 
मा. महापौर:- 
 ििैी साहेब आपण केिेल्या सचुना अतिशय योग्य आहेि आणण िो आपण बाकीचे ज ेबजटे 
िाढििे असे म्हणि आहेि ह्याबाबि सभापिी महोिय आपल्यािा खुिासा िेिीि. 
चंद्रकांि ििैी:- 
 खुिासा िेिीि मिा त्यांच्या खुिाश्याचा आधी मी त्यांना प्रतिप्रश्न करणार नाही. कारण 
त्याच्याकड े सगळे रेडडमेट उत्िर ि े ियार करून आणििेे असिीि ि े गाईडिाईन िरिीच काम 
करिीि ह्या शहराच ेविश्िस्ि आम्ही आहोि, आम्ही स्िातनक भमूमपतू्र आहोि. आमच्या शहरािल्या 
िोकांना िटूण्याचे काम कोणी केिेिे आम्हािा चािणार नाही. नाहीिर ह्या शहरािीि िोकांचे मोच े
आम्ही र्इकड ेघेिनू येणार एकािाही चढून िेणार नाही त्या महापामिकेि. 
मा. महापौर:- 
 आिा आपण बजेटिरिी बोिाि का? 
चंद्रकांि ििैी:- 
 आयकु्ि ककंिा प्रशासनाच्या अगधका-यांनी बजेट बनििा िवे्हा त्यांना अक्कि नव्हिी का ?  
ह्यांच्याकड ेस्पेशि अक्कि घेिनू आिे 500 करोड रूपये िाढिायिा? आजच्या बजेटमध्ये ह्या रकमा 
िगळण्याि आल्या पादहजे. 
मा. महापौर:- 
 आपण बजेटिरिी बोिा. 
चंद्रकांि ििैी:- 
 मा. महापौर मॅडम आपण िसु-या कोणािािरी बोिायिा द्या मी त्याच्यानिंर पनू्हा बोिेन. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. सिस्य चंिक्राि ििैीजी ह्यांनी केिेल्या सचुना ि त्यांनी दििेिे उपाययोजना ह्याची 
िखि प्रशासनाने ह्या बजटेमध्ये घ्यािी. मिा िाटि ेसन्मा. सिस्य विरोधी पक्षनेिा प्रविण पाटीि 
साहेब िराि झािेिा आहे आपण िोडक्याि चचाा करा. 
प्रविण पाटीि:- 
 महापौर मॅडम जो िराि मांडिा बजेटिा िराि होिा की कूिचा िरी कामांचे िाचन होि ेि े
समजि नव्हि.े महापौर मॅडम िमु्ही आम्हािा एिढे मोिे प्रफू दििेिे आहे. प्रत्येकी जमा बाज ूआणण 
खचा बाजचूे हेड दििेिे असिाना त्याच्यामध्ये असे काही महासभेच्या चचेमध्ये हे अपेक्षक्षि नव्हि ेकी 
प्रत्येक छोटया छोटया बाजचू िमू्ही िाचून िाखििा कूििी पध्िि आहे बजटेची आपिी. 
मा. महापौर:- 
 आपल्यािा काय म्हणायचे आहे ? 
प्रविण पाटीि:- 
 आिापयाि असे ऐकिे नव्हि ेकी बांधकाम विभागाचे आणण पाणीपरुििा विभाग ककंिा आरोग्य 
विभागाचे जे काही…………………….. 
मा. महापौर:- 
 पारिशाक कामकाज चाि ूआहे  सिा सिस्यांना ज ेज ेबजेटमध्ये आहे ि ेकळिे पादहजे म्हणून 
सपंणूा िरािामध्ये सगळयांच ेिाचन केिेिे आहे. 
प्रविण पाटीि:- 
 प्रत्येक हेड टू हेड चचाा करा िमु्हािा योग्य िाटि ेि ेिमु्ही हेड टाकिाि. 
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मा. महापौर:- 
 स्िायी सममिीमध्ये प्रत्येक हेडिरिी चचाा झािेिी आहे आणण आपिे सिस्य त्यामध्ये आहेि. 
प्रविण पाटीि:- 
 मग आिा हे हेड कूिून आिे िमु्ही जो िांबिचक कामाचा पाढा िाचिा त्याि कूिल्या िॉडाच े
होि ेकी कुिल्या त्याच्याि विभागाचे होि ेकी कुिल्या विभागाचे होि ेहे महापौर मॅडम आम्हािा कसे 
कळणार? 
मा. महापौर:- 
 शहराचे विषय होि.े 
प्रविण पाटीि:- 
 शहराचे होि पण कुिल्या विभागाच ेहोि ेमिा आमच्या विभागाचे कुिे दिसिे नाहीि. मिा 
फक्ि िमुच्या विभागाचचे दिसिे  असा माझा आरोप आहे. 
मा. महापौर:- 
 असा कसा आरोप करिा कारण त्यासािी िमु्हीच धरण्यािरिी बसिे होि े िमु्ही विसरिे. 
विरोधी पक्षनेि ेिमु्ही विसरिे का िमु्ही धरणे घेऊन बसिे होि.े 
मा. उपमहापौर:- 
 महापौर मॅडम विषय पणूा शहराचा आिेिा आहे आणण ज्यािेळी ह्यांच्या प्रभागामकध्ये विषय 
आिा होिा पाटीि साहेब जागेिर नव्हि ेत्याच ेकाही खास काम िागिे असेि म्हणून ि ेउडून गेिे 
होि.े पाटीिसाहेब िमु्ही ऐकिे  नाही. 
प्रविण पाटीि:- 
 मळुाि िमु्ही हा जो पाढा िाचून िाखििा त्या कामाचे हेड बजटेमध्ये नाही. बांधकाम विभाग 
हा हेड मोिा आहे की नाही. मग अस ेअसिाना ह्या विभागामध्ये ह्या प्रभागामध्ये  ह्या एररयामध्ये 
हे कामे आहे ही कूििी पध्िि आहे. 
मा. महापौर:- 
 आपिे म्हणणे आहे की िी यािी िर करायची आहे का ? िाचनािनू िी यािी कट करािी. 
प्रविण पाटीि:- 
 मा. महापौर मॅडम कुििी यािी ? धिृककशोर पाटीिनी मांडिेिी……………. 
मा. उपमहापौर:- 
 िमु्हािा जे बोिायचे आहे महापौराचे म्हणजे असे आहे िमु्हािा जे बोिायचे आहे ि ेअगोिर 
बोिनू घ्या. 
प्रविण पाटीि:- 
 आमचा आक्षेप िोच आहे की हे ज े हेड ियार असिाि प्रत्येक डडपाटामेंटच ेप्रत्येक विभागाच े
बांधकाम विभाग असेा, आरोग्य विभाग असो, पाणी परुििा विभाग असो असे हेड असिाना िमु्ही 
हेडमध्ये ही िरििू टाकायिा पादहजे. ह्याचा अिा असा नाही की िमु्ही प्रत्येकानी पाढा िाचायचा. 
प्रशांि िळिी:- 
 मा. महापौर मॅडम हे काही पदहल्यांिा नाही झािे. 
प्रविण पाटीि:- 
 मग बजेटमध्ये हेड कशािा िेिाि. 
प्रशांि िळिी:- 
 पाटीिसाहेब म्हणून महापौर मॅडम बोिल्या काही जे आिश्यक गोष्टी आहेि ि ेआिश्यक 
कामे करायची आहे ि ेआपण र्इकड ेिाचिेिी आहेि िी प्रामखु्याने घेििी ि ेफक्ि एखाद्या िॉडाची 
नाही. महापौरानी जसे सांगगगििे पणूा ममरा भाईिर शहराची काम घेििेिी आहे आम्ही त्यामध्ये. 
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मा. महापौर:- 
 बरोबर. 
प्रविण पाटीि:- 
 त्यािा बजेटमध्ये हेड आहे ना बजेटमध्ये असिाना त्या हेडमध्ये कामाना अशी िाचून 
िाखििा की कूििी िरी काही िरी महासभेचा िराि…………. 
मा. महापौर:- 
 त्या हेडमध्ये येिीि िी बांधकाम सिंभाामध्ये आहेि ि े बांधकामाच्या हेडमध्ये येिीि. जी 
आरोग्याच्या सिंभाामध्ये आहे ि ेआरोग्याच्या हेडमध्ये येिीि ि ेप्रशासन त्या िेळेिा करून घेईि िी 
कामे आपल्यािा कळिी पादहजे. िी चांगिी गोष्ट आहे  िाचून त्यािरिी सिा नागररकांना मादहिी 
पडिी. 
प्रविण पाटीि:- 
 मॅडम मी पादहिच सांगगििे होि ेकी जर िमु्हािा प्रत्येक नगरसेिकांचे महासभेचे बजेट आहे 
िमु्हािा बजेट घ्यायचा असेि िर िमुी चचाा करा. प्रत्येक नगरसेिकांचे मि घ्या. 
मा. महापौर:- 
 त्याच्यासािी स्िायी सममिी आहे. स्िायी सममिीमध्ये िमुचे सिस्य होि.े प्रत्येक हेडमध्ये 
चचाा ही िीन दििसापासनू झािेिी होिी. िमुच्या सिस्यनंा तिि ेगाईड करून पाििायिा पादहजे होि 
की काय बोिायचे काय नाही. 
प्रशांि िळिी:- 
 मा. महापौर मॅडम मशिसेना भाजपाची यिूी होिी िवे्हा प्रविण पाटीि हे उपमहापौर होि े
त्याही िेळेिा यािी िाचण्याि आिी होि ि ेविसरिे ना ? 
प्रविण पाटीि:- 
 त्या िेळेिा असाच आक्षेप आम्ही घेििेिा? 
प्रशांि िळिी:- 
 िमु्ही सत्िमेध्ये होिाि. 
प्रविण पाटीि:- 
 िवे्हा महासभा 3 दििस चािायची िवे्हा हेड टू हेड चचाा व्हायची. 
प्रशांि िळिी:- 
 िमु्ही उपमहापौर होि ेसत्िमेध्ये होि ेत्यािेळेिाही ही यािी िाचण्याि आिी होिी. 
प्रविण पाटीि:- 
 3 दििस चािायची मॅरेिॉन आधी हेड टू हेड आणण प्रत्येक नगरसेिकािा प्रत्येक विभागाची 
कामाचा त्याच्यािर अिंाज घ्यायचा त्याच्यानिंर बजेट……………………… 
मा. महापौर:- 
 अहो हे सगळे आपण स्िायी सममिीमध्ये आपण करिो ना आिा हे स्िायी सममिीने सािर 
केिेिा बजेट आहे. 
प्रविण पाटीि:- 
 महासभा हो िेगळा भाग आहे स्िायी सममिी हा िगेळा भाग आहे स्िायी सममिीने अिंाज 
मांडिे आयकु्िांने अिंाज मांडणे हा ह्या प्रोमसजरचा एक भाग आहे. 
मा. महापौर:- 
 मळुाि स्िायी सममिीच्या सिस्यांनी विरोध केिेिाच नाही. 
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प्रविण पाटीि:- 
 िमु्ही जर िराविक मदु्दे ह्या महासभेमध्ये मांडि असाि ही प्रत्येक नगरसेिकांनी  हेड टू हेड 
चचाा व्हायिा पादहजे हा एक मदु्दा आमचा आहे. 
गीिा जैन:- 
 मा. महापौर मॅडम िारंिार सांगिाि स्िायी सममिी िर स्िायी सममिीमध्ये सिा सिस्य 
नसिाि म्हणून महासभा घेििी जाि ेआणण महासभेि िारंिार हे सांगायचे की िमुच्या पक्षाच ेस्िायी 
सममिीि होिा िर मिा िाटि े की योग्य नाही किागचि स्िायी सममिीच े सिस्यांना बरोबर तिि े
मांडिे नसेि ककंिा त्यांनी ि ेसचुना फॉिो केिी नसेि िर महासभेमध्ये प्रत्येक सिस्यांना ि ेअगधकार 
आहे की स्िि:च ेमनोगर सांगािे. म्हणून मिा असे िाटि ेकी िमु्ही िारंिार ज ेसांगिािा की स्िायी 
सममिीमध्ये हे झािेिे आहे ि ेझािेिे आहे मग  एखाद्यािेळी महासभा घेऊ नका. 
मा. महापौर:- 
 असे आहे की स्िायी सममिीने हा बजेट आपल्यािा सािर केिेिा आहे. अिााि त्यांनी ि े
तिकड े मांडिेिे असणार ककंिा ि े िरििेिे असणार त्या हेडिरिी िी चचाा झािेिी असणार आणण 
म्हणून हे महसभेपयाि आपल्यािा आिेिे आहे. आिा सध्या आपण ही असेच करिो. विरोधी पक्षनेिा 
यांचा आक्षपे िशा िरिी आहे जी नािे कामेजी िाचनू िाखििी िी हेडमध्ये घ्या. मग िी हेडमध्येच 
असणार ना बाधंकामाची कामे िी बांधकामाच्या हेडमध्ये आरोग्याची कामे असिीि ि ेआरोग्याच्या 
हेडमध्ये येणार. 
गीिा जैन:- 
 मा. महापौर मॅडम मी हे चाि ूकरिाना आगधच सांगगििेिे की आम्हािा ऑडडबन म्हणजे की 
ऐकून समजणार असा एक प्रकार पादहजे माझा परि आक्षेप आहे की त्यांनी जे काही बोििे मिा 
िाटि े90% सिस्यांना ि ेकळिे नसेि. 
मा. महापौर:- 
 र्इिे रेकॉडािा आिेिे आहे. त्यांनी जे िाचन किे ि े रेकॉडािा आिेिे आहे. आपल्या सिााना 
मादहिी आहे की ही सभा आपण ऑनिाईन घेिो कारण आपल्यािा शासनाकडून अजूनही परिानगी 
ममळािेिी नाही िसे मी सगचि साहेबांना सधु्िा पत्र दििे होि े की आम्हािा ऑनिाईन  न घेिा 
सभागहृामध्ये ही सभा घ्यायची आहे परंि ु परिानगी नसल्यामळेु आपण ही ऑनिईन घेऊ शकिो. 
त्यामळेु जे काही आहे त्याच्यामध्ये आपल्यािा अशाच पध्ििीने चािािे िागेि. 
गीिा जैन:- 
 मा.महापौर मॅड माझा आक्षेप त्याबद्दि नाही माझा आक्षेप आहे की जे बोििे गेिे ि े
कोणािाच कळिे नाही. आिा िमु्ही बोििाि आम्हािा सगळ काही एक्झाटिी ऐकून पण येि ेकळि े
पण मग सगचि साहेबांनी बोििे पण आम्हािा र्इिे ऐकू येि े आणण कळि े मग ि े िराि पास 
करायच्या आधी ि ेपरि िाचून घ्यायचा आग्रह आमचा सिााच्या िफे आहे. जेणेकरून आम्हािा मादहि 
नाही कारण आम्हािा खरच काहीही र्इिे ऐकू आिे नाही म्हणून ि े तििून हे ऑडडबन आहे ककंिा 
जजिून हे आम्ही ऐकून समजू शकिो तििून हे िराि परि िाचाि हा माझा आग्रह आहे. 
मा. महापौर:- 
 दिक आहे. जुबेर र्इनामिारसाहेब िमु्ही बोिा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर मॅडम शिेटी बोिायिा द्या. 
मा. महापौर:- 
 नाही िमु्ही आिा बोिा. 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 मिा तनिेिन आिा आयकु्त्  उिून गेिे आिा िाघमारे साहेब आिे. 
मा. महापौर :- 
 मग आिा काय करायचे ि ेआिा गेिे. मा. मखु्यमतं्री आणण मखु्य सगचि ह्यांची जव्ह सी 
द्िारे जजल्हागधकारी िाणे ह्यांच्याकड ेमग आिा त्यांना िहेी महत्िाचे आहे म्हणून ि ेगेिे पण त्यांनी 
अतिररक्ि आयकु्ि ह्यांना ह्या दिकाणी बसििेिे आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 तनिेिन प्रशासनाच्या ििीने कोणी िरी तनिेिन केिे पादहजे की नाही. 
मा. महापौर :- 
 कशाच्या सिंभााि ? 
जुबेर र्इनामिार:- 
 हे जे प्रश्न आहेि महासभा ही आज कसिी आहे. 
मा. महापौर:- 
 आजची महासभा बजटेची आहे िमु्ही कशासािी आिा आहाि ? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, अिासकंल्पाििी आहे ना अिासकंल्प म्हणजे प्रशासन त्याच्यामध्ये नाही का ? 
मा. महापौर :- 
 अिासकंल्पामध्ये प्रशासन आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आयकु्िांची भमुमका सिाप्रिम आिा समजा आज ढोिे साहेब नाहीि आज ि ेगेिे त्यांनी काही 
अडचण आहे आिा िाघमारे साहेबांना त्याची भमुमका बजिािी िागेि ना. माझ ेतनिेिन झाल्यानिंर 
िाघमारे साहेब िमु्ही िमुची भमुमका बजािायची. 
मा. महापौर:- 
 आिा िमुचे तनिेिन असेि िर िमु्ही िमुचे तनिेिन करा. 
जुबेर र्इनामिा र:- 
 अजुन कोणाच ेबाकी असेि त्यांना सधंी िया महापौर मॅडम कोण असेि मशल्िक िर त्यािा 
सधंी द्या. 
प्रविण पाटीि :- 
 महापौर मॅडम स्नेहा पांडनेा द्या. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 निंर मी माझा िराि मांडू शकेन. शिेटचा िराि माझा असेि. 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. स्नेहा पांड ेमॅडम बोिा. 
स्नेहा पांड:े- 
 मा. महापौर मॅडम आपके परममशन से बोि रही हूॅ बारबार बजेटकी ममटींग में यही आ रहा है 
की स्टॅजन्डगके सिस्य के स्टॅजन्डगमें चचाा ककये मॅडम में आपकी जानकारी के मिए बिाना चाहिी हूॅ 
की स्टॅजन्ड्र में हम िोगो को हेड व्हाईज चचा हूिा है उस हेड में चेंजेस करके काफी यहापे आया हूिा 
है जजसका कंम्पिने्ट मनेै ऑिरेडी ककया है l और िसूरी बाि एैसा है की हम िोग स्टॅजन्डग में चचाा 
जब करि े है िो ककस हेड के मिए ककिना बजटे रखना है र्इस विषयपे ही चचाा होिी है l आज 
महासभा में आपने परेू साि के काम की यािी िे दिया है िो काम की यािी िहॉ पे चचाा है नही होिी 
है l और आज आपने बजेट प्रस्ििू होने के दिन ही परेु साि के काम का परेू शहर का बजेट दिया है 
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अगर बाि में एक िो मदहने के बाि कोई र्इमाजन्सी काम आ जािा है र्इस शहर का िो िह ककस 
बजेट से हम िोग करेंगे l 
मा. महापौर:- र्इसी बजेट स ेकरेंगे l 
स्नेहा पाडं:े- 
 यह कोई बजेट प्रस्ििू करनेका र्इस िरह का िरीका नही होिा है l बजटे हेड व्हाईज पास 
होि हैl बाि में उस हेड में क्या परेू साि में काम आयेंगे िो महापौर मॅडम प्रशासन हर कोई िेगा 
और जजस नगरसेिक के िॉडा में कोई र्इमाजन्सी ॲक्ट आिा है िो सािर करेगा और प्रशासन काम 
करेगा र्इस िरहसे आप िोग एकही दिन परूा काम का बजेट परूा मिस्ट िेके बजटे ही खिम कर िेि े
है कफर मििब क्या है l 
मा. महापौर:- 
 दिक है l मिा िाटि ेप्रशासनाने आपिा िोडासा खुिासा द्यािा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर मॅडम तनिेिन त्यांना माझे झाल्यानिंर करू द्या. 
मा. महापौर:- 
 िमु्ही आिा िराि मांडणार आहाि का ? 
जुबेर र्इनामिार:- 
 माझी चचाा करणार आहे. महापौर मॅडम माझी िमुच्याशी सरुूिािीिाच बोिणे झािेिे आहे. 
मा. महापौर:- 
 िमु्हािा िेळ िागेि म्हणून त्यांना बोि ूद्या. 
प्रशांि िळिी:- 
 मा. महापौर मॅडम जुबेर साहेबांना चचाा करू द्या आणण त्याचा िराि मांडू द्या त्या निंर 
प्रशासन आपिा खुिासा करीि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मी चचाा केल्यानिंर तनिेिन माझे झाल्यानिंर प्रशासनाने तनिेिन करािे. त्याच्यानिंर मी 
माझा िराि मांडने माझे प्रश्न आहेि. 
मा. महापौर:- 
 प्रशासनाने िमुचे बोिणे झाल्यानिंर ि ेपरि बोििीि ना. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 हो चािेि िसेच केिे पादहजे. 
मा. महापौर:- 
 िमु्ही चचाा करा मग ि ेउत्िर िेिीि िमु्ही चचाा करा. िमु्ही पाच ममतनटामध्ये बोिा. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 महापौर मॅडम पाच ममतनटाि होि ूशकि नाही िषााच ेबजेट आहे. 
मा. महापौर:- 
 िमु्ही सकाळपासनू बोिि आहेि. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मी बोििच नाही िमु्ही मिा बोिायिा दििेच नाही. 
प्रशांि िळिी:- 
 मॅडम 10 ममतनटे द्या. 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. महापौर मॅडम आज अिासकंल्प अिंाजपत्रक आहे. अिंाजपत्रक चाि ू असिाना कवििा 
ककंिा शरे नसिा िर हा अिंाजपत्रक पणूात्ि होि ूशकि नाही.  
मा. उपमहापौर:- 
 जुबेर भाई उसीकी मैं राह िेख रहा िा l 
जुबेर र्इनामिार:- 
 बहूि कूछ चचाा हूई धिृककशोरजीने िबंीचौडी एक यािी पढी है l उसको िेखि ेहूए मझूे याि 
आया की ममििा िो बहूि कूछ है जजंिगी में बस हम गगनिी उस की करि ेहै जो हासीि ना होसिा 
यह गिूजार साहब का शरे है हम बहूि कुछ गगनि े है और हासीि कूछ नही हो सकिा अब िो 
कहािि है हजारोकी बोिी करोडो की भिू मदु्दि चोपडा खिके ममिािा िा मदु्दिही गिु हाि एैसा है 
महापौर मॅडम आणण आयकु्ि महोिय, ििैी साहेबांनी ररक्िेस्ट करून एक मदु्द्यािर त्यांनी िक्ष कें द्रीि 
केिे की आयकु्िांच्या बजटेमध्ये आजच्या िारखेि म्हणज ेआपल्या कड ेअिासकंल्प मांडिाना आपण 
सधुाररि मांडिो आणण मळू मांडिो म्हणज ेआज आपण सधुाररि मांडायिा गेिा िर 2020-21 चा 
असेि आणण मळू बजेट म्हणजे 2021-22 चा िमु्हािा कल्पना िेि ूर्इजच्छिो की आपल्याकड ेजेव्हा 
आपण सधुाररि बजटे केिा होिा याचा ियार म्हणज ेमळू बजेट ियार केिा होिा. 2020-21 चा िो 
1835 कोटीचा होिा. 1835 कोटी 9 िाखाचा होिा  आज त्याची अशी पररजस्ििी 2020-21 च्या 
सधुाररि म्हणजे अजून आपल्याकड ेआकड े फायनि झािेिे नाहीि कारण माचा रेडडगंच्या निंरच 
आपल्याकड ेखरिर प्रत्येक मी जमेच्या बाजचूे बोििो. प्रत्येक जमा ककिी होिीि ि ेआज सांगिा येि 
नाही. िाघमारे साहेब बरोबर आहे. िर आम्ही सधुाररि त्याचे काय केिे आहे. 1265 म्हणज े
िफाििीच ेअिंर बघा िमु्ही ककिी आहे. सध्या 600 कोटी रूपयाची िर िफािर आहे. सधुाररि मध्ये 
आिा सधुाररि पेक्षाही कमी नेहमी आमचा हो अिंाज रादहिेिा आहे. िोडक्याि म्हणजे 2021-20 िा 
आम्ही 52% िफािि होिी मळू बजेट आणण प्रत्यक्ष िमु्ही जे जमा केिे पसेै म्हणजे खचा साधारण 
मािमत्िा करािर मी बोििो सिा साधारण मािमत्िािर 2019-20 मध्ये 52% िफािि म्हणज े
आपल्याकड ेकमी जमा झािी. आम्ही ककिीची िरििू केिी होिी 140 कोटीची सधुाररि ककिी झािे 
70 आणण प्रत्यक्षाि आम्ही ककिी जमा केिे फक्ि 67 ह्याचा अिा ककिी फरक झािा 52% त्याच 
बरोबर मोकळ्या जागेिरीि िर चचाा करिाना भरपरू होि े 2019-20 मध्ये मी सधु्िा स्िायी 
सममिीमध्ये होिो. खंडिेिािजी बोििे 100% आपल्याकड ेएिढे जमा होणार पसेै भरपरू फ्िॅट विकिे 
जाणार कूिून विकिे गेिे परमेश्िरािा मादहिी ह्यामध्ये सधु्िा आपल्याकड े दहच पररजस्ििी होिी 
आपण 10 ि े12 टक्के आपण अगधकार सधु्िा जमा करू शकिो नाही ककिी िफािि आिी. ह्या 
िषाामध्ये आपण त्याची िाढ केिी आहे ना 97% मान्य करू आपण एममतनटी जस्कम नसल्यामळेू 
किागचि िाघमारे साहेब किागचि िोड ेफार काही फरक पडिे आपल्याकड े5-50 कोटी रूपयाचा परंि ू
ककिी 97% म्हणजे 200% ची िाढ शक्य आहे. एक टक्का आपण  अगधकार ज ेिेि आहोि जी एस 
टी िरिी साहेब यािेळी आपण 34% िाढ करून िेििेिी आहे. त्याच्यानिंर एकत्रीि जमेच्या खचचेी 
बाजू जेव्हा आपण घेिो जमा मी खचेिर जािच नाही. जमेच्या बाजूमध्ये 2019-20 मध्ये 50% 
आपिी जमेची बाजू कमी आहे. म्हणजे 100% कमी 2020-21 मध्ये अजून आपल्याकड ेआकड े
उपिब्ध नाहीि िरीही 38% कमी आणण ह्यािेळी आपण 2021-22 मध्ये जी िाढ सचुििी आहे 
सधुाररि मध्ये 46% िाढ आहे िी जािनू परि 50-55 िर जाणार म्हणजे 100% ची िाढ ििैी साहेब 
िमु्ही जो प्रश्न उपजस्िि केिा त्याचे स्पष्ट  उत्िर असे आहे की आम्ही 100% ची िाढ जमेच्या 
बाजूमध्ये म्हणजे उत्पन्नाच्या बाजूमध्ये जजिे प्रस्िाविि करू िवे्हा धिृककशोर साहेब आमचे िककि 
साहेब हे िांबिचक अशी जी गािा घेऊन आिेिे मोिीच्या मोिी त्यांनी असा पडूा ियार करून घेऊन 
आिे आहेि. शहराच्या कामाची विकास काम आहेि. चांगिी गोष्ट आहे. विकास कामे झािी पादहजेि 



मा. विशषे महासभा दि. ३०/०३/२०२१                             पान क्र.37 

पण शहराची पररजस्ििी काय आहे. ह्या शहराची पररजस्ििी समोर जािनू आपण एिढा मोिा विकास 
कामे िोकांना आपण ि ेप्रस्िाविि करिा. कारण होि ेकाय महापौर मॅडम उत्पन्न िाढििे िर आपण 
कामे काढिो कामे काढिी की त्याचा जस्पि ओव्हर िाढिो. आपण नाही िरी 450-500 कोटीच्या 
जस्पि ओव्हरिर जगिो.  महानगरपमिकेच्या उि   पन्नच नाही तििका महापौर मॅडम िमु्हािा मादहिी 
आहे आपल्याकड े स्िायी आस्िापना गेिी 150 कोटीिर आहे. अस्िायी आस्िापना आपिी 200 
कोटीिर आहे. स्िायी आस्िपनापेक्षा अस्िायी आस्िापना त्यािा कारण आपिे आरोग्याचा विभाग 
आपण्  कमाचारी कामािर िेििेिे आहेि बाहेरून आणण आपिा ह्या मळू बजेटमध्ये माझी िमु्हािा 
मॅडम विनिंी आहे की सचुना िमु्ही प्रशासनािा करा. आस्िापनेिरचा खचा विभाग तनहाय आम्ही िेिो 
अस्िायी आस्िापनेचा का िेि नाही ? आम्हािा ि े एक एक विभागाची बेरीज करायिा बसिाि मी 
काढिेिी आहे. अस्िायी आस्िपनेिरिी ककिी जागेिरिी आपल्याकड ेकामे चाि ूआहेि िसे कमीि 
कमी नाही िरी 15 ि े16 विभागािरिी अस्िायी आस्िापनेचे कमाचारी आपण कामािर घेिो त्याचेही 
बेरीज आपल्याकड ेअसािेना. अिासकंल्प आहे कोणा कोणािा फाशी िेणार नाही पामिकेची पररजस्ििी 
चांगिी आहे बळकट आहे िाखिण्याचा हा केिेिा प्रयत्न अस ू शकिो. कूिेिरी अडचणीि येिो 
ह्याच्यापढेू कारण आपिा स्पीि ओव्हर िाढिो मा. महापौर मॅडम 286 कोटी रूपये कजा आहे. िावषाक 
आपल्यािा 47 कोटी रूपये त्यािा हप्िा करािा िागिो आणण मिा सांगा ह्या अिासकंल्पािरिी चचाा 
करिाना आपण काय कि ेह्या आपल्या शहरांच्या िोकांसािी फक्ि कॉक्रीटच ेरस्ि,े नािे, गटर िचे 
िचे िोडिो िचे बांधिो. आपण िोकांना काय िेिो. कोविड पररजस्ििीमध्ये आपण्  मोि मोिया गोष्टी 
केल्या. आम्ही सिााना मागणी केिी 100%  िमु्ही मािमत्िा कर रद्द करा. िमु्ही 50% केिे 
आयकु्िांनी समूोटो डडसीजन घेििा  75% त्यांनी त्यांच्यािनू व्याजाचे पसेै कमी केिे. िमुची आमची 
भमुमका होिी तििचे रादहिी. महापौर मॅडम खरी पररजस्ििी िमुच्या आणण आमच्यासमोर आहे. 
अिासकंल्पाची हे प्रशासन आणून िेि.े आपल्यािा त्याच्यािरिी कुिेिरी ििैी साहेब बरोबर बोििे. 
आयकु्िांचा बजेट िरिी 500 कोटी स्िायी सममिीने 500 कोटी जास्ि सचुििे आमच ेसन्मा. सिस्य 
धिृककशोर पाटीि साहेबांनी आिा केिेल्या िरािामध्ये त्यांनी 100-150 कोटी रूपये अजून िाढ केिी. 
“ज” चा प्रस्िाि होिा त्यांना िो अगधकार आहे. नाहीिर मी त्यांना करूनच दििा नसिा िो 
तनयमबाह्य झािा असिा पण हे खरे आहे करिा येिो का ? ििैी साहेब 650 कोटी रूपये िाढ कूिून 
येणार हा पसैा ? ही कामे कूिून जस्पि ओव्हर िाढिायचे म्हणजे उद्या आपल्यािा कूिे काय खरोखर 
पररजस्ििी तनमााण झािी अतििषृ्टी झािी नाही झािे िर आपल्याकड ेआपल्यािा  मभक मागिायिा 
िागणार आहेि. आपल्याकड ेमशल्िक पसैे 25 िाख्  िरिषी िाखििाि. हे मशल्िक िाखििे जािाि. 
िाखििे नाही िर पामिका डबघाईिा गेिी असा विषय होऊन जाईि. र्इन्कम ॲन्ड ॲक्सपेडडचर टॅिी 
केिा जािो. प्रस्िाविि करिाना हे भयकंर प्रस्िाविि आपल्याकड ेिसा तनयम आहे ना त्याच पशैामध्ये 
काम करा नाही बांधकाम विभाग काय बोिेि आिा िाढिे आहे टेंडर आजच्या आज ह्याच िषाामध्ये 
कूिे भरायच ेआहेि िो जािो पढुच्या िषाामध्ये पाणी परुिियाची सेम पररजस्ििी आरोग्याची सेम 
पररजस्ििी महापौर मॅडम ही खरोखर हा म्हणजे विचार केिा पादहजे हा प्रश्न गचन्ह िमूच्या समोर 
आहे कूिेिरी ह्याच्यामध्ये सधुार परसेंटेज सेम राहीि ही काही गॅरेटी नाही पण कमी करायचा िरी 
प्रयत्न केिा पादहजे आज 200% माफ करा 100% िा आपल्या जमेच्या बाजमुध्ये जास्ि उत्पन्न 
िाबिे पण जाणार कूिे ? उद्या शासनाकड ेऑडडट झािा िर िमु्हािा आम्हािा उत्िर िेणे किीण 
होिनू जाईि. सत्िाधारी िमु्ही आहाि 2014 पासनू िमुच्याकड े सत्िा आहे कूिेिरी सधुार करणे 
गरजेचे आहे. त्याच्यामध्ये सधुार करणे मॅडम खरोखर गटनेि ेआहे म्हणून ि े करािे िसूरा मदू्दा 
कोविडसािी आम्ही ह्या िषाामध्ये काय केि ेआहे? त्या िोकांना आपण काय मिि करि आहोि. 
उपासमार झािेिी आहे. िोकांना कामधंिे रादहिेिे नाहीि. पाणीपट्टी िसिू करण्यासािी अगधकारी 
कफरि आहेि. सोसायटीच े िोक मेन्टेनस भरू शकि नाही कारण कामच नाही, पसैाच नाही. 
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मािमत्िािर करायिा पसैा नाही िी िोकांना सवुिधा दििी. आयकु्िांनी 75% रं्इरेस कमी केिा आज 
काही िरी आपिी ररकव्हरी झािी आहे. सिााि ररकव्हरी झािी 2017 मध्ये िाघमारे साहेब जवे्हा 
नोटबिंी झािी होिी िमु्हािा मादहिीसािी सांगिो. फक्ि मायनस 9% ची िफािि रादहिी होिी. 
त्याच्या निंरची िफािि 48,63,52 िाढि िाढि 52,55,60 टक्के पयाि पोहोचिेिी आहे. ह्याच्यापेक्षा 
कमी कधीच झािेिी नाही. महापौर मॅडम कोविडसािी आपल्यािा िोकांसािी काहीिरी केि ेपादहजे. 
िसूर महापौर मॅडम महापौर तनधी, उपमहापौर तनधी स्िेच्छा तनधी, सभापिी स्िायी सममिी स्िेच्छा 
तनधी, सभागहृ नेिा स्िेच्छा तनधी, विरोधी पक्षनेिा स्िेच्छा तनधी 8 कोटी रूपये महापौर मॅडम 
िमुच्या कड े रस्ट फॉम झािी पादहजे. आणण त्या रस्टच्या माध्यमािनू िमु्ही िोकांना मिि केिी 
पादहजे याच्यासािी फक्त्  ही तनधी अस ूशकि.े हा एका पक्षाचा महापौर पक्षतनहाय तनधी झािा. िमु्ही 
आम्हािा विचारिे  कूिल्या पक्षािा िसू-या सिस्यािा िमुच्याकड े काय िमुची कामे येिाि िमु्ही 
सांगा मी माझी तनधी िेिो. फक्ि स्िि:िा िाईट िाटून घेि ूनका हा पक्ष स्िािा कूिेिरी िांबिा ही 
प्रिा कूिेच नाही. कूिल्याच महानगरपामिकेमध्ये नाही फक्ि ममरा भाईिर महानगरपामिकेमध्ये 
िाघमारे साहेब ही दटपण्णी िेिा िमुच्याकड ेसोडून हे कूिेिरी िांबिािी िागेि. गरज िागिी िर हा 
िराि िमु्ही विखंडीि करून मागिा. आम्ही मििार करू विखंडीि करायिा आमिार गीिा जैनने 
िमु्हािा विनिंी करि आहे. मी केिेल्या िरािामध्ये मी िसा सिा उल्िेख केिेिा आहे. महापौर मॅडम 
कूिे िरी िांबिायिा पादहज ेपामिकेिा आपल्यािा डबघाईिा घेऊन जायचे नाही.  आगिाक बाबी ह्यांची 
सकं्षम िेिायची असेि िर खरा बजेट जो आहे खरा अिासकंल्प आहे त्यािर चचाा करा. त्याच तनधीना 
त्याच आकड्यांना समोर आण ही माझी िमु्हास विनिंी आहे. बरीच चचाा ह्या विषयािर झािी आधीच 
बोिायिा भरपरू आहे मिा िाटि नाही की अजून ककिी बोिािे आिा आमचे प्रिीणजीनी एिढी मोिी 
किा बोििी िी आिा सगचि साहेबांना िाचािे िागेि. आम्हािा काही समजिे नाही. सगचि साहेब 
िाचून िमू्हािा कायम करािे िागणार आहे. ही यािी िमु्ही िाचा आणण कायम करा. म्हण्ज े
आमच्याही िक्षाि येईि की  काय कामे विकासाची घेििी गेिेिी आहेि कारण काय स्टॅजन्डगमध्ये 
केिेिी चचाा बििि.े महासभेमध्ये िाचिेिा िरािसधु्िा बििेि काही सांगिा येि नाही. म्हणून चांगिे 
िाचा रेकॉडड ाग करा आणण िी व्यिजस्िि  ममतनटच्या माध्यमािनू िोकांना द्या आिा माझी विनिंी 
आहे िाघमारे साहेब िमुचे तनिेिन करािे. 
सभंाजी िाघमारे:- 
 आरिणीय महापौर मॅडम सन्मा. सिस्यांनी आिा ज े प्रश्न उपजस्िि केिे आहेि त्याचे मी 
तनिेिन करिो. महाराष्र महानगरपमिका अगधतनयम  1949 च े किम 95 नसुार मा. आयकु्िांनी 
बजेट िगरेै ियार केिे होि.े बजेट ियार करिाना आपण मागचे िीन िषााच ेअिंाज प्रत्यक्ष अिंाज 
होि े त्यानसुार बजेट केिे होि.े सन 2020-21 चे ज े आपिे बजेट होि त्या कािािधीमध्ये 
आपल्याकड ेकोविडचा सािरोग चाि ूझािा त्यामळेू शासनाकडून जे  आपणािा अपेक्षक्षि अनिुान िगरेै 
होि े ि ेअनिुान आपल्यािा प्राप्ि झािेिे नाही.  िसेच आपण विकास कामांसािी कजााची मागणी 
केिी होिी ि ेकजा पण आपणािा ममळू शकिे नाही. त्यामळेू िी आपल्यािा िफािि दिसि ेम्हणज े
सधुाररि अिंाजपत्रक आपण जे ियार केिे होि े त्यामळेू ि े आपल्यािा सधुारीि करािे िागेि. 
त्यामध्ये सध्याची जी आपिी िसिूी अहे मागच्या आििडयापयाि आपल्यािा 162 कोटीपयाि आपण 
िसिूी त्याच्यामध्ये केिेिी आहे आणण उद्या पयाि 175 कोटी पयाि िसिूी करायचे टागेट आपण 
त्यामध्ये िेििेिे आहे. आपण आिा मािमत्िा करामध्ये जे सधुारणा करायच ेज ेकाम चाि ूआहे. 
त्यामध्ये मािमत्िा करामध्ये जे सधुारणा करायचे काम चाि ूआहे त्यामधू्ये मािमत्िा करामध्ये िाढ 
होईि अशी अपेक्षा त्यामध्ये धरिेिी आहृे यामध्ये मदु्रांक शलु्क मध्ये आपण एक टक्का िाढ 
ह्याच्यामध्ये िाखििेिी आहे अनिुानामध्ये शासनाकडून मागच्या िेळेिा आपिे जे अपेक्षक्षि अनिुान 
होि ेिहेी ममळािे नाही त्यामळेु मदु्रांक शलु्क ि ेबॅकिॉगसदहि ममळेि या दृष्टीने ि ेआपण त्यामध्ये 
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िाढ िगैेरे धरिेिी आहे. आपण आिा  कमाचा-याचा जो खचा आहे आस्िापना खचा ह्यामध्ये त्यामध्ये 
स्िायी कमाचा-याच्या मजंूर पिासदहि िो आपण आस्िपना खचााचा धरिेिा आहे. आपण म्हणिा 
त्याप्रमाणे जिळपास 149 कोटी स्िायी आस्िापनेचा िो खचा आहे आणण अस्िायी आस्िापना जिळ 
पास 29 कोटीच्या आसपास अस्िायी आस्िापनेचा आपल्याकड ेिो खचा त्यामध्ये येिो. सध्यजस्ििीि 
आपण सागंगिल्याप्रमाणे 286 कोटीचा कजााचे हप्ि े ि े तनयमीि त्याच्यामध्ये आहेि पिागधकारी 
स्िेच्छातनधीसािी मा. महापौराना अकॅ्टमध्येच िरििू आहे. त्याच्यामध्ये 2 कोटीची िरििू असायिा 
पादहजे आणण नगरसेिक तनधी सािी शासनाचे सक्यूािर होि े त्यानसूार ि े नगरसेिक तनधीची 
प्रोव्हीजन त्यामध्ये आपल्यािा करिा येि ेआपल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोिानसुार.  

जुबेर र्इनामिार:- 
 2 कोटीची तनधी महापौर तनधीसािी आहे स्िेच्छा तनधीसािी. 
सभंाजी िाघमारे:- 
 महापौर तनधी. 
जुबेर र्इनामिार:- 

महापौर तनधी कसिी ? 
सभंाजी िाघमारे:- 
 महापौराना शहरामध्ये जी काही विकास कामे िगैेरे करायचे असिीि महापौर त्याच्यामध्ये 2 
कोटीची कामे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 अकॅ्टमध्ये आहे का ि े? 
सभंाजी िाघमारे:- 
 स्व्ि:च्या अगधकारामध्ये आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 म्हणजे अकॅ्टमये 2 कोटी पयािची िरििू आहे िर कूिे आहे ि ेमिा िाखिा. 
सभंाजी िाघमारे:- 
 आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मिा िाखिा. िाघमारे साहेब िापा मारू नका. 
मा. महापौर:- 
 उत्िर तनट द्या. 
सभंाजी िाघमारे:- 
 सॉरी सेक्शन 13 
जुबेर र्इनामिार:- 
 सिंीिाचा आहे िो िेक्याचा आहे. 
सभंाजी िाघमारे:- 
 मा. महापौरानी मान्यिा दििेल्या सिा सिंीिाचे एकून रक्कम िषाभराि 2 कोटी……………… 
जुबेर र्इनामिार:- 
 त्यािीि अ,ब,क,ड, सांगा. 
सभंाजी िाघमारे:- 
 “क” मध्ये पान न.ं 148 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 महापौराच्या पणूा मान्यिनेे बरोबर आहे सिंीिा टेंडर हे महापौराना 2 कोटी रूपये स्िि:च्या 
स्िेच्छा तनधी िेिण्याचा अगधकार कूिे आहे ? 
मा. महापौर:- 
 ह्याच्या आधी काही बजेटमध्ये नव्हि ेका ? 
जुबेर र्इनामिार:- 
 आयकु्िांनी सचुििेल्या कामाचा आहे. ि े कामे सचुि ू शकिाि. मा. महापौरानी आिा 
नगरसेिक तनधी, प्रभाग तनधी आम्हािा दििी िर आम्ही स्िि:च्या माध्यमािनू आम्हािा ही कामे 
आमच्या प्रभागामध्ये करून द्यायच ेअसा विषय होिो. मा. आयकु्िांनी िी कामे दििी पादहजे. मा. 
आयकु्िांच्या माध्यमािनू आिी पादहजे. 
मा. महापौर:- 
 बेििटे साहेब िमु्हीच बोिा. िाघमारे साहेब िाघमारे रहा िाघमारे होऊ नका ि े स्िािर 
मािमत्िािर आहे. 
शरि बेििटे:- 
 मा. महापौराच्या परिानगीने बोििो ह्यापिूी ह्या तनधीसािी कोणी असे ऑब्जके्शन घेििेिे 
नव्हि.े त्यामळेू िी पढेू काम काढि गेिेिी आहेि. आिा पढूचा मागचा जो स्पीि ओव्हर आहे त्या 
स्पीि ओव्हरसािी ि े पसेै द्यािे िागिीि कामे चाि ूआहेि काही कामे झािेिी आहेि म्हणून िी 
िरििू िेिण्याि आिेिी आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 िमु्ही काय बोिि आहेि मी िमु्हािा विचारिो काय स्िेच्छा तनधीचे सांगा िमु्ही र्इिे स्िािर 
मािमत्िा कोणिी तिच्याशी सबंधीि कुििी हक्क सपंािन करण्या सबंधी सममत्या खेरीज ज्या 25 
िाख रूपये हून अगधक नसेि र्इिक्या रकमेचा खचा अिंभुाि असेि अशी र्इिर कोणिीही सवंििा 
महापौराच्या पनुा मान्यिा महापौर महोिया िमुच्या महासभेिा झािा विषय िो परि बेििटे साहेब िो 
झािा बरीच िषा झािी िाचिा िाचिा. 
मा. महापौर:- 
 मिा िाटि ेसन्मा सिस्य जुबेर र्इनामिारजी आपण चचाा केिेिी आहे प्रशासनाने उत्िर दििेिे 
आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 कमीि कमी प्रशासनाने अशी दिशाभिू करू नये. 
गगिा जैन:- 
 मा. महापाैर मॅडम जो प्रश्न आहे त्याचे उत्िर द्यायिा सांगा. 
मा. महापौर:- 
 प्रशासनाने उत्िर दििेिे आहे. 
गगिा जैन:- 
 नाही. प्रशासनाने उत्िर दििेिे नाही. जुबेरजी आपका प्रश्न िापीस ककजीए l 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मी परि िचे विचारिो िखेामशषाकामध्ये महापौर स्िेच्छा तनधी कूिे उल्िेख आहे सांगा. 
िाघमारे साहेब िमु्ही अडचणीि येणार अशाप्रकारे उत्िरे दििी सिा ऑनरेकॉडा आहे. 
मा. महापौर:- 
 िीक आहे चचाा झािेिी आहे िराि पण झािेिा आहे. 
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जुबेर र्इनामिार:- 
 महापौर मॅडम मी रेकॉडड ागसहीि कोटाापयाि जाणार आहे. 
गगिा जैन:- 
 मा. महापौर मॅडम आम्हािा जबाब भेटिा नाही. बेििटे साहेब िमु्ही सांगा आणण मिा हे ही 
सांगा की पदहिचेा जस्पि ओव्हर ककिी आहे. 
शरि बेििटे:- 
 मा. महापौर मॅडमच्या परिानगीने बोििो सिरची ही िरििू गेिी 10-12 िषाापासनू केिी 
जाि आहे त्याच्यािरिी आजपयाि कोणीही ऑब्जेक्शन घेििेिे नव्हि े त्यामधून िेळोिेळी जी कामे 
केिेिी आहेि आणण िो जो जस्पि ओव्हर आहे त्याच्यासािी मा. आयकु्िांनी बजटेमध्ये ििेढी िरििू 
िेििेिी आहे. 
जुबेर र्इनामिार:- 
 मा. आयकु्िांनी जस्पि ओव्हरची िरििू करािी. महापौर स्िेच्छा तनधी, उपमहापौर स्िेच्छा 
तनधी, स्टॅजन्डगचा सभापिी पणूा रेझडी त्याच्याकड ेत्याि 2 कोटी रूपये काय िाििे आहे. 
शरि बेििटे:- 
 मा. आयकु्िांनी जस्पि ओव्हरसािी िरििू िेििेिी आहे. 
मा. महापौर:- 
 सन्मा. ििैी साहेब बोिा. 
चंद्रकांि ििैी:- 
 धन्यिाि मॅडम, आिा आमचे सहकारी ममत्र जुबेर र्इनामिार साहेबांनी फार मोिा प्रश्न 
उपजस्िि केिा. र्इनामिार साहेब गेल्या िीन टमा पासनू सभागहृामध्ये अत्यिं अभ्यापणू  ा आपिी 
भमुमका मांडि असिा. िमूच्या भमुमकेचे स्िागि परंि ू महापौराकड े जो स्िेच्छा तनधी आहे त्या 
सिंभााि आिा पयािची प्रिा आहे पदहल्यांिा प्रश्न उपजस्िि जरी झािा िरी महापौराना ह्या शहराचे 
प्रिम नागररकत्ि ममळाििेे आहे. ह्या शहरािल्या अनेक िोक त्यांच्या िािनामध्ये िेगिेगळया 
समस्या येऊन जाि असिाि. आणण अशा िेळेिा ह्या शहराच्या प्रिम नागररक म्हणून िमु्हािा मी 
सांगिो की मा. महापौराना जशी मी विनिंी केिी की मिा माझे काही कामे आहेि ि ेअजून अपणूा 
आहेि. महापौर मॅडमिा मी सांगगििे की माझ्याकड े मिा साधारणपणे 30 िाखाचा तनधी 
िमुच्याकडून िागेि जर ह्या शहराििे नगरसेिक त्याच्याकड ेमागायिा जाि असिीि िर नागररकही 
मागायिा जाि असिीि त्याच्यामळेू त्याच्यांकड ेहा तनधी असायिा पादहजे कारण िो स्िेच्छा तनधी 
आहे. त्याच्यािनू जसा नगरसेिक तनधी आहे आणण आपल्या सिा नगरसेिकांचे एक स्िरुप म्हणून 
ह्या शहराचे नेितृ्ि करीि आहेि आणण त्यांना ि ेअगधकार आहेि. आपण द्यायिाच पादहजे. अन्य 
महानगरांना िेखीि ि ेअगधकार आहेि. त्याच्यामळेु त्या प्रत्येक गोष्टीिा आपण कायद्याची कसोटी न 
िाििा माझे असे मि आहे की, महापौरांचा िो अगधकार काढून घेऊ नये. िमु्ही आणखीनही काही 
उपमहापौर तनधी आहे, सभापिींचा आहे, स्िायी सभापिींचा आहे परंि ुत्यांच्या िािनाि िेखीि ह्या 
शहराििे अनेक िोक अनेक कामासािी जाि असिाि. िमु्हािा कल्पना आहे. आमच्या नगरसेिकांची 
पररस्िीिी काय आहे. त्याच्यामळेु तनिान िोकांचा चहा पाण्याचा खचा िरी मनपाने उचििा िर 
तनिान िोकांना चहा पाजल्याचे समाधान िोकप्रतितनधींना ममळेि. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 साहेब, त्याच्यासािी ३-३ िाख रुपये िावषाक िेििेिे आहेि. 
चंद्रकांि ििैी :- 
 िमुचा िसुरा मदु्दा होिा ३-३ िाखाचा त्या अनषुगंानेच मी बोििोय. िर ह्या गोष्टी आहेि 
ह्या सन्मानाच्या आहेि. नागरीकांच्या आिरतिथयाच्या आहेि. िर त्यािा आपण मान्यिा द्यािी ह्या 
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मिाचा मी आहे. जुबेर साहेब आणण महापौर मॅडम ह्या बजेटमध्ये आपण उहापोह आहे की सन्मा. 
आयकु्िांनी जो अिंाज दििा होिा त्या अिंाजाप्रमाणे िास्िविक आपिा बजेट बारकाईने पादहिे िर 
साधारणपणे बघा मोकळ्या जागेिरीि कर हा ३ करोडने िाढििा. म्हणजे काय शहरािीि िोकांना ज े
जागेचे मािक आहेि त्यानंा मारुन टाकणार. हा कर रद्द केिा पादहज.े आयकु्िांनी जेव्हा िो २०० 
करोड रुपयाचा िेििेिा आहे िवे्हा िमु्ही िो ३०० करोड रुपये अगधकचा कर िाििा. त्या व्यतिररक्ि 
स्िातनक ससं्िा कर अजून १०० कोटी करणार आहोि. आयकु्िांनी ह्याच्यामध्ये मदु्रांक शलु्क अगधकार 
हे िाढणार कस ं ४७ करोड रुपये िमु्ही सिासाधारण िोकांच्या करािरिी िािि आहेि. ह्या िीन 
हेडमध्ये बघा. सिा सिस्यानंा विनिंी आहे की, पान क्र. १४ िरिी हा घोळ घाििेिा आहे. पान क्र. १४ 
िरिी हे ५०० कोटीचा अगधकचा कर िाििेिा आहे. जेव्हा आमची महापामिका २८६ करोड रुपयाचा 
कजााच्या बोज्याखािी असिाना हा तनव्िि ४४७ करोड रुपयाचा हा तनधी िाििा आहे. र्इनामिार साहेब 
असे मदु्दे आहेि. ह्या मदु्यांिरिी आपण तनजश्चि भमुमका घेििी पादहजे. परंि ुआमच्या िोकांना 
आणण ह्या शहरािीि प्रिम नागरीकांना घाबरिण्याचे काम िमु्ही करु नका. महापौरांच्या स्िेच्छा 
तनधीचा आपण आिापयिं हा मदु्दा चचेिा आिा नव्हिा. परंि ु आजच्या सभेिनू आपण त्यािा 
मान्यिा िेऊ या. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्ि महोिय, कायद्याच्या चौकटीि अिासकंल्प झािा पादहजे. कायिा मोडून नविन काही 
िरी कायिे करुन त्यािा मान्यिा नाही. महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयमामध्ये िेळोिेळी िरििुी 
आणण बिि घडिण्याि आिेिे आहेि. िो राज्य शासनाचा अगधकार आहे. िो िमुचा नव्हे. िमु्ही 
प्रशासकीय अगधकारी आहाि. िमुचे किाव्य आहे की िमु्ही त्याची त्या अगधकाराचा त्या तनयमांच े
पािराखण केिी पादहजे. चुकीची भमुमका घेििी िर अडचणीि िमु्ही िोक येणार. आणण आम्ही 
विरोधी पक्षािच बसिो आहोि. आम्ही आमची भमुमका मांडणार. महापौरांना एक तनधी असायिा 
पादहजे िो ककिी असायिा पादहजे हे िरिा. ३२५ कोटी रुपये एका प्रभागाचा पणूा िमु्ही बजेट िेऊन 
टाकािा. त्यांना एकटींना आम्ही काय करायचे. आमची छोटी मोिी नाल्याची कामे करायिा आम्ही 
खांत्रबि साहेबांकड े जाि होिो. पसैेच नाहीि. पदहिा दििस आज बजटे समिा एवप्रिच्या पदहल्या 
िारखेिा, एवप्रि फुि पसैा खल्िास. स्पीि ओव्हर आहे िमुच्याकड ेम्हणून आयकु्ि महोिय....... 
मा. उपमहापौर :- 
 मा. महापौर मॅडम, जुबेर भाईने जो विषय मांडिेिा आहे, महापौर कुिल्या पक्षाचा नाही आणण 
कुिल्या व्यक्िीचा िर नाहीच नाही. िर जुबेर भाई महापौर मॅडमकड ेआपल्या प्रभागाची कामे घेिनू 
िमु्हीही जाऊ शकिाि. आणण मिाही खात्री आहे आणण विश्िास आहे की महापौर मॅडम िमुच्या 
कामाबाबि ि ेसहातनशा करुन गरज पडिी िर ि ेकरुन िेणार. महापौर मॅडम अजून िोन िीन िोक 
आहेि त्यांनी हाि िर केििेा आहे. त्यांनाही सधंी िेण्याि यािी. 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. जुबेर ईनामिारजी आपिे बोिनू झािेिे आहे. आिा सन्मा. ध्रुिककशोर पाटीि साहेबांनी 
हाि िर केिेिा आहे त्यांनी बोिािे. 
प्रशांि िळिी :- 
 महापौर मॅडम मी िोडक्याि बोििो. अिंाजपत्रकािा घेिनू र्इिे जी काही चचाा चाि ू आहे 
त्यामध्ये मग ह्या अगोिर पण घ्या. ममरा भाईंिर महानगरपामिकेमध्ये ज्यांनी राज्य केिे ि ेसिस्य 
आिा बोिायिा िागिे आहेि आणण त्यामध्ये माजी महापौर पण आहेि. म्हणजे ह्या महापौरांनी कधी 
स्िेच्छा तनधी घेििा नव्हिा का? िर घेििा होिा. 
गीिा जैन :- 
 प्रशांिजी, मी स्िेच्छा तनधीबाबि बोिि नाही.  
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प्रशांि िळिी :- 
 जुबेर र्इनामिारजी बोिि होि.े त्यािेळी आपिा त्यांना पािींबा होिा. म्हणजे िमु्ही त्यािरिी 
बोिि होिाि. नसेि बोिि िर चांगिी गोष्ट आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आम्ही त्यािर सधुार करि आहोि. सधुार माणून कधीही करु शकिो. सधुारणा करायची 
असि.े चुका परि परि करायच्या नसिाि. 
मा. महापौर :- 
 ध्रुिककशोर पाटीि साहेब बोिा. आपिे म्हणणे िोडक्याि मांडा. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 आमचे जुबेरजी काही िरी उत्िर द्यायिा िागिेि. जुबेरजी सनुो. “सोचने से कहा ममिि ेहै 
िमन्नाओ के शहर मे चिना भी जरुरी है मजंजि पाने के मिए, िाने िही बनाि े है जो अपने 
सपनोंको मसध्िि से नही जानि”े जुबेरजी यह आपके सिाि का जिाब हैl माझी आपणांस विनिंी 
आहे. जुबेरजींचा माईक म्यटु करा. महापौर मॅडम सगळे जण म्हणिाि की जुबेरजी अभ्यास करिाि. 
परंि ुह्या अिंाजपत्रकाचा जबेुरजींनी अभ्यासच केिा नाही. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आिा परि सरुु करु. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 आिा त्यांनी असे सांगगििे की, सधुारीिमध्ये िफािि आहे. एिढ्या करोडची ििेढ्या करोडची. 
िाघमारे साहेबांनी त्यांना अतिशय चांगिे उत्िर दििे. मॅडम सरकार ह्यांचे आहे. गेल्या िषी ह्यांनी 
ककिी अनिुान आिे सांगा. ज्यािेळी आपिे सरकार होि ेत्यािेळी आपण अनिुान आणायचो आणण ि े
िोकांनी अजूनपयिं अनिुान आणिेिे नाही. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 ह्याचे उत्िर माझ्याकड ेआहे. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 सनुने की आिि भी डािा करो मेरे िोस्ि| याि है जब ििुशीिास म्हात्र ेसाहब महापौर िे उस 
समय भी महापौर स्िेच्छा तनधी िही से शरुु ककया अपनु ने| 
जुबेर र्इनामिार :- 
 ५० िाख ३२५ करोड नही. 
मा. महापौर :- 
 महागाई िाढिी ना. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 त्यािेळी आपल्या शहराची िोकसखं्या कमी होिी. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आपण िवे्हा चुकिो. कायद्याचा अभ्यास केिा नव्हिा. आम्ही नविन होिो. आम्हािा अनभुि 
नव्हिा. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 ह्या शहाराचे बजेट िाढिे, िोकसखं्या िाढिी. जुबेरजी ही परंपरा आहे. ही आिाची गोष्ट 
नाही. ही परंपरा आहे. विरोधी पक्षनेि ेमाझ ेममत्र मी त्यांना पण सांग ुर्इजच्छिो की, ज्यािेळी िमु्ही 
उपमहापौर होि ेत्यािेळी िमु्ही डायसिर बसिे होि ेआणण आम्ही खािी होिो. त्यािेळी सधु्िा िमु्ही 
ज्यािेळी बजटे मजंूर केिे होि े िसे हे बजेट मी आज मजंूर केिे आहे. त्याच्यामळेु आपणांसही 
बोिण्यास...... 
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गीिा जैन :- 
 िमु्ही मजंूर करणारे कोण? 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 जे आपण करिाय िचे आम्ही करिोय. ज्यािेळी गीिा जैन मॅडम महापौर होत्या आणण िमु्ही 
उपमहापौर होि े त्यािेळीसधु्िा अशाच प्रकारचे बजेट मजंूर झािे होि.े िसुरी गोष्ट मी सांगिो ििैी 
साहेबांना. ििैी साहेब आपण आपल्या सहकारी पक्षाच्या नगरसेिक आहेि. ह्या बजेटमध्ये आपण 
कोणिीही िरिाढ केिेिी नाही. कोणत्याही जनििेा आपण िरिाढ ककंिा करिाढ केिेिी नाही. उिटे ज े
बजेट आहे त्याच्या खचाामध्ये आपण काटकसर करुन ि े बजटे आपण केिेिे आहे. िमु्ही बतघििे 
आिा विरोधी पक्षाचे नगरसेिक दिनेश निािड े बोििे की, बांधकामाचे बजटे िाढििे पादहजे पण 
साहेब बांधकामाचे बजेट िाढविण्याकरीिा आपल्यािा र्इन्कम सोसा पण डवे्हिप केिा पादहजे. आणण 
िमु्ही सांगिा सिासाधारण मािमत्िा कर आपण १३२ कोटीची िरििु केिेिी आहे. िमु्ही जर ह्याची 
कफगर बतघििी, ह्या कफगरमध्ये आपल्यािा २०२१ ह्या आगिाक िषााची घरपट्टीची मागणी आहे १०२ 
कोटी आणण १० टक्के आपण जर आपण नसैगगाक िाढ पकडिी िर जिळजिळ १० कोटी त्याच्यामध्ये 
िाढिाि. त्याच्यानिंर आपण पनुामलु्यांकनाचे सव्हेक्षण केिे आहे. आणण त्या सव्हेक्षण अिंगाि 
आपल्यािा साड ेिवेिस कोटी रुपये येणार आहेि. आणण जर आपण ६ िषा माग ेजर र्इफेक्ट दििा ही 
कफगर आणखी १०० कोटी पेक्षा िरिी जाणार आहे. िसुरी गोष्ट पनुामलु्यांकन आणखीन ५० टक्के 
आपिे काम झािेिे आहे. ५० टक्के काम आपिे अजूनही बाकी आहे आणण जर ि ेकाम झािे िर 
आपिा रेव्हेन्य ु िाढणार आहे. म्हणजे आपण कोणिीही करिाढ नाही केिी, कोणिीही िरिाढ नाही 
केिी. आणण िसुरी गोष्ट िमु्ही सांगगििी साहेब, १ टक्के मदु्रांक शलु्क अगधकार िमु्हािा आििि ेका 
साहेब. हे कोण िेि?े हे आपल्यािा आपिे स्टेट गव्हारमेंट िेि.े जे पसै ेआपल्या ममरा भाईंिर शहराच े
नागरीक जे टॅक्स भरि आहेि. रजजस्टेशन करिाि त्याच्याििा एक टक्का ि ेआपल्यािा ममळि 
आहे. आणण िो िेण्याचा अगधकार राज्य सरकारचा आहे. महाआघाडी सरकार आपिेच आहे ना. िर 
आपणच आपल्या मतं्र्यांना सांगा की कृपया.......... 
जुबेर र्इनामिार :- 
 त्यांनी कुिे कळििे. त्यांनी कळििे नाही िमु्ही िाढ करुन िेििी आहे. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 ममरा भाईंिर शहरािा हे पसेै िमु्ही द्या. जेणेकरुन आपिे बजटे एकिम व्यिजस्िि होईि. 
िमु्ही आिाच सांगगििे साहेब, महापौर, उपमहापौर, स्िायी सममिी सभापिी साहेब िमु्ही मिा सांगा 
की, हे आज ममरा भाईंिर शहराच ेिोकप्रतितनधी आहेि त्यांच्याकड ेसधु्िा जेव्हा िोक येिाि िवे्हा 
त्यांनाही िी कामे करायची गरज असि ेआणण िमु्ही असे बोििाि. िर आज आपण जो नगरसेिक 
तनधी घेिो १५ िाख रुपये िी सधु्िा आपण ऑफीमसयिी १५ िाख रुपये घेि ूशकि नाही. प्रभाग 
सममिीनसुार १५ िाख रुपये घेि ू शकि नाही. आपल्या ॲक्टमध्ये िरििु िेगळी आहे. िरीसधु्िा 
नगरसेिकांच्या आणण जनिचे्या सेिेसािी आपण १५-१५ िाख रुपये दििेि आहेि. िास्िविक 
अॅक्टमध्ये आपण ििेढे तनधी िेऊ शकि नाही. िर आपण जर ह्याच्यािरिी आक्षेप घेिाि िर 
ह्याच्यािरसधु्िा आक्षेप घ्यािा िागेि आणण िसुरी गोष्ट पक्षाचा स्िािा नाही. याच्यामध्ये आम्ही 
कोणत्याही पक्षािा सपोटा नाही केिा. आम्ही ममरा भाईंिर शहराच्या प्रत्येक नगरसेिकािा मोस्टिी 
त्यािा त्याच्या िॉडामध्ये काम करायिा दििे आहे. साहेब िमु्हािा आिििये िमुच्याच नेत्यांच्या 
समोर जो रस्िा आहे िो सधु्िा मसमेंट कााँक्रीट होि आहे. आम्ही काय भेिभाि केिा नाही. त्या 
एररयामध्ये नगरसेिक िमु्ही आहाि. 
(सभागहृाि गोंधळ) 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 



मा. विशषे महासभा दि. ३०/०३/२०२१                             पान क्र.45 

 त्यािेळीसधु्िा आम्ही पक्षपाि केिा नाही. मसमेंट रोड आम्ही िमुच्या िॉडामध्ये केिा. िमुच्या 
नेत्याच्या घरासमोर केिा. आपण एिढे िषा राज्य केिे. आपण िेऊ शकिा का िो रोड, नाही ना. हे 
आपिे अपयश होि.े जुबेरजी त्यािेळी िमु्ही आणण मी एकत्रच काम केिे होि.े हे आपिे अपयश आहे. 
हे आपिे अपयश आिा िसुऱ्याच्या मािी नाही आणण उिटे त्यांनी िारीफ केिी पादहजे साहेब िमु्ही 
कोणिाही पक्षपाि न करिा काम केिे. आणण ह्या बजेटमध्ये सधु्िा िमुच्या एररयाचा जो अधािट 
रादहिेिा रस्िा आहे िो सधु्िा आम्ही घेििेिा आहे. ह्याच्या व्यतिररक्ि आपिे आणखीन सन्मा. 
सिस्य ज ेआहेि त्यांच्यासधु्िा िॉडाािीि कामे घेििेिी आहेि. प्रविण पाटीि साहेब, विरोधी पक्षनेिा 
आमच ेममत्र आम्हािा आमच्या िरिी ऑब्जके्शन घेिाि. साहेब उत्िनिा आमच ेनगरसेिक नाहीि. 
पण उत्िनच्या पररसरािीि नागरीकांकरीिा उत्िनच्या नगरसेिकांकरीिा सधु्िा बजेटमध्ये आम्ही 
प्रोजव्हजन िेििेिी आहे. ि ेआम्ही िमु्हािा सांग ुर्इजच्छिो आणण िसुरी गोष्ट िमु्ही असे बोििाि की 
प्रत्येक विषयािरिी महासभेमध्ये कोणत्याही बजेटमध्ये प्रत्येक िषाािरिी चचाा झािेिी नाही. सर आप 
िेखीए र्इस बजेट मे वपछि बार ४.५ करोड रुपये आपिी मदु्दि आहे. र्इधर मदु्दि गिु नही हुई, मदु्दि 
सही जगह प े हैl एैसे बहुिसे विषय है जुबेरजी जो आपने मिए िेl उसके सारे के जिाब िे दिए है 
और म ैआपको बोििा हू िही आप भी नम पड रहे हैl अगर हम जब कम पडि ेहै िो अपना भी 
र्इिना र्इाईत्ि बनिा है की शहर के मिए कुछ करने काl ह्या शहरामध्ये ह्या बजेटमध्ये महापौर मॅडम 
आणण सगळ्या नगरसेिकांना मी सांगिो की सपंणूा शहराचे मसमेंट कााँक्रीड रोड आपण घेििेिे आहेि. 
यतुनफाईड डी.सी. रुिप्रमाणे ज्यािेळी आिा जो नविन कायिा आिा आहे डी.पी. रोडचा िर िो सधु्िा 
अभ्यास करुन ह्या शहरािीि डी.पी. रोड आपण विकासकांकडून करुन घेणार आहोि ह्याच े पसै े
आपण महापामिकेचे िाचिणार आहोि. िसुरी गोष्ट ििैी साहेब बोििे ५०० करोड रुपये िाढििे. साहेब 
अजजबाि िाढििेिे नाहीि. 
प्रविण पाटीि :- 
 ध्रुिककशारे पाटीि साहेब, खपु झािे, भरपरू िमुचे ऐकिे. अतनि साििंांना बोि ूद्या. 
मा. महापौर :- 
 िमु्ही बोििे िर चािेि ि ेबोििे िर नाही चािणार असे होणार नाही. िमु्हािा बोिायिा 
दििे ना. कोणािा नाही दििे? सगळ्यांना दििे बोिायिा. आिा ि ेबोिि आहेि िर िमु्हािा त्रास का 
होि आहे. असे नाही करायचे. त्यांना बोि ूद्या मग िमु्ही परि बोिा. 
प्रविण पाटीि :- 
 िमु्हीच बजटे मांडणार, िमु्हीच सभा घेणार आणण िमु्हीच बोिणार. 
मा. महापौर :- 
 मग कोण घेणार सभा? महापौर मीच आहे िर मीच घेणार ना. िमु्ही विरोधी पक्षनेिा आहाि. 
िमु्ही विरोध करणार. िमु्ही बरोबर कस आहाि. 
प्रविण पाटीि :- 
 अतनि साििंांना अनम्यटु करा मॅडम. 
मा. महापौर :- 
 पाटीि साहेबांचे पणूा होऊ द्या. मग त्यांना बोिायिा िेि.े 
प्रविण पाटीि :- 
 िचे िचे ऐकून कंटाळा आिा. 
मा. महापौर :- 
 असे नाही, सकाळ पासनू िमु्हीच बोिि आहाि. िमु्हािा आम्ही ऐकिे ना. मग त्यांचे पण 
बोिणे ऐकून घ्या ना. ि े ककिी बोििेि? सकाळ पासनू ककिी बोििे ि ेमिा सांगा? त्यांनी एक 
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िराि िाचिा. असे नका करु. अजून माझ्याकड ेआमच्या पक्षाचे ककिी िोकांच्या गचठ्ठ या आहेि. त्यांना 
मी बोिायिा दििे नाही. सगळे िमु्हीच बोिि आहेि. 
प्रविण पाटीि :- 
 िमु्हीच मांडिेिे बजटे आहे आणण िमु्हीच बोििाि. 
मा. महापौर :- 
 असे कसे बजटे िमु्ही केिे म्हणजे सगळ्यांनी ममळून केिे आहे. एकट्याने कोणी केिेिे नाही. 
प्रविण पाटीि :- 
 आम्ही काहीच केिेिे नाही. आम्हािा काही मादहिी पण नाही. िमु्ही जे काय करिा ि े
आम्हािा मजंूर करायिा िाििा. 
मा. महापौर :- 
 दिक आहे. िमुचा िराि आहे का? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आमचा िराि आहे. 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य श्री. ध्रुिककशोर पाटीि साहेबांनी िराि मांडिेिा आहे. िमुचा मळु 
अिंाजपत्रकािरिी िराि आहे का? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 १०० टक्के िराि मांडायचा आहे. 
मा. महापौर :- 
 िराि मांडा. 
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम, पाटीि साहेबांना अजून बोिायच ेआहे. 
मा. महापौर :- 
 पाटीि साहेब, िमुचे आटोपनू घ्या. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 धन्यिाि मॅडम, ममरा भाईंिर शहराची सयुाा प्रकल्पाची पाण्याची योजना िी ममरा भाईंिर 
शहरामध्ये राबविणेकरीिा रं्इटरनि पाईप िाईन टाकणे, टाक्या बांधणे, पपंींग स्टेशन बांधणे हे गरजचे े
आहे आणण ह्याच्यासािी ४०० करोड रुपयाची आपिी रं्इटरनि पाईप िाईनची योजना आहे िी योजना 
ममळण्याकरीिा आपण ३२० करोड रुपयाची शासनाकडून अनिुान आणण ८० करोड रुपयाचे िोन अस े
४०० करोड रुपयाच ेबजेट ह्याच्यामध्ये केिे आहे म्हणून हा ५०० करोड रुपयाचा जो आिा ना १०० 
करोड रुपये ४०० करोड रुपयाचा जो फरक िो ह्याच्यामळेु आिेिा आहे. त्याच्यामळेु आपण कोणिीही 
िाढ केिी नाही. िसुरी गोष्ट गेल्यािेळी आपण टॅक्समध्ये ११ करोडची प्रोजव्हजन केिी होिी. आणण 
ह्यािेळी १०२ करोड रुपयाची टॅक्स िसिुी झािी आहे. ही ऑफीमशअिी कफगर आहे. िमु्ही चेक करुन 
घ्या. म्हणजे आपण कोणिीही बजेट हा फुगििेिा नाही आणण जो काही आपण दििे ि ेिास्िविक 
मनपाच्या प्रशासनाकडून कफगर घेऊनच बनवििेिे आहे आणण िसुरी गोष्ट सांगिो की ह्या शहरामध्ये 
जे आरक्षणे आहेि ि े सगळे आरक्षण विकसीि करण्याकरीिा आपण त्याचेसधु्िा ८ करोड रुपयाच े
प्रोजव्हजन िेििेिी आहे. आपल्या मदहिा महापौर आहेि आणण ह्या मदहिा महापौरचा मान िेिनू ह्या 
शहराच्या मादहिांसािी एक मदहिा भिन अद्यािि बाधंण्याचा, पण आपल्याकड ेमाणस िेििेिा आहे. 
ह्या शहरामध्ये पाण्याचा तनचरा व्यिजस्िि होण्याकरीिा २५ करोड रुपयाचा तनधी सधु्िा आपण 
िेििेिा आहे. याच बरोबर निघर ि ेघोडबिंर जजि ेआपिा बाधं आहे. प्रविणजी ऐकून घ्या. िमुच्या 
त्या एररयामध्ये जो बांध आहे आणण िी उघाडी आहे िी उघाडी सधु्िा ररपेरींग करण्यासािी 
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त्याच्यासािी सधु्िा आपण प्रोजव्हजन िेििेिी आहे. ह्या शहरामध्ये विविध दिकाणी आपिे कम्यतुनटी 
हॉि समाजमदंिरचे काम चाि ूआहे. िमु्ही बतघििे असेि प्रमोि महाजन सभागहृ, ममनािाई िाकरे 
सभागहृ, धमाागधकारी सभागहृ असे आणखीन िोन-िीन सभागहृ ह्या शहरामध्ये बांधण्याच ेपण काम 
आपल्या िफे आपण चाि ूकरणार आहोि. रामनगरचे कायाािय आपण पोिीसांना दििे आणण तिि े
त्या जनिसेािी आज प्रभाग कायाािय नाही. त्या जनििेा हाऊस टॅक्स आणण िॉटर डडपाटामेंटचे बीि 
भरण्याकरीिा खुप िांब जािे िागि.े म्हणून त्या प्रभाग कायााियाची सोय त्यांच्या शहरामध्ये आपण 
केिेिी आहे. त्यानिंर घोडबिंर पररसरामध्ये सधु्िा आिा मोिमोठ्या नविन त्रबल्डींग झाल्या आहेि. 
आणण तििे अजग्नशमन कें द्र नाही. तििे सधु्िा अजग्नशमन कें द्र उभारण्याकरीिा आपण त्याची िरििु 
केिेिी आहे. त्याच बरोबर आपल्या घोडबिंर येिे जो मशि छत्रपिी पिुळा आहे त्याच्यासािी सधु्िा 
आपण बजेट िेििेिे आहे. घोडबिंर ककल्ल्याचे सशुोमभकरण करायचे आहे. त्याच्यासािी सधु्िा 
व्यिजस्िि िरििु आपण िेििेिी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भिनसािी सधु्िा आपण 
व्यिजस्िि चांगिी िरििु िेििेिी आहे. स्पोटास कॉम्प्िेक्सच्या मागे आपल्या शहरािीि नागरीकांना 
आणण खेळाडूनंा खेळण्याकरीिा आपण फुटबॉि ग्राऊंडचे सधु्िा तििे आपण प्रोजव्हजन केिेिे आहे. 
उत्िनचा जो घनकचरा प्रकल्प होिा, त्या उत्िनच्या िोकांना खुप त्रास होि होिा. तििे त्यांचे असे 
म्हणणे होि े की, िमु्ही शहरामध्ये विविध दिकाणी आपिे बायोगॅसचे प्रकल्प आपिे घनकचऱ्याच े
प्रकल्प उभारा. त्याप्रमाणे त्याच्यासािी सधु्िा २५ करोड रुपायाची िरििु ह्या महासभेमध्ये 
अिंाजपत्रकामध्ये िेििेिी आहे. ममरारोडिा जे आपिे मेजर कौस्िभु राणे जे शदहि झािे होि ेत्यांच्या 
नािाने आपण जॉगसा पाका  बनवििेिे आहे. ि ेविकमसि करण्याकरीिा आपण तििे प्रोजव्हजन िेििेिी 
आहे. िसेच बाळासाहेब किािािनासािी सधु्िा आपण प्रोजव्हजन िेििेिे आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 अहो, अजून सगचिांना िी यािी परि िाचायची आहे. 
ध्रुिककशोर पाटीि :- 
 याच्यामध्ये आपण कोणिहेी बजेट फुगििेिे नाही. जे बजेट आयकु्िांनी दििेिे होि े
त्याच्यािरिी चचाा करुन आपण हे बजेट बनवििेिे आहे. माझी आपणांस विनिंी आहे महापौर मॅडम 
की, बजेट करि आहोि ि ेबजेट आपण कृपया मजंूर करािे ही आपणांस विनिंी. 
मा. महापौर :- 
 दिक आहे. 
गगिा जैन :- 
 महापौर मॅडम माझा मळु प्रश्न िो होिा की, आपण मािमत्िा करामध्ये अचानक म्हणजे 
आयकु्िांनी जरी अिंाज दििा बघा किेक्शन करणे हे मेन आयकु्िांच ेकाम असि ेआणण त्यांच ेअिंाज 
आहे ८५ आणण आपण त्यांना १३२ म्हणज े हे िाढ आपण करणार कुिून आणण आणणार कुिून? 
आिापयिंचा माझा अनभुि असा सांगिो की, आपण कधीच १०० टक्के िर पोहचिो नाही. ५२, ५५, 
६० टक्के आपण करेक्शनिर पोहचिो आहे. मॅडम आपण १० नोटीसा िेऊन पण १०० टक्के पयिं 
पोहचिो नाही. आणण आपण काय खुशाि िेिोय ५०० काय म्हणजे हे सगळे कुिून येणार आहे आणण 
काय होणार आहे. 
मा. महापौर :- 
 स्िायी सममिी सभापिी बोिि आहेि. 
गगिा जैन :- 
 ऐकून घ्या पदहिे. 
मा. महापौर :- 
 काय ऐकायचे आहे. 
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उपमहापौर :- 
 प्रेमाने बोिा. 
मा. महापौर :- 
 मॅडम, भाषमेध्ये जरा हे िेिा. माझा आिाजही मोिा आहे. माझा आिाज चढिायिा िाि ूनका. 
गगिा जैन :- 
 मॅडम, मिा र्इिे कुििाच आिाज ऐकू येि नाही बरोबर. 
मा. महापौर :- 
 िमु्ही बोििाना हळू बोििाि िर मग मी ही हळू बोिेन. 
गगिा जैन :- 
 मॅडम मी खरच सांगि ेकी िमुचा आिाज येि नाही मिा. ध्रुिककशोरजींचा आिाजच आिा 
नाही. म्हणून मी िारंिार विनिंी केिी की, िमुचा आिाज फक्ि तििून स्पष्ट आहे िर ि ेिमु्ही परि 
िाचायिा घ्या म्हणून माझी िारंिार विनिंी आहे. 
मा. महापौर :- 
 आिा िमुच्या प्रश्नाचे उििर स्िायी सममिी सभापिी िेिीि. 
गगिा जैन :- 
 माझा प्रश्न होऊन जाऊ द्या मॅडम. 
मा. महापौर :- 
 टॅक्सच ेआहे आहे ि ेजरा सांगा. 
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम, जैन मॅडमचे अगोिर बोिणे आहे ि ेऐकून घ्यािे. 
गगिा जैन :- 
 पदहिा त्यांना क्िेररकफकेशन द्यायचे असेि िर द्या. 
मा. उपमहापौर :- 
 िमु्ही पश्न करा जैन मॅडम. 
गगिा जैन :- 
 िमु्ही द्या आिा. पदहिा द्या निंर मी बोिि.े 
मा. उपमहापौर :- 
 िमुचा पश्न येईि त्याच्यानिंर उत्िर िेणार ना मॅडम. 
गगिा जैन :- 
 द्या ना मी निंर बोिि.े 
मा. उपमहापौर :- 
 िमुचे बोिनू झािे का? 
दिनेश जैन :- 
 और ककसी का भी है िो पछु िो म ैएक साि मे िुाँगाl सब दहसाब िेके बिैा हूॅl 
मा. महापौर :- 
 मिा असे िाटि ेचचाा भरपरू झािेिी आहे. सन्मा. सिस्य ध्रुिककशोर पाटीि साहेबांनी िराि 
मांडिेिा आहे. ह्या िरािाच्या बाजूने..... 
जुबेर र्इनामिार :- 
 मिा िराि करायचा आहे. मॅडम िमुचा िराि बाकी आहे. िराि िाचणार आहेि. 
मा. उपमहापौर :- 
 जुबेरभाई सभापिी कुछ बोि रहे हैl 
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जुबेर र्इनामिार :- 
 म ैसनुने के मिए बहुि व्याकुि हूॅl 
दिनेश जैन :- 
 जुबेरजी और सन्मा. जजिने भी नगरसेिक है सबमे जो भी मदु्दे रखे है बहुि अच्छी िरहसे 
रखे हैl और सबका म ैस्िागि भी करिा हूॅl  िकेीन र्इस बजेट के अिंर पसैा कहॉ से बढा है यह 
ककसीने अभी ि क िेखा है क्या? ककसीने बिाया नही की पसैा कढा कहॉपे हैl ककसीने भी बिाया नही 
मझुे की यह ५०० करोड कहॉ बढे हैl खािी आप चचाा करने से कुछ नही होिा हैl विषय एैसा है की 
जैसे पहिे बिाया की, ८५ का १३२ करोड यह कैसा हूआl र्इसके अिंर अपना १०२ करोड का र्इस साि 
का अपना टॅक्स का र्इिना आना ही हैl िो र्इस साि आया है ८५ आपका अनमुान है िो र्इसके अिंर 
१५ करोड का १७ करोड का डडफ्रन्स है जो आि ेसाि मे अपनेको आयेगाl िसुरा १०२ करोड के उपर 
हर साि १०% की बढोिरी होिी हैl िो िो ९ करोड, १० करोड रुपया िो बढनेिािा हैl र्इसके बाि म ै
जो सभी अपने पनुामलु्यांकन सव्हे ककया है परुा ममरा भाईंिर का जो सव्हे ककया है उसके अिंर ४५ 
करोड रुपये जो अपना टॅक्स की बढोिरी होनी िािी है एक रुपया भी टॅक्स बढाना नही ककसीको और 
मनेै मेरे प्रस्िािाना भाषन मे मिखा है की सब काम होंगे परेुl ममरा भाईंिर मे जजिने भी काम िकेीन 
नागरीकोंके उपर एक रुपये का भी टॅक्स बढेगा नहीl यह अगर टोटि करि े है िो मनेै १३२ करोड 
रखा िेकीन उससे भी आग ेजाएगा ये कफगरl उसके अिािा जो मोकळ्या जागेिरीि कर आप िोंगो 
के दिमाग मे ५०० करोड है िो तनकाि िो िो ५०० नही िो खािी ५० करोड हैl आप उस अमाऊंट को 
५० करोड है िौ ५०० करोड नही हैl आप ५०० करोड ५०० करोड सब िोग बोि रहे हैl 
जुबेर र्इनामिार :- 
 नही म ै५० करोड ही बोि रहा हूॅl 
गगिा जैन :- 
 ५०० करोड हम टोटि बजटे की बाि कर रहे हैl 
दिनेश जैन :- 
 िो जो कन्फ्यजुन है िो एक कहना िरु करीये क्योंकी यहॉ ३० करोड हैl िो यह जो डडफ्रन्स 
है मोकळ्या जागेिरीि खािी ३० करोड का डडफ्रन्स है िो ५०० करोड का डडफ्रन्स नही हैl क्योंकी 
आऊटस्टॅन्डींग उससे जािा अपनी बाकी हैl उसके बाि म ैजो अभी नया डी.सी. रुि आया है उसके 
अिंर, ममरा भाईंिर के अिंर नही परेु महाराष्र के अिंर एफ.एस.आय. बढा है िो र्इसकी िजहसे 
र्इमारि परिाना फी मे भी अपने को बढोिरी होनीिािी हैl और हमने िो परुा कॅिक्यिेुशन करने के 
बाि मे ही यह कफगर को मिया हुआ है की र्इिना आना चादहएl  और जब भी अगधकारीयोंसे पछुा 
गया उन्होने गॅरंटी िी की र्इिना हो जायेगा िभी हमने िो कफगर को रखाl हमने हिामे कोई भी 
कफगर नही रखी हैl 
जुबेर र्इनामिार :- 
 र्इमारि परिाना फी ककिना है? 
दिनेश जैन :- 
 यह १०० करोड ककया हुआ हैl ६० करोड िा एफ.एस.आय. डबि हो गयी हैl अभी वप्रममयम 
फी बढेगा, वप्रममयम फी र्इस बार आनेिािा हैl और जो मािमत्िा हस्िांिरन है उसके अिंर की बहुि 
से मािमत्िा है िो अपने को आने बाकी हैl उसके अिंर भी िो बढोिरी की गयी हैl र्इसके अिंर बाि 
मनेै जैस ेआपने बिया तनधी के बारे म ेयह िो आपको ऑिरेडी सभीने जबाब िे दिया है की हमने 
र्इस साि सभी नगरसेिक िो प्रभाग तनधी के अिंर भी ५-५ िाख रुपये ज्यािा बढाया हैl क्योंकी मझु े
िगिा है की सभी नगरसेिकोंको अपने अपने िॉडा मे काम करने की बहूि जरुरी हैl िो सभी 
नगरसेिकों के मिए जो १५ और १०, २५ या उसके जगह पे १५-१५, ३० िाख रुपया उनकी तनधी के 
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करीबन िो िापर सकि े है और िो अपने अपने दहसाब से अपनी एररयाका विकास कर सकि े हैl 
र्इसके अिािा अगर उनको तनधी की कमी पडिी है िो महापौर, उपमहापौर या मझुे आके ममिेl अगर 
जरुरि पडगेी िो हम िहॉ पे भी जरुर िेंगेl र्इसके अिािा हमारे माजी मखु्यमतं्री अब विरोधी पक्षनेिा 
िेिेंद्र फडिणीजीने एक सयुाा प्रकल्प योजना शरुु की िी जजसका काम ५०% से उपर हो गया हैl और 
िो योजना हम चाहि ेहै की, हमोर र्इिेक्शन के पहिे िक परुी हो जाएl र्इसके मिए अभी गये साि 
करोना की िजह से कुछ अनिुान नही आया िाl हमारा कजा ऑिरेडी हमारे माजी मखु्यमतं्री िेिेंद्र 
फडिणीसजी ने ममरा भाईंिर के मिए २१८ मिटर पानी के मिए मजंूर कर के दिया हुआ हैl खािी 
हमको उिाना हैl र्इसके मिए हमने २०% हमारा मनपा का फंड होना चादहए िो िहॉ पे हमने ऑिरेडी 
३० करोड रुपया हमने रख हैl और बाकी का शासन का अनिुान आनेिािा हैl और उसके अिंर बारीक 
बारीक बहुिसी गचजे है जहॉ पे िगिा है की मझुे यह ५० िाख बढ सकिा है, एक करोड बढ सकिा 
है, या जहॉ कम होिा है िहॉ हमने कम भी ककया हैl और अपने आस्िापनापे भी सिाि उिा रहे है 
िेकीन आस्िापना पे बहोि से पि मजंूर हैl एकबार हम अगधकारीयोंको िाटि ेरहि ेहै की आप काम 
नही करि ेहो िो काम कहॉसे करेंगे जब आस्िापनाके पि परेु नही करेंगे िो उसके मिये भी जब 
बजेट मे परुा प्रोजव्हजन हर एक गचज के मिए ककया हुआ है और बहोिही सझुबझु से सभी स्टॅन्डीग 
सिस्योंने ममिके बजेट को अच्छी िरहसे बनाया है और र्इस बार पहिी बार र्इतिहास म ैएैसा हुआ है 
की, विरोधी म ेकोई भी िराि नही रखा हैl क्योंकी सिाानमुि ेमजंूर हुआ हैl नही िो अगर यह १५०० 
करोड का अगर २००० करोड होिा िा िो काई भी िराि रखिा गिि ककया होिा िोl िेकीन सभी 
पक्ष के सिस्योंको मािमु िा र्इसमे गिि त्रबिकुि नही हुआ है र्इसके मिए र्इस बजेट को बहुमिसे 
नही सिाानमुि ेसे मजंूर ककया हैl जुबेरजी आप हस रहे हो मझुे बहोि अच्छा िग रहा है आप जब 
हसि ेहूए रहि ेहो िेकीन बाि सही कीया करोl धन्यिाि जय दहिं जय महाराष्र!  
जुबेर र्इनामिार :- 
 सिांचे आटोपिे असेि िर मी बोि.ू 
मा. महापौर :- 
 आिा बोि ुनका. िमु्हािा िराि काय मांडायचा असेि िर मांडा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आिा स्िायी सममिी सभापिींनी स्पष्टीकरण दििे, ध्रुिककशोरीने स्पष्टीकरण दििे त्यािा 
स्पष्टीकरण केिे िरी काय आहे ि ेकाय बििि नाही िस्िजुस्ििी. 
मा. महापौर :- 
 िमु्हािा याच्यािर चचाा करायिा भरपरू िेळ दििा होिा. िमु्ही सिांनी चचाा केिेिी आहे. मिा 
िाटि ेिमु्हािा िराि मांडायचा असेि िर मांडा. एक िराि मांडा. 
जुबेर र्इनामिार :-  
 मांडायचा असेि नाही मांडायचाच आहे. 
मा. महापौर :- 
 मग मांडा :- 
जुबेर र्इनामिार :-  
 मॅडम, अतनि साििंजींना काही िरी बोिायचे आहे. बराच िेळ झािा. 
मा. महापौर :- 
 अतनि साििंजी बोिा. 
अतनि साििं :- 
 महापौर मॅडम, उपमहापौर साहेब िोडस मिा िाटि,े टायवपगं एरर असेि ककंिा काय असेि 
पेज न.ं २७ िर एकाजत्मक डास तनमुािन योजना आयकु्िांनी ८ करोड िेििे होि.े स्टॅन्डीग कममटीने 
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१८ करोड िेििे होि.े पण आिाची कफगर आिेिी आहे िी फक्ि एक करोड आहे. म्हणजे एक करोड 
एका मदहन्यािच सपंिीि. त्यानिंर....... 
दिनेश जैन :- 
 उसको सधुारना ककया हैl 
मा. उपमहापौर :- 
 त्याच्यामध्ये सधुारणा केिेिी आहे. 
अतनि साििं :- 
 ओके. त्यानिंर कोविडचा धोका अजूनही आहे. ह्या डडसेंबरपयिं राहणार आहे. रुग्णाियािीि 
कपड े धुिाई करीिा िागणारे सादहत्य स्टॅन्डींग कममटीने 2 करोड िेििे होि.े कारण त्यांची िशी 
िदै्यकीय विभागाची गरज होिी. परंि ुआमच्या हािाि आिेल्या बजटेमध्ये फक्ि 25 िाख केिेिी 
आहे. समधृ्िी आहे, टेंभा आहे, रं्इदिरा गांधी हॉस्पीटि आहे त्यामध्ये जे कोरोना पेशटं र्इिर पेशटं ज े
ॲडमीट आहेि त्यांच्या कपड्यांच्या धुिाईसािी जे िागणारे सादहत्य आहे िदै्यकीय विभागाची 2 
करोडची मागणी होिी िी स्िायी सममिीने आिा मात्र 25 िाख िेििेिी आहे. िोच प्रकार त्याि 
पेजिर 12 नबंरिा औषध खरेिी पण जास्ि िागणार आहे. कोरोना ह्या िषाामध्ये पण राहणार आहे. 
त्यांनी 3 करोडची डडमांड िेििी होिी. आम्ही स्टॅन्डींग कममटीने 3 करोड केिी होिी. आम्हािा 
दििेल्या बजेटमध्ये फक्ि 2 करोड केिेिी आहे. हे जे 3 हेड आहेि त्याच्यामध्ये विचार करुन त्या 
कफगर िाढिनू होणे गरजचे ेआहे. त्या दहशोबाने ि ेकरािे अशी मी आपणांस विनिंी आहे. 
मा. महापौर :- 
 दिक आहे. सन्मा. नगरसेिक अतनि साििं यांनी केिेल्या सचुना ध्यान्याि घेिनू सिर 
हेडमध्ये िाढ करण्याि यािी. जुबेरजी िराि करा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, सभापिी महोियांनी जो आिा दहशोब दििा िो आम्ही 600 कोटीचा मागि 
होिो. 176 कोटीचा दििा. सव्िा चारश ेकोटी कुिे िमु्ही िपिनू िेििेिे ि ेजरा आम्हािा िाखिा. 
िमु्ही जेिढा दहशोब दििा फक्ि 176 कोटीचाचा दििा. उत्पन्नामध्ये िाढ कुिे कुिे िमु्ही िशावििी. 
मा. महापौर :- 
 िमुच्याकड ेबजेट आिा आिेिे आहे. िमु्ही आिा शोधा आणण िमुचा िराि मांडा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 िमु्ही सांगा ना. 
मा. महापौर :- 
 त्यांनी ि ेसांगायच ेहोि ेत्यांनी सांगगििे. साहेब आिा िमु्ही शोधा जर कुिे कमी जास्ि होि 
असेि िर परि आपा बघ.ू 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम आम्ही विचारुन बोिि आहोि. 
मा. महापौर :- 
 हो. पण सकाळ पासनू बोिि आहाि. आिा िराि मांडा. 
गगिा जैन :- 
 जुबेरजी हमने त्रबनिी की िी गािा ध्रुिककशोरजीने गायी है िो एक िो िापस हमे िराि म े
सनुाई जाएl 
जुबेर र्इनामिार :- 
 िा िो सनुना पडगेा, सगचि जो कायम करना है िराि l 
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मा. महापौर :- 
 िो रेकॉडािर आहे. मॅडम ि ेरेकॉडािर आिेिे आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 नाही नाही. आम्हािा ऐकायचे आहे.  
मा. महापौर :- 
 िमु्ही त्यांच्या िरािाच्या बाजूने मििान करणार आहाि का? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 कोणाच्या बाजूने? 
मा. महापौर :- 
 ध्रुिककशोर पाटीि साहेबांच्या करणार असाि िर परि िाचून िाखिि.े 
जुबेर र्इनामिार :- 
 सभाशास्त्राचा तनयम आहे. 
मा. महापौर :- 
 एकिा िाचून झािेिा आहे. त्याच्याि 15 ममतनटे जाणार आहेि. 
दिनेश जैन :- 
 हे ऑनिाईन आहे. त्याच्यािरिी येणारच आहे. 
मा. महापौर :- 
 सगळे रेकॉडािरिी आिेिे आहे. िमुचा िराि मांडा. ि े रेकॉडािरिी आहे. काही गडबड होणार 
नाही. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 काही सांगिा येणार नाही. स्िायी सममिीचा महासभेमध्ये बिििा जाईि. 
गीिा जैन :- 
 ध्रुिककशोर पाटीि यांनी मांडिेिा िराि कळिेिा नाही. िमु्ही सांगा त्यांच्या बाजूने मांडणार 
जोपयिं ऐकून समजणार नाही िोपयिं मी तनणाय कधी घेणार. बाजूने करायचे आहे की विरोधामध्ये. 
मा. महापौर :- 
 मॅडम त्यांनी िाचिा िवे्हा िमु्ही नाही ऐकिे का? 
गीिा जैन :- 
 त्यांनी जे िाचिे िमु्ही बाकी सिस्यांना विचारा त्यांना कळािे का? 
मा. महापौर :- 
 िमु्हािा काही म्हणणे मांडायचे असेि िर ि े िमु्ही जुबेर र्इनामिारजी िराि मांडि आहेि 
त्यांच्या िरािामध्ये नमिु करा. 
गीिा जैन :- 
 मॅडम िमु्ही कंम्पिशन िसे माझ्यािर करु शकि नाही. 
मा. महापौर :- 
 म्हणजे िमु्हािा नेमके काय म्हणायचे आहे? त्याचे परि िाचन करा? 
जुबेर र्इनामिार :- 
 हो. 
मा. महापौर :- 
 परि िाचन कशािा करायच?े 
गीिा जैन :- 
 िमु्हािा सांगि ेकी मिा एकही शब्ि कळिेिा नाही. 
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जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, िो सभागहृाचा अगधकार आहे. 
प्रशांि िळिी :- 
 महापौर मॅडम, ह्यांनी िराि तनट ऐकिेिा आहे. ध्रुिककशोर पाटी साहेबांनी िो तनट िाचिेिा 
आहे. ह्यांचा जो िराि मांडायचा आहे िो ऑिरेडी ह्यांनी बनिनू आणिेिा आहे. त्यामळेु आपिा 
िराि िाचून हे त्यांच्या िरािामध्ये काही फेरबिि करणार नाही. त्यामळेु माझी िमु्हािा विनिंी राहीि 
की, त्यांनी त्यांचा िराि माडंािा. 
गीिा जैन :- 
 मॅडम माझा आक्षेप आहे. मी कुिे िराि करणार आणण कुिे मििान करणार आहे ि ेकोणीही 
गदृहि धरु नये. 
प्रशांि िळिी :- 
 मी जुबेर र्इनामिार ह्यांच्या बद्दि बोििोय. जुबेर्इ र्इनामिार साहेब आपण िराि मांडायिा 
सरुुिाि झािी होिी िी कॅरीऑन करािे ही माझी िमु्हांिा विनिंी आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 हो ि ेमिा करायचे आहे. मिा माझा िराि करायचा आहे. 
मा. महापौर :- 
 िाचा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 ककिी मेहनि घेिनू ि ेमिहािे िागि.े 
गीिा जैन :- 
 िमु्ही माझा आक्षेप नोििनू घ्या. कारण आम्हािा त्रबिकुि समझिेिा नाही आणण िरिेळी 
माझा हा आक्षेप आहे की ि ेिाचिाि त्यानिंर त्याच्याि एक्स्रा ॲटम ॲड केिे जाि.े मशरिळकर 
साहेब, ह्यािेळी माझे ऐकून घ्या. ि ेरेकॉडा........ 
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम, हा चुकीचा आरोप आहे. कुििेही अॅड करि नाही. अिा सध्या ऑन रेकॉडािर 
िराि िाचिेिा आहे आणण त्यामध्ये काही फेरबिि होणार नाही. ि ेऑनरेकॉडा आहे. पादहजे िर उद्या 
कॉपी घेिनू यािी आणण िाचून घ्यािे. ियामध्ये जर काही चेंजेस झािे िर त्यािेळी आरोप मसध्ि 
करािे. उगाच कोणािर आरोप िाि ूनये. महापौर मॅडम िमु्हािा विनिंी आहे की जुबेर भाईंना िराि 
मांडायिा सांगा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, माझी विनिंी आहे. ध्रुिककशोर पाटीिांनी जो िराि मांडिेिा आहे त्याचे सगचि 
साहेबांनी सभागहृामध्ये िाचन करािे आणण िो कायम करािा. 
मा. उपमहापौर :- 
 ऑिरेडी जुबेरजी त्यामध्ये केिेिे आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 ही विरोधी पक्षाची मागणी आहे. िमु्ही त्यािा असे झटकू शकि नाही. िो आमचा िोकिांत्रत्रक 
अगधकार आहे आणण सभाशास्त्र बोिि.े 
मा. महापौर :- 
 दिक आहे मग आिा आमिार गीिा जैन मॅडमने िराि िाचायिा सांगगििा परि निंर 
आणखीन एखािा नगरसेिक बोिेि, मिा कळिे नाही. मिा िाचून िाखिा. तिसरा नगरसेिक उिेि 
मिा कळिा नाही. दििसभर काय िरािच िाचायचा. िमु्ही मिा सांगा. 
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प्रशांि िळिी :- 
 ही ऑनिाईन बिैक आहे. र्इिे रेकॉडींग झािेिी आहे. सगचि साहेबांनी सांगगििे प्रॉपर रेकॉडींग 
झािेिी आहे. त्यांना ऐकायचे असेि िर त्यांनी निंर घ्यािे रेकॉडींग. 
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम ह्यासािी िाचायचे नाही आिा सिस्य महोियाने हा आक्षेप घेििा होिा की, 
त्यामध्ये फेरबिि आणण चेंजेस होिाि. ऑिरेडी ऑन रेकॉडा आिेिे आहे. त्यामध्ये कुििेही फेरबिि 
आणण चेंजेस होणार नाही याची खात्री आम्ही िेिो. जवे्हा िमु्हािा असे दिसिे त्यािेळी आक्षेप आणण 
आरोप िािायचे. 
गीिा जैन :- 
 मॅडम, मी अजूनही आक्षेप िाििेिा नाही. मी म्हणािे मी कुिे मििान करायच ेि ेगदृहि धरु 
नये. 
मा. उपमहापौर :- 
 िमुचा आक्षेप होिा सिस्य महोिय, िमुचा आक्षेप होिा की त्यानिंर चेंजसे होिाि. हे 
ऑनरेकॉडा आहे. िमु्ही आक्षपे घेििा होिा की, निंर चेंजेस होिाि. 
मा. महापौर :- 
 मॅडम, िमुचे मििान अपक्ष म्हणून आपण ऑिरेडी मदहल्यांिा केिेिे आहे आणण अजश्िन 
भाईने पण िटस्ि म्हणून केिेिे आहे. आिा रादहिा काय प्रश्न? 
गीिा जैन :- 
 मॅडम मी परि िचे सांगि.े 
जुबेर र्इनामिार :- 
 मा. आमिार गीिा जैन मॅडमजी आपल्यािा आिा म्हणजे आपण आिा िराि विरोधािच 
करि आहोि. 
गीिा जैन :- 
 मी िसे सांगगििे नाही. मिा कुिेही मििान करायची मभुा आहे आणण ि ेमाझ ेमििानाचा 
अगधकार आहे. मग मििान करायचा आधी कुििे िोन िराि झािे आहेि ि ेजेव्हा स्पष्ट कळि नाही. 
िोपयिं मी माझ ेमििान कसे करायचे? 
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम, मी परि विनिंी करिोय. हे फक्ि गोि गोि कफरिण्याची गोष्ट चाि ूआहे.  
गीिा जैन :- 
 माझा आक्षेप आहे. 
मा. उपमहापौर :- 
 िरािानिंर फेरबिि होि,े चेंजेस होि.े हा ऑनरेकॉडा व्हीसीमध्ये आहे आणण ह्यामध्ये रेकॉडा 
झािेिे आहे. त्यासािी महापौर मॅडम िमु्हािा माझी विनिंी आहे की, कुिल्याही पररजस्ििीमध्ये परि 
परि ि ेगोि गोि कफरिण्याचे काम करु नये. आणण जुबेर र्इनामिार यांनी सांगािे की तनिेिन करािे 
की आपिा िराि मांडािा. 
गीिा जैन :- 
 गोि गोि कफरिणे म्हणजे हे सवंिधातनक शब्ि नाही. त्यािा काढून घ्या. 
मा. उपमहापौर :- 
 िमु्ही आक्षेप घेििेिा होिा म्हणून त्यासािी बोििो सिस्य महोिय. 
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प्रशांि िळिी :- 
 महापौर मॅडम आपणािाही विनिंी करिो उपमहापौर साहेब आपल्यािाही विनिंी करिो सिा 
सिस्यांचे बोिणे झािेिे आहे. महापौर मॅडम आिा जे काही रेकॉडािरिी आिेिे आहे ि ेसगचिांनी पण 
जक्िअर केिे की, सगळया गोष्टी रेकॉडािरिी आिेिे आहे. असे असिाना मदु्दामनु हे सगळे करणे हे 
योग्य नाही. आणण आिा मिा विनिंी करायची आहे () त्यांना जुबेर ईनामिार साहेि आपण जर हा 
िराि िाचि असिीि िर िाचा. अन्यिा महापौर मॅडम आपण जो पदहिा िराि केिेिा आहे त्यािा 
मान्यिा द्या. 
महापौर मॅडम :-  
 बर. 
गीिा जैन :- 
 महापौर मॅडम मी त्यासािीविचारि ेसगचिांनी िराि िाचायचा असिो की नाही ?  
दिनेश निािड े:- 
 महापौर मॅडम आिा कोरोनाचा प्रािभुााि चाििेिा आहे. आपण ऑनिाईन द्िारे ममटींग िाििो 
आणण एक एक िस्ि ुऑनिाईन करायची बाकी सिस्यांना पण प्रॉब्िेम होिो ना. यांना कोरानाचा 
ककिी प्रािभुााि िाढिेिा आहे त्या दहशबेाने ििकर ममदटगं सपंिा. आपिा िराि झािेिा आहे. विषय 
सपंिा.एक िास त्याच्यािरिी चचाा झािी. 
मा. महापौर मॅडम :- 
 दिक आहे. सन्मा. नगरसेिक जुबेर र्इनामिार िमु्हािा िराि िाचायचा असेि िर िाचा नाही 
िर मग सन्मा. नगरसेिक ध्रुिककशोर पाटीि यांचा िराि मान्य केिा जाईि. 
जुबेर ईनामिार :- 
 मॅडम िाचायचा आहे कसा मान्य कराि. 
मा. महापौर मॅडम :-  
 िमु्ही बोिा ना. 
जुबेर ईनामिार :- 
 मिा िाचू िेि नाही. 
मा. महापौर मॅडम :- 
 िमु्ही िराि िाचिा याचा अिा िमु्ही िो ऐकिेिा आहे. आिा िाचा. 
गीिा जैन :- 
 सगचि साहेब एखािा सिस्य…. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आिा एक आमिार बोििाना मी मधी कसा बोि.ू ि ेआमिार आहेि. मिा पण विचार करािा 
िागिो. मी काय बोिणार. 
प्रशांि िळिी :- 
 महापौर मॅडम, सन्मा. सिस्यांना िराि िाचायचा आहे. मध्ये रं्इटरफेअर नको आहे म्हणून 
आपण बाकी सिस्यांचे माईक म्यटु करुन िेिा. माझी विनिंी आहे त्यांचेही स्पष्ट आम्हांिा ऐकायिा 
यायिा पादहजे. म्हणून माझी िमु्हांिा विनिंी आहे, बाकीच्या सिस्यांचे माईक म्यटु करा. 
उपमहापौर :- 
 राज भाऊ िमु्हांिा विनिंी आहे जुबेरभाई जो िराि मांडिाि िो सगळयांना ऐकायिा यािे 
त्यासािी सगळयाचंे माईक म्यटु करुन घ्यािे. जुबेर भाई िमुचा िराि मांडािा. 
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जुबेर ईनामिार :- 
 हसमखुजी आप र्इस बाि को समझ सकि ेहो िो मदहिा आमिार है बजत्त्मझी िो मैं नही कर 
सकिा. 
मा.उपमहापौर :- 
 यहा पे सभी सिस्य है आमिार की बाि नही हो रही है. जुबेर भाई आप कृपया करके बाि 
को आप आगे मि िेके जाईये की मदहिा आमिार है यहापे जो की सिस्य परुुष हो या मदहिा हो 
सभी का आिर है.  
जुबेर ईनामिार :- 
 िो िो है सभी का है सब समान है. सन्मानतनय है. 
मा.उपमहापौर :- 
 जुबेर भाई आप अपना िराि मांडीये. 
जुबेर ईनामिार :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचे सन २०२०-२१ च े सधुाररि ि सन २०२१-२२ च े मळू 
अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (“अ” + “क” + “मदहिा ि बािकल्याण” + “अधं ि अपगं” + 
“JNNURM” + “P” + “िकृ्षप्रागधकरण” + “मशक्षण”) मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. 
१२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) मशफारस केिेिे प्रकरण क्र. ८७, िराि क्र. ७३ अन्िये मजंूरी 
िेण्याि आिी. मनपा स्िायी सममिीने ३ दििस सकाळ ि ेसधं्याकाळ प्रत्येक विभागीय चचाा करुन 
तनधी तनजश्चि केिा होिा. ि सिा पक्षीय सिस्यांनी एक मिाने एक िरिणे मजंूर जमा ि खचा 
तनधीिा मजंूरी िरािाद्िारे दििे ि त्याच ेरेकॉडींग सगचि कायााियाि उपिब्ध आहे. परंि ुमहापामिकेने 
निंर महासभेच्या मजंूरीसािी सािर केिेिे २०२०-२१ सधुारीि ि २०२१-२२ मळु अिासकंल्पीय 
अिंाजपत्रकाि स्िायी सममिीने प्रस्िाविि केिेल्या तनधीमध्ये बिि केल्याचे दिसनू येि आहे. अिााि 
महापामिका विश्िस्िांनी फसिणूक केल्याचे प्रिम िशानी समजि.े िरी सिर स्िायी सममिी ऑडीओ 
रेकॉडींग आपल्या िाब्यि घ्यािे िसेच उच्चस्िरीय चौकशी करािी ि िोषींिर कारिाई करािी.ममरा 
भाईंिर महानगरपामिका अिासकंल्पाि जमेच्या तनधीमध्ये अिाढव्य ४६ टक्के िाढ केल्याच ेदिसनू येि 
आहे. िसेच खचा तनधीमध्ये सत्िापक्षािा राजकीय फायिा पोहचविणारी तनधी स्िेच्छा उपिब्ध करुन 
घेििी जाि आहे. १) महापौर तनधी ३२५.०० २) उपमहापौर तनधी २२५.०० ३) स्िायी सममिी सभापिी 
२००.०० ४) सभागहृ नेिा १००.०० ५) विरोधी पक्षनेिा ५०.०० यांना रद्द करण्याि यािे. करोना काळाि 
राज्य शासनाने विशषे आिेश बजाििे आहेि ि नविन कामांना प्रतिबधं घाििा आहे. िरी तनधीचा 
िापर सध्या सरुु असिेिे विकास िसेच अति महत्िाच्या कामाकरीिाच करािा. िसेच करोना प्रािुाभाि 
रोकणे ि उपचारासािी १००.०० तनधीची िरििु महापामिकेने करािी. रदहिाश्यांना मािमत्िा करामध्ये 
पाणी शलु्कामध्ये सटु िेण्याची उपाययोजना करािी ि त्याच कारणास्िि १००.०० तनधीची िरििु 
करािी. स्िायी ि अस्िायी अस्िापना खचा कमी करण्याच्या अनषुगंाने तनणाय घ्यािा. पररिहन, पाणी 
परुििा, मदहिा ि बािकल्याण या विभागािा िगा होणारा तनधी योग्य गरजेप्रमाणेच मजंूर करािा. 
कमी कर उत्कृष्ि प्रशासन या धिीिर ममरा भाईंिर महानगरपामिका कामकाज ि आपिे किाव्य करािे 
असा मी िराि मांडि आहे.  

स्नेहा पांड े:- 
 अनमुोिन आहे. 
मा. उपमहापौर :- 
 महापौर मॅडम आिा मििान होणार मििानाच्या अगोिर एक विषय होिा. आपल्या 
परिानगीने आपिे बेििटे साहेब आपल्या ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचा बजेट नेहमी ियार करिाि 
आणण प्रत्येकािा ि ेआश्िासन पण िेिाि. आणण कामे पण करुन िेिाि पण सिांि चांगिी गोष्ट ही 
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आहे महापौर मॅडम की हा त्यांचा शिेटचा बजेट आहे. हा शिेटचा बजेट म्हणजे ऑिरेडी हा बजेट 
ममळून एकूण 12 बजेट पजब्िश केिे आहेि म्हणज े ममरा भाईंिर महानगरपामिकेिा सिांि चांगिी 
गोष्ट आहे की, प्रत्येक िळेी चांगिे बजेट चांगिे समजून घेणे स्पेशिी जुबेर भाईिा, विरोधी पक्षाने 
त्यांना सत्िाधारीिा जे काही सगळयांचा समािेश करुन एकूण बजेट बनिनू िेणे हा एक उत्कृष्ट काम 
केिे आहे. त्यासािी मनापासनू मी माझ्या ििीने माझ्या पक्षाच्या ििीने आणण सगळयांच्या ििीने 
बेििटे साहेबांचे मनापासनू अमभनिंन करु र्इजच्छि आहोि. फक्ि शब्िाने हे जव्ह.सी मध्ये आहेि 
म्हणून प्रत्यक्ष करु शकि नाही फक्ि शब्िाने मी िमु्हािा अमभनिंन करिो आणण हे कळिे की त्यांच े
सेंडॉप 30 मे िा आहे. पण ही सध्या जागा नाही पण मनापासनू तििपयिं िमु्ही आमचा बरोबर 
आहोि. त्याबद्दि आपिे खूप खूप आभार आणण कळविण्यासािी पढुीि िाटचािीसािी िमु्हािा 
मनापासनू शभेुच्छा. 
जुबेर ईनामिार :- 
 आमच े िेखापाि िररष्ि अगधकारी आमचे मोिे बधंु बेििटे साहेब. त्यांच्याकडून बरेच काही 
मशकायची सधंी प्राप्ि झािी. खरिर आज जे काही आम्ही बोि ूशकिो ककंिा बोिि आहोि यािा 
कारण ि ेआहे. िासनिास आम्ही त्यांच्याबरोबर बसि होिो. आणण मशकण्याचा प्रयत्न करि होिो. 
आिा मशकु शकिो िर ि े सांग ु शकिाि. परंि ु खरोखरच एक चांगिा व्यक्िी, ममत्र, मोिया 
भािासारखा हया महानगरपामिकेचा त्यांनी िेखापाि म्हणून चांगल्या प्रकारे सिांना एकत्र घेऊन. पक्ष 
भरपरू आिे गेिे पक्षाि िाि असिाि त्यांनी जो काही बॅिेन्स आहे िो मेन्टेन करिाि त्यांनी 
आम्हांिा सगळयांना सांभाळून घेििे. ि ेकधी ररटायडा होिाि त्याची मिा कल्पना नाही मात्र त्यांचा 
हा शिेटचा अिासकंल्प असिा…. 
मा. उपमहापौर :- 
 31 मे जुबेर भाई. 
जुबेर ईनामिार :- 
 अच्छा, िरी हया शहराच्या अिासकंल्पामध्ये र्इतिहास असिो या र्इतिहासामध्ये त्यांचा मसहंाचा 
िाटा आहे. मी त्यांच ेअमभनिंन करिो आणण त्यांचे आभार मानिो की त्यांनी हया शहरासािी आपिे 
किाव्य बजाििे. बेििटे साहेब िमुची कमी िमु्ही गेल्यांनिर त्याची जाणीि होईिच, आणण आम्ही 
िमुच्यासोबि नेहमी होिो आणण असणार. धन्यिाि. 
शरि बेििटे :- 
 िाँक्य.ु 
मा. महापौर :- 
 िोन िराि आिे आहेि सगचि साहेब. मििान घ्या. 
नगरसगचि :- 
 प्रकरण क्र. 64,67,70 हया करीिा िोन िराि आििेे आहेि. सचूक – ध्रुिककशोर पाटीि, 
अनमुोिक – प्रशांि िळिी आणण िसुरा सचूक – जुबेर ईनामिार, अनमुोिक – स्नहेा पांड ेयांचा आहे. 
मा.महापौर मॅडम :- 
 सचूक श्री. ध्रुिककशोर पाटीि यांनी मांडिेल्या िरािाच्या बाजूने 41, विरोधाि 19, िटस्ि 01 
र्इिकी मि ेपडिेिी आहेि. श्री. ध्रुिककशोर पाटीि यांचा िराि बहुमिाने मजंूर करण्याि येि आहे. 
िराि िाचून कायम करण्याि येि आहे. 
नगरसगचि :- 
 गीिा जैन मॅडम आणण अजश्िन कसोिररया यांनी िेखीि आपिे मि प्रकट करािे.  
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मा. उपमहापौर :- 
 सगचि महोिय अजश्िन कसोिररयाने ऑिरेडी प्रकट केिेिे आहे की प्रत्येक िरािाि ि ेिटस्ि 
राहिीि अशी सचूना त्यांनी मांडिी होिी. आिा जैन मॅडमचा काही विषय असेि िमु्ही बघा. 
नगरसगचि :- 
 त्या जागेिरिी उपजस्िि नाहीि. 
मा. उपमहापौर :- 
 सगचि महोिय, एकिा परि आिाज द्या. 
नगरसगचि :- 
 गीिा जैन मॅडम हया जर माझा आिाज ऐकि असिीि िर त्यांनी कृपया बजेटच्या 
िरािाबाबि आपिे मि प्रिमशाि करािे. मििान द्यािे. 
मा.उपमहापौर :- 
 त्यांचा कॅमेरा चाि ूआहे. परंि ुि ेजागेिर उपजस्िि नाहीि ही नोंि घ्यािी. सगचि महोिय. 
प्रकरण क्र. ६४ :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचे सन २०२०-२१ च े सधुाररि ि सन २०२१-२२ च े मळू 
अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (“अ” + “क” + “मदहिा ि बािकल्याण” + “अधं ि अपगं” + 
“JNNURM” + “P” + “िकृ्षप्रागधकरण” + “मशक्षण”) (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१ (दि. 
१२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८७, िराि क्र. ७३) 
िराि क्र. ४८ :- (िरुुस्िीचा िराि) 
 मा. स्िायी सममिीने मजंुर केिेल्या सन 2020-21 चे सधुारीि ि सन 2021-22 चे 
अिंाजपत्रक मा. स्िायी सममिीने मजंुरीस मशफारस केिेिी आहे. मनपाच्या या अिंाजपत्रकाि खािीि 
बाबीस मान्यिा िेि आहे. 
 ममरा भाईंिर शहरािीि नागररकांना मबुिक पाणी ममळाि ेयाकररिा सयुाा धरणािीि पाणी परुििा 

योजना अिगिं शहराि वििरण व्यिस्िा ि पाण्याच्या टाक्या बांधणे ि र्इिर कामाकररिा 
महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयम 109 अन्िये (मनपा दहस्सा) कजा घेणे िसेच 320 कोटी 
शासनाकडून अनिुान घेणे. 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका हद्दीिीि शौचािये पे अॅण्ड यजु िर चािविणेस िेणे.  
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका हद्दीिीि शौचािये 15 िषा मिुिीकरीिा BOT ित्िािर बांधण्यास 

खाजगी ससं्िांना परिानगी िेणे.  
 ममरारोड येिीि शिागहृ भाईंिर (प.) टेंभा येिे स्ििांिरीि करणे.  
 उियान ि िकृ्षप्रागधकरण विभागामाफा ि उियाने, मिैान े ि र्इिर मािमत्िा प्रति चौ. मीटर 

िरानसूार िेखभाि ि िरुुस्िी करणे कामी पारीि झािेिा मा. महासभा दि.07/06/2019 िराि 
क्र.25 रद्द करुन त्याऐिजी पिुीप्रमाणे मजुर परुििा, फुि झाड,े गिि िािणे ि र्इिर साहीत्य 
सामगु्री, िरुुस्िी काम,े सरुक्षा रक्षक, विियिु काम ेही विभागातनहाय तनवििा मागिनू उद्यानाची 
तनगा ि िेखभाि काम ेकरण्यास मजंुरी िेि आहे. 

 मिुभिू सोई सवुिधा या विकास योजने अिंगाि शासनामाफा ि सन 2018-19 पयिं मजंूर विकास 
काम ेमहानगरपामिका तनधीिनू करणे. 

 पािसाळ्यापिूी नािेसफाई/खोिकाम करणे कामाच्या खचाास रु.3 कोटींची आगिाक ि प्रशासकीय 
मान्यिसे िसेच तनवििा मागविणेस मजंुरी िेि आहे. 

 पािसाळ्यापिूी मेकॅतनकि पध्ििीने पाईप कल्िटा साफसफाई करणेकामी येणाऱ्या रु.50 िक्ष 
र्इिक्या खचाास आगिाक ि प्रशासकीय मान्यिा िेिनू तनवििा मागविणेस  मजंुरी िेि आहे. 
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 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि दििाबत्िी मे.अिानी र्इिेक्रमसटी कडून एि.ई.डी. ने बििनू 
घेणे. 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका शाळांच्या विद्याथयांना गणिेश, पी.टी. यतुनफॉमा, िह्या, बॅच, टाय 
र्इ. सादहत्य डी.बी.टी. या योजनेद्वारे मिळणाऱ्या लाभाचे हस्ाां्रण सन 2021-22 या वर्ाा् रोख 
सवरुपा् थेट ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्या् जिा (DBT) करणेस ही आगिाक ि प्रशासकीय मजंुरी 
िेि आहे. 

 िदै्यकीय विभागाकरीिा आिश्यक औषधे िॅब मटेरीयि, सजजाकि मटेरीयि र्इ. सादहत्य खरेिी 
करणेकरीिा अिंाजपत्रकाि उपिब्ध िरििुीनसुार येणाऱ्या खचाास आगिाक ि प्रशासकीय मान्यिा 
िेिनू तनवििा मागविणेस मजंुरी िेि आहे. 

 महापामिका क्षेत्राि बायोममगिनायझेशन प्िांट उभारणेकरीिा आरक्षण क्र.140 (10 टन), आरक्षण 
क्र.122ड (20 टन ि 10 टन), आरक्षण क्र.271,272,273 (10 टन), आरक्षण क्र.368 (20 टन), 
आरक्षण क्र.353 (20 टन), आरक्षण क्र.353/A (10 टन), नागरी सवुिधा क्षेत्र मौज े ममरा 
मस.स.क्र.1442 ि े1446 ि मस.स.क्र.1723 ि े1726 ि र्इिर या जागेि (10 टन) याप्रमाणे 07 
सधुारीि जागेि प्रकल्प उभारणेच्या कामास मजंुरी िेि आहे.  

कोविड-19 या आजाराच्या प्रािभुाािामळेु महानगरपामिकेच्या उत्पन्न ि खचााि िाढ ि घट 
येणार आहे, त्यामळेु सन 2021-22 च्या अिंाजपत्रकाि सोबि जोडण्याि आिले्या िेखामशषातनहाय 
बाबी विचाराि घेिनू त्या त्या िेखामशषाािगंाि उत्पन्नाच्या ि खचााच्या आकड्यांमध्ये िरुुस्िी करुन 
घेण्यास सन 2020-21 चे सधुारीि ि सन 2021-22 च े रक्कम रु.21.35 िक्ष र्इिक्या मशल्िकेच े
मळु अिंाजपत्रक महाराष्र महानगरपामिका अगधतनयम किम (100) अन्िये िसेच सोबि जोडिेल्या 
बांधकाम ि पाणी परुििा विभागािीि विकास कामांच्या यािीस ही मा. महासभा आगिाक ि प्रशासकीय 
मान्यिा िेि आहे असा मी िराि मांडि आहे. 
 

 िपमशि 2020-21 
(सधुाररि अिंाज) 

2021-22 
(मळु अिंाज) 

एकुण जमा 126586.50 211286.35 
एकुण खचा 126139.00 211265.00 

अखेरची मशल्िक 447.50 21.35 
 

सचुक :- श्री. ध्रुिककशोर पाटीि       अनमुोिन :- श्री. प्रशािं िळिी 
 
िरािाच्या बाजूने िरािाच्या विरोधाि िटस्ि   
भारिीय जनिा 
पाटीचे ४१ सिस्य 

मशिसेना ि कॉगे्रस िोकशाही आघाडीचे १९ सिस्य  तनरंक 

िराि बहूमिाने मजंूर 
 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
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नगरसगचि :-  
 येस.ओके. ममरा भाईंिर महानगरपामिकेिफे भांडार विभागाने नविन िषााच्या िैनदंिनी 
छापिेल्या आहेि. त्याचे उद्घाटन आिा मा. महापौर करि आहेि. 
मा. महापौर :- 
 आजची सभा खेळीमेळीच्या िािािरणामध्ये पार पडिी आहे. सिांना धन्यिाि. 
नगरसगचि :- 
 सिांनी राष्रगीिासािी उभे राहायचे आहे. 

 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 

 
प्रकरण क्र. ६४, ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच ेसन २०२०-२१ चे सधुाररि ि सन २०२१-२२ च ेमळू 
अिंाजपत्रकास मजंूरी ममळणेबाबि. (“अ” + “क” + “मदहिा ि बािकल्याण” + “अधं ि अपगं” + 
“JNNURM” + “P” + “िकृ्षप्रागधकरण” + “मशक्षण”) (मा. स्िायी सममिी सभा दि. १६/०३/२०२१     
(दि. १२/०३/२०२१ रोजीची िहकुब सभा) रोजीचे मशफारस केििे प्रकरण क्र. ८७, िराि क्र. ७३) च्या 
िरािाच्या सोबिची यािी. (दि. 24/12/2021 रोजीच्या (दि. 1/12/2021 रोजीची िहकुब सभा) 
सभेमध्ये र्इतिितृ्िांि मजंुरीिेळी िेण्याि आिेिी िरुुस्िीची यािी) 
 

सन 2021-22 च्या अिंाजपत्रकाबाबि मा. महासभेचे अिंाज 
जमा बाज ू            (रुपये िाखाि) 

अ.क्र. िेखामशषा मा. स्िायी सममिीचे 
अिंाज मा. महासभेचे अिंाज 

1 र्इमारि परिाना फी-ककास आकार 10000.00 12500.00 
2 मािमत्िा हस्िांिरण पासनूचे उत्पन्न 5000.00 7500.00 
  15000.00 20000.00 

 
 
 
 

सन 2021-22 च्या अिंाजपत्रकाबाबि मा. महासभेचे अिंाज 
जमा बाज ू                (रुपये िाखाि) 

अ.क्र. िेखामशषा मा. स्िायी सममिीचे 
अिंाज 

मा. महासभेचे 
अिंाज 

1.  स्िायी आस्िापना (सामान्य प्रशासन) 667.24 575.24 
2.  स्िायी आस्िापना (आरोग्य ि सोयी) 4500.00 4000.00 
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अ.क्र. िेखामशषा मा. स्िायी सममिीचे 
अिंाज 

मा. महासभेचे 
अिंाज 

3.  श्िानिंश/सपािंश/कािीळ िस परुििा 50.00 87.00 
4.  मोकाट कुत्र्याचा/तनत्रबाजजकरण 50.00 750.00 
5.  भांडार स्टेशनरी छपाई 50.00 75.00 
6.  सादहत्य फतनाचर खरेिी 10.00 20.00 
7.  मािमत्िा पनुामलु्यांकन 1000.00 1500.00 
8.  सगंणक िेखभाि िरुुस्िी 50.00 25.00 
9.  प्रभाग सममिी क्र. 03 230.00 345.00 

10.  प्रभाग सममिी सभापिी / मदहिा बािकल्याण 
सममिी सभापिी / उप-सभापिी अतिथय भत्िा 0.00 16.50 

11.  अस्िायी आस्िापना (सगंणक विभाग) 445.00 425.00 
12.  कजा तनिारण तनधी / कजा परिफेड नमनुा क्र. 08 4792.00 4000.00 
13.  मनपा कमाचारी सानगु्रह अनिुान 400.00 375.00 
14.  विजत्रबिाचा खचा (पिदििे) विजत्रबि 2900.00 2800.00 
15.  कंुपणे, उद्यानाची िरुुस्िी / रंगरंगोटी करणे 75.00 200.00 
16.  उद्याने िभुाजक सशुोमभकरण 100.00 200.00 
17.  माकेट बांधकाम 100.00 200.00 
18.  नविन गटारे नािे बाधंकाम 2500.00 3500.00 
19.  नविन रस्ि े/ डडपी रोड बाधंकाम 1000.00 2100.00 
20.  पाण्याच्या टाक्या बांधणे 0.00 1000.00 
21.  प्रभाग सममिी कायाािय 150.00 500.00 
22.  सािा. िळी विदहरी सशुोमभकरण 300.00 500.00 
23.  पाककंग विकमसि करणे 0.00 200.00 
24.  मसमेंट रोड 7000.00 9000.00 

25.  घोडबिंर मशिाजी महाराज पिुळा उभारणे ि 
सशुोमभकरण 400.00 300.00 

26.  कम्यतुनटी सेंटर बांधणे 200.00 100.00 
27.  फुटबॉि ग्राऊंड / स्टेडडयम ियार करणे 0.00 200.00 
28.  नविन स्रीट िाईट / हायमास्ट 0.50 300.00 
29.  वििरण व्यिस्िा / ककरकोळ खरेिी / िरुुस्िी 600.00 400.00 
30.  पपंीग स्टेशन ककरकोळ खरेिी / िरुुस्िी 600.00 400.00 
31.  पाण्याची टाकी / मीटर कायाशाळा / र्इिर बांधकाम 100.00 10.00 
32.  टाँकर भाड े 100.00 200.00 
33.  साकेि पपंहाऊस क्षमिा िाढविणे 0.00 687.00 
34.  चेना MBR ि ेफाऊंटन हॉटेि पाईप िाईन टाकणे 2000.00 500.00 
35.  मनपाचे िस्िाऐिज स्कॅतनगं ि डडजीटायजशेन करणे 0.00 200.00 
36.  मजूर परुििा 800.00 900.00 
37.  िकृ्षारोपण 50.00 75.00 
38.  झाडाच्या बदु्यांभोििी बोडोपेस्ट िािणे 15.00 30.00 
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अ.क्र. िेखामशषा मा. स्िायी सममिीचे 
अिंाज 

मा. महासभेचे 
अिंाज 

39.  िाहन खरेिी 25.00 75.00 
40.  जुनी खेळणी 20.00 50.00 
41.  नविन खेळणी 150.00 200.00 

 मदहिा ि बािकल्याण अिंाजपत्रक   
42.  परुुषांना कॅन्सर उपचाराकरीिा 0.00 10.00 
43.  मदहिा ि बािकल्याण सममिी प्रमशक्षण िौरा 1.00 15.00 
44.  मेमोग्राफी ममशन खरेिी करणे 10.00 15.00 
45.  विधिा मदहिांना आगिाक मिि 0.00 15.00 

 मशक्षण विभाग अिंाजपत्रक   
   46. विद्यािी गणिेश/बॅच/टाय/पी.टी. यतुनफॉमा 60.00 100.00 

  31500.74 36500.74 
 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
बाांधकाि ववभाग 

 

अ.क्र. 
कािाचे नाव 

अांदाजज् खचा 
िावषाक मुििीची कामे 

1.  अ) मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका क्षेत्रा्ील गटारे, नाले फुटपाथ वावर्ाक िदु्ीने    
   दरुुस्ी करणे, सलॅब दरुुस्ी करणे. 
ब) मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका क्षेत्रा्ील गटारे, नाले फुटपाथवर झाकणे बसववणे. 

रु.300 िक्ष 
 
रु.300 िक्ष 

2.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेच्या सांक्रिण मिबीराची रेन्टल इिार्ी वावर्ाक िदु्ीने 
आवश्यक दरुुस्ी व देखभाल करणे. 

रु.50 िक्ष 

3.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेच्या ्ाब्या् येणाऱ्या ववववध आरक्षणाच्या, सावाजननक 
जागाांना कुां पणमभा्ं ी बाांधणे (िावषाक िदु्) 

रु.250 िक्ष 

4.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका क्षते्रा्ील िालित््चेी उद्याने / िदैान,े सििानभिुी, 
दफनभिुी, िनपा िखु्य कायाालय इिार्, िनपा प्रभाग कायाालये, िाळा इिार्ी, 
बालवाडी, अांगणवाडी, अजननििन कें द्र, सकाय वॉक, पु् ळे, सभागहृ, सिाजिांददरे, 
ववरांगळुा कें द्र, सटेज, वाचनालय, अभ्यामसका व इ्र सावाजननक इिार्ी, बॅस डपेो, 
बस सटॅण्ड, आयकु्् / िहापौर ननवास, ववववध नािफलक, ददिादिाक  फलक, 
आरोनय कें द्र, रुनणालय इ., ्ळी, ववहीरी, दभुाजक, वाह्कु बेट, सावाजननक 
इिार्ी गळ्ी प्रन्बांधक कािे वावर्ाक िदु्ीने देखभाल व दरुुस्ी कािे करणे. 

रु.500 िक्ष 

5.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका क्षेत्रा्ील रस्,े फुटपाथ दिकाणी लेन िाकींग, झबे्रा 
कॉमस ांग, सटॉप लाईन, थिोप्लासटीक पेंट, रांगकाि इ. कािे वावर्ाक िदु्ीने करणे. 

रु.100 िक्ष 

6.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेची सवा वा्ानकुुमल् यांत्र ेवावर्ाक िदु्ीने देखभाल व 
दरुुस्ी करणे. 

रु.50 िक्ष 
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7.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेची सवा उद्वाहने वावर्ाक िदु्ीने देखभाल व दरुुस्ी 
करणे. 

रु.80 िक्ष 

8.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेचे सवा मसननल, ब्लीकर वावर्ाक िदु्ीने देखभाल व 
दरुुस्ी करणे. 

रु.50 िक्ष 

9.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेच्या सििानभिुी्ील िवदाहीन्या, चचिनी एअर 
एक्झॉसट सीसटीि याांची वावर्ाक िदु्ीने देखभाल व दरुुस्ी करणे. 

रु.80 िक्ष 

10.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेच्या रुनणालया्ील मि्पेट्या याांची वावर्ाक िदु्ीने 
देखभाल व दरुुस्ी करणे. 

रु.20 िक्ष 

11.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेच्या ववववध दिकाणी असलेल्या जनरेटरची वावर्ाक 
िदु्ीने देखभाल व दरुुस्ी करणे. 

रु.25 िक्ष 

12.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेच्या झोपडपट्टी व चेणा काजुपाडा भागा्ील सरीट 
लाईट ची ्सेच िनपाचे ववववध हायिासट, डकेोरेटीव पोल, सोलर ददवयाांची वावर्ाक 
िदु्ीने देखभाल व दरुुस्ी करणे. 

रु.250 िक्ष 

13.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेचे सवा वॉटर कुलर, पाणी िधु्दीकरण यांत्रणा वावर्ाक 
िदु्ीने देखभाल व दरुुस्ी करणे. 

रु.20 िक्ष 

14.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलकेची िखु्य कायाालय, प्रभाग कायाालय इ्र रेन्टल 
हाऊमसांग, सांक्रिण मिबीरे, सबवे, उड्डाणपलु पाण्याच्या टाक्या, सकाय वॉक, 
सावा.सभागहृ, वाचनालय, आयकु्् / िहापौर ननवास, अभ्यामसका ववरांगळुा कें द्र, 
सिाजिांददरे, बालवाड्या, िाळा, अांगणवाड्या, चौपाट्या, आरोनय कें द्र, हॉसपीटल, 
सििानभिुी, दफन भिुी इ. िदैाने, उद्याने, ्लाव, फुट ओवहर ब्रीज, सबव े
वाह्कु बेट, िधील सवा ववद्यु्  दरुुस्ी, मिटर पांप दरुुस्ी इ. देखभाल व 
दरुुस्ीचे काि वावर्ाक िदु्ीने करणे. 

रु.200 िक्ष 

15.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका सावा. इिार्ीिधील ्सेच सभागहृ, सथायी समि्ी 
सभागहृ िाईक मससटीि, EPBX, इांटरकॉि UPS System वावर्ाक िदु्ीने 
देखभाल व दरुुस्ी करणे. 

रु.25 िक्ष 

16.  मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका क्षेत्रा् ववववध सांसथानी खोदलेले रस्,े पावसाळ्या् 
पडणारे खड्ड ेवावर्ाक िदु्ीने दरुुस्ी करणे. 

रु.3500 िक्ष 

नविन गटारे / नािे बांधकाम 
17.  मिरा भाईंदर िहानगरपामलका क्षेत्रा्ील नवघर ् े घोडबांदर ककनाऱ्यास सिाां्र 

असलेल्या बाांधाची व उघाडयाची खारीभिुी ववभागािाफा ् दरुुस्ी करणे. 
रु.100 लक्ष 

18.  ममरारोड पिूा रामिेि पाका  येिे नािा ियार करणे रु.50.10 िक्ष 
19.  रा.म.क्र.08 महाजिाडी आरक्षण क्र.370 मागीि नाल्यािर स्िॅब टाकणे रु.97 िक्ष 
20.  रा.म.क्र.08 साईपॅिेस हॉटेि ि िसोिा गाि सह्याद्री हॉटेि येिीि उघाड्याची 

क्षमिा िाढविण्यासािी पाईप पमुशगं टेक्नोिोजी िापरून कल्िटा करणे. 
रु.560 िक्ष 

21.  ममरारोड (पिुा) प्रभाग क्र.09 मधीि केिि धाम सोसायटी ि ेसोनािी रस्त्यापयिं 
नविन नािा बांधणे 

रु.51 िक्ष 

22.  ममरारोड (पिुा) हाटकेश गौरि मसटी ि समपाण सोसायटी मधीि नािा साफ करणे 
ि स्िॅब टाकणे. 

रु.60 िक्ष 

23.  ममरारोड (पिूा) प्रभाग क्र. 09 मधीि केिि धाम सोसायटी ि ेसोनािी रस्त्यापयिं रु.51 िक्ष 
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नविन नािा बांधणे 
24.  कमिेश नगर ि बाभळीचा भाट पररसरािीि नाल्याच्या बाजुिा सरंक्षण मभिं 

बांधणे. 
रु. 100 िक्ष 

25.  सघंिी र्इकोमसटी ि ेहेरममटेज कॉम्पिेक्स पयिं निीन गटार ि रस्िा बनविणे. रु. 100 िक्ष 
26.  हटकेश येिीि मसजध्िविनायक ि अष्टविनायक र्इमारिीमागीि गटार बाधंणे. रु. 20.91 िक्ष 
27.  ममरा अपाटामेंट ि ेराज िाईफ स्टाईि पयिं गटार िरुुस्िी करणे ि स्टॅम्प कॉक्रींट 

करणे. 
रु. 23 िक्ष 

28.  सेक्टर 11 बी-31 स्कायिॉकच्या खािनू ममरारोड रेल्िेस्टेशन पयिं नािा बनविणे. रु. 150 िक्ष 
29.  सेक्टर 11 जुनी पोिीस चौकी ि ेशांिी शॉवपगं सेंटर पयिंच्या नाल्यािीि पाण्याचा 

तनचरा होण्याकरीिा क्रॉमसगं नािा बनविणे. 
रु. 39 िक्ष 

30.  राईगांि मशिसेना शाखेसमोरीि नाल्यािर उघाडी बाधंणे. 
 

रु. 15 िक्ष 

31.  गीिा नगर फेस 1 केिि धाम सोसायटी ि ेसोनािी रोडपयिं निीन नािा बांधणे. रु. 55 िक्ष 
32.  मनु्शी कम्पाऊड कोंिीबीर गल्िी येिे गटार बांधणे. रु. 10 िक्ष 
33.  कृष्णस्िळ येिीि गगंोत्री त्रबल्डींग पररसराि गटार बाधंणे. रु. 15 िक्ष 
34.  सयुाककरण त्रबल्डींग ि ेकमिकंुज पयिं गटार बनविणे. रु. 9.97 िक्ष 
35.  गोकुि जव्हिेज जी-2 एन मधल्या गेटिरुन शांिीनाि िशान त्रबल्डींग पयिं निीन 

गटार बनिनू त्यािर स्िॅब टाकून स्टॅजम्पगं करणे. 
रु. 6.70 िक्ष 

36.  जांगीड कॉम्पिेक्स मधीि यमनुा टॉिर ि े यमोनत्री त्रबल्डींग पयिं नीिन गटार 
बांधून त्यािर स्टॅजम्पगं करणे. 

रु. 63.38 िक्ष 

37.  ममरारोड (पिूा) सघंिी नगर खुशी त्रबल्डींग ि े ररषभ त्रबल्डींग – सकेंश त्रबल्डींग – 
ममरा भाईंिर रोड पयिं गटार िरुुस्िी करणे. 

रु. 24.16 िक्ष 

38.  ममरारोड (पिूा) विजय पाका , विनय रेसीडन्सी ि ेममरा हाऊस त्रबल्डींग पयिं गटार 
बांधणे. 

रु. 27.44 िक्ष 

39.  पनुम सरगम मधीि कच्चा नािा पक्का बनविणे. रु. 65.00 िक्ष 
40.  पनुम सरगम ओम कॉम्पिेक्स समोरीि गटार मोिे बनविणे. रु. 18.00 िक्ष 
41.  गौरि सकंल्प फेज-1 गेट समोरीि नाल्याचे अधािट काम पणूा करणे. रु. 52.00 िक्ष 
42.  कृष्णा गाडान ि ेनिाशा पाका  निीन गटार ि स्िॅब बनविणे. रु. 24.16 िक्ष 
43.  जुने प्िेझटं पाका  येिे रस्िा ि गटार बनविणे. रु. 24.16 िक्ष 
44.  प्रभाग क्र. 03 मधीि आर.एन.पी पाका  पररसराि कृष्णा सागर ि े मशशमहि 

त्रबल्डींग पयिं गटार बनविणे. 
रु. 22.59 िक्ष 

45.  आर.एन.पी पाका  पररसरािीि गचिंामणी नािा ि ेसाईिशान पयिं गटार बनविणे. रु. 9.87 िक्ष 
46.  प्रभाग क्र. 03 मधीि आर.एन.पी पाका  पररसरािीि डायमडं कुशि समोर गटार 

िाईन ि ेसरोिर अपाटामेंट पयिं िािी काढून स्िॅब बनविणे. 
रु. 21.58 िक्ष 

47.  गौरि रेसीडन्सी फेस 1 ि ेएव्हरशाईन िडुस पयिं गटार बनविणे. रु. 19.71 िक्ष 
48.  भाईंिर (प.) राई माकेट क्रॉसड्रनेचे बांधकाम करणे. रु. 20 िक्ष 
49.  भाईंिर रेल्िे स्टेशन जिळीि सब-िे येिे क्रॉसड्रने बांधणे. रु. 29 िक्ष 
50.  मनािी वििेज ि ेग्रीन वििजे पयिं गटार बाधंणे. रु. 48 िक्ष 

अन्नभाऊ सािे नागरी िमिि िस्िी सुधारणा योजना (शासन तनधी) 
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51.  रा.म.क्र.8 काशी जनिा नगर येिीि मांडिी पाड्याकड ेजाणारा 15 मी. रंुि विकास 
रस्िा UTWT पध्ििीने कॉक्रीटीकरण करणे. 

रु.268 िक्ष 

52.  िाणे घोडबिंर रस्त्यािरीि चेणागांि येिीि रस्ि ेगल्िी, मसमेंट कॉक्रीटीकरण करणे 
ि रस्त्यािगि हाफ चेनि गटार बांधणे. 

रु.42 िक्ष 

53.  भाईंिर (प)ु प्रभाग क्र.11 मधीि निघर स्मशानभमुीमध्ये आर.सी.सी शडे, गाडाऊन 
सी.सी. रस्ि ेि र्इिर कामे करणे. 

रु.49 िक्ष 

54.  रा.म.क्र.8 डाचिकुिपाडा शाळा छेि रस्िा पोि क्र.023/025 ि े त्रबसमीिा शॉप 
आणण डाचकुिपाडा ियबा नगर ि े ररिीका ककरणा िकुान पयिं पररसरािीि 
सी.सी.रस्िा ि गटार बाधंणे. 

रु.149 िक्ष 

55.  रा.म.क्र.08 सफारी हॉटेि ि ेराज र्इस्टेट पयिं 18 मी रस्िा बनविणे. रु.150 िक्ष 
56.  रा.म.क्र.8 जनिानगर तनिकमि नाका ि े बी.एस.य.ुपी प्रकल्पा अिंगािच े ज-े01 

पॅकेज पयिंचा रस्िा UTWT पध्ििीने कॉक्रीटीकरण करणे. 
रु.371 िक्ष 

57.  भाईंिर (पिूा) निघर मरािी शाळेच्या पािीमागे मशिशक्िी नगरकड ेजाणारा रस्िा 
UTWT पध्ििीने कॉक्रीटीकरण करणे. 

रु. 175 िक्ष 

58.  रा.म.क्र.08 साईपॅिेस हॉटेि ि ेममनाक्षी नगर पयिं 30 मी रंुि विकास रस्िा ि 
समांिर नािा बांधणे. 

रु. 598 िक्ष 

59.  रा.म.क्र.08 काशी जनिा नगर येिीि मांडिी पाडयाकड े जाणाऱ्या रस्ियािगि 
गटार बनविणे. 

रु. 134 िक्ष 

नविन रस्िे / डी.पी. रोड बांधकाम 

60.  ममरारोड (पिुा) शांिीनगर सेक्टर 8 ि 9 मधीि रस्त्याचे पनुा:पषृ्टीकरण करणे. रु.40 िक्ष 
61.  भाईंिर (प.) उत्िन िेिकंनीकड ेजाणाऱ्या रस्त्यािर पिुाचे बांधकाम करणे. रु.50 िक्ष 
62.  भाईंिर (प.) उत्िन मशरे रस्त्याकडीि रस्त्यािर पिूाचे बांधकाम करणे. रु.45 िक्ष 
63.  ममरागांि एम.आय.डी.सी अिंगाि रस्ि ेडांबरीकरणे करणे. रु.50 िक्ष 
64.  जे.के.डवे्हिपसा 60 मीटर रोड पयिं सी.सी रस्िा ि गटार बनविणे. रु.72 िक्ष 

65.  बािाजी नगर ि विनायक नगर येिीि रस्त्यांचे पनुा:पषृ्िीकरण करणे.  रु.38 िक्ष 

66.  शांिीनगर सेक्टर 04 अिंगाि रस्ि ेपनुा:पषृ्िीकरण करणे. रु.32.50 िक्ष 

67.  प्रभाग क्र.19 मधीि पाश्िानगर, गोवििं नगर सोसायटी येिीि रस्िा पनुा:पषृ्िीकरण 
करणे. 

रु.65.28 िक्ष 

68.  निघर रोड श्रािी चाळ ि े भाईंिर (पिुा) रेिव्य ू र्इमारिी पयिंच्या डी.पी.रोड 
पनुा:पषृ्िीकरण करणे. 

रु.17.46 िक्ष 

69.  अन्ना िडापाि गल्िी ि ेसेंट जोसेफ स्कुिपयिं निीन रस्िा बनविणे. रु.24.80 िक्ष 

70.  भाईंिर (पिुा) येिीि सािासर नगर अिंगाि रस्ि सी.सी करणे रु.19.59 िक्ष 

71.  प्रभाग क्र. 04 मधीि तिरुपिी गल्िी मधीि रस्ि ेसी.सी करणे रु.4.50 िक्ष 

72.  प्रभाग क्र. 04 मधीि रं्इडस्री मधीि रस्ि ेसी.सी करणे रु. 85.00 िक्ष 

73.  उत््न कुां भारवाडी, आिचा घर, धावगी िदर टेरेसा हाऊस, एिोजेस घोन्सालवीस ् े
उबेट पया्ं  रस्ा करणे. (िांजूर दराने)  

रु.65.00 िक्ष 
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74.  पारसनाि जैन नगर, गणेशधाम ि ेगणेश िाईन शॉप समोरीि रस्िा बनविणे. रु. 8.00 िक्ष 

75.  एस.व्ही.रोड येिीि श्रीपाि र्इस्टेट मध्ये सी.सी रस्िा बनिनू गटार बनविणे. रु. 6.70 िक्ष 

76.  सहकार हाईटस ि ेस्टार वप्रमीयम सीजव्हि पयिं रस्िा बनविणे. रु. 92.55 िक्ष 

77.  मेरीगोल्ड 03 ि 04 मधीि सपंणूा रस्िा बनविणे. रु.328.19 िक्ष 

आरक्षण / उद्याने िभुाजक विकमसि करणे / कंुपनमभिं बाधंकाम करणे 

78.  ममरारोड (पिुा) आरक्षण क्र.360 विकमसि करणे. रु.85 िक्ष 
79.  मनपा क्षेत्रािीि आरक्षणे विकमसि करणे. रु.8.00 कोटी 
80.  घोडबिंर नासका ििाि विकमसि करणे. रु.2.00 कोटी 
प्रभाग कायाािय / सािाजतनक र्इमारि बाधंकाम 
81.  भाईंिर (प.) जुने प्रभाग कायाािय क्र.1 ची िरुूस्िी ि शॉवपगं सेंटर र्इमारिीिर 

पयाायी व्यिस्िा करणे. 
रु.158.00 िक्ष 

82.  ममरारोड (पिुा) पनुमसागर येिीि स्ि. रं्इदिरा गांधी रुग्णािय र्इमारिीच्या िाढीि 
मजल्यासािी (तिसरा ि चौिा) अिंगाि व्यिस्िा,फतनाचर,पाटीशन र्इ. कामे करणे. 

रु.400 िक्ष 

83.  ममरारोड (पिुा) मनु्शी कम्पाऊंड येिीि समाज मदंिराची पनुा:बांधणी करणे. रु.85 िक्ष 
84.  डोंगरी कर कायाािय पनुाबांधणी करणे रु.40.00 िक्ष 
शाळा र्इमारि बाधंकाम 
85.  ममरारोड (पिुा) आरक्षण क्र.356 येिे उिुाशाळा (भाग-2) बांधणे. रु.119 िक्ष 
86.  आरक्षण क्र.367 (शाळा) येिे दहिंी माध्याममक शाळा आणण आरक्षण क्र.365 

ओपन शडे बाधंणे. 
रु.399 िक्ष 

सािाजतनक शौचािय ि मिुारी िेखाभाि / िरुुस्िी ि निुनीकरण 
87.  ममरा भाईंिर शहरािीि धोकािायक शौचाियाची पनुा:बांधणी करणे. रु.400 िक्ष 

र्इिर कामे करणे 
88.  भाईंिर (प.) स्काय िॉक रेल्िे विभागामाफा ि मजबिुीकरण करणे  रु.170 िक्ष 
89.  िांत्रत्रक सल्िागार नेमणे रु.300 िक्ष 
90.  ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि मािी, डते्रब्रज उचिणे रु.200 िक्ष 
91.  ममरा भाईंिर महानगरपामिका हद्दीिीि मनपाची उद्याने, र्इमारिी, मिैाने येि े

सोिर िॉटर कुिर बसविणे. रु.100 िक्ष 

92.  ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि पाकींग विकमसि करणे. रु.200 िक्ष 
93.  भाईंिर (प.) प्रभाग क्र.01 मधीि विविध दिकाणी सी.सी. रस्ि ेगटर िरुुस्िी करणे 

ि गणेश िेिि नगरमधीि समाज मदंिर टेरेसिर पत्रशेडे उभारणे. (स्िायी सममिी 
सभापिी तनधी) 

रु.150 िक्ष 

94.  भाईंिर (प.) टेंम्बा हॉस्पीटि र्इमारिीची िरुुस्िीची ि रंगरंगोटी कामे करणे. रु.60 िक्ष 
95.  ममरा भाईंिर महानगरपामिका हदद्दिीि राकफक िॉडान उपिब्ध करुन िेणेबाबि 

त्रत्रिावषाक निीन तनवििा मागविणे. 
रु.18.00 कोटी 

96.  घोडबिंर येिे मल्टीपरपज िापराची र्इमारि बाधंणे. रु.8.20 कोटी 
97.  भाईंिर (पिुा) आरक्षण क्र.119 (स्पोटसा कॉम्पेक्स मागे) फुटबॉल्  मिैान ियार 

करणे. 
रु.2.00 कोटी 

98.  पेणकरा पाडा आरक्षण क्र.353 येिे कम्यतुनटी हॉि बांधणे. रु.4.00 कोटी 
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99.  मनपा उद्याने / मिैानाि रेन िॉटर हािेस्टींग प्रकल्प करणे. रु.1.00 कोटी 
100.  मनपा उद्याने / मिैानाि सौर ऊजाा / एिईडी दििे बसविणे. रु.1.00 कोटी 
101.  ममरा-भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि मसग्नि यतं्रणा SYNCRONISATION 

करणे 
रु.55.00 िक्ष 

102.  ममरारोड (पिुा) येिीि स्ि. मेजर कौस्िभु राणे जॉगसा पाका  विकमसि करणे. रु.200 िक्ष 
103.  पेणकरपाडा येिीि आरक्षण क्र. 353 येि ेपाण्याची टाकी बांधणे. रु. 280 िक्ष 
104.  महाजनिाडी येिे श्री विष्ण ूमिंीराच्या  मागीि ििाि सशुोमभकरण करणे. रु.375 िक्ष 
105.  प्रभाग क्र.15 येिीि सािकरी ििाि सशुोमभकरण करणे. रु.100 िक्ष 
106.  शहराि विविध दिकाणी सरुक्षेच्या दृष्टीने सी.सी टी.व्ही. कॅमेरे बसविणे. रु.300 िक्ष 
107.  प्रभाग सममिी क्र. 06 च े कायाािय डले्टा गाडानच्या बाजुिा असिेल्या जागेि 

बांधणे. 
रु.291 िक्ष 

108.  जयअबंे नगर चौपाटी येिीि पत्राशडे नव्याने टाकणे. रु.11 िक्ष 
109.  ममरारोड सेक्टर 06 सिेश्िर मदंिराच्या बाजुच्या मोकळया जागेि पाण्याची टाकी 

बांधणे. 
रु.560 िक्ष 

110.  सषृ्टी पररसरािीि पाण्याची निीन टाकी बांधणे. रु.280 िक्ष 
111.  ममरागांि अमरपॅिेस कामशममरा बाजारािीि पाण्याच्या टाकीजिळ मनपाच्या 

ररकामी पडिेल्या र्इमारिीची िरुुस्िी करुन आरोग्य कें द्र सरुु करणे. 
रु.24.69 िक्ष 

112.  ममरा भाईंिर शहराि विविध मोक्याच्या दिकाणी हायमास्ट बसविणे – MIDC, 
डले्टा चौक, आ.क्र.314 जॉगसा रॅकच्या शजेारी ि र्इ. दिकाणी. 

रु.300 िक्ष 

113.  हटकेश येिीि डडव्हायडर ि गटार सशुोमभकरण करणे. रु.115 िक्ष 
114.  ममरारोड (प.ु) आरक्षण 233 येिे जजम्नॅजस्टक सवुिधा ियार करणे. रु.9.00 कोटी 
115.  भाईंिर (प.) जुने LBT कायौिय माकेटकरीिा केिेल्या शडे ि र्इिर कामाचे ि 

भाईंिर (प.ु) आरक्षण क्र. 121 माकेटसाटी केिेल्या कााँकक्रटचे मे. अमरमसहं जाधि 
यांनी केिेल्या कामास मान्यिा िेिनू िेयक अिा करणे.  
(रु.19,79,800/- + रु.5,11,700/-) 

रु.24,91,500/- 

116.  उत्िन गचमाजी आप्पा स्मारक आरक्षणाि स्टेज बाधंणे. रु.76,83,300/-  
117.  भाईंिर (प.) आरक्षण क्र.91 कक्रडा सकुंि दिकाणी आखाडा बांधणे. रु.1,00,00,000/- 
118.  ममरा भाईंिर महानगरपामिका मखु्य कायाािय र्इमारिीच्या पाचव्या मजल्यािर 

फतनाचरची कामे करणे. 
रु.,6,27,19,903/- 

119.  भाईंिर (प.) आंबेडकर नगर, आखाडा र्इमारिीचे पनुाबांधकामासह र्इमारि बांधणे. रु.7,00,07,241/- 
मसमेंट कॉक्रीट रस्ि े
120.  ममरारोड (पिूा) उमाकांि ममश्रा चौक ि ेममरारोड स्टेशन क्रॉस रस्त्यापयिंचा रस्िा 

मसमेंट कााँक्रीट करणे.  रु.683 िक्ष 

121.  जरी मरी ििाि ि ेअग्रिाि ग्रीन व्हीिेज पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे.  रु.1422 िक्ष 
122.  ममरारोड (पिूा) मशि पजुा र्इमारि (विजय पाका ) ि ेप्िेझंट पाका  रोडिरीि मसल्िर 

क्राऊन र्इमारिी पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे.  रु.1438 िक्ष 

123.  भाईंिर (पिूा) आर.एन.पी. पाका  काशी विश्िनाि मदंिर ि े जेसि मनोर र्इमारिी 
पयिं रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. रु.321 िक्ष 

124.  घोडबिंर बस डपेो पासनू 18 मीटर रंुिीचा रस्िा 60 मीटर रंुिीच्या रस्त्या पयिंचा 
रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. रु.500 िक्ष 
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125.  भाईंिर (प.) त्रत्रशिु अपाटामेंट ि ेबाबिुनाि अपाटामेंट िसेच केिारनाि र्इमारि ि े
शभंनुाि र्इमारि सिुामा नगर येिे मसमेंट कााँक्रीट रस्िा ियार करणे. रु.38 िक्ष 

126.  भाईंिर (प.) राजूि अपाटामेंट ि े पामििाना िशान र्इमारिी पयिं मसमेंट कााँक्रीट 
रस्िा ियार करणे. रु.37 िक्ष 

127.  भाईंिर (प.) महािीर ररध्िीमसध्िी ि ेअिकंार अपाटामेंट – पाश्िानाि त्रबल्डींग पयिं 
मसमेंट कााँक्रीट रस्िा ियार करणे. रु.89 िक्ष 

128.  ममरारोड (पिूा) साईस्नेहा त्रबल्डींग ि ेराज र्इनक्िेव्ह त्रबल्डींग पयिंचा रस्िा मसमेंट 
कााँक्रीट करणे. रु.645.28 िक्ष 

129.  ममरारोड (पिूा) मशिार गाडान ि े ियानगर अजस्मिा ऑगचाडकड े जाणारा कााँक्रीट 
रस्िा ियार करणे. रु.508.00 िक्ष 

130.  श्री. गोििकर गरुुजी चौक ि े स्ि. प्रफुल्ि पाटीि चौक पयिंचा रस्िा मसमेंट 
कााँक्रीट करणे. रु.940.05 िक्ष 

131.  उपिन त्रबल्डींग ि ेसभुाष नगर क्िीन्स पाका  पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. रु.755.19 िक्ष 
132.  धमाागधकारी हॉि ि ेराज र्इनक्िेव्ह त्रबल्डींग पयिंचा रस्िा मसमेंट कााँक्रीट करणे. रु.402.06 िक्ष 
133.  ममरारोड (पिूा) नयानगर पोिीस चौकी ि ेहजरि र्इब्रादहम चौक पयिं कााँक्रीट रस्िा 

ियार करणे. रु.428.00 िक्ष 

134.  अमर पॅिेस ि ेकोंबडी गल्िी पयिं सी.सी रस्िा बनविणे. रु.838 िक्ष 
135.  पनुम गाड्रन ि ेसािासर पयिं सी.सी रस्िा बनविणे. रु.1710 िक्ष 
136.  महानगरपामिका मखु्य कायााियािीि महासभा सभागहृाि कॉन्फरन्स मसस्टीम 

बसविणे ि त्या अनषुगंाने कामे करणे. रु.2,50,00,000/- 

137.  भाईंिर (प.) प्िॅनेटेरीया कॉम्पिेक्स ि ेिशाना हाईट्स, आमशष कॉम्पिेक्स, िभैि 
होरायजन परीसराि गटार बांधणे. रु.1,21,27,900/- 

138.  रा.म.क्र.8 महाजनिाडी बाप्पा मसिाराम मिंीर जिळीि नाल्यास सरंक्षण मभिं 
बांधणे. रु.65,36,700/- 

139.  छत्रपिी मशिाजी महाराज मागाािरीि पजंाब फाऊंड्री येि ेकल्िटा बाधंकाम करणे. रु.1,75,00,000/- 
140.  रा.म.क्र.08 महाविष्णू मदंिर ि ेएस.बी.आय. बाँक नािा बांधणे. रु.7,11,07,100/- 
141.  रा.म.क्र.08 िेस्टना पाका  मागीि नाल्यािर मभिं बांधणे. रु.53,34,500/- 
142.  पेणकरपाडा आरक्षण क्र.353 िफनभमूी मधीि नािा बांधणे. रु.1,98,53,800/- 
143.  मधुाा खाडी ब्रीज ि ेबामणिेि नगर पयिं नािा बांधणे. रु.8,30,53,000/- 

 

 बाधंकाम विभागािीि खािीि विविध कामाचं्या सधुारीि खचाास मान्यिा ममळणेबाबि. 
 

अ.क्र. कामाचे नांि अिंाजजि खचा 
१ ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि मािमत्िचेी उियाने / मिैाने. 

स्मशानभमुी, िफनभमुी, मनपा मखु्य कायाािय र्इमारि, मनपा प्रभाग  
कायाािये, शाळा र्इमारिी,बाििाडी, अगंणिाडी, अजग्नशमन कें द् स्काय 
िॉक, पिुळे, सभागहृ, समाजमदंिरे, विरंगळुा कें द्र,  स्टेज, िाचनािय, 
अभ्यामसका ि र्इिर सािाजतनक र्इमारिीख्  बस डपेो, बस स्टॅण्ड, 
आयकु्ि/महापौर तनिास, विविध नामफिक, दिशािशाक फिक, आरोग्य 
कें द्र, रुग्नािय  र्इ.िळी, विहीरी, िभुाजक, िाहिकु बेट, सािाजतनक 
र्इमारिी गळिी प्रतिबधंक कामे िावषाक मिुिीने िेखभाि ि िरुुस्िी 
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कामे करणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.5,00,00,000/- 
रु.16,95,00,000/- 

२ ममरा- भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि गटारे, नािे फुटपाि िावषाक 
मिुिीने िरुुस्िी करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.2,00,00,000/- 
रु.5,37,51,810/- 

३ ममरा-भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्राि मौज े महाजनिाडी येि े िरण 
ििाि बांधणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.3,11,27,100/- 
रु.4,88,69,102/- 

४ ममरा-भाईंिर महानगरपामिका क्षते्राि मेडीटेशन सेंटर बांधणे (भाग-1) 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

   
 रु.4,23,18,129/- 
रु.8,35,00,000/- 

५ ममरा भाईंिर महानगरपामिका हद्दीिीि घोडबिंर रस्िा (गोिळा िेिी 
मदंिर ि ेिसोिा नाका) UTWT / कॉक्रीट करणे.  
 

 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 

 
रु.34,28,31,116/- 
रु.56,71,26,188/- 

६ ममरा-भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रािीि अिंगाि सजािटीचे, र्इिर 
पडिेिी मािी, सादहत्य र्इ.उचिनु िाहिकु करण्यासािी प्रभाग सममिी 
तनहाय मनषु्यबळ ि उंप्र र्इ. भाड्याने घेणे (िावषाक तनवििा) 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
 
रु.2,00,00,000/- 
रु.4,50,00,000/- 

७ भाईंिर (प.) उत्िन येिे विसजान घाट बांधकाम करणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.38,31,000/- 
रु.56,00,000/- 

८ ममरा-भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्राि मधुाा, राई या गािािीि 
स्मशानभमुीचे विकास कामे करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.68,80,000/- 
रु.80,00,000/- 

९ ममरारोड (पिूा) शांिीनगर पररसरािीि पािसाच्या पाण्याचा तनचरा 
होणेसािी शांिीनगर सके्टर न.ं6 र्इमारि क्र.बी/7िे सेक्टर न.ं3 ि े
पनुमसागर रस्त्यापयिं िसेच दि हेल्ििेि मेडडकि स्टोअर ि ेसेक्टर 
न.ं8 र्इमारि क्र.सी/24 जिळीि जाफरी खाडी पयिं आर.सी.सी. नािा 
बांधणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
 

 

 
रु.389.00 िक्ष 
रु.500.00 िक्ष 

१० ममरा भाईंिर शहरािीि विविध दिकाणी बायोममिीनायजेशन गॅस प्रकल्प 
उभारणे. 

 
 
रु.2786.00 िक्ष 
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मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

रु.3338.07 िक्ष 

11 उत्िन घनकचरा प्रकल्प डोझर, जेसी.पी. पोकिन परुििा करणे  
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.150 िक्ष 
रु.225 िक्ष 

12 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या िाब्याि येणाऱ्या विविध आरक्षणाच्या, 
सािाजतनक जागांना कंुपणमभिंी बांधणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.2,00,00,000/- 
रु.3,00,00,000/- 

13 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि गटारे, नािे, फुटपाि यािरीि 
झाकणे िावषाक मिुिीने बसविणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.2,65,50,000/- 
रु.3,10,00,000/- 

14 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेची मखु्य कायाािय, प्रभाग कायाािय र्इिर 
रेन्टि हाऊमसगं, सकं्रमण मशबीरे, सबिे, उड्डाणपिु पाण्याच्या टाक्या, 
स्काय िॉक, सािा.सभागहृ, िाचनािय, आयकु्ि / महापौर तनिास, 
अभ्यामसका विरंगळुा कें द्र, समाजमदंिरे, बाििाडया, शाळा, अगंणिाडया, 
चौपाट्या, आरोग्य कें द्र, हॉस्पीटि, स्मशानभमुी, िफनभमुी र्इ.मिैाने, 
उद्याने, ििाि, फुट ओव्हर त्रब्रज, सबिे िाहिकु बेट, मधीि सिा 
विद्यिु िरुुस्िी, ममटर पपं िरुुस्िी र्इ. िेखभाि ि िरुुस्िी काम िावषाक 
मिुिीने करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
 
 
 
 
 
 

रु.2,00,00,000/- 
रु.3,90,00,000/- 

15 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेची सिा िािानकुुमिि यतं्र ेिावषाक मिुिीने 
िेखाभि ि िरुुस्िी करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.50,00,000/- 
रु.94,45,255/- 

16 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेची सिा उद्िाहने िावषाक मिुिीने िेखभाि 
ि िरुुस्िी करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.1,00,00,000/- 
रु.1,93,59,931/- 

17 ममरारोड (पिुा) रं्इदिरा गांधी हॉस्पीटि र्इमारि िाढीि मजिे बांधणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 

रु.5,53,88,530/- 
रु.14,14,53,876/- 

18 भाईंिर (पिुा) खारीगांि आरक्षण क्र.108 माकेट विकमसि करणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.3,89,62,850/- 
रु.7,85,00,000/- 
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19 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि स्मशानभमुीि असिेल्या गॅस 
शििाहीनी करीिा 19 कक.गॅ्रमच्या व्यािसायीक मसिेंडरचा परुििा करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 

 
रु.50,00,000/- 
रु.1,50,00,000/- 

20 भाईंिर (पिुा) रेल्िे स्टेशन िगिच्या परीसराचे सशुोमभकरण करणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 

 
रु.1,19,83,924/- 
रु.1,55,22,260/- 

21 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्राि कामशममरा पोमिस चौकी जिळच्या 
मौजे ममरा मस.स.क्र. 1214,1215, 1259 ि े1262,1291 ि े
1294,1309 ि े1311, 1335,1489,1490 ि 1445 या जागेि मजंुर 
रेखांकन मधीि क्षते्रामध्ये पशिुदै्यकीय ििाखाना र्इमारि बांधणे. 
 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
 

 
 
रु.2,99,82,100/- 
रु.5,10,00,000/- 
 

22 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्राि ममरागाि आरक्षण क्र.356 उिुा 
शाळा बांधणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.3,35,48,830/- 
रु.5,70,00,000/- 

23 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्राि डाचकुिपाडा नविन शाळा बांधणे.  
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.75,00,000/- 
रु.1,24,30,100/- 

24 ममरा भाईंिर महानगरपामिका हदद्दिीि ममरागाि आ.क्र.334,335 मागनु 
ि ेआ.क्र.336 पयिं जाणारा 15 मीटर योजनेिीि रस्िा ि गटार ियार 
करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 

 
रु.1,08,00,250/- 
रु.2,22,44,910/- 

25 भाईंिर (प.) स्कॉयिॉक रेल्िे विभागामाफा ि मजबिुीकरण करणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.1,70,00,000/- 
रु.2,58,00,000/- 

26 घोडबिंर मशिाजी महाराज चौक सशुोमभकरण करणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.65,93,000/- 
रु.94,04,180/- 

27 घोडबिंर ककल्िा सशुोमभकरण करणे (टप्पा-2) 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.3,65,37,623/- 
रु.7,04,40,800/- 

28 रा.म.क्र.8 िरीि कामशममरा उड्डाणपिुाखािीि जागेमध्ये उद्याने  
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विकमसि, सभुोमभकरण करणे. 
मळु अिंाजजि खचा 

सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
रु.6,75,63,800/- 
रु.11,88,82,387/- 

29 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या सकं्रमण मशबीराची रेन्टि र्इमारिी 
िावषाक मिुिीने आिश्यक िरुुस्िी ि िेखभाि करणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.1,00,00,000/- 
रु.1,30,00,000/- 

 
पाणी परुििा विभागािीि विविध कामानंा आगिाक ि प्रशासककय मान्यिा ममळणेबाबि. 

 नविन जििादहनी टाकणे 
अ.क्र. कामाचे नाि अिंाजजि खचा 
1 प्रभाग सममिी क्र.01 ि 02 मध्ये वििरण व्यिस्िेमध्ये सधुारणा करणेकरीिा 

आिश्यक त्या दिकाणी जििादहनी टाकणे. (सन 2021-22) 
रु.150.00 िक्ष 

2 प्रभाग सममिी क्र.03 ि 04 मध्ये वििरण व्यिस्िेमध्ये सधुारणा करणेकरीिा 
आिश्यक त्या दिकाणी जििादहनी टाकणे. (सन 2021-22) 

रु.150.00 िक्ष 

3 प्रभाग सममिी क्र.05 मध्ये वििरण व्यिस्िेमध्ये सधुारणा करणेकरीिा 
आिश्यक त्या दिकाणी जििादहनी टाकणे. (सन 2021-22) 

रु.150.00 िक्ष 

4 प्रभाग सममिी क्र.06 मध्ये वििरण व्यिस्िेमध्ये सधुारणा करणेकरीिा 
आिश्यक त्या दिकाणी जििादहनी टाकणे. (सन 2021-22) 

रु.200.00 िक्ष 

5 बी.एस.ई.एस येिीि अिानी ररसीजव्हंग सेंटर ि े शांिीविद्या नगरी ि े
कनाककया आरक्षण क्र.269 ि े  रं्इद्रिोक ऊंच जिकंुभाच्या जंक्शन पयिं 
जििादहनी टाकणे 

रु.1751.00 िक्ष 

6 सयुाा प्रकल्प एम.बी.आर. ि े िसोिा गेस्ट हाऊस िरम्यान 1800 मम.मी. 
व्यासाची जििादहनी टाकणे 

रु.500.00 िक्ष 

7 भाईंिर (प) येिीि डोंगरी एम.बी.आर. ि ेउत्िन जिकंुभापयिं 600 मम.मी. 
व्यासाची जििादहनी टाकणे 

रु.100 िक्ष 

8 िाणे गायमखु येिीि शकंर मदंिर ि े हनमुान मदंिरापयिं 1350 मम.मी. 
व्यासाची जििादहनी टाकणे 

रु.770.00 िक्ष 

9 साकेि येिीि पपं हाऊसची क्षमिा िाढिणे महाराष्र औद्योगगक विकास 
महामडंळाच्या िागळे औद्योगगक क्षेत्राची पाण्याची मागणी परुिण्यासािी. 

रु.672 िक्ष 

10 भाईंिर (प.) उत्िन रोडिरीि मशि प्रसाि आगर येिीि मधुाा गाडान ि ेशफी 
नगर पयिं त्रबडाची जििादहनी परुविणे ि अिंरणे. 

रु.30,87,500/- 

 

 वििरण व्यिस्िा ि ककरकोळ खरेिी िरुुस्िी 
1.  भाईंिर (प) झोन क्र.01 ि 02 मधीि वििरण व्यिस्िेअिंगाि येणाऱ्या 

जििादहन्यांची िरुुस्िी करणे. (सन 2021-22) 
रु.50.00 िक्ष 

2.  भाईंिर (पिुा) झोन क्र.03 मधीि वििरण व्यिस्िेअिंगाि येणाऱ्या 
जििादहन्यांची िरुुस्िी करणे. (सन 2021-22) 

रु.50.00 िक्ष 
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3.  ममरारोड (पिुा) झोन क्र. 04 मधीि वििरण व्यिस्िेअिंगाि येणाऱ्या 
जििादहन्यांची िरुुस्िी करणे. (सन 2021-22) 

रु.50.00 िक्ष 

4.  ममरारोड (पिुा) झोन क्र. 05 मधीि वििरण व्यिस्िेअिंगाि येणाऱ्या 
जििादहन्यांची िरुुस्िी करणे. (सन 2021-22) 

रु.50.00 िक्ष 

 

 टाँकर भाड े

अ.क्र. कामाचे नाि अिंाजजि खचा 

1.  भाईंिर (पिुा) येिीि फाटक जिकंुभ येिुन महानगरपामिका हद्दीिीि 
नागररकांना टॅकरव्िारे पाणी परुििा करणे. (सन 2021-22) 

रु.200.00 िक्ष 

 सादहत्य खरेिी 

अ.क्र. कामाचे नाि अिंाजजि खचा 
1.  पाणी परुििा विभागाि वििरण व्यिस्िा ि ककरकोळ िरुुस्िीसािी जॉईट 

ि कफटींग्ज परुििा करणे. (सन 2021-22) 
रु.150.00 िक्ष 

 

 पाणी परुििा विभागािीि खािीि विविध कामाचं्या सधुारीि खचाास मान्यिा ममळणेबाबि. 
अ.क्र. कामाचे नाि अिंाजजि खचा 

1 पाणी परुििा विभागाच्या वििरण व्यिस्िअेिंगाि िेखभाि िरुुस्िीकरीिा मजरु 
परुििा करणे. 
  

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
 
रु.470.00 िक्ष 
रु.670.00िक्ष 

2 भाईंिर (प.) मशिसेना गल्िी येिीि स्िामी नारायण मदंिर ि े कमिा पाका  
टाकीपयिं वििरण जििादहनी परुविणे ि अिंरणे. 

मळु अिंाजजि खचा 
सधुारीि अिंाजजि खचा 

 
 
रु.177.99 िक्ष 
रु.215.00 िक्ष 

 
उद्यान ि िकृ्ष प्रागधकरण विभागाच्या खािीि कामानंा मा. विशषे महासभा आगिाक ि प्रशासकीय 

मान्यिा िेि आहे. 
अ.क्र. कामाचे नाि अिंाजीि खचा (रुपये) 

1.  ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्राि िकृ्षारोपणे तनगा ि िेखभाि करणे. 
(उद्याने, मिैाने, र्इ.) 75,00,000/- 

2.  ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रािीि उद्याने, मिैान ेर्इत्यािी दिकाणी 
खेळणी, बेंचेस ि व्यायामाच ेसादहत्य परुििा करणे / िरुुस्िी करणे 2,00,00,000/- 

3.  उद्यान ि िकृ्ष प्रागधकरण विभागाकरीिा हायड्रोमिक मशडसह िाहन, 
रॅक्टर, रॉिी टाँकर, उत्पािक कंपनीकडून खरेिी करणे. 75,00,000/- 

4.  उद्यान ि िकृ्ष प्रागधकरण विभागाकरीिा भाडयाने टाँकरद्िारे पाणी 
परुििा करणे. 75,00,000/- 
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5.  उद्यान ि िकृ्ष प्रागधकरण विभागाकरीिा िावषाक िकृ्षारोपण तनगा ि 
िेखभािीकरीिा ककमान िेिन कायद्याप्रमाणे मजुर परुििा करणे. 

9,00,00,000/- 

6.  उद्यान ि िकृ्ष प्रागधकरण विभागाकरीिा झाडाच्या फांद्यांपासनू िोकळे 
ियार करणे. 1,00,00,000/- 

7.  िाि मािी, शणेखि परुििा करणे 75,00,000/- 
8.  खेळणी िरुुस्िी 25,00,000/- 

 

    िरीि प्रमाणे िराि क्र.48 मध्ये र्इतिितृ्िांमधीि िरुूस्िीसह मान्यिा िेण्याि येि आहे. 

         सचुक :- श्री. प्रशािं िळिी             अनिुोदन :- श्री. ध्रुिककशोर पाटीि  
 

 

सही/- 
िहापौर 

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका 
 

 


