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

 

मा. महासभा दि. २४/१२/२०२१ दि. ०१/१२/२०२१ची तहकुब सभा 
 

 

बधुवार दि. ०१/१२/२०२१ रोजी ममरा भार्इिंर महानगरपामिकेची मा. महासभा सकाळी ११.०० 
वाजता आयोजजत करण्यात आिी होती. सिर सभा तहकुब केल्याने ववषयपत्रत्रकेवरीि प्रितं्रबत 
ववषयांवर चचाा करण्यासाठी ही सभा िकु्रवार, दि. २४/१२/२०२१ रोजी सकाळी दठक ११.०० वाजता 
Video Conferencing द्वारे मा. महापौर यांच्या अध्यक्षतखेािी आयोजजत केिी असता खािीिप्रमाणे 

सिस्य हजर होत.े 
 

उपजस्ित सिस्य 
१) हसनाळे ज्योत्सना जािींिर     महापौर 
२) गेहिोत हसमखु मोहनिाि       उपमहापौर  
३) िळवी प्रिांत ज्ञानिेव       सभागहृ नेता 
४) जैन दिनेि तजेराज           सभापती, स्िायी सममती 
५) पाटीि प्रववण मोरेश्वर           ववरोधी पक्षनेता 
६) भोईर सतुनता िमिकांत     सिस्या 
७) िाह ररटा सभुाष               सिस्या 
८) ततवारी अिोक सयूािेव        सिस्य 

९) पांडये पकंज सयूामणण         सिस्य 

१०) गोदहि िान ूजोरावर मसहं     सिस्या 
११) मसहं मिन उदितनारायण     सिस्य 

१२) िटे्टी गणेि गोपाळ            सिस्य 

१३) ढवण तनिम हरीश्चंद्र           सिस्या 
१४) किम अचाना अरुण            सिस्या 
१५) निावड ेदिनेि िगडु           सिस्य 

१६) भोईर गणेि गजानन       सिस्य      

१७) पाटीि प्रभात प्रकाि            सिस्या 
१८) गपु्ता कुसमु सतंोष           सिस्या     
१९) पाटीि धनेि परिरुाम      सिस्य 

२०) पाटीि विंना मगंेि           सिस्या 
२१) िाह राकेि रततिचंद्र            सिस्य 

२२) मसगं श्रीप्रकाि जजिेिार                सिस्य 

२३) धवृककिोर मन्साराम पाटीि   सिस्य 

२४) जैन गीता भरत                सिस्या. 
२५) भपू्ताणी रक्षा सतीि (िाह)          सिस्या 
२६) मोकािी दिपािी आनिंराव       सिस्या 
२७) व्यास रवव वासिेुव             सिस्य 

२८) रकवी विैािी गजेंद्र            सिस्य 

२९) अग्रवाि सिुीि गोपीककिन     सिस्य 

३०) खंडिेवाि सरेुि जगिीि         सिस्य 
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३१) परिेिी गगता हरीि            सिस्या 
३२) पाटीि नरेि तकुाराम           सिस्य 

३३) पाटीि जयतंीिाि गरुूनाि       सिस्य 

३४) घरत तारा ववनायक            सिस्या 
३५) मिके अनतं गेण ू              सिस्य 

३६) पाटीि विंना ववकास           सिस्या 
३७) पाटीि सधं्या प्रफुल्ि           सिस्या 
३८) डॉ. पाटीि वप्रती जयप्रकाि       सिस्या 
३९) डडम्पि ववनोि मेहता    सिस्या 
४०) िटे्टी अरवविं आनिं           सिस्य 

४१) मििें रुपािी वसतं (मोिी)         सिस्या 
४२) िेराड ेसजंय अनतं             सिस्य 

४३) मखुजी अतनता बबि ू        सिस्या 
४४) चंद्रकांत मसताराम वतैी    सिस्य 

४५) पारधी सजुाता यिवतं      सिस्या 
४६) म्हात्र ेसगचन केसरीनाि         सिस्य 

४७) यािव ममरािेवी रामिाि       सिस्या 
४८) म्हात्र ेमोहन गोपाळ            सिस्य 

४९) सोनार सरेुखा प्रकाि          सिस्या  
५०) भोईर ववणा सयुाकांत           सिस्या 
५१) भोईर कमिेि यिवतं        सिस्य 

५२) पाटीि अतनता जयवतं          सिस्या 
५३) भोईर भावना राज ू            सिस्या 
५४) भोईर राज ूयिवतं    सिस्य 

५५) मांजरेकर आनिं ित्ताराम        सिस्य 

५६) अरोरा िीवपका पकंज         सिस्या 
५७) गजरे िौित तकुाराम           सिस्य 

५८) नाईक ववववता वववेक           सिस्या 
५९) सोंस नीिा बनााड              सिस्या 
६०) राय ववजयकुमार मसस्िन नारायण               सिस्य 

६१) िखे रुबीना कफरोझ            सिस्या 
६२) डडसा ममिान मववान            सिस्या 
६३) सावतं अतनि दिवाकर          सिस्य 

६४) मेहरा राजीव ओमप्रकाि        सिस्य 

६५) परमार हेति रततिाि          सिस्या 
६६) भट िीप्ती िखेर              सिस्या 
६७) कासोिाररया अजश्वन िामजीभाई    सिस्य 

६८) भावसार विंना सजंय          सिस्या 
६९) िाह सीमाबेन कमिेि             सिस्या 
७०) िबेु मनोज रामनारायण        सिस्य 

७१) ववराणी अतनि रावजीभाई       सिस्य 
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७२) अहमि साराह अकरम         सिस्या 
७३) र्इनामिार जुबेर अब्िलु्िा        सिस्य 

७४) िखे अिरफ मोहम्मि र्इब्राहीम    सिस्य 

७५) भोईर जयेि भानिुास           सिस्य 

७६) म्हात्र ेनयना गजानन           सिस्या 
७७) भानिुािी वषाा गगरधर          सिस्या 
७८) म्हात्र ेववनोि कामिनाि         सिस्य 

७९) बगाजी िममािा ववन्सन्ट         सिस्या 
८०) िमाा भगवती िमाा    नामतनिेमित सिस्य 

८१) अॅङ िफीक अहमि साित खान   नामतनिेमित सिस्य 

८२) भोसिे अतनि बाबरुाव    नामतनिेमित सिस्य 

८३) अजजत भगवान पाटीि    नामतनिेमित सिस्य  
८४) मसहं ववक्रमप्रताप रमाप्रती   नामतनिेमित सिस्य 

 

 

गरैहजर सिस्य - 

१) पाटीि  रोदहिास िकंर       सिस्य 

२) कांगणे मीना यिवतं            सिस्या 
३) रावि मेघना दिपक            सिस्या 
४) जैन सतुनता रमेि             सिस्या 
५) जैन राजेंद्र भवरिाि           सिस्य 

६) रॉड्रीकस मोरस जोसेफ         सिस्य 

७) परेरा कॅटिीन एन्िोनी         सिस्या 
८) सय्यि नरुजाहॉ नाझर हुसेन              सिस्या 
९) िखे अमजि गफार       सिस्य 

१०) पांड ेस्नेहा ििैेि              सिस्या 
११) म्हात्र ेपरिरुाम पिमाकर        सिस्य 

१२) बेिानी हेमा राजेि             सिस्या 
१३) गोवविं हेिन जॉजी            सिस्या 
१४) बांड्या एिायस िमुमगं          सिस्य 

 
रजेचा अजा – तनरंक 
 

नगर सगचव :- 
 ममरा भाईंिर महानगपामिकेची मा. महासभा बधुवार दि. ०१/१२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजता ममरा भाईंिर महानगरपामिका, स्व. रं्इदिरा गांधी भवन, मखु्य कायाािय, ततसरा मजिा, 
छत्रपती मिवाजी महाराज सभागहृात महासभा सचुना क्र. ०६ मधीि प्रकरणांवर ववचार ववतनमय 
करण्यासाठी आयोजजत करण्यांत आिी होती. सिर सभा तहकुब केल्याने ही सभा िकु्रवार          
दि. २४/१२/२०२१ रोजी आयोजजत करण्यात आिेिी आहे. सभा कामकाजािा आपण सरुुवात करत 
आहोत आधी प्रश्नोत्तराच्या तासािा आपण सरुुवात करत आहोत. पदहिा प्रश्न आहे भगवती िमाा 
यांनी दि. 07/09/2021 रोजी ववचारिेिा प्रश्न आहे.    
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भगवती िमाा :- 
 महापौर मॅडम मेरा जो प्रश्न िा उसका एकतो ववषय पत्रत्रकामे वो ववषय भी आ गया है, 
िेकीन मझुे जो जानकारी दि गई है उसमे िो जानकारीया कम िी गई है, र्इसके मिये आपकी आग्या 
होतो मे अभी पछूु और आप बोिेंगे तो जब वो ववषय आयेगा तब मे बात करु I महापौर मॅडम मेरा 
प्रश्न यह िा की मेने र्इनसे जानकारी पछुी िी की 2009 से िेकर के 2020 तक आपके पास के 
अिंर मे एैसे ककतने ववकासक है जजन्होने यह वापीस सबकी अनामत रक्कम मााँगी िी I र्इन्होने मझु े
2014 से 2021 तक दिया है िेकीन 2009 से िकेर के 2013-14 तक र्इनके पास के अिंर में 
कोईभी ररपोटा उपिब्ध नही है I तो 2009 से 2014 तक जजन ववकासकोने रक्कम मााँगी उसका 
ररपोटा क्यो नही है र्इनके पास मे?  
मा. महापौर :- 
 िमााजी आपकी आवाज र्इको हो रही है दठक से सनुाई नही िे रहा है I आवाज एकत्र येतोय 
जरा स्पष्टपणे बोिा.  
भगवती िमाा :- 
 मा. महापौर मॅडम मेरा प्रश्न ककया गया है की मेने यह प्रश्न पछुा िा की यह अनामत 
रक्कम जो ववकासको द्वारा मिगई है उसके अिंर मे आज तक ककतने िोगोने र्इसको ररफंड मााँगी है 
2009 स ेिेके 2020 तक? मेरे को जो जानकारी उपिब्ध कराई गई है 2014-15 से िकेे 2020-21 
तक र्इन्होने मेरे को बताया है की र्इन र्इन त्रबल्डरोने ववकासकोने रक्कम वापीस मााँगी है I िेकीन 
2009-10 से िकेे 2014-15 तक र्इनके पास म ेकोई जानकारी उपिब्ध नही है एैसा र्इन्होने मेरे को 
उत्तर मिखा है I मेरा प्रश्न यह है की र्इनके पास जानकारी क्यो नही है ररपोटा क्यो उपिबध नही है?  
मा. महापौर :- 
 आपका र्इस प्रश्न के उत्तर से समाधान नही हूवा है ?  
भगवती िमाा :- 
 र्इनके पास मे वो रेकॉडा ही उपिब्ध नही है 2009-10 से िेके 2013-14 तक I  
मा. महापौर :- 
 सबंगंधत अगधकारी यांनी उत्तर द्या.  
अजजत कुिकणी :- 
 सन्मा. महापौर मॅडम, ॲक्चुअिी 2014-15 पासनुचे आपण ज्यांनी परतावा घेतिेिा आहे 
आता सन्मा. सरांनी सांगगतल्या प्रमाणे आपण दििेिे आहे. 2009 पासनु 2013-14 पयतंची आपण 
जो अमभिेख आहे त्या अमभिेखातनु हे करण्याच ेआपिे काम सरुु आहे म्हणज ेकोणी कोणी परतावा 
घेतिा त्यांच्या फाईल्स वरुन त ेकंफॉम करुन ती मादहती उपिब्ध करुन िेणेचे तयार करण्याचे काम 
आपल्या अमभिेखावरुन सरुु आहे.  
भगवती िमाा :- 
 यह कबतक जानकारी ममि जायेगी ? 
अजजत कुिकणी :- 
 सर जेव्हा सगळी मादहती उपिब्ध होईि तवे्हा आपल्यािा दििी जाईि.  
भगवती िमाा :- 
 दठक है मेरा िसुरा प्रश्न यह है की महापौर मॅडम मेने र्इनसे प्रश्न पछुा िा की आपके पास के 
अिंर मे यह जो अनामत रक्कम जमा की जाती है तो मेने यह पछुा िा की महापामिका वावषाक 
अिंाज पत्रकामध्ये कोणत्या िेखामिषाा खािी सिरची अनामत रक्कम िाखववण्यात येत आहे तो 
र्इन्होने उत्तर मिखा की सिर अनामत रक्कम ह्या सबंगंधताने परत करावयाचे असतात त्यामळेु 
अद्याप पयतं सिर रक्कमांचे अिंाजपत्रक ििावविेिा नाही. मतिब अिंाजपत्रक के अिंर मे कोन स े
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खात ेमे िेखामिषाक के अिंर मे यह जमा ककया हूवा है आज तक र्इन्होने यह दिखाया ही नही है तो 
यह अमाऊंट है कहा ? जो करीबन 100 करोड के आसपास के अिंर मे यह अमाऊंट होती है वह 
अमाऊंट ककस खात ेमे जमा की गई है ? ककस िखेामिषाक के अिंर मे जमा की गई है ?   
अजजत कुिकणी :- 
 सर, ॲक्च्यअुिी आपल्याकड ेआयकु्तांच ेआिेि आहेत दिनांक 07/04/2011 च ेआिेि आहेत. 
त्याच्यामध्ये त्यांनी असे स्पष्ट आिेिात असे म्हटििेे आहे की सिरची रक्कम ही िेखा ववभागाने 
स्वततं्रपणे खात ेतनमााण करुन स्वततं्र रक्कम जाम करुन घ्यावी. जमा रक्कमेचा तपमिि नगर रचना 
व िेखा ववभागाने स्वततं्र नोंिवही द्वारे वेळोवेळी अद्देयावत करुन ठेवण्यात यावा. अिा प्रकारच े
त्यावेळेस तत्कामिन आयकु्तांनी आिेि दििेिे आहेत. आणण सिरची सरुक्षा रक्कम अिंाजपत्रकीय 
रक्कमेच्या पवुातनयोजीत करताना र्इतर कोणत्याही कामासाठी खचा करण्यात येव ूनये. म्हणज ेअिंाज 
पत्रकात जर आपण ती रक्कम जमा रक्कम म्हणून िाखविी असती तर आपल्यािा त्या 
अिंाजपत्रकात त्याअनषुगंाने आपल्यािा त्याचे बॅिेंमसगं करायिा िागत.े आपल्या किागचत मादहत 
आहे खचा जमा आणण खचााचे तर त्यामळेु ती अिंाजपत्रकात आजपयतं िाखविी गेिी नाही. पण तरी 
सधु्िा याच्यावर मा. आयकु्त साहेबांची यावर एकिा चचाा झािेिी आहे तर त्याच्यामध्ये आपण या 
अगामी अिंाजपत्रकात ती सकंकणा म्हणून आपण ती िाखवता येव ूिकेि पण ती जमा रक्कम म्हणून 
आपण त्यािा धरता येणार नाही साहेब.  
भगवती िमाा :- 
 िेकीन वो जमा रक्कम है कीस िेखामिषाक के अिंर मे ? महानगरपामिका मे वो अमाऊंट 
जमा है क्या ?   
अजजत कुिकणी :- 
 आपल्या वावषाक िेख्यामध्ये ती िाखविी जात े सर आपल्या िाईत्वमध्ये कारण त ेआपि े
िाईत्व आहे. ह्या ज्या अनामत रक्कम आहेत त्या आपल्यािा त्या ववकासकािा परत करायच्या 
असतात त ेआपिे िाईत्व आहे साहेब.  
भगवती िमाा :- 
 उसका जवाब मझुे दिजीये ना की प्रत्येक वषा के अिंर मे यह अमाऊंट उसके अिंर मे हमने 
डािी है और कॅरीफॉरवडा कर के वह अमाऊंट र्इतना जा कर के आज यह करीबन वह 95 करोड के 
आस पास मे वह अमाऊंट िी I  
अजजत कुिकणी :- 
 सर आपण हे सगळे डडटेल्समध्ये आपल्यािा ईयरव्हाईज दििेिे आहे.  
भगवती िमाा :- 
 सर आपने मझुे दिया है िेकीन मेरे को कोनसे खात ेमे जैसे आपने बोिा सकंकणा म ैI  
अजजत कुिकणी :- 
 एक स्वततं्र िेखा खात ेतयार केिे आहेत.  
अजजत कुिकणी :- 
 तो उसकी जानकारी दिजीये ना I  
मा. आयकु्त :- 
 महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोितो, िमाा साहेब जे जे आपल्यािा िकंा असेि म्हणज े
सबंगंधत कॅफो आणण ए.डी.टी.पी. यांच्या सोबत ज्या ज्या दठकाणी आपल्यािा डाऊट जक्ियर नसेि 
त्यादठकाणी समोरा समोर बसनु त ेआपल्या िकेंचे तनरसन करण्यात येईि.  
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भगवती िमाा :- 
 सर िेखा ववभागने जो 2017-18 से 2020-21 तक 18 करोड 87 िाख रुपये ररफंड ककया 
हूवा है ऐसा बताया गया है और मेरे पास के अिंर मे नगर रचना ववभाग द्वारा जो पत्र आया है 
उसके अिंर म ेउन्होने 9 करोड रुपया बताया है की हमने ररफंड के मिये भेजा है I तो यह 9 करोड 
का डडफं्रट्स क्यो आ रहा है ? दठक है सर मे आपके पास मे ममिूगंा आप मेरी जोभी िकंा है वो िरु 
करीयेगा क्योकी र्इनके िोन्हो िेटर मेरे पास म ेअभी है I िखेा ववभाग बोिता है 18 करोड 87 िाख 
47 हजार 719 ररफंड ककया गया है, जब की मेरे पास नगर रचना ववभाग का है जजन्होने यह बताया 
है की 9 करोड 58 िाख 10 हजार 923 रुपया ररफंड ककया है तो यह 9 करोड का डडफं्रट कहा से आ 
रहा है ? तो यह सब िकंाये है सर मेने र्इनको पछुा िी उसके अिंर मे वह जवाब सहीने नही ममिा 
मेरी आपसे आिा है र्इसका सही जवाब आप मझुको िेंगे I  
हेमतं ठाकुर :- 
 मा. महापौर मॅडम, मा. उपमहापौर साहेब, मा. आयकु्त साहेब व सन्मा. सभागहृ याअनषुगंाने 
मी सािर करु र्इच्छीतो की सन-2009 त े 2017 ह्या कािावगधतीि मािमत्ता अनामत रक्कमेची 
मादहती ही मनपाच्या िेखा ववभागाकड े होती आणण सन-2017-18 पासनु सन-2020-21 पयतंची 
मादहती ही नगररचनाकार ववभागात उपिबध असल्याने ती सन्मा. नगरसेवक यांना नगर रचना 
ववभागाने दिनांक 29/11/2011 च्या पत्राने उपिबध करुन दििेिी आहे. त्या सिरच्या पत्रामध्ये 
सन्मा. नगरसेवकांना 2017-18 त े2020-21 पयतं एकुण बांधकाम मािमत्ता कर अनामत रक्कम 
ककती जमा झािेिी आहे याबद्दिचा तपमिि आम्ही दििेिा आहे. ती रक्कम ईयरव्हाईज केिी तर 
2017-18 मध्ये 41 प्रकरणं 2018-19 मध्ये 140 प्रकरण ं 2019-20 मध्ये 106 आणण 2020-21 
मध्ये एकुण 42 प्रकरण ंयाद्वारे एकुण 18 कोटी 87 िाख 47 हजार 790 एवढी बांधकाम मािमत्ता 
कर अनामत रक्कम जमा केिेिी आहे. आणण मािमत्ता कर अनामत परताव्या बाबत असे सांग ु
र्इच्छीतो की 2018-19 मध्ये एकुण 5 ववकासकांना 8 प्रकरणा द्वारे 44 िाख 56 हजार 357 एवढी 
रक्कम 2019-20 मध्ये 8 ववकासकांना 19 प्रकरणांद्वारे 2 कोटी 59 िाख 62 हजार 893 रुपये व 
2020-21 मध्ये फक्त एकच ववकासकािा एका प्रकरणामध्ये 1 कोटी 20 िाख 11 हजार 295 अस े
एकुण 4 कोटी 24 िाख 30 हजार 545 एवढी रक्कम आहे ती िेखा ववभागािा परत करणेबाबत 
मिफारस केिेिी आहे. आणण आमच्या मिफारिीच्या अनषुगंाने ती रक्कम परत करणेबाबतची जी 
कायावाही आहे ती िेखा ववभागाकडून केिी जात े त्यामळेु िेखा ववभागाच े जे आकड े असतीि 
याच्यामध्ये त ेअतंीम धरण्यात यावेत.  
भगवती िमाा :- 
 दठक है यह जो िोन्होका डडफं्रट है सर मे आपके पास आता हूाँ मझुे जक्ियर करीयेगा क्योकी 
एक जग 18 करोड बताया जा रहा है और आप अभी 4 करोड बता रहे है आपहीका पत्र मेरे पास म े
है 2014-15 के अिंर मे ककतना गया, 2015-16 मे ककतना है परुा ईयरव्हाईज आपणे स्टेटमेंट दिया 
हूवा है उसके अिंर मे 9 करोड 58 िाख रुपये का अमाऊंट आता है I तो दठक है र्इस गचजका म े
आपके पास मे आता हूाँ जक्ियर करीये क्योकी अभी यह ऑनिाईन सभा होने के कारण स ेमनतो 
आपको कागज दिखा सकता हू ना कोई और बात क्योकी आपने अिग जवाब दिया नगर रचनाने 
अिग जवाब दिया तो म ैर्इसका कैसे व्हेरीफाय कर के आपको बराबर बताऊंगा I यातो आप आमने 
सामने होयेंगे तो यह गचज जक्ियर हो सकती है I तो यह जो डडफं्रट है उसका मझुे जक्ियर करीयेगा 
और जो िेखा मिषाक है उसका मेरे को जक्ियर करीयेगा द्यॉट सॉिI 
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मा. महापौर :- 
 दठक आहे सन्मा. सिस्य िमााजीने जो प्रश्न उत्तरामध्ये जो प्रश्न ववचारिेिा आहे त्याच े
प्रिासनाने खुिासा दििेिा आहे परंत ुत्यांना आणखीन काही मादहती हवी असेि तर कुिकणी साहेब 
व ठाकुर साहेबांनी त्यांना मादहती द्यावी. सगचव साहेब िसुरा प्रश्न घ्या.  
नगर सगचव :- 
 प्रश्न क्र.33 श्री. भगवती िमाा यांनी दिनांक 07/10/2021 रोजी ववचारिेिा प्रश्न आस्िापना 
ववभागा सिंभाात आहे. 
भगवती िमाा :- 
 महापौर मॅडम मेरा ववषय क्र.33 और 35 िोन्हो एकही ववषय के उपरमे है तो र्इन िोन्हो को 
ममिाकर के मे एकही प्रश्न पछुता हूाँ मेरे को जो जानकारी ममिी है की महानगरपामिका का 
आस्िापना खचा 33 टक्का तक होना चादहये और आज वतामान मे उन्होने मिखा है 44 टक्के गया 
हूवा है I 35 टक्का के बििे 44 टक्का महानगरपामिकाने ॲक्सेप्ट ककया है I जब की मेरे पास के 
अिंर मे ऐसे आकड ेउपिबध है र्इसके पहिे भी र्इसके पदहिे के कममश्नरने मझु ेबताया िा की 50 
टक्का हमारा आस्िापना खचा गया हूवा है I मेरा यह मानना है की 35 के बििे 44 टक्का गया हूवा 
है उसके बाि के अिंर म ेहम आस्िापना पे खचा पे खचा ककये जा रहे है प्रतततनयकु्तीपे हम स्टाफ 
िेत ेजा रहे है I अमसस्टंट कममश्नर हम बढात ेजा रहे है दठक है हमारे सेवा भरती तनयम के अिंर म े
हमारे जो जो पोस्ट है जो तनमााण ककये है उनकी समय समय पे मतकाि एसे मजंुरी िेत ेहै उनको 
भरने के मिये हम आगेका प्रोसेस करत े है िेकीन कहीना कही हमको आगिाक जस्ितीभी िेखनी 
पडगेीना I ममरा भाईंिर म ेसगंणक चािक है आज 15-20 साि से हमने हमेिा जब डडमांड की 
र्इनको परमनटं ककया जाये तो हमको हमारे सामने एक हमेि आकडा दिया जाता िा की आस्िापना 
खचा 33 टक्का 35 टक्का हो रहा है र्इसके मिये र्इनको हम परमनटं नही करपा रहे है I िेकीन 
समस्या आजभी वही बनी हूई है हमारे जो यहाके जो स्िातनक यहाके भमुमपतु्र है जो सगंणक चािक 
के अिंर मे र्इतने बरसो से अभी सेवा िे रहे है उनके मिये तनयम अिग है और जब बाहर से भरती 
हो रही है प्रतततनयकु्ती हो रही है िसुरे स्टाफ मिये जा रहे है तो उसके अिंर म ेतनयम अिग है तो 
कहीना कही यह िोन्हो मे ववरोधाभास है मेरा यह मानना है की यहाके िोग है जो उन्ही को 
पिोन्नती िेकर के र्इस खचेको कम कर सकत ेहै या र्इस्टीि कर सकत ेहै I जो 35 टक्का के बिि े
जो 44 टक्का है र्इसके उपर मझुे स्पष्टीकरण दिया जाये की यह 35 का 44 जा रहा है र्इसके उपर 
मे प्रिासन क्या स्टेप उठा रही है प्रिासन.  
मा. महापौर :- 
 सबंगंधत ववभागाचे अगधकारी उत्त्र द्या.  
मारुती गायकवाड :- 
 सन्मा. अध्यक्ष महोिय आस्िापना खचा ॲक्च्यअुिी 44 टक्के आहे ह्या अिीकडीि िोन 
वषाामध्ये तो जास्त खचा वाढिेिा आहे. कारण कोरोनामध्ये जे आपण कााँटॅ्रक्टबेसवर ज े कमाचारी 
घेतिेिे आहेत तो जो खचा आहे तो आपिा आस्िापनेमधुन जात आहे. िसुरं सावाजतनक आरोग्यामध्ये 
जे ठेका कमाचारी आहेत साफसफाईसाठी वगरेै तो सधु्िा खचा आस्िापना खचा म्हणून िाखविा जात 
आहे. त्यामळेु आपिा आस्िापना खचा 44 टक्के झािेिा आहे. मदु्दा क्र.2 जी भरती ककंवा हे होत ेत े
सवा आर.आर. आणण िासनाचे जी.आर. महत्वाचे म्हणजे आर.आर. जे आपिे आर.आर. मजंुर आहेत 
त्याअनषुगंानेच भरती होत असत.े आपिे आर.आर. 2019 सािी मजंुर झािेिे आहेत आणण त्याच्या 
नतंर िगेचच कोववड चाि ु झािा होता. कोववड चाि ु झाल्या नतंर िासनानेच भरती वरती बिंी 
घातिेिी होती आणण आता चार दिवसा पवुी िासनाने जी भरती वरती बिंी घातिेिी होती ती आता 
उठववििेी आहे. आणण आपिे जे ररक्त पि आहेत त ेररक्त पि आपिा जो आस्िापना खचा आहे तो 
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आस्िापना खचा 35 टक्के पयतं कमी करुन म्हणज ेजो आता 44 टक्के आहे तो कुठे जास्त होत 
आहे कसा कमी करता येईि त्याचा ववचार करुन तो खचा आपण 35 टक  यापयतं आणुन भरती 
करण्याचा अनषुगंाने मा. आयकु्त महोियांनी आम्हािा तिा सचुना दििेल्या आहेत. आणण 
त्याअनषुगंाने प्रिासनाचे काम चाि ुआहे की 35 त े44 हा जो 9 टक्के वाटीव खचा आहे तो खचा 
आपल्यािा कसा कमी करता येईि आणण आपिी जी ररक्त पि आहेत ती ररक्त पि किी भरता 
येतीि. िसुरा मदु्दा होता की प्रतततनयकु्ती वगरेै आपल्या आर.आर.मध्ये जी पिे मजंुर आहेत आणण 
ज्या पिावरती स्िातनक महानगरपामिकेचा कमाचारी प्रमोिनसाठी पात्र नाही अिी पि िासनाने 
प्रतततनयकु्तीने भरिेिी आहेत.  
भगवती िमाा :- 
 सर आप बोित ेहो स्िातनक के अिंर म ेहमारे पास के अिंर म ेजो अगधकारी/कमाचारी पात्र 
नही है, आपने एक कागज मे मझुे भेजा है जजसके अिंर मे कुछ कमाचारीयो को आपने मिखा हूवा है 
की ओ र्इसके मिये पात्र नही है की उनको अाँटीकरप्िन के उपर मे उनके उपर केस िाखीि है र्इसके 
मिये उनको पात्रताके योग्य नही समजा जाता है I मरेा यह कहना है की अाँटीकरप्िनके अिंर मेही 
एक अगधकारीको हम पिोन्नती िे सकत ेहै मेरा उससे कोई ववरोधाभास नही है पिोन्नती िेना चादहये 
यहाके िोग है उनको पिोन्नती िेना चादहये िेकीन एक को आप पिोन्नती िेत े है िसुरे को आप 
पिोन्नती िेत े है और ततसरेको आप िासनके तनयमोका अहवािा िेत े है की अपात्र व्यजक्तको हम 
आगे पिोन्नती नही िे सकत ेहै आज उसके अिंर मे स्वप्नीि सावतं है आज उसके अिंर मे डॉक्टर 
जाधव है आज िहरकी ककतनी बढी जजम्मेिारी उनको िी है ओभी भ्रष्ठाचार ववरोधक कायिेके 
अिंतगात गनु्हा उनके उपर भी िजा है मेरा यह कहना नही है जो उपयकु्त है उसको दिजीये जो काम 
कर सकत ेहै आयकु्त महोिय का अगधकार आहे अगर ओ उपयकु्त है तो उसको िेना चादहये I वसैेही 
मेरा यह कहना है की र्इनके बाि के अिंर मे बहुत से हमारे स्टाफ एैसे हे जो सहाय्यक आयकु्त के 
उपर मे 5-5 वषा तक कामकाज कर चकेु है वह कफजीबिी योग्य माने जात े है तो उनको आगे के 
उनको तनयकु्ती कही की जानी चादहये ताकी यह स्िातनक िोगो कोभी वो र्इजजत्रबिीटी हमाराभी 
मानसन्मान कर हमारेकोभी िहर के अिंर मे न्याय ममिा I कुछ अगधकारी एैसे है जो एक िेढ साि 
मे ररटायडामेंट होने वािे है I और आप उनका िेखेंग ेतो वेतन शे्रणी सेम मे आता है ओ वेतन शे्रणी 
भी अिग मे नही है I और र्इनको हम अगर पिोन्नती िेत ेगये तो हमारे उपर आगिाक बोजा भी नही 
है I तो मेरा महापौर मॅडम आपसे यह तनवेिन है की र्इस ववषय को गभंीरता से िेकर के यहाके िोगो 
को स्िातनक िोगो के सािमे भी न्याय ककया जाये और यह जो खचाा है र्इसको भी कम ककया जाए I 
मा. महापौर :- 
 आपण यावरती नक्कीच आपण ज्या सचुना केिेल्या आहेत त्याप्रमाणे प्रिासनािा कायावाही 
करायिा सांग.ु पढुचा ववषय घ्या.  
नगर सगचव :- 
 प्रश्न क्र.34 भगवती िमाा यांचाच आहे. 
भगवती िमाा :- 
 सर र्इसका जवाब मझुे ममि गया है दठक है मेरा र्इसके उपर मे कुछ बोिना नही है I  
नगर सगचव :- 
 प्रश्न क्र.36 अजजत पाटीि यांनी ववचारिेिा प्रश्न आहे.  
अजजत पाटीि :- 
 महापौर मॅडम मिा बोिायिा सधंी दिल्या बद्दि धंन्यवाि आयकु्त साहेबांनी ज्या सेवा तनवतृ्त 
कमाचाऱयांना त्याच दिविी त्यांना िेणेबाबत आिेि काढिेिे आहेत त्याबिि आयकुत साहेब, उपायकु्त 
मखु्यािय यांना मी धंन्यवाि िेतो. जो आिेि काढिेिा आहे त्याची काटेकोटर पणे अमंिबजावणी 
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करावी अिी त्यांना ववनतंी आहे. तसेच आता ररटायडा होऊन 7 त े8 िोक आहेत त्यांना अजुन पेन्िन 
ममळािेिे नाही, ररटायडाचा फायिा ममळािेिा नाही तर त्यांचे जे पेडडगं आहे त्यांचे जे ररटायडामेंट िाभ 
आहेत त ेिाभ ककती दिवसात िेण्यात येतीि ह्या सिंभाामध्ये प्रिासनाने आम्हािा ह्या सभेमध्ये 
आश्वासन द्यावे ही ववनतंी आहे. 7-8 मदहने झािे त्या िोकांना पेंिन ममळाििेी नाही अिी 7-8 
केसेस आहेत त्याबद्दि िवकरात िवकर तनणाय घ्या अिी ववनतंी आहे. प्रिासनाने ह्या सिंभाात िखेी 
आश्वासन द्यावे अिी आमची ववनतंी आहे.  
मारुती गायकवाड :- 
 सन्मा. अध्यक्ष महोिय, सन्मा. सिस्यांनी जो प्रश्न ववचारिेिा आहे त्या प्रश्नाचे उत्तर िेखी 
स्वरुपात त्यांना दििेिे आहे. त्यांची जी मागणी होती की जो कमाचारी सेवातनवतृ्त होतो त्यादिविीच 
त्याचे सेवातनवतृ्तीच ेिाभ िेता येतीि त ेिेण्यात यावेत त्याअनषुगंाने आयकु्त महोियांनी तसे आिेि 
पारीत केिेिे आहेत. आणण त्याअनषुगंाने कामकाज पण चािचु आहे. परंत ु मॅडम त्यात िोडा असा 
प्रॉब्िेम होत आहे की काही सेवा पसु्तक आता बरेच आम्ही आता आयकु्त महोियांच्या तनिेिा प्रमाणे 
अगिी 1990 त े1992 पासनु सेवा पसु्तक आता आम्ही अपडटे करत आहोत. सेवातनवतृ्तीचे िाभ 
िेताना ककंवा पेंिन वगरेै िेताना सेवा पसु्तक अपडटे आहेत ककंवा नाही, सेवा पसु्तकेच्या नोंिी अपडटे 
कराव्या िागतात सगळ्या गोष्टी कराव्या िागतात. आस्िापना ववभागने त ेकामकाज 4-5 मदहन्या 
पासनु अजेंड्यावरती घेवनू सेवा पसु्तक अपडटे करणे ककंवा ह्या ज्या गोष्टी आस्िापनेच्या अनषुगंाने 
आहेत त्या पररपणुा करण्याचा प्रयत्न चाि ुआहे. आणण सन्मा. सिस्यांनी जो महत्वाचा मदु्दा उपजस्ित 
केिा आहे त्यात काही 4-5 कमाचारी असे आहेत की त्या कमाचाऱयांना सेवातनवतृ्ती नतंरचे िाभ ककंवा 
हे दििेिे नाही त े िवकरात िवकर म्हणजे 15 त े 20 दिवसामध्ये मॅक्झीमम मदहन्या भराच्या 
आतमध्ये त्या िोकांना सेवातनवतृ्तीचे िाभ प्रिासनाकडून 100 टक्के िेण्यात येतीि, हे प्रकरण 
सपंवत आणिेिे आहे.  
अजजत पाटीि :- 
 धंन्यवाि साहेब हे आश्वासन दिल्या बिि. आता ह्यापढेु आिेिाची काटेकोर पणे 
अमंिबजावणी करण्यात यावी एवढीच अपेक्षा आहे.  
मा. महापौर :- 
 पाटीि साहेब आपल्या प्रश्नाचे समाधान झािेिे आहे का  ?  
अजजत पाटीि :- 
 आिेिाची काटेकोर पणे अमंिबजावणी करावी िक्षता घ्यावी अिी आमची ववनतंी आहे.  
मा. महापौर :- 
 नक्की.  
नगरसगचव :- 
 पढुचा प्रश्न आहे अजजत पाटीि यांचा 26/102021 रोजी ववचारिेिा प्रश्न आहे. 
अजजत पाटीि :- 
 महापौर मॅडम मिा जे प्रश्नािा उत्त्र दििेिे आहे त्या उत्तरामध्ये िोडी ववसगंती दिसत आहे, 
त्यात जे गाडान डवे्हिपमेंटचे दििेिे आहे त्यासिंभाामध्ये ही िरसचुी आहे 2015-16 ची िाग ुकेिेिी 
आहे त्यामध्ये जे टेंडर आहे त्या र्इस्टीमेंटमध्ये िाि माती, िने खत, अकुिि कामगार, कुिि 
कामगार मेिेल्या गवत, झाड ेिावण्याचा समावेि आहे र्इस्टीमेटमध्ये झािेिे काम त्याची नोंि एम.बी. 
मध्ये घेवनू त्रबि करण्याची पध्िती आहेत आणण त्रबि जे सािर करतात त्यावेळेिा त्याच्यामध्ये 
एम.बी. नोंिीच्या कॉपी सािर करणे आवश्यक असत.े मिा प्रिासनािा आणण सबंगंधत ववभागाि एक 
प्रश्न ववचारायचा आहे की सिर जे र्इस्टीमेट केिेिे आहे त्यािा 107 नसुार महासभेची मजंुरी आहे 
काय र्इस्टीमेट अमाऊंटिा ? तसेच तांत्रत्रक मजंुरी 161 आहे का व 166 नसुार त्यांनी र्इस्टीमेट तयार 
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केिेिे आहे का त्याबद्दिचा प्रिासनाने खुिासा करावा. जे आता उत्तरामध्ये त्यांनी म्हटिेिे आहे की 
आम्ही मोजमाप एम.बी. मध्ये घेतो. एम.बी.मध्ये आपण माप घेतो याचा अिा एम.बी.मध्ये सवा 
कामाची नोंि होत असत ेत्यामळेु त्यांनी त्या प्रिनाचे उत्तर त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटिेिे आहे मी 
जो प्रश्न ववचारिा होता त्यामध्ये वस्तजुस्िती बाबतची त्यानसुार मिैानाची रादहिेिी काम अिा रक्कम 
मदहना तपमिि याची मादहती िेण्यात यावी त्यांनी तनरंक म्हटिेिे आहे. ज्याअिी एम.बी. मिहीििे े
आहे त्याअिी सगळ्या कामाचा उल्िेख त्यामध्ये आिेिा आहे मग हे तनरंक का  म्हटिेिे आहे ? 
याचा खुिासा होणे आवश्यक आहे. तसेच प्रिासनाने उत्तर दििेिे आहे त्यादठकाणी 10 त े 12 
कामगार मजुर काम करतात प्रत्यक्षामध्ये माझा मादहती प्रमाणे मी त्या मिैानामध्ये कफरत असतो 
त्या र्इस्टीमेटमधिे जे 5 आयटम आहेत त्याच्या पैकी फक्त मजुरांचे काम ततिे झािेिे आहे, िाि 
माती, िणेखत,  आणण गवताचे िोड ेफार काम त्यादठकाणी झािे बाककची जी िाि माती िणेखत 
ह्या सप्टेंबर पयतं काही टाकिेिे नाही तरी िेखीि ततिे िाि माती टाकिे, िणेखत टाकिे, अस े
गहृीत धरुन त्यांनी त ेत्रबि दििेिे आहे. त्या सभुाषचदं्र बोस मिैानामध्ये 15-15 िाखाची त्रबि अिा 
केिेिी आहेत आणण प्रिासन म्हणत े10 त े12 कामगार ततिे काम करतात. माझा मादहती प्रमाणे 
10 त े12 कामगार फक्त ततिे काम करत आहेत कामाचा जो मजुरीचा िर असिे तो ववचारात घेता 
तो 480 रुपयाचा िर आहे 480 िर असताना 15 िाखाचे जे त्रबि दििेिे आहे त ेिणेखत माती याच े
दििेिे त्रबि आहे मजुरांचा ववचार केिा डी.एस.आर. चे िर िेत आहेत ततिे ववचार केिा तर 480 
रुपये परड ेआहे आणण त्याचा जर दहिबे केिा तर 1 िाखाचा वर मजरुांचा खचा होतो त्यांचा त्यांचा 
मजुरा प्रमाणे आणण आपण हप्त्यामध्ये केिा तर त े5 िाख हप्ता होऊ िकतो. ह्यांनी जे त्रबि दििेिे 
आहे ज्याच्यामध्ये माती टाकिेिी नाही, िणेखत टाकिेिे नाही तरीही त्रबि दििेिे आहे. 15 िाखाच े
त्रबि किाच्या आधारे दििे कमाचाऱयांचे त्याबाबत खिुासा व्हावा. तसेच एम.बी. नोंिववण्या बद्दि जी 
मादहती दििेिी आहे एम.बी. त्यांनी नोंिवविेिी आहे असे त ेबोितात परंत ुत्या प्रश्नाचा उत्तरामध्ये 
आम्ही कामाची मादहती मागगतिी त े िेत नाही एम.बी.मध्ये सगळ्या कामाचा उल्िखे असतो मग 
एम.बी. जर नोंिवविेिी नसत े जर त े म्हणतात मग ती मादहती द्यायिा काय अडचण येत े त्या 
आयटमवर ककती खचा झािा ती मादहती तरी द्यायिा पादहजे. तसेच जे त्रबि सािर केिेिी आहेत 
गाडान ववभागाने त्याच्यामध्ये िेखाववभागाने मजंुरी द्यायचे छाणनी अहवािामध्ये एम.बी. नोंिीचा 
उल्िेख नाही आहे मी रेकॉडा तपासिे आहे. तसेच मादहतीच्या अगधकारामध्ये एम.बी.चे तनररक्षण केिे 
असता एम.बी. तनररक्षणामध्ये उपिब्ध करुन दििेिी नाही तसेच एम.बी. िेयका सोबत एम.बी. 
िेण्याची प्रिा आहे ती जी त्रबि मजंुर केिे आहेत त्याच्या िेयका सोबत एम.बी. ची त्रबि दििेिी 
नाहीत. म्हणजे याचा अिा माझा मादहती प्रमाणे एम.बी. दििेिी नाही असे दिसत.े वास्तववक जी 
एम.बी. मिहीिेिी आहे जर एम.बी. मिहीिेिी असेि तर त्या आयटमवर खचा द्यायिा अडचण काय 
आहे त्यासिंभाात खुिासा करावा. आणण जे त्रबि दििेिे आहे 15 िाखाच े 20 मजुरांच ेत ेअवाजवी 
त्रबि आहे. माझे म्हणणे आहे फक्त ततिे मजुर होत ेकाही दठकाणी गवत िाविेिे आहे मजुरांमिवाय 
िाि माती आणण गवत हे ततिे िाि माती आणण िणेखत ततिे कोणत्याही पध्ितीने ततिे टाकिेि े
नाही. असे असता िाि माती िणेखत टाकिे हे गहृीत धरुन त ेत्रबि दििेिे आहे त ेपणुा चुकीचे आहे, 
एम.बी. च्या नोंिी मी मागगतिेल्या एम.बी. च्या नोंिी पण िेत नाहीत. त्याच्या नतंर प्रत्यक्ष 
मलु्यमापन केिे आहेत त ेकाम आणखीन कमी होऊ िकेि. गवत, िणेखत, आणण िाि माती तति े
प्रत्यक्षात टाकिेिी नाही. ततच पररजस्िती सगचन टेंडूिकर मिैानाची आहे. सगचन टेंडूिकर मिैानामध्ये 
माझे प्रिासनािा ववचारणे आहे र्इस्टीमेट कोणी केिे याची पण आम्हािा मादहती द्यावी. आणण त्यांनी 
म्हटिेिे आहे आम्हािा तनििानास आि ेत ेर्इस्टीमटे जास्त आहे मझेरमेंट म्हणजे जास्त मेजरमेंट 
असताना मग नतंर त्यांनी रेक्टीफाय केिे मग कमी मेजरमेंट असताना जास्तीचे त्रबि दििे आणण 
त्यामळेु नगरपामिकेच ेपसेै जास्त गेिे आहेत. म्हणजे याचा अिा मेजरमेंट न घेता त्रबि दिििेी आहेत 
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एम.बी. खोटी मिहीिेिी आहे असे मसध्ि होत े त्यांच्याच पत्रा प्रमाणे ज्या अिी त्रबि वसिु केिे 
त्याअिी ती एम.बी. खोटी मिहीिेिी आहे असा सिंय येतो म्हणज े प्रत्यक्षामध्ये जागेवरती तवेढे 
क्षेत्रफळ नसताना जास्तीच ेक्षेत्रफळ िेणे म्हणज ेएम.बी.मध्ये खोटी नोंि करणे असे मसध्ि होत आहे 
म्हणजे जास्त पेमेंट दििेिे आहे त्यांनी गनु्हा केिेिा आहे त्या सिंभाामध्ये त्या सबंगंधतावर काय 
कारवाई करणार आहोत याबाबतचा खुिासा करावा. एम.बी. खोटी मिहीिेिी आहे असे माझ ेम्हणणे 
आहे म्हणज ेयाचा अिा प्रत्यक्ष मिैानामध्ये 11 हजार मीटर असताना 40 हजाराचे त्रबि दििेिे आहे 
म्हणजे एम.बी. खोटी मिहीिेिी आहे हे मसध्ि होत.े एम.बी. ची नोंि नकरता त्रबि दििे जात आहे 
प्रत्यक्ष एम.बी. ची नोंि होत नाही असा माझा सिंय आहे. जरी एम.बी. ची नोंि झािी असती तर 
त्यांनी मादहती आम्हािा द्यायिा पादहजे. आमची प्रिासनािा ववनतंी आहे की त्या एम.बी. च्या प्रती 
सभागहृात पण द्याव्यात मिा सािर कराव्यात. आणण मी प्रश्न ववचारिेिा आहे 160 मध्ये परममिन 
आहे का, 161 ची परममिन आहे का आणण जे 166 नसुार िेय आहेत त ेिर बरोबर आहेत का आणण 
त्यािा कोणी मजंुरी दििी याबाबतचा खुिासा करावा. ज्या र्इस्टीमेटिा तांत्रत्रक मजंुरी नाही 144 
प्रमाणे त ेर्इस्टीमेट अवधै आहे. 
मा. महापौर :- 
 पाटीि साहेब आपिा प्रश्न कळिेिा आहे आपल्यािा जे जे प्रश्न ववचारायचे आहेत त ेआपण 
नमिु केिेिे आहेत. प्रिासनाने आपल्यािा खुिासा दििेिा आहे. परंत ु आपिे अजुनही समाधान 
झािेिे नसेि तर प्रिासनािा खुिासा िेव ूिेत.  
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम यात मिा एक ॲड करायचे आहे की यामध्ये पाटीि साहेब एकतर 
प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये बोित आहेत त्यांचा स्पष्ट आवाज आम्हािा जक्ियर येत नाही सभासिांना 
िसुरं अस महापौर मॅडम जर आपण र्इि ेववषय पत्रत्रकेमध्ये जर तो ववषय घेतिेिा आहे तर मग र्इि े
प्रश्नोत्तराचा तासामध्ये त्यांना बोिायच ेआहे की मग ववषय पत्रत्रकेवरती ववषय घेतिेिा आहे त्यावरती 
बोिायचे आहे ? िोन मध्ये एक जक्ियर करायिा सांगा महापौर मॅडम. 
अजजत पाटीि :- 
 मी िोन्ही ववषयावर बोिणार आहे. 
मा. महापौर :- 
 प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये त्यांनी स्व:त तो व्यजक्तगत प्रश्न मांडिेिा आहे आणण आपण 
सभागहृामध्ये तो ववषय पटिावरती तो ववषय घेतिेिा आहे. म्हणून त्यांना आता त्यांच्या 
प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये जेवढे बोिायचे आहे त्यांना बोि ूिेत मग जवे्हा तो ववषय पटिावरती येईि 
त्यावेळेिा आपण त्यांना बोि ूिेणार नाही र्इतर सिस्य बोितीि.  
प्रिांत िळवी :- 
 मळुात कसे आहे महापौर मॅडम की ववषय हा त्यांचाच आहे म्हणजे त्यांनीच हा ववषय 
घेतिेिा आहे त्यांनी त्याची भमुमका अजुन स्पष्ट केिेिी नाही तर त्यांनी त्यांची भमुमका स्पष्ट करावी 
की त्यांना नेमके हवे काय आहे यामध्ये कारण आम्हािाही त्यामध्ये जर प्रिासनािी काही चचाा 
करायची आहे तर आम्ही कुठल्या परीने चचाा करणार कारण त ेकंन्टीन्य ुजर बोित जाताहेत त्यांना 
एक एक करुन प्रिासन त्याचे उत्तर िेईि. परंत ुमहापौर मॅडम माझे हेच म्हणणे आहे की आपण 
एकतर मदु्देसिु त्यांनी मांडाव की त्यांना नेमके हवे काय आहे. कारण ह्या ववषयावरती महापौर मॅडम 
अगोिरही चचाा घडून आणिेल्या आहेत अगोिरही त्यांना उत्तर दििेिी आहेत तर माझे सववस्तर 
म्हणणे ऐवढेच होत ेकी तमुचे प्रश्नोत्तरे ज ेिोन तीन आहेत प्रामखु्याने त ेत्यांनी सन्मा. सिस्यांनी 
मांडिेिे आहेत. तर ह्या ववषयावरती माझ त्याच्यात म्हणणे असेि की त्यांनी ररतसर जो आपिा 
ववषय येणार आहे त्या ववषयावर त्यांनी बोिनू त्यांच मत मांडून घ्यावे.  
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अजजत पाटीि :- 
 दठक आहे काही हरकत नाही मी 72 ववषयामध्ये माझे मत मांडून घेईन. 
नगर सगचव :- 
 प्रश्नोत्तराची वेळ सपंिेिी आहे.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य अिरफ िखे, सन्मा. सिस्य चदं्रकांत वतैीजी, सन्मा. सिस्य अजजत पाटीि, 
सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारजी, सन्मा. सिस्य दिनेि निावडजेी यांनी प्रश्न उत्तराच्या तासामध्ये 
मिा ववनतंी केिी होती की त्यांना काही बोिायचे आहे परंत ु सिरचा हा प्रश्नउत्तराचा तास चाि ु
असल्यामळेु आपण त्यांना याच्यामध्ये सहभागी केिेिे नाही. आता आपण ररतसर ववषयावरती चचाा 
करणार आहोत. तरी प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये काही प्रश्न असतीि तर एकिम पॉईंटमध्ये बोिा त्याचा 
खुिासा प्रिासन िेईि. जुबेर र्इनामिार साहेब तमु्ही बोिा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 धंन्यवाि महापौर मॅडम, मिा ह्या प्रश्नावर म्हणज े38 क्रमांकाचा प्रश्न सन्मा. अजजत पाटीि 
साहेब खरतर आपिे प्रिासककय अगधकारी रादहिेिे आहेत ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचे त ेतनवतृ्त 
झािे आता त ेऑप्श्नमध्ये जस्वकृत नगरसेवक म्हणनू ह्या सभागहृमध्ये आपिी बाजु मांडत आहेत. 
त्यांनी केिेिा आरोप जो आहे महापौर मॅडम हा गमंभर स्वरुपाचा आरोप आहे. खरतर त्यांना अजनु 
बोिायची पररपणुा सधंी दििी पादहजे होती. ह्या अधाा तासाचा प्रश्नउत्तराच्या तासामध्ये त्यांचा मिा 
तर वाटत ेहा प्रश्न सपं ुिकणार नाही हा गमंभर आरोप आहे प्रिासनावर केिेिा. जे तनवतृ्त झािेिे 
प्रिासककय अगधकारी यांनी आरोप केििेा आहे. त्यांचा त्या ववषयावर अनभुव आहे.  
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम, सन्मा. गटनेत्यांना मी सांग ुर्इच्छीतो की आम्ही हा प्रश्न जीवतं ठेविेिा आहे 
प्रश्न काय आम्ही तनकािी काढिेिा नाही त्यांना तवेढेच सागंगतिे आहे फक्त की जी चचाा करत 
आहेत आम्ही त्यांना वेळ िेणार आहोत 72 नबंरच प्रकरण आहे त्यावेळी त ेचचाा करतीि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 सन्मा. सभागहृनेत ेप्रिांत िळवी साहेब आम्ही बोिताना कृपया मधी बोि ूनये  
प्रिांत िळवी :- 
 त ेआमच्या गटाचे सिस्य आहेत आणण तमु्ही त्यांना ककती वेळ द्यायचा हे तमु्हीच आम्हािा 
सांगत आहेत.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारजी आणण सभागहृनेत े प्रिांत िळवीजी मिा वाटत े ह्या 
ववषयावरती आपण चचाा नतंर करणार आहोत ह्या ववषयावरती चचाा होणार आहे. सगचव साहेब 
ववषयािा सरुुवात करा. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, प्रश्नउत्तर हा सभा कामकाजाचा भाग आहे. 
मा. महापौर :- 
 प्रश्नउत्तराचा वेळ सपंिेिा आहे. सगचवांनी ही गोष्ट आपल्यािा सांगगतिेिी आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 तमु्ही मिा सधंी दििी त्याच्यामध्ये तमुचे सन्मा. सिस्य सभागहृनेत ेमधे बोितात.  
मा. महापौर :- 
 हा ववषय ववषय पटिावरती येणार आहे त्यावेळेिा तमु्हािा सधंी िेण्यात येईि.  
 



मा. महासभा दि. २४/१२/२०२१ (दि. ०१/१२/२०२१ ची तहकुब सभा)                                          पान क्र.13 

मा. उपमहापौर :- 
 जुबेरजी ववषयपत्रत्रकेपर ववषय है उसमे आप चचाा करिेंगे I  
जुबेर र्इनामिार :- 
 उपमहापौर साहेब त्या ववषयािा प्रिासनाचा गोषवारा नाही.  
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. 60, दि. 30/03/2021, दि. 20/04/2021, दि. 19/05/2021 (दि. 20/04/2021 
रोजीची तहकुब सभा) व दि. 23/06/2021 रोजींच्या मा. महासभांचे र्इततवतृ्तातं कायम करणे. 
प्रिांत िळवी :- 
 दि. 30/03/2021, दि. 20/04/2021, दि. 19/05/2021 (दि. 20/04/2021 रोजीची तहकुब 
सभा) व दि. 23/06/2021 रोजींच्या मा. महासभेचे र्इततवतृ्तांतामध्ये मा. सिस्य यांनी सचुवविेल्या 
िरुुस्त्यांसह र्इततवतृ्तांत कायम करण्यांत येत आहे. 
मनोज िबेु :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम एक ववनतंी आहे की सगळ्यांचे माईक म्यटु असल्यामळेु कोणािा बोिता येत 
नाही जर ह्या र्इततवतृ्तांतमध्ये कोणाचा िरुुस्त्या सचुना काही सचुवायच्या असल्यास त्यांनी कृपया 
सगचवांिी सपंका  साधावा. धनं्यवाि. 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सभागहृनेत े िळवी साहेब यांनी केिेिी सचुना त्यामध्ये नमिु करुन सगचव साहेब 
नगरसेवकांनी त्याच्यामध्ये जर िाब्िीक सधुारणा केल्यास सधुारणा घेण्यात याव्यात. 
नगर सगचव :- 
 दठक आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, ववषय पटिावरचे ववषय सरुु होण्याचा आधी अिरफ िखे यांनी केिेिी ववनतंी 
ती हरकतीचा मदु्दा असल्यामळेु त्यांना चचचेी प्रिम सधंी िेण्यात यावी िोडक्यात त े त्यांचा ववषय 
सपंवणार आहेत. सभा कामकाज तनयमा मधिा हरकतीचा मदु्दा हा त्यांचा ववषय असल्यामळेु तो 
प्रिासनािी तनगडीत आहे त्यांना सधंी िेण्यात यावी िोडक्यात त ेत्यांचा ववषय सपंवतीि.  
मा. महापौर :- 
 ववषय पत्रत्रकेवरती ववषय भरपरु असल्यामळेु आपण तो ववषय िवेटी घेऊया. ववषय सपंल्या 
नतंर मी त्यांना बोिायिा सधंी िेईि.  
प्रकरण क्र. 60 :- 

दि. 30/03/2021, दि. 20/04/2021, दि. 19/05/2021 (दि. 20/04/2021 रोजीची तहकुब सभा) 
व दि. 23/06/2021 रोजींच्या मा. महासभांचे र्इततवतृ्तातं कायम करणे. 
ठराव क्र. 56 :- 
 दि. 30/03/2021, दि. 20/04/2021, दि. 19/05/2021 (दि. 20/04/2021 रोजीची तहकुब 
सभा) व दि. 23/06/2021 रोजींच्या मा. महासभेचे र्इततवतृ्तांतामध्ये मा. सिस्य यांनी सचुवविेल्या 
िरुुस्त्यांसह र्इततवतृ्तांत कायम करण्यांत येत आहे. 

सचुक :- श्री. प्रिांत िळवी  अनमुोिन :- श्री. मनोज िबेु 
ठराव सवाानमुत ेमजंूर ú 

 

 



मा. महासभा दि. २४/१२/२०२१ (दि. ०१/१२/२०२१ ची तहकुब सभा)                                          पान क्र.14 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र.61, िहरातीि र्इमारतीनंा नळ जोडण्या बिं करण्याचे आिेि प्रिासनाने दििे आहेत 
याबाबत धोरणात्मक तनणाय घेणे.  
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम सभागहृात ह्या ववषयावरती तनवेिन व्हायिा हवे आणण त े तनवेिन मी करु 
र्इच्छीतोय.  
मा. महापौर :- 
 हा ववषय फार महत्वाचा आहे. 
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम हा ववषय फार महत्वाचा आहे परंत ुयाचा गोषवारा नाही. 
मा. महापौर :- 
 यामध्ये मी सवा पक्षाच्या सिस्यांना यामध्ये बोिायिा सधंी िेणार आहे. पण आता आपण 
सगळे जे हजर नगरसेवक आहेत तवेढ्या सगळ्यांनी बोिायचे ठरविे तर मग ह्याच ववषयावरती ही 
सभा चाि ुराहीि. म्हणून मिा असे वाटत.े................. 
धनेि पाटीि :- 
 महापौर मॅडम हा पाण्याचा ववषय महत्वाचा आहे. 
मा. महापौर :- 
 मिाही मादहती आहे हा ववषय महत्वाचा आहे तमु्हािाही बोिायिा िेणार आहे.  
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम परंत ुयाचा गोषवाराच आिेिा नाही. महापौर मॅडम गोषवारा नसेि तर ववषय 
घ्यायचा नाही हे ह्यापवुी पण ठरिेिे आहे.  
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम एका बाजुिा गटनेत ेम्हणतात की ववषय घ्यायचा नाही िसुऱया बाजुिा ववरोधी 
पक्षनेता सांगतात हा ज्वितं प्रश्न आहे. 
धनेि परिरुाम :- 
 पण तमु्ही गोषवारा का दििा नाही ?  सन्मा. सिस्य आम्ही तमुचािी प्रश्न करत नाही. 
प्रिांत िळवी :- 
 मी तमुच्यािी पण बोित नाही. मी महापौरांिी बोित आहे.  
धनेि परिरुाम :- 
 तमु्ही गोषवारा दििाच नाही.  
प्रिांत िळवी :- 
 मी महापौरांिी बोित आहे ह्या ववषयावरती तनवेिन करायचे आहे.  
तनिम ढवण :- 
 सिरचा ववषय महत्वाचा असिा तरी आयकु्तांना अगधकार दििेिे आहेत आयकु्त साहेब तनणाय 
घेत आहेत.  
प्रिांत िळवी :- 
 आयकु्तांचा अगधकारातच हा ववषय आहे, आम्ही वेगळे काही मांडत नाही.  
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धनेि परिरुाम :- 
 महापौरांना आधी स्पष्टीकरण िेव ूद्या. 
तनिम ढवण :- 
 सिरचा ववषयािा गोषवारा नाही असे अगधतनयमात मॅडम काही तरी असेि ववषय कुठच े
अगोिर घ्यायच ेकुठचे नतंर घ्यायचे. यामध्ये बरेच असे ववषय आहेत गोषवाऱयामिवाय आहेत.  
मा. महापौर :- 
 गोषवाऱयामध्ये ववषय आिेिा नाही तमु्हािा र्इच्छा नसेि बोिायची तर नका बोि.ू  
तनिम ढवण :- 
 असे नाही ही मनमानी झािी मॅडम. 
मा. महापौर :- 
 कोणाचीही मनमानी चाि ुनाही िहराचा ववषय आहे. 
तनिम ढवण :- 
 बरेच ववषय तमु्ही र्इिे गोषवाऱयामिवाय घेतिेिे आहेत. आणण तमुच े जे ववषय आहेत त े
प्रिासना ववषयी आहेत. त्यािा तनयमाविी तमुची काही तरी असेि. मधी मधी घसुळिेत प्रिासनाच े
ववषय आधी घ्या तमु्ही जे घेतिे आहेत त.े 
मा. महापौर :- 
 याच्या वरती तमु्ही चचाा कराना. तमु्हािा ह्या ववषयी चचाा करणे महत्वाचे वाटत नाही आहे 
का ?  
तनिम ढवण :- 
 प्रिासनाने गोषवारे का दिि ेनाहीत.  
मा. महापौर :- 
 ह्या ववषयावर चचाा करणे तमु्हािा महत्वाचे वाटत नाही का नाही तर नाही सांगा. 
सभागहृनेत्यांना बोि ूद्या.  
प्रिांत िळवी :- 
 धंन्यवाि महापौर मॅडम, ह्या दठकाणी आपण जो ववषय आणिेिा आहे िहरातीि र्इमारतींना 
नळ जोडणी करणेबाबत. महापौर मॅडम, आयकु्त महोिय, हा ममरा भाईंिरिा भेडसावणारा प्रश्न आहे 
अत्यतं ज्वितं असा हा पाणी प्रश्न आहे. आयकु्त महोिय या ममरा भाईंिर िहरामध्ये या पाणी 
प्रश्नावरुन रेि रोको आंिोिनही झािेिे आहे. त्यामध्ये काही आपल्या कायाकत्यांनाही अटक झािेिी 
आहे. आणण अिा प्रकारचा हा ममरा भाईंिर क्षेत्रामध्ये ज्वितं पाणी प्रश्नािा वारंवार ज्वितं पाणी 
प्रश्नाबाबत ह्या दठकाणी ममरा भाईंिर वामसयांनी आंिोिन उभारिी आहेत. आणण मध्यतंरीच आपल्या 
कायाकािामध्येही आपण पादहिेत की प्रत्येक पक्षान ेआपआपल्या परीने आंिोिन केिी. आणण त्याच े
एकमेव कारण की जे एम.आय.डी.सी. कडून आपल्यािा ममळणारे 125 एम.एि.डी. पाणी आणण स्टेम 
प्रागधकरणाकडून ममळणारे 86 एम.एि.डी. पाणी यात मोठी तफावत आयकु्त महोिय ज ेआपल्यािा 
125 एम.एि.डी. पाणी मजंुर आहे त ेमजंुर कोट्या पेक्षा न ममळता कधी 80 एम.एि.डी. कधी 90 
एम.एि.डी. तर फार फार कधी 100 एम.एि.डी. आणण तमु्ही जर स्टेम प्रागधकरणाचे म्हणाि तर 70 
त े72 हाच रेिो त्यांचा 75 पयतं जात होता. आणण अिातच ह्या ममरा भाईंिर महानगरपामिकेमध्ये 
आपल्यािा 211 एम.एि.डी. टोटि पाणी असताना ममळायिा पादहजे असताना त्यात पाण्याची 
कमतताा भासत होती. आणण ह्या सगळ्या पाणी टंचाईवरती पण मात करुन प्रिासनाने आजममतीस 
योग्य प्रकारे अस ंहा पाण्याचा प्रश्न ह्या दठकाणी सोडवविेिा आहे. आणण म्हणनू आयकु्त महोिय 
2011 िा जेवढ पाणी आम्हािा अगोिर होत ेतचे आताही आहे आणण जवे्हा जे नळ कनेक्िन बिं 
केिे होत ेत ेआपण 2011 िा सरुुवात केिी. 2011 िा जर आपण सरुुवात केिी तर आपण काय 
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जास्त केिे नाही परंत ु10 हजार नळ कनेक्श्न आपण ह्या 5 वषाामध्ये ह्या र्इकडच्या नागरीकांना 
अत्यावश्यक सेवा म्हणून त्यांना बहाि केल्या दिल्या गेल्या. सोसायटी असेि ककंवा मग आणखीन 
आस्िापने असतीि त्यांना ह्या नळ जोडण्या दिल्या गेल्या आहेत. मध्यतंरीच्या काळात महापौर 
मॅडम, आयकु्त महोिय ह्या दठकाणी हा प्रश्न एकिम जटीि झािा काही पाणी ठाणे साईटिा जातय 
की काय चोरी होत ेकी काय अिा प्रकारच्या वावड्या उठल्या, आंिोिन झािी, रस्त्यावरती नागरीक 
उतरिे, िोकांवरती केसेस िाखि झाल्या. आयकु्त महोिय कामिमीरा पोमिस स्टेिनमध्ये िभंर िभंर 
िोकांवरती गनु्हे िाखि झािे. आणण ह्या अिा पररजस्ितीत असे असताना प्रिासनाने तनणाय घेतिा 
की ह्या दठकाणी जोपयतं पाणी सरुळीत होत नाही तोपयतं आपण नळ कनेक्िन बिं करावे महापौर 
मॅडम मी ह्याही मतािी सहमत आहे की जर पाण्याचा समतोि राखने हे जर महापामिका प्रिासनािा 
जर अवघळ होत असेि ककंवा पाणी परुवठा सरुळीत होणार नसेि ककंवा आपल्यािा कोट्याचे पाणी 
आहे हे जर ममळणार नसिे वारंवार मतं्राियात जर बठैका करणार असाि आणण बाहेर फक्त वावळे 
उठवायचे की महापामिका प्रिासन हे जबाबिार नसनु येिे सत्ताधारी जबाबिार आहेत की त्यांनी नळ 
कनेक्िन बिं केिे. मग हे का सांगत नाहीत की पाणी कमी येत ेआणण पाणी िेणारे कोण आणण जर 
पाणीच आम्हािा ममळत नसेि तर आमची ही जी काही महापामिका प्रिासन आहे ही व्यवस्िा बघत े
पाण्याची जे आम्हािा पाणी ममळेि तचे आम्ही पाणी ह्या डडस्ट्रीब्यिुनच े काम महापामिका बघत े
आणण पाणीच जर आम्हािा एकंिरीत स्टेम प्रागधकरण ककंवा एम.आय.डी.सी. चे पाणीच आम्हािा 
211 एम.एि.डी. असेि आणण ह्यादठकाणी जर 150-175 एम.एि.डी. आम्हािा फक्त पाणीच 
ममळणार असेि तर डडस्ट्रब्यिुन करायचे कसे महापौर मॅडम? आणण बाहेर चचाा करायची 
जनमानसांमध्ये की हे भाजपा सत्तवेरती आहेत यानंी पाणी बिं केिे आणण भाजपाच्या ववरोधात 
आंिोिन करायची. महापौर मॅडम ही कुठिी मस्ती आहे म्हणजे पाणी द्यायचे नाही एका बाजुिा एका 
बाजुिा आरडा ओरड करायची िसुऱया बाजुिा ततकड ेसत्त ेवरती महाराष्ट्र सरकारमध्ये बसिेिे आहेत 
त्यांना र्इिे वेठीस धरायच ेनाही िोन िोन आमिार आपिे ह्यादठकाणी आहेत एक खासिार आहेत 
यांना काय बोिायचे नाही पण सत्तवेरती आहेत म्हणून सत्तवेरती त्यांना बोट िाखवायची आणण 
फक्त त्यांना वेठीस धरुन ह्या ममरा भाईंिर जनतचेी फसवणुक करायची. हा एकमात्र एक किमी 
व्यवसाय ह्यांनी सरुु केिेिा आहे. आणण काय तर कोणाचा ववरोधात आिंोिन करता पाणी आम्हािा 
कोण िेत ेएम.आय.डी.सी. स्टेम प्रागधकरण कराना ततकड ेअधेंरीिा जाना, सरकार तमुचे आहे ततकड े
करुन घ्या आपण करु िकता पािकमतं्री पण आपिेच आहेत तमु्हीही करु िकता परंत ुनाही, महापौर 
मॅडम आयकु्त महोिय प्रिासनाच्या ववरोधात ह्या सत्तवेरती आम्ही भारतीय जनता पाटेचे आहेत तर 
त्या प्रभाग कायााियाचा बाहेर महापौर मॅडम आयकु्त महोिय यांनी आंिोिन केिी आहेत तर काय 
मटकाफोड आंिोिन केिी आहेत. किा साठी मिा हेच ववचारायचे आहे. आणण एका बाजुिा आिंोिन 
करायची मटके फोडायचे, एका बाजुिा रास्तारोखो करायचे त्यांच्या वरती गनु्हे िाखि होत नाहीत 
परंत ु सरकारमध्ये बसनु त्यादठकाणी सरकारिा जवाब न ववचारता ह्या दठकाणी महापौर येिीि 
नगरसेवक सत्ताधारी पक्ष कसे अडचणीत येईि त्यांना कस गमुऱहा करता येईि िोकांसमोर हे 
िाखववण्याचा केवीळवाणा प्रयत्न हे करत आहेत आणण म्हणून मिा आयकु्त महोिय आपल्यािा 
नम्रपणे सांगायचे आहे की आपण ज ेकेिे आहे हे मिाही पटत आहे की पाण्याचा समतोि राखण्या 
करीता आपण हे पाऊि उचििे आहे की जेणे करुन ज ेपाण्याचा आपिा साठा होतो तो कसा सरुळीत 
ज्याच्या र्इि े कनेक्िन आहेत त्यांना कसा पोहोचता येईि परंत ु आयकु्त महोिय हे सगळ करत 
असताना आपल्या ममरा भाईंिर िहराची िोकसखं्या झपाट्याने वाढत आहे. एका बाजुिा आपण 
ओ.सी., सी.सी. िेतोय ऑककफाईड त्रबल्डींग आहेत त्यांना जर आपण ओ.सी. िेत आहोत त्या दठकाणी 
जर त े रदहवािी मुबंईचे रहायिा आिे येणार असतीि तर आपण कुठे त्यांना टाँकरने पाणी परुवठा 
करायचा का ? मग आपण आपल्या तनवेिनाध्ये आपण आपल्या आिेिामध्ये जस म्हटि ेआहे की 
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अत्यावश्यक सेवा असेि तर त्यादठकाणी त्यांना पाणी िेता येईि. तर महापौर मॅडम ह्या अत्यावश्यक 
म्हणजे माझी एक मनधरणी आहे की अत्यावश्यक म्हणजे त्या सेवेमध्ये त्यांना हे पाणी दिि गेि 
पादहजे. आणण महापौर मॅडम आपण काही जास्त नाही मागत आपण जे 5 वषाापासनु केिे 
मध्यांतरीच्या काळात आमिारांनी ह्यादठकाणी आरोप केिे मी म्हणू िकतो की त ेसत्य आरोप अस ु
िकतात आणण म्हणून आयकु्तांनी नळ जोडणी बिं नकरता आपल्या अख्त्यारीत ह्या जोडण्या िेण्यात 
याव्यात. जेणे करुन ज ेकाही बेकायिेमिर मागााने जर नळजोडण्या झाल्या असतीि आणण मिा ह्या 
दठकाणी एक नोंि कराविी वाटत े की मध्यतंरी आपिे आमिार साहेब आिे होत े प्रताप सरनाईक 
साहेब आणण ह्यांनी पण ह्यादठकाणी प्रेस कााँफरन्स घेतिी होती आणण ह्या 5 वषााच्या कािावधीमध्ये 
त्याचंेही म्हणणे होत ेआणण महापौर मॅडम प्रताप सरनाईक साहेब कधी खोटे बाित नाहीत हेही मी 
तमु्हािा आवरजुन सांगेण. कारण त्यांनी सांगगतिे की 10 त े15 हजार नळ कनेक्िन ह्या दठकाणी 
अनगधकृत दििे गेिे नाहीत. आणण आयकु्त महोिय असे जर अनगधकृत असतीि तर ह्या सगळ्या 
ज्या काय फाईि याच्या पढेु येणार असतीि त्या आपल्या नजरेतनु गेल्या पादहजेत आणण ज्यांनी 
ज्यांनी आरोप केिे आहेत आणण ज्यांच्या वरती आरोप झािे आहेत त्यांनाही कडक िासन झाि े
पादहजे त्यांच्या वरती कायद्यान्वये कारवाई झािी पादहजे परंत ु हे करत असताना बाहेर मी फक्त 
मगािी म्हटल्या प्रमाणे बाहेर फक्त प्रिासनामध्ये सत्तवेरती बसिेिे असताना कुठेतरी आम्हािा 
त्यादठकाणी बिनाम करायचे तर हे िडयतं्र करु नका माझी ववनतंी आहे सगळ्यांना की हे िडयतं्र बिं 
करा. महापौर मॅडम पनुष्च एकिा ह्या तनवेिना द्वारे मी आयकुत महोियांना मी ववनतंी करतोय की 
पाण्याचा समतोि आहे आपण फक्त एकच काम करा प्रिासनाच्या माध्यमातनु महापौर मॅडम 
आपणही ह्या िासनािा पाठपरूावा करुया जे आपल्यािा एम.आय.डी.सी. कडून ममळणारे 125 
एम.एि.डी. पाणी आहे, स्टेम प्रागधकरणाकडून ममळणारे 86 एम.एि.डी. पाणी आहे हा कोटा कसा 
आपल्यािा सरुळीत सरुु होईि आणण आयकु्त महोिय आपल्यािा नमं्रववनतंी आहे तर हा जो कोटा 
आपल्यािा सरुळीत जर झािा तर यापढेुही आपल्या िेखरेखीखािी जर हे कनेक्िन आपण सरुळीत 
सरुु ठेवल्या अनगधकृत कनेक्िन जर होणार नसतीि तर आपल्यािा पाणी द्यायिा काहीच र्इकड े
वतै्यय येणार नाही ककंवा प्रॉब्िेम येणार नाही असे माझे मत रादहिेिे आहे. आणण महापौर मॅडम 
पनुष्च एकिा आयकु्त महोिय आपल्यािाही ववनतंी करीन की जी आपण सरुळीत पाण्याची 
पाईपिाईन जे कनेक्िन आपण सरुु ठेविेिे होत ेत ेपनु्हा एकिा ममरा भाईंिर करांसाठी सरुु ठेवावेत. 
जे खरोखरच म्हणज ेज्यांना उपयोगी पडणार असतीि अगधकृत नळ जोडण्या होणार असतीि ततिचे 
आपण त्या सोसायटींना नळ जोडण्या द्याव्यात अिी ववनतंी करतो. धनं्यवाि महापौर मॅडम.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य चदं्रकांत वतैी साहेब बोिा.  
चंद्रकांत वतैी :- 
 नमष्कार मॅडम आणण तमुचे आभार आयकु्त साहेब नमष्कार आयकु्त साहेब आपण हा जो 
ववषय आणिेिा आहे पण ह्या ववषयािा माझा नव्हे तर ह्या ममरा भाईंिर िहरामधल्या प्रत्येक 
नागरीकाचा ववरोध असणार. त्याचे कारण असे की धोधो पाऊस पडिा रेकॉट ब्रेक पाऊस पडिा म्हणज े
अगिी मागच्या मदहन्या पयतं पाऊस पडिा. पाणी कुठे आटिे आहे, कमी झािे आहे, आपण 
कनेक्िन का कमी करतोय नेहमीची येतो मग पावसाळा  त्या पध्ितीने तनवडणकूा आल्यात म्हणून 
काही तरी डाव प्रततडाव असेि तर त्यािा बडी पळूनका साहेब ववनतंी आहे. आमच्या ममरा भाईंिरच्या 
नागरीकांना आपण सरुळीतपणे पाणी परुवठा िेतोय. जो आहे त्यात िोकांचे समाधान ह्या पाण्यावरुन 
फार मोठा डाव खळेिा जात आहे जाणीव पवुाक एम.आय.डी.सी. चे पाणी बारवी डॅम मधुन येणारे 
पाणी कमी केिे जात ेतर कधी आम्हािा उल्हास नधी मधुन येणारे पाणी कमी केिे जात.े आणण ह्या 
कृत्रीम पाण्याची टंचाई तनमााण केिी जात े त्यािा कारणीभतु्  कोण ? एवढी वषा महापामिकेमध्ये 
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सातत्याने व्यवजस्ित पाणी परुवठा होत आहे िोकांना मादहती आहे की आम्हािा कधी 40 तासाने 
पाणी परुवठा होतो कधी 48 तासाने होतो कधी 52 तासाने होतो. िोकांना याची कल्पना आहे की 
आमच्याकड ेपाणी कमी आहे पण ज ेयेत ेत्यात िोक समाधानी आहेत आणण आपण मागच्या काळात 
आम्ही एक तनणाय घेतिा की पाणी कनेक्श्न सरुु करा त े केल्या नतंर जी आवश्यक पतुाता होती 
कनेक्िनची ती झािेिी आहे मग आता अचाणक असे काय घडिे की आपल्यािा प्रिासनािा अस े
िक्षात आिे की नळ कनेक्िन बिं केिे पादहजे हा नागरीकांचा हक्क आहे तो िाबण्याचा कममश्नर 
साहेब प्रयत्न करु नका. जर राजककय िबाव प्रभाव असेि तर त्यािा बळी पडू नका. आमच्या ममरा 
भाईंिरमध्ये हा ववषय चचिेा आिा मग आता ज्या िोकांनी अजा करुन ठेविे 2-3 वषाा पासनु त्यांना 
अजुन आपण कनेक्िन काही िोकांना दििे नसतीि जवळ जवळ 100-125 कनेक्िनची मिस्ट 
आमच्याकड ेआहे पण त्यांना आपण वगंचत ठेवणार का ? आणण पाणी बिं करण्यासाठी अिी कुठची 
ही झािी आमच्या ह्या ववषयािा ववरोध आहे आणण मिा वाटत ेह्या सिनामध्ये प्रत्येक सिस्यािा ही 
गोष्ट पटिी असेि की पाणी कनेकिन बिं करायच ेनाहीत. आणण त ेकरुन नये ह्या सभागहृािा 
ववनतंी आहे. महापौर मॅडम तमु्हािा हात जोडून ववनतंी आहे आयकु्त साहेब तमु्हािा ववनतंी आहे 
कनेक्िन बिं करु नका. धनं्यवाि. 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य भगती िमााजी आपण बोिा. 
भगवती िमाा :- 
 महापौर मॅडम, अभी कुछ सन्मा. सिस्योने आवाज उठाई िी की यह ववषय मिया है जजसके 
अिंर मे गोषवारा नही है कुछ यह गचजे नही है सबसे पहिे र्इन्होने मुबंई प्रांततक अगधतनयम के अिंर 
मे र्इन्होने अध्ययन ककया नही है महापौरका अगधकार होता है कोणसा ववषय िेना है कौनसा नही 
िेना है I प्रिासनको महापौर के द्वारा समय समयपर ररक्वेस्ट ककया गया िा की आप र्इसका 
गोषवारा िो और मे आपको बता िेना चाहता हूाँ की मा. आयकु्त साहब ने ववषय जो म ैपत्र पढके 
सनुाता हूाँ महापौर को मिखा है र्इसके अिंर मे ववषय क्रमांक जो अभी चाि ुहै र्इसका परुा दटपणी के 
साि मे सरेुि वाकोड ेजो कायाकारी अमभयतंा है उन्होने यह पत्र के द्वारा परुा ववषय जजसके अिंर मे 
र्इस दटपणी मे बताया गया है दटपणी सहीत दिया गया है प्रश्न यह है की र्इसका परुा गोषवारा के 
साि में यह ववषय आया हूवा है I िसुरा मेरा यह प्रश्न है की यह जो नि बिं करने के मिये जब यह 
ररपोटा सािर की गई िी मा. आयकु्त साहब के पास के अिंर मे तब म ैकुछ मदु्दे उस दटपणी के अिंर 
मे हमारे िहर अमभयतंा जोकी पहिे पाणी परुवठा के अमभयतंा रहे है की िहर के अिंर मे पाणी के 
उपर के अिंर मे उनका गहरा अध्ययन है I उन्होने उस ररपोटा के अिंर मे मिखा िा की आप बिं 
करने के पहिे कुछ स्पष्ट उन्होने  ककया िा जजसमे मिखा िा वॉटर ऑडडट पाण्याच्या िेखा पररक्षण 
केिे आहे काय असल्यास त्याचा अहवाि व त्याच्यावर वेळोवेळी उपाय योजना पाणी परुवठा ववभागाने 
गळती रोखण्यासाठी केिेिे उपाय योजना उसके बाि मे नववन नळ जोडणी िेण्याचे बिं केल्या नतंर 
नववन र्इमारती मधीि नागरीकांना पाणी परुवठा कमी केिा आहे का ज्या र्इमारती मध्ये नळ जोडणी 
नाही त्यांना मनपा टाँकर द्वारा पाणी परुवठा करणार ककंवा नाही सध्या कोववड-19 च्या आजाराची 
साि असनु नागरीकांना िधु्ि वपण्याचा पाणी परुवठा करणे आवश्यक आहे ह्यावर काय उपाय योजना 
करणार, नववन नळ जोडणी बिं केल्या नतंर अनगधकृत नळ जोडणीच े प्रमाण वाढण्याची िक्यता 
नाकारता येत नाही. तसेच नववन नळ जोडणी करणे ही धोरनात्मक बाब असल्याने मा. महासभेची 
मजंुरी घेणे आवश्यक आहे. ऐ िहर अमभयतंाकी दटपणी के अिंर मे नोंट्स के अिंर मे है I कोईभी 
एसे धोरणात्मक तनणाय करने के पहिे महासभाकी मजंुरी िेना जरुरी है क्योकी र्इसका िहरका 
प्रतततनधीत्व जजतनेभी सन्मा. नगरसेवक है वह र्इस िहर का प्रतततनधीत्व करत ेहै र्इनको भी मािनू 
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रहता है की यह िहर की क्या जस्िती है क्या नही हैI आज वस्तजुस्िती एैसी है जबकी भारतीय 
जनता पाटे द्वारा मा. आमिार नरेंद्र मेहता के नेततृ्व मे............. 
मा. महापौर :- 
 िमााजी आपण िोडक्यात सांगा कारण बाकी नगरसेवकांची पण नाव आिेिी आहेत.  
भगवती िमाा :- 
 जजस ररझन से यह पाणी बिं करने का अहवाि दिया गया िा की हमे पाणी परुा नही आ 
रहा है जब आपके नेततृ्व मे नरेंद्र मेहताजी के नेततृ्व मे सभा पिागधकारी के नेततृ्व मे जब एक 
आंिोिन ककया िा तब स ेिेकर के आज तक प्रततिीन एम.आय.डी.सी. द्वारा 110 और स्टेम के 
द्वारा 80 यह कंन्टीन्य ुपाणी आने के बाि के अिंर मे आज िहर के अिंर मे कही भी पाणी की 
समस्या नही है तो मेरा यह मानना है की आज की जस्िती म ेकोईभी ऐसी जस्िती नही होने के 
कारन स े र्इसकी नि जोडणी कंन्टीन्य ु रखा जाए और िहर के नागरीको के साि में न्याय ककया 
जाएI 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या ररटा िहा मॅडम आपण बोिा. 
ररटा िहा :- 
 महापौर मॅडम, ववषय आपिा चांगिा आहे की वॉटर कनेक्िन मागगि काही दिवसा पासनु 
आयकु्त साहेबांच्या आिेिावर बिं झािे आहे. एक ववषय असा आहे की मॅडम आपल्याकड ेआमिार 
प्रताप सरनाईक साहेबांनी अिी तक्रार केिी आहे की 15 हजार कनेक्िन अनगधकृत आहेत. तर मॅडम 
आपण मागगि 5 वषाात आपण 10 हजार कनेक्िन िेवनू िोकांना आपण पाणी दििेिे आहे तर 
ववचार करा मॅडम हे 15 हजार कनेक्िन ज ेर्इिमिगि िागिेिे आहेत त्याच्यावर प्रिासनने कारवाई 
करायची सरुुवात केिी आणण त्यांच्यावर पॅनल्टी सधु्िा िाविी तर हा 15 हजार कनेक्िन जेव्हा 
आपण काप ूआणण त्या जागेवर आपण 15 हजार नववन िोकांना आपण कनेक्िन िेव ूिकतो. मग 
कनेक्िन बिं करायचा प्रश्न कुठे येतो. कनेक्िन बिं करणे म्हणजे अयोग्य आहे मॅडम कारण पाणी 
आहे परंत ुआपल्या िहरामध्ये काही असे हॉटेल्स आहेत, बार आहेत, काही अिा अनगधकृत चाळी 
आहेत झोपडपट्टी आहेत ततिे अनगधकृत कनेक्िन िागिेिे आहेत. आणण प्रताप सारनाईक साहेबांनी 
जे सांगगतिे आहे त ेखर आहे. हे 15 हजार कनेक्िन त ेिोधा कुठे आहेत आणण त्याच्या वर कारवाई 
करा मॅडम. आणण ती कारवाई झाल्या वर नववन िोक ज ेअगधकृत आहेत ज्यानी अगधकृत त्रबल्डींग 
बांधिेिी आहेत ज्यांनी अगधकृत चाळ्या बांधिेल्या आहेत ज्यांनी परममिन घेतिेिी आहे ओ.सी. 
घेतिेिी आहे असे िोकांना पाणीिी वगंचत ठेविे आहे म्हणज ेहे अयोग्य आहे. अिा िोकांना पाणी 
िेणे हे ममरा भाईंिर महानगरपामिकेचे कताव्य सधु्िा आहे आणण र्इकडच्या नागरीकांचे त ेअगधकार 
सधु्िा आहे. म्हणून मॅडम जे र्इिमिगि कनेक्श्न आहेत त्यांना कापनू ज ेअगधकृत िोक आहेत त्यांना 
कनेक्िन द्यायचे सरुुवात करा. िाँक्स.ु 
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या प्रभातताई पाटीि मॅडम बोिा. 
प्रभात पाटीि :- 
  मी सगळ्या तांत्रत्रक बाबी ववषयी काही बोिणार नाही पण एवढच सांगेण की साहेब, महापौर 
मॅडम कोणािा ससं्कृती मिकवायची माझी तवेढी पात्रता नाही पण तरी भारतीय ससं्कृतीमध्ये पाण्यािा 
खुप महत्व आहे. आपण म्हणतो मेिेल्याच्या तोंडात काही नाही घातिे तरी पाणी ओता ही आपिी 
ससं्कृती आहे आणण िसुरी गोष्ट घरात आिेल्या पईपाहूण्यािा आपण आधी पाणी पढेु करतो. आणण 
अिा ससं्कृतीध्ये आपण वाढिे असताना आपण िहरातीि िोकांच े कनेक्िन कापायच े ही कुठची 
ससं्कृती आहे? िेताना कोणी ववचार नाही केिा मिगि दििे आहेत की र्इिमिगि दििे आहेत पण 
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मात्र आता आपण कापायिा तनघािो आहोत ही कुठची ससं्कृती आहे ? िेताना दििेना तवे्हा ववचार 
नाही केिा. ततसरी गोष्ट अिी आहे की िहरामध्ये एवढी बाधंकाम होतात आपण त्या िोकांना 
आमतं्रीत करतो या आमच्या िहरामध्ये सगळ्या सवुवधा आहेत आणण मोठ्या आिनेे ह्या िहरामध्ये 
त ेिोक येतात त्यांना साध आपण पाणी िेणार नाहीत उिट त्यांची कनेक्िन आपण कापायिा जावतू 
आपिे कोणत तोंड आहे अस आपण त्यांच्या समोर घेवनू जाणार की ह्या िहराची कनेक्िन कापा. 
आणण र्इिमिगि कनेक्िन हे आज दिसतात का नगरपामिकेच्या तनवडणूका तोंडावर आल्या असताना 
हा र्इतका भयकंर मोठा तनणाय होतो का?  याच्यामागे कुठेतरी िडयतं्र आहे. आणण हे िडयतं्र तमु्ही 
िोधा आपण सगळ्यांनी ममळून िोधू परंत ुह्या िहरातल्या एकाही र्इमारतीचे कनेक्िन कापणार नाही 
असा मी तमु्हािा ठराव करुया आपण की ह्या िहरात कोणाचेही नागरीकांचे कनेक्िन कापणार नाही 
त्यािा पाणी ममळेि त्यािा जीवन ममळेि पाणी हे जीवन आहे आणण आम्ही त्यािा जीवन िेव.ू िाँक्य.ु  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारजी आपण बोिा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 धंन्यवाि महापौर मॅडम खरंतर ह्या ववषयावर िोडक्यात सधंी िेण्यात यावी व्यवजस्ित मिा 
चचाा करण्याची गटनेत्याच्या ह्या अगधकारात मी तमुच्यािी ववनतंी करत आहे. महापौर मॅडम प्रिमत: 
खरतर हा ववषय चचेसाठी तमु्ही म्हणजे तमुच्या अगधकारात आणिेिा आहे. प्रिासनाचा याच्या वरती 
गोषवारा नाही प्रिासनाने याच्या वरती दटप्पणी दििेिी आहे. आयकु्ताने याचा पाणी परुवठा नववन 
नळ कनेक्िन बिं करण्याचा तनणाय स्वत:च्या स्तरावर घेतिा. िहराची भास्तीक टंचाई बघनु. टंचाई 
आहे टंचाई होत आहे पाणी कमी येत असल्यामळेु िोकांना पाणी जात नाही. बऱयाच क्षेत्रामध्ये बरेच 
झोनमध्ये पाणी मिा वाटत े 36-38 तासा नतंरच पाणी परुवठा केिा जात आहे. ह्या िहरामध्ये 
प्रत्येक व्यजक्तिा 24 तासामध्ये मबुिक पाणी परुवठा झािा पादहजे. तो पाणी का जात नाही त्यािा 
कारण स्पष्ट आहे आणण त ेगचत्र डोळ्याच्या समोर आपल्या आहे की ह्या िहराचा पाणी परुवठ्याची 
चंटाई आहे. केिेिा मजंुर कोटा आपल्यािा पणुा होत नाही खरतर महापौर मॅडम ह्या पाणी परुवठ्याची 
जी योजना आहे म्हणज े 100 एम.एि.डी. ची योजना त्याची सरुुवातच 2012 िा कााँगे्रसच्या 
सत्तमेध्ये तवे्हा नारायण राणे साहेब एम.आय.डी.सी. ममतनस्टर होत ेतवे्हा सरुुवात झािी होती. आणण 
त्याची मजंुरी म्हणजे त्याच ेपररपत्रक त्याचा अहवाि माझाकड ेअसिेिे सगळे कागिपत्र सांगतात 1 
डडसेंबर 2014 िा झािेल्या बठैकीच्या ममतनट्स मध्ये 100 एम.एि.डी. पाणी एम.आय.डी.सी. ने मजंुर 
केिे होत ेमाचा 2012 मध्ये. त्याच्या वरती स्वाक्षरी आहे आर.बी. सोंज ेगचफ एक्झीकेटीव्ह रं्इजजतनयर 
एम.आय.डी.सी. मुबंई. म्हणजे िोडक्यात हा कुठेतरी कोणी पाणी आणिे कोणी पाणी ववतरण केि े
कोणाकडून आिे ककती पाणी असायिा पादहज े हा एक ववषय नेहमी चचेतच राहणार आहे. 2012 
मध्ये पाणी मजंुर झािे त्याच्या नतंर ह्या िहरामध्ये आजपयतं एक िेंब सधु्िा पाणी पाढिेिे नाही 
याची ग्वाही मिा वाटत े प्रिासन स्पष्टपणे आपल्यािा िेव ूिकतो. त्या पाण्याची पतुाता आजपयतं 
होत आहे एम.आय.डी.सी. आपल्यािा पररपणुा 125 एम.एि.डी. पाणी पणुा करत नाही ही वस्तजुस्िती 
आहे. आपल्याकड े 100 एम.एि.डी. पाणी 105 एम.एि.डी. पाणी पयतं हा पोहचत आहे याच्या 
पमिकड े हे पाणी जात नाही. म्हणजे याचा अिा तोच आहे की आपल्यािा ह्या िहराच्या िोकसखं्ये 
प्रमाणे म्हणजे अजस्तत्वात असिेिी िोकसखं्या गहृीत धरिी तर आजच्या तारखेत 12 िाखाची 
िोकसखं्या आहे पाणी परुवठा म्हणजे असिेिी िोकसखं्या मिा वाटत े 8 िाख ककंवा 10 िाखा 
पयतंच असेि. 2 िाख िोकसखं्येिा आजही पाणी परुवठा किांगचत पाण्याचे नळ जोडणी करण्यात 
आिेिी नाही. अिाात पाणी ह्या िहरामध्ये टंचाई आहे हे स्पष्ट आहे. नववन य.ुडी.सी.आर. वाढती 
र्इमारती कााँके्रटच ेजंगि ज ेआपिे िहरामध्ये रोजच्या रोज तयार होत आहे त्यांना आपण डोळ्याचा 
समोर ठेविे तर स्पष्ट दृष्य आपल्या डोळ्याचा समोर आहे आपल्याकड ेमजंुर कोटा आपण पाणी िेव ू
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िकुका ह्या बाककच्या िोकांना. सयुाा प्रकल्पाचे पाणी आपल्यािा मजंुर असिे तरी आजपयतं तो 
आपल्यािा प्राप्त नाही त्यािा अजुन 2 वषााची अवधी िागणार आहे त्याच्यामध्ये ककती अळीअडचणी 
येतीि हे सांगणे कठीन आहे. िोडक्यात महापौर मॅडम, म्हणजे यात पाणीची टंचाई आपल्यािा पढेुही 
म्हणज ेिोन एक वषाात तरी सधु्िा सयुा प्रकल्पाच ेपाणी जोपयतं आपल्याकड ेयेत नाही ककंवा अगधक 
पाणी परुवठा आपल्यािा एम.आय.डी.सी. ककंवा स्टेमच्या माध्यमातनु मजंुर होत नाही तोपयतं तरी 
आपल्यािा अडचण असणार आहे. महापौर मॅडम हा ववषय चचेिा आिा म्हणून मी तमुच्यािी ह्या 
ववषयावर महासभेसमोर आणण वविषेत: आयकु्त आपल्याकड ेसमोर असल्यामळेु हा ववषय मदु्दामनु हा 
उल्िेख करणार आहे. आयकु्त महोिय हा ववषय स्टेमचा आहे 21/10/2021 गव्हनींग बॉडीची एक 
सममतीची बठैक स्टेम प्रागधकरणान ेआयोजजत केिी होती त्याच्यामध्ये ववषय पत्रत्रकेवर अनकु्रमांक 8 
मध्ये मे. िोस्ती डवे्हिपसा प्रा.मि. ह्यांनी स्टेम कंपनी माफा त 2012-13 िा पाणी परुवठा करणे 
धोरणात्मक तनजश्चत्ती नेमणेसाठी ह्या प्रस्तावािा. महापौर मॅडम तमु्हीही महापामिकेचे म्हणजे खरतर 
महापामिका स्टेम प्रागधकरण जो आहे तो आपल्या ममरा भाईंिर महानगरपामिका, मभवडंी तनयामपरु 
महानगरपामिका, कल्याण डोंबविी महानगरपामिका, जजल्हा पररषि अस े पाच महापामिका आणण 
जजल्हा पररषि असे एकुण करुन हा आपल्याकड ेस्टेम प्रागधकरण तयार करण्यात आिेिा आहे आणण 
आपण त्याच े ट्रस्टीज ककंवा िअेर होल्डसा आहोत. आपण त्या महापामिकेिा तमु्ही महापौर म्हणनू 
तमु्ही त्या गव्हनींग बॉडीच ेएक मेंबर ककंवा सिस्य आहात. हा ववषय तमुच्या िक्षात आहे का ककंवा 
तमुच्या समोर............. 
मा. महापौर :- 
 मी आहे त्यामध्ये आम्ही ववरोध केिेिा आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आपण अिा प्रकारचे ववषय समोर आल्या नतंर हा ववषय कुठे माध्यमामध्ये आिा नाही ह्या 
ववषयािा ताक्तीने ववरोध करणे गरजचेे होत.े कारण हा ववषय मिा वाटत ेकिांगचत काही िोकांना 
फक्त मादहती असेि आज आयकु्त महोिय सक्षम आहेत त ेआपल्याकड ेउपजस्ित आहेत. त्यांनी हा 
ववषय खरतर साहेब हा आपल्यािा राज्य िासना पयतं आवजुान घेऊन गेिे पादहजे होत.े  
मा. महापौर :- 
 जुबेरजी आपण ववषय िसुरीकड ेडायव्हडा करत आहेत. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 मी ववषय िसुरीकड ेडायव्हडा करत नाही. 
मा. महापौर :- 
 ह्या ववषयािा हे आयकु्त हजर नव्हत े ह्या स्टेमची जेव्हा ममटींग झािी त्यावेळेिा सन्मा. 
आयकु्त ववजय राठोडजी त्यावेळेिा उपजस्ित नव्हत े आणण मीही ममरा भाईंिर महानगरपामिकेची 
महापौर म्हणून मी त्यादठकाणी उपजस्ित होती. आम्ही िोघांनी त्यांना ववरोध केिा आहे ह्या 
ववषयािा. आणण हा स्टेमचा ववषय तमु्ही र्इकड े मांडू नका. हा ववषय नळ जोडणीचा आहे त्या 
मदु्द्यावरती आपण बोिा नळ जोडण्या दिल्या पादहजेत की नाही दिल्या पादहजेत. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम ही बठैक झािी गेल्या ह्या ऑक्टोंबर मध्ये झािी.  
मा. महापौर :- 
 ऐका एम.आय.डी.सी. ने जो पाणी परुवठा कमी केिेिा आहे हे तमु्हािाही मादहत आहे आणण 
तमु्ही तमुच्या आता सभंाषनामध्ये म्हटिे पाणी कमी झािेिे आहे. आता ही िहरामध्ये 
पररजस्िती........ 
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जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम हा ववषय िहरािी तनगडीत नाही का ?  
मा. महापौर :- 
 िभंर टक्के आहे पण तो ह्या सभागहृामध्ये आता चचेिा येव ूिकतो का ? आता ववषय 
पटिा वरती जो ववषय आहे त्यावरती बोिा. आणण त्याची मादहती मी तमु्हािा दििेिी आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 ही ऑक्टोंबर 2021 िा बठैक झािेिी आहे आणण सध्याचे आयकु्त जे आहेत त ेत्याच्यामध्ये 
मधी त्यांनी महापामिकेचा कारभार त े सांभाळत आहेत ववजय राठोड साहेबांचा ततिे प्रश्न कुठे 
उपजस्ित होतो मिा त्याची काही कल्पना नाही.  
मा. महापौर :- 
 आयकु्त साहेबांनी जवे्हा ममटींग ज्वॉईंट केिी होती अटेंड केिी होती त्यावेळेिा त्यांनीही ववरोध 
केिा होता की ममरा भाईंिर िहराचे पाणी िसुरीकड ेद्यायचे नाही.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्त साहेब त्यांच्या तनवेिनामध्ये याची मादहती िेतीिच महापौर मॅडम परत मी आपल्या 
एम.आय.डी.सी. ककंवा आपल्या िहरातीि पाणी परुवठा सिंभाातच बोि ू र्इच्छीतो म्हणजे असिेिी 
पररजस्िती आपल्या डोळ्याचा समोर असताना सधु्िा आपल्याकड ेपाणी परुवठा 36-38 तासा नतंर होत 
आहे. आयकु्ताने घेतिेिा तनणाय हा महासभेचा धोरनात्मक तनणाय अस ुिकतो. तरीही मी तमु्हािा 
परत र्इततहासामध्ये घेवनू जातो ववक्रमकुमार साहेब जेव्हा तत्कामिन आयकु्त ह्या िहराच े होत े
तवे्हाही त्यांनी अिा प्रकारचा तनणाय ह्या िहराचा दहतामध्ये घेतिा होता हा र्इततहास परत एकिा 
आपल्या समोर आिेिा आहे. आयकु्तांचा तो अगधकार आहे िहरामध्ये होणारी पाणी टंचाई त्यािा 
होणारे आंिोिन िहरामध्ये िॉऐंड ऑडारचा प्रॉब्िेम तनमााण झािा असता त्या दृष्टीकोणातनु आयकु्ताने 
हा तनणाय घेतिा. माझी फक्त याच्यामध्ये एक ववनतंी असेि.................. 
मा. महापौर :- 
 दठक आहे तमुचा मदुृा कळिा की आयकु्तांनी जो तनणाय घेतिेिा आहे तो योग्य घेतिेिा 
आहे असे तमु्हािा म्हणायचे आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम मिा माझा मदु्दा तमु्ही मांडू िेणार की नाही ? मी पक्षाच्या गटनेता मी 
पक्षाच्या वतीने बोित आहे. महापौर मॅडम तमु्हािा तमुच्याच पध्ितीने सभागहृ चािवायचे आहे का ? 
तमु्हािा ववरोधी पक्षाचे अिवा तमु्हािा बाककच्या पक्षाचे जे िोकांचे जे गटनेत ेककंवा पक्षाची भमुमका 
ही तमुच्या समोर स्पष्ट नको आहे का ?  
मा. महापौर :- 
 पादहजे ना.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मग आम्हािा बोि ूद्या.  
मा. महापौर :- 
 तमु्ही ववषयावरती बोिा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम ही महासभा आहे चार दिवस चाििी तरी काही फरक पडत नाही. महापौर 
मॅडम प्रिासनाने खरतर गोषवारा दििेिा नाही. 
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मा. महापौर :- 
 ऐका र्इिे सगळ्यांना बोिायचे आहे तमु्ही िॉटामध्ये मदु्दा मांडा की कनेक्िन दििे पादहजेत की 
नाही दििे पादहज ेतमु्ही आता एवढी दहस्टोरी बोिणार तर नाही समजणार.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 कसे आहे महापौर मॅडम तमु्ही याच्या वरती ठराव करणार असाि प्रिासन ह्या ठरावािा 
तमु्हािा मान्य करेि अिवा नाही करेि हे सांगणे कठीण आहे कारण एक पररपत्रक 2015 रोजी डांगे 
साहेबांनी काढिे होत े त्याच्यामध्ये स्पष्ट केिे होत े गोषवारा नसिेिे ववषय हे जोपयतं त्याच्यावर 
आयकु्तांिी चचाा सल्िा मसित होत नाही तोपयतं कोणत्याही ववभागाने त्याची अमंिबजावणी करु 
नये आणण करायचचे असेि त्या ववषयावर अमंिबजावणी तो ववषय परत महासभे समोर चचेसाठी 
ववषय पत्रत्रकेवर गोषवारा सहीत से र्इस वेरी र्इमपॉटंट कारण सांगतो त्यािा कारण असे आहे 
सभागहृाचे तनयम महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयम आहे त्याच्यामध्ये सभा िास्त्र सभा कामकाज 
तनयम स काय बोितो मादहत आहे का जजिे आयकु्तांना कोणताही प्रस्ताव महानगरपामिकेच्या मजंुरी 
ककंवा मान्यतचेा आवश्यकता असेि त्याबाबत महानगरपामिकेने पामिकेिा नगरपामिका सगचवािा तो 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्या नतंर प्रस्ताव आयकु्ताने तो प्रस्ताव तयार केिा पादहजे आयकु्त ककंवा ववभागीय 
अगधकाऱयाने करायिा पादहजे आणण तो प्रस्ताव सगचवांकड ेदििा पादहजे तो तमु्ही ववषय घेतिा अिवा 
नाही घेतिा तर 90 दिवसा नतंर त्याचा तनकाि काढता येतो. हा अगधकार ॲक्टने आयकु्तािा दििेिा 
आहे. महापौर मॅडम मी दििगीरी व्यक्त करत आहे की तमुच्या आवती भवती असिेिे सल्िागार 
बहूतके तमु्हािा सल्िा िेत नसतीि तमुच्याकड ेचांगिे मोठे नेत ेआहेत. 
मा. महापौर :- 
 तमु्ही राहणार का माझ ेसल्िागार ? तमु्ही म्हणता की बाककच ेिोक मिा जे सल्िा िेतात त े
बरोबर नसतीि तर तमु्ही रहा माझे सल्िागार.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 तमु्हािा सल्िागार पररपणुा सल्िा िेत नसतीि असा मी ववषय मांडिेिा आहे.  
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम मिा त्यांना सांगायचे आहे की महापौर मॅडम सक्षम आहेत कोणाची र्इकड े
सल्िाची गरज िागत नाही. अगोिर त्या ववषयावरती भाष्य करायचे आणण नतंर म्हणतात की हा 
ववषय असा घेता येत नाही. अगोिर काय करत होताहो तमु्ही ?  
जुबेर र्इनामिार :- 
 ववषय माझा सपंिेिा नाही.  
प्रिांत िळवी :- 
 मग तमु्ही सल्िा का िेत आहेत सल्िा का मागत आहेत ?  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम प्रिात िळवीजीिा सभा कामकाजाची जरा मिस्त समजवा.  
प्रिांत िळवी :- 
 तमु्ही महापौरांना सल्िागार बद्दि का बोििात तमु्ही होता का सल्िागार तनयकु्त महापौर 
मॅडम सक्षम आहेत. त्यांना कोणािा सल्िा द्यायची गरज नाही.  
मा. महापौर :- 
 अजुन भरपरु ववषय आहेत त्याच्या मळेु मिा असे वाटत े जर तमु्हािा वाटत े की तनयम 
िास्त्रा प्रमाणे हा ववषय गोषवाऱया सहीत आिेिा नाही तमु्ही भरपरु बोििात तमुचा सल्िा मी मान्य 
केिा मिा कोण सल्िा िेत ेनाही िेत आहे आणण सभागहृामध्ये र्इिे कोणी सल्िा द्यायिा बसिेिा 
तमु्हािा कोण दिसत आहे का ? नाहीना मग आता जे चाचिे आहे त ेचाि ुद्या. हा ववषय ववषय 



मा. महासभा दि. २४/१२/२०२१ (दि. ०१/१२/२०२१ ची तहकुब सभा)                                          पान क्र.24 

पटिावरती जेव्हा मी घेतिा त्यावेळेिा प्रिासनािा मी िेखी पत्र दििे की याचा गोषवारा आपण मिा 
द्यावा जेणेकरुन आपण हा ववषय पटिावरती ववषय तनयमानसुार घेव ूत्या पध्ितीचा आयकु्तांना पत्र 
दििेिे आहे. पण प्रिासनाने ककंवा सबंगंधत ववभागाने आपल्यािा गोषवारा निेता ह्या दठकाणी 
दटप्पणी दििेिी आहे. आपण आता त्या दटप्पणी वरती चचाा करतोय आणण फक्त हा ममरा भाईंिर 
िहराचा ववषय आहे केवळ महापौरांचा ककंवा उपमहापौर ककंवा आयकु्त, गटनेत े ककंवा र्इिे असिेिे 
नगरसेवक ह्यांचा ववषय नाही ममरा भाईंिर िहरातीि नागरीकांनी नळ कनेक्िन जोडणी करीता ज े
काय अजा केिेिे आहेत त्यांना आता पाणी ममळणार नाही ह्या सिंभाामध्ये आपण पाणी द्यायचे की 
आयकु्तांनी जो तनणाय घेतिेिा आहे त्यावरती आपिी भमुमका ठाम ठेवायची यावरती तनणाय होणे 
गरजेचे आहे. तमु्ही ह्या ववषयावरती चचाा नकरता र्इि ेआम्हािा सल्िे द्यायिा िागिे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम सल्िा मी तमु्हािा दििाच नाही मी दििगीरी व्यक्त केिी.  
मा. महापौर :- 
 अजजबात नाही तमुच्या म्हणण्या प्रमाणे ह्या ववषयाचा गोषवारा जर यायिा पादहजे असेि तर 
दटप्पणी प्रिासनाने दििेिी आहे यावरती आपण चचाा करायिा पादहजे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 चचाा करुन ह्याच्यावरती तनणाय होऊ िकतो का तो माझा प्रश्न होता.  
मा. महापौर :- 
 मिा अस म्हणायचे आहे ह्या िहरामध्ये सगळेच नागरीक र्इिे पाणी पीत असतात कोणी 
नागरीक असा नाही की त्रबना पाण्याचा वगंचत राहू िकतो सगळ्यांना पाणी िागत.े 
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम, परत आपण आपल्या ववषयावर येव ू यात. मी पाच ममतनटात माझा ववषय 
आटोपतोय. तनणाय जो असेि तनणाय आणायचा असिे कारण तो तनणाय ठरावाचा द्वारे होऊ िकतो 
की नाही हे सांगणे कठीण आहे कारण प्रिासन त्यािा मान्य करेि अिवा नाही करेि कारण गोषवारा 
नाही म्हणून माझी अिी सचुना आयकु्तांना असणार आहे ह्या सभागहृामध्ये ह्या सवा सिस्यांच्या 
उपजस्ितीमध्ये ववषय पटिावर आिेिा ववषय चचेसाठी त्याचासाठी माझी आयकु्तांना सचुना अिी 
असणार आहे आयकु्त महोिय असिेिे नववन तमु्ही ज्या जुन्या ज्यांना तमु्ही भोगवटा िाखिा दििेिा 
आहे म्हणजे त्यांना आपण कुठेतरी ह्या िहरामध्ये मान्यता दििी की तमु्ही ह्या िहराचे आता 
नागरीक होऊ िकता तमु्ही ह्या िहरामध्ये रदहवािी होऊ िकता त्या दृष्टीकोणातनु ज्यांना तमु्ही 
भोगवटा िाखिा दििेिा आहे तिा र्इमारतींना तिा रदहवािांना तमु्ही ह्या नळ जोडणी मान्य करा 
िसुरा टप्पा म्हणजे जे आता नववन तमु्ही ज्यांना सी.सी. दििेल्या आहेत ककंवा काम चाि ुआहे अिवा 
भोगवटा िाखिा दििेिा नाही अिा र्इमारतींना जोपयतं नववन पाणीची कुठिीही योजना ह्या 
िहरामध्ये येत नाही अिवा नववन कोटा मजंुर होत नाही तोपयतं महापौर मॅडम माझी तमु्हािा ह्या 
ववषयावर ववनतंी असणार आहे अिाच प्रकारचा आता तनणाय व्हावा जणेे करुन असिेल्या रदहवािांना 
त्रास होणार नाही ज्या आपल्या आणण तमुच्या महापामिकेच्या ववश्वासावर ह्या िहरामध्ये ज्यांनी घरं 
घेतिेिी आहेत त्यांचे छोटे छोटे कुटंूब आहेत त्यांनी आपिा उिरतनवााह र्इिे करायचा ववचार केिेिा 
आहे ज्यांनी भोगवटा प्राप्त केिेिा आहे त ेरदहवािी झािे तिा रदहवािांना तमु्ही नळ जोडणी आयकु्त 
महोिय तमु्ही गहृीत धरावी. म्हणून आयकु्त महोिय असिेल्या भोगवटा िाखिा ज्यांना दििेिा आहे 
अिा र्इमारतींना अिा रदहवािांना तमु्ही नळ जोडणी मजंुर करावी अिी माझी आपणास ववनतंी आहे. 
दििेल्या सधंी बद्दि महापौर मॅडम जयदहिं जय महाराष्ट्र.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सिस्या तनिमताई ढवण आपण बोिा.  
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तनिम ढवण :- 
 िाँक्य ुमहापौर मॅडम, महापौर मॅडम सरुुवातीिा काही ववषय मी बोिल्या नतंर माझा आवाज 
िाबण्याचा प्रयत्न झािा मिा म्यटु करुन ठेवण्यात आिे आतापयतं. अिाात सभागहृनेत ेअनम्यटु होत े
आणण गटनेत्यांना म्यटु करुन ठेविे गेिे तर अिी कुठेतरी त्याचात िजुाभाव दिसता कामा नये 
र्इतरांना केिे आवाज येतो ककंवा काय तर दठक आहे परंत ुठरल्या प्रमाणे आम्हािा अनम्यटु करुन 
ठेवणे गरजेचे होत ेपरंत ु दठक आहे असा आवाज िाबिा तरी िाबिा जाणार नाही आणण तमु्ही तर 
ऐकून घेणारेही आम्हािा िास्वती आहे.  
मा. महापौर :- 
 अहो तमुचा आवाज कोणी िाब ुिकत नाही तमु्हािा बोिायची पणुापणे सधंी ह्या सभागहृात 
दििी जाईि एवढा ववश्वास ठेवा.  
तनिम ढवण :- 
  महापौर मॅडम ववषय तसाच होता जो आता सन्मा. जुबेरजींनी जो तमुचाकड ेमांडिा तोच 
ववषय मी पदहल्यांिा मांडिा होता. आणण मिा असे म्हणायच ेआहे की हा ववषय अत्यतं महत्वाचा 
आहे नळ कनेक्िन ककंवा पाणी सगळ्यांना ममळाव हा ववषय गभंीरच आहे आणण ममळाि े पादहजे. 
त्याचावर आमचे कुठेही ववरोध नाही सन्मा. सभागहृनेत्यांच्या तनििानास आणुन िेव ू र्इच्छीत े की 
त्यांनी जे अवाढव्य काय बरेच वक्तव्य केिे आणण बऱयाच काही स्टेट गव्हनामेंट हे त ेकधी ववसरत 
नाही मात्र हे मात्र नक्की आहे. आमिार, खासिार, आणण स्टेट गव्हनामेंट राज्य सरकारिा त ेकधी 
ववसरत नाहीत ही त्यांची एक भमुमका आहे. त्यामळेु र्इििा जर ववषय तमु्ही जुबेरजींना सांगत आहेत 
तर सभागहृनेत्यांनी तर ह्यांचे सगळ्यांच े वावळे काढिे होत.े तर त्यांनी त े िेखीि काढू नये होत े
कारण त्यांनी िेखीि अधेंरीिा गेिे ककंवा नाही अधेंरीच्या एम.आय.डी.सी. ऑकफसिा सन्मा. सवा 
आमिार म्हणा, खासिार म्हणा पोहचिेत ककंवा नाही याची मादहती िेखीि सन्मा. सभागहृ नेत्यांना 
आहे. तरी िेखीि दििाभिु करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केिा कारण त्या ममटींगिा मी िेखीि समोर होत.े 
मतं्राियात झािेल्या ममटींगमध्ये आपण स्व:त होतात, सभागहृनेत ेहोत,े तरी िेखीि त ेसांगतात की हे 
िोक काही करत नाही आणण करतात त ेफक्त भाईंिरच्या सत्तते असिेिे भाजपा असे काय त्यांना 
चुकीचा मी म्हणत नाही सत्तते असिेिे भाजपच ेिोक िेखीि सवा पक्षाच्या िोकांना घेवनू िेखीि 
काम करत आहेत त्याच्या बद्दि िमुत नाही परंत.ु............ 
मा. महापौर :- 
 ताई मी तमु्हािा िांबवत े एकतर हा ववषय तमुच्या म्हणण्या नसुार गोषवारा सहीत नाही. 
िसुरी गोष्ट याच्यामध्ये फक्त आपल्यािा एकच ठरवायचे आहे की िहरामध्ये जो आयकु्त साहेबांनी 
तडकाफडकी तनणाय घेतिेिा आहे नळ कनेक्िन बिं करण्याचा तर िहरामधीि नागरीकांना नळ 
कनेक्िन दिि ंपादहजे की नाही दिि ंपादहजे यावरती आपण बोिायिा पादहजे. ही गोष्ट मादहत आहे 
की एम.आय.डी.सी. चा पाणी परुवठा हे पणुा िहरािा मादहत आहे आता फक्त मदु्द्यामध्ये बोिा. 
िवेटी जस जुबेर र्इनामिार साहेबांनी म्हटिे मदु्द्यामध्ये तस िोडक्यामध्ये म्हणा की आपल्यािा काय 
करायिा पादहजे मी तमुच्यािी चचाा करत आहे की काय करायिा पादहजे. 
तनिम ढवण :- 
 तमुचे म्हणणे बरोबर आहे परंत ुजर हे तमुच्याच सभागहृनेत्यांनी जर हे ववषय काढिे नसत े
तर मिा बोिायची वळे आिी नसती.  
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम परत सभागहृनेत्याचे नाव घेतिे मी कुणाचे नाव घेतिे का महापौर मॅडम ? 
मा. महापौर :- 
 त ेिांत बसिे आहेत मॅडम.  
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तनिम ढवण :- 
 दठक आहे महापौर मॅडम तमुच्या म्हणण्यािा मी मान िेवनू तो ववषय बाजुिा ठेवनू आपण 
सवाजन ममळून ह्या िहरािा पाणी परुवठा कसा सरुळीत होईि या सिंभाात आपण चचाा करतोय. 
खरतर दठक आहे हा गोषवारा नव्हता परंत ुअजुन एक गोष्ट आपल्या तनििानास आणुन िेव ूर्इच्छीत े
की जे गोषवारा नाहीत त ेववषय अगधतनयमानसुार जे प्रिासनाकडून आिेिे ववषय होत ेत ेपदहिे घेतिे 
पादहजे होत ेआणण गोषवारा नसिेिे ववषय जर तमु्हािा चचाा करायची असेि त्यानतंर पढेु काय 
करायचे त ेआयकु्त साहेब ककंवा आपण ठरविे असत ेपण त ेनतंर घेतिे पादहजे होत.े हे काही काही 
ववषय गोषवारा नसिेिे िेखीि मधी घसुळिे गेिे आहेत. कारण ह्याच सभागहृाने ठराव केिेिा आहे 
गोषवारा नसतीि तर त्या ववषयावर चचाा करु नये मग ह्याच सभागहृाने त ेतनयम मोडायचे का ?  
मा. महापौर :- 
 ताई प्रिासनाने ज े ववषय दििेिे आहेत तहेी महत्वाचे आहेत आणण िहराच्या दहताच्या 
दृष्टीकोणातनु जे ववषय महत्वाचे आहेत त्यािा आपण प्राधान्य दििेिे आहे.  
तनिम ढवण :- 
 प्राधान्य दठक आहे परंत ुववषय तर ह्या महासभेतच होणार आहेत.  
मा. महापौर :- 
 रादहिा प्रश्न गोषवाऱयाचा तर मी महापौर नात्याने आयकु्त साहेबांना पत्र दििे होत ेकी हा 
ववषय मिा घ्यायचा आहे आपण तडकाफडकी तनणाय घेतिेिा आहे आणण यावरती नगरसेवक म्हणा 
ककंवा ममरा भाईंिर िहरातिे नागरीक ववचारणा करत आहेत की नळ कनेक्िन आमचे कधी सरुु 
होतीि आता पाणी सरुळीत आहे नाही सरुळीत आहे एम.आय.डी.सी. पाणी िेत ेनाही िेत आहे यावरती 
प्रिासनाने आपिी जबाबिारी आहे त्यापध्ितीने काम केि े पादहज े पण जवे्हा तडकाफडकी नळ 
कनेक्िन बिं झािे ह्या िहरातिे त्यावेळेिा आपल्यािा हा तनणाय घेणे गरजेच ेहोत ेआपण गेल्याच 
महासभेमध्ये ववषय घेतिेिा होता पण ती महासभा तहकुब झािी म्हणून आज हा ववषय र्इिे आिा 
आणण याबिि आपण गोषवारा प्रिासनाकडून मागगतिा होता परंत ुत्यांनी आपल्यािा गोषवारा निेता 
दटप्पणी सािर केिी आता त्यांच्या दटप्पणीच्या आधारे आपण ह्या सभागहृामध्ये आपण चचाा करतोय 
आणण एक मतावरती आपल्यािा पोहचायच ेआहे की िहरातीि नागरीकांना कनेक्िन आपण चाि ु
ठेविे पादहजे ककंवा नाही ठेविे पादहजे. आता कााँगे्रस पक्षा तफे समजा आपिे गटनेत े जुबेर 
र्इनामिारजी यांनी आपिी भमुमका र्इि े स्पष्ट केिेिी आहे तर मिा अस वाटत की तमु्ही आपिी 
भमुमका र्इिे स्पष्ट करा जणेे करुन आपल्यािा हा तनणाय घ्यायिा बर पडिे.  
तनिम ढवण :- 
 दठक आहे मॅडम पण ज े आयकु्त साहेबांनी जी दटप्पणी दििी ती एक पक्षाचा दहिबेाने 
गटनेत्यांपयतं तरी पोहची पादहजे होती. 
मा. महापौर :- 
 दटप्पणी तमुच्याकड ेनाही पोहचिी ? 
तनिम ढवण :- 
 नाही पोहचिी म्हणून तर आम्ही हा प्रश्न तमु्हािा ववचारिा.  
मा. महापौर :- 
 सगचव साहेब सांगा.  
नगरसगचव :- 
 दटप्पणी दििेिी आहे आणण मेि पण केिेिा आहे आणण स्व:त दटप्पणी सगळ्यांना 
पोहचववण्यात आिेिी आहे.    
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तनिम ढवण :- 
 दटप्पणी माझा पयतं तरी पोहचिेिी नाही गोषवारा आहे तो आहेच पण ती दटप्पणी पोहचिेिी 
नाही. िसुरी गोष्ट आता पाण्या बद्दि जर चचाा करायची झािी तर पवुाापार ज्या ग्रामपचंायत 
काळातल्या त्रबल्डींग आहेत र्इमारती आहेत आणण आता ज्या नववन त्रबल्डींग बणत आहेत त्यामध्ये 
नक्कीच रेफरन्स हा पवुाापाळ जुन्या ज्या त्रबल्डींग आहेत त्या जुन्या त्रबल्डींगिा पाणी ममळािे पादहजे 
ही प्रायोररटी त्यांना दििी पादहजे. कारण भाईिर पवेुचा ऐररया एवढा िाटीवाटीचा आहे ग्रामपचंायत 
काळातीि आहे आणण त्या ग्रामपचंायत काळातिा िाटीवाटीच्या त्रबल्डींग असल्यामळेु ततिे त्रबल्डींग 
भरपरु मोठ्या प्रमाणात आहेत चार-चार, पाच-पाच मजिी र्इमारती आहेत आणण त्यांनाच पाणी जवळ 
जवळ 70 तासावर पाण्याचा परुवठा होत होता. तर आता जर नववन कनेक्िन चाि ुकेिी तर त्यामळेु 
त्याचा पररणाम आमच्या ह्या जुन्या त्रबल्डींगवर आणण जुन्या पररसरात, नवघर पररसर, बी.पी. रोड 
पररसर आणण र्इतर रं्इद्रिोक हा पररसर आहे यापररसरात जास्त प्रमाणात पाण्याची टंचाई जाणवत 
असेि आणण आता आयकु्त साहेबांनी जो तनणाय घेतिा पाण्याचा सिंभाात नववन त्रबल्डींगिा र्इमारतीिा 
पाणी बिं करायच त ेकेल्यामळेु िोडाफार दििासा आमचा पररसरात पाण्यािा ममळािेिा आहे िोकांना 
ममळािेिा आहे. कारण तवेढ्याच पाण्यामध्ये एवढ्या सगळा ववभागणी करायची ही खरोखर कसरत 
असणार होती. आणण त्यामळेु ह्या सगळ्या िहराचा पदहल्या जुन्या िोकांचा ववचार करुन नतंरच 
नववन ज्या त्रबल्डींग बांधल्या जातात त्या िोकांचा ववचार करावा आणण त्यानसुार आयकु्त साहेबांना त े
अगधकार दििेिे आहेत तर त्यानसुार आयकु्त साहेबांनी जो  तनणाय असेि तो घ्यावा अिी मी त्यांना 
ववनतंी करत.े   
मा. महापौर :- 
 ताई आपण चांगिी सचुना केिी.  
गगता जैन:- 
 मॅडम मिा आयकु्त साहेबांना ववचारायचे आहे की जो तमु्ही तनणाय घेतिा आहे आणण 
महासभेनी जरी सांगगतिे की तमु्ही कनेक्िन द्या ककंवा िेव ूनका तर तो तनणाय पाळिा जाणार आहे 
का ?आणण िसूरा प्रश्न ममिून कूमार साहेबांनी पाण्याचे कनेक्िन बिं केिेिे तवे्हा जोपयात ओ सी 
भेटिेिे त्रबल्डींग त्या सवााना त े दििेिे आणण  सीसीवर एक अट मिदहिी गेिी होती कीज्या ज्या 
त्रबल्डींगना आम्ही सी सी िेतो त्यािा कॉपोरेिनतफे िेणार नाही पण त ेकनेक्िन त्यांनी मॅनेज करावे 
कूठून मॅनेज करावे ती वेगळी गोष्ट पण ती अट मिदहिी होती. आता हा तनणाय झािा आहे आणण 
खूप सा-या त्रबल्डींग ओ सी घेवनू ओ सी घेतिी म्हणजे िॅट पसान पेड टू ऑक्यपूाय अॅटमिस्ट 
ऑक्यपूाय ममन्स िॅट य ूहॅव गगव्ह वॉटर आयकु्त साहेब त्यावेळची  गरज असेि तर तनणाय घेतिा 
असेि त्याबद्दि आमचे काही सांगणे नाही. पण ज्या त्रबल्डींगिा ओ सी ममळािेिी आहे आणण तति े
वास्तव्य झािेिे आहे. तति ेपाणी न िेणे योग्य नसेि असे मिा वाटत.े तनणायामध्ये िोडासा फेरफार 
करून जर आमची ववनतंी समजून तमू्ही जर जजि े त्रबल्डींग ओसी झािेिे आहे आणण जी िोक 
राहायिा आिी आहेत आणण पाणी टंचाईमळेू खूप सहन करावे िागत ेत्यांच ेएवढे मोठे टाँकरचे त्रबि 
त्यांना द्यावे िागत ेतर त्याचा ववचार करून आपण ज्या त्रबल्डींगमध्ये वास्तव्य झािेिे आहे त्यांना 
कनेक्िन िेवनू आणण पढेू जे सी सी दििे जातीि जर आपल्यािा वाटत असेि आपिे पाणी टंचाईच े
वाढत असेि आणण आपण िसूरे सोसा पण बघीतिे आहेत. फॉरेस्टमध्ये आपिा सव्हे चाि ूआहे पण 
तोपयात ओसी असिेल्या त्रबल्डींगिा दििे तर मिा वाटत े त े योग्य राहणार. मा. महापौर मॅडम 
आपल्यािा सांगायचे आहे की आम्ही परवानगी मिवाय मध्ये मध्ये कोणी बोित असेि तर मिा 
वाटत ेमहासभेच्या डडसीप्िीनिा बरोबर वाटत नाही. मध्ये बोििो म्हणजे आम्ही खूप हूिार आहोत  
त्यातिा भाग नसत ेमिा वाटत ेसभेची डडसीजप्िन सवाानी पाळावी आणण महापौराची परवानगी असेि 
तवे्हाच बोिावे. महापौर मॅडम याबाबत सचुना द्या की तमु्ही जो पयात परवानगी िेत नाही जरी त्यांचे 
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माईक चाि ूअसेि परंत ूबोि ूनये असे मिा वाटत.े आणण माझी ववनतंी राहणार मिि ेवास्तव्य झाि े
आहे ततिे पाणी टंचाईमळेू नागररकांना सहन करावे िागत ेटंचाई आहेच पण कनेक्िन मळेू त्यांना ज े
सहन करायचे आहे त ेहोव ूनये म्हणून आतापासनू जे सी सी िेणार आहेत त्यामध्ये खूिाि अट टाका 
त्याबद्दि मिा काही सांगणे नाही. कारण िवेटी पाण्याचा प्रॉब्िेम आपल्यािाच सोडवायचा आहे. 
महापौर मॅडम आपल्यािा ववनतंी राहणार की आता  स्टेममध्ये जे तनणाय झािे आहेत आणण 
आपल्यािा ठाण्यािा पाणी द्यावे िागत ेमी माझ े िेटर दििे आहे आपण सवाानी ममळून त्यासाठी 
ववरोध करा आणण मतं्री महोियाकड े जर आपल्यािा बठैक िावायची असेि तर त े िाव.ू पण  
भाईिरचा वाटा कूठे तरी द्यायचा हा तनणाय आपल्यािा द्यायचा हा तनणाय आपिा असायिा पादहज े
आपण त्यामध्ये भागीिार आहोत म्हणून आपण ठामपणे ती भमूमका घ्यायची असे माझे मत आहे. 
त्यामळेू बठैक घेवनू त ेकरू. हल्िी आपल्या तनिािनास येत असेि स्टेम जरी आपल्यािा पाणी िेत 
असेि तरी त े८० पयातच पोहोचत ेत्याच्या वर जात नाही. त्यासाठी आपल्यािा स्टेम प्रगधकारणाकड े
जायचे असेि तर नक्कीच जाव.ू िळवी साहेब खूप ओरडूनच हूिार आहेत असे िाखवण्याची काही 
गरज नाही असे मिा वाटत.े 
मा. उपमहापौर:- 

 मा. महापौर मॅडम पाण्याचा ववषय आणल्याबद्दि धन्यवाि सभी सिस्य से कह ि ू की ममरा 
भाईिर के अिंर पाणी का ववषय गभंीर रुप में नही र्इसके मिए नही है की महापौर मॅडमने ७-८ बार 
राज्य सरकार को त्रबनती की और ७-८ बार पत्र व्यव्हार ककया और ममरा भाईिर में पाणी की जो 
समस्या है वो बताई िेकीन महापौर मॅडम पाणी की गरज नही है आज सनूत ेही काफी िखू िग रहा 
है की सिस्य ने पहिे यह आवाज उठाई की गोषवारा आया की नही आया ककसी सिस्यने यह कहॉ 
आयकु्त उसके उपर अमंिबजावणी करेंगे की नही करेंगे तो आज के बाि हमें पहिे िहर के िोगो के 
दहत में क्या है और उसके बाि आयकु्त महोियसे हमे परममिन िेनी होगी की आप र्इसपे 
अमंिबजावणी करेंगे की नही करेंगे तो महासभा की जरूरत क्या है महापौर मॅडम में बताना चाहूॅगा 
आप जो मगजमारी कर रहे िे सभी सिस्य िे चाहे ककसी भी पक्ष से जूड ेहो अभी एक सिस्य ने 
कहा हम भी आपके साि में ममटींगमें आये िे जरूरत पड ेतो मतं्रािय में आये िे एम आय डी सी में 
आये िे महापौर मॅडम मझु ेजनता को यह बताना है वहॉ पर आये िे तो वहॉ पर आके यह कहॉ िा 
की भा.ज.पा. जो सत्ताधारी है वो पाणी नही िे रही है आपने यह कहॉ िा की अपने िहर में पाणी 
नही आ रहा है तो प्रभाग ऑकफस है वहॉ आंिोिन क्य ू ककया िा कही न कही िोगो को गमुराह 
ककया जजस तरह वतैीजी और प्रभात ताईने कहॉ हमारी ससं्कृती जो है वो पाणी पे ही तनभार है चाहे 
वो ककसी भी समाज से हो ककसी भी जात से हो पाणी बाहोत ही महत्वपणूा है और हमारी ससं्कृती 
हमे यह मसखाती है की जिसेवा सबसे उत्तम सेवा मानी जाती है और उसके साि हम  खेि खेि रहे 
है क्या जवाब िे रहे है हिाकी मनेै कहा िा की यहॉपे आमिार महोिया आत ेहै और टीका टीपन्नी 
करके चिे जात े है महापौर मॅडम िरूूवात कहॉस हूई आयकु्त्  महोियने जो आिेि तनकािा यह 
१.११.२०२१ उसके पहिे आमिार महोिय यहॉ पे आत ेहै ककसी एक कमाचारी के उपर वो भी अच्छा 
काम कर रहे है उनके मतुाबीक वो चार सािसे उस जगह पे है वहॉ उन्होने १५००० कनेक्िन िगा 
दिए याने एक साि में ३५०० और प्रतत मदहने ३०० कनेक्िन िगा दिए और में उनके बातस ेसहमत 
हूॅ और वो र्इमिगि कनेक्िन है उसपे कारवाई न होत ेहूए और जो जो नए कनेक्िन हो रहे है जो 
नए त्रबल्डींग बन रहे है उसमे कनेक्िन नही िेना है कफर से राज्यसरकार का िबाव अपने सरकारका 
र्इसी तरह से उपयोग करना और िहर को गमूराह करना और िहर को पाणी के मिए वचंीत करना 
उसी तरी प्रिासन आगे आती है अगधकारी को दििाभिू करत ेहूए और आयकु्त महोियजीने आिेि 
तनकािा मिस तरह आयकु्त महोिय िहर के मिए काम कर रहा है में कफरसे कह रहा हूॅ उनकी जो 
यतं्रणा है और अगधकारी की दििाभिू की जा रही हैl और वो राज्यसरकार द्वारा जो आमिार हैl 
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तनिम ढवण:- 
  महापौर मॅडम आम्ही बोिायिा िागिे तर तमु्ही िांबायिा सांगता आणण उपमहापौर साहेब ह्या 

सगळया गोष्टी किािा बोितात. आम्हािा तमु्ही बोिायिा िेत नाही. पॉईन्टवरच बोिा. आम्हािा 
बोिायिा दििे नाही. 

 मा. महापौर:- 
  तमु्हािा बोिायिा दििे आहे. 
 तनिम ढवण:- 
  बोिायिा दििे पण ववषयािा धरून बोिायिा सागंगतिे नळ कनेक्िनच्या बाबतीत बोिायिा 

सांगगतिे.  
 मा. महापौर:- 
  सन्मा.  नगरसेवकका गगता जैन मॅडमनी सांगगतिे आहे की महापौराची परवानगी घेवनू बोिा 

एक सिस्य बोित असताना िसूरागटनेता बोितो. 
 तनिम ढवण:- 
  मॅडम मी सॉरी बोित.े तमु्ही मिा ववरोध केिा म्हणून मी बोित े आपिी परममिन न 

घेतल्याबद्दि सॉरी बोित ेपण ह्या गोष्टी तमुच्या तनिािनास आणून िेण्यासाठी मिा बोिावे िागिे. 
मा.महापौर:- 
 उपमहापौर साहेब आपल्यािा बरेच ववषय करायचे आहेत. 

 मा. उपमहापौर:- 
  महापौर मॅडम १००% मान्य करतो िेकीन में यही कह रहा हूॅ जो र्इन्होने प्रश्न उठाया तो कमसे 

कम िोगोको भी समझ म ेआये की वो कौनसी दििा में चि रहे है िोगो को हकीकत पता चिनी 
चादहए हकीकत सिस्य को पता चिनी चादहए सभी अगधकारी पिागधकारी को यह समझना चादहए 
और एक बात कहना चाहूॅगा ७.१.२०२१ के अिंर आपके अध्यक्ष में एक ममटीगं िी िी उसमे स्टेम 
और एम आय डी सी के अगधकारी आए ि ेउसमे सभाी पिागधकारी सभी पाणी सबंधीत अगधकारी 
गटनेता उस ममटींग मे सहमत िे और यह ववषय तनकिा िा की ममरा भाईिर िहर के मिए ककतना 
पाणी है काफी िोगो को उस समय जानकारी नही िी एम आय डी सी के अगधकारी ने खिुासा ककया 
िा की ममरा भाईिर के अिंर २१५ एम एि डी पाणी सॅक्िन है और में भी आपको कहना चाहूॅगा मेंने 
जब जानकारी िी और यह पाणी आवश्यकता नही ममरा भाईिरकी यह गित बात है िो प्रभात ताईने 
कहॉ की हमारी एक ससं्कृती है वो हमारे मिए और जो र्इस ववषय को मानत ेहै उनके मिए ससं्कृती 
है बाकी ममरा भाईिर िहर के मिए पाणी आवश्यकता नही है में िो उिा. िेना चाहूगा जानकारी िेने 
के बाि पता चिा महापौर मॅडम हमारे िहर के अिंर जजतना पाणी आज की तारीक में जरूरत है 
उतना पाणी आज भी अव्हेिेबि है और फडणवीसजीने अपने िहर के मिए सयुाा प्रकल्प योजना जो 
दि है जहॉ तक मझुे अिंाजा है की जो वतामान मे जो सरकार है परूा परूा समय नसुार काम परूा कर 
िेगी तो हमारे िहर में पाणी पणूा हो जाएगा तब तक के मिए ककसी भी जजस तरह से जुबेरजी 
आमिार महोियने कहॉ जसैे टेम्पररी उनको ही दिया जाए जजसने भोगवटा मिया हो महापौर मॅडम 
मेरा कहना हॅ जजसने त्रबल्डीग के सीसी के मिए पसैा दिया हो डवे्हपमेंट चाजेस के मिए पसैा दिया हो 
अभी जवाब िे रहे है की जजसको ओ सी दिया हो उसे पाणी दिया जाऐ बाकी जो िहर म ेआये है 
खचाा कर रहे है रजजस्टे्रिन के नाम प ेपसैा िे रहे है करोडो रू. सािाना ५०० रू. कमामियि ५०० 
करोड और साि ही साि   में टाऊन प्िातनगं के अिंर जो बाँक पास करके जो पसैा आता है वही हमारे 
ववकास और िहर के मिए काम आता है और उसे हम कहेंगे मिूभतू सवुवधा पाणी नही है हम यह 
कहना चाहत ेहै और महापौर मॅडम मझूे काफी िखू हो रहा है कहत ेहूए की जो कहत ेहै अत्यावश्यक 
जरूरत पड ेमतिब ममरा भाईिर िहर के अिंर पाणी के मिए हमे यह कहना पड ेअत्यावश्यक जरूरत 
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पड ेमतिब पाणी आवश्यक नही है यह आप सबका कहना है हमारे नेता नरेंद्र मेहताजी के नेततृ्वमें 
जो पाणी का आंिोिन ककया िा उसके मिए भी परममिन िेना होगा क्या यह पछूना पडगेा िहर के 
दहत के मिए पाणी अवश्यक नही है ऐसा ििााया जा रहा है अगर पाणी  होगा तो िेंगे नही होगा तो 
नही िेंगे कि उठके कोई आमिार  आ गया की पाणी नही आ रहा है तो सबके मिए बिं कर िो 
र्इसके मिए हम यहॉ बठेै है र्इसके मिए हमे चूना गया है चाहे वो ववपक्ष में हो या सत्ता में हो हमे 
र्इसके मिए नही चूना गया  पाणी िेना हमारा मिूभतू अगधकार है  और िेना हमे अतनवााय है अगर 
नही होता है तो महापौर मॅडम िरख्वास्त करंूगा आयकु्त महोियसे भी िरख्वास्त करंूगा की हो सके 
तो सीसीभर रोक  दिजीए क्य ूिे रहे हो क्य ूआनेवािे िोगो को रगडा रहे हो क्य ूत्रबल्डरको आप धिें 
पे िगा रहे हो जजस तरीकेसे सिस्य महोिय ने कहॉ िा की कहॉ कहॉसे टाँकरसे पानी िाना महापौर 
मॅडम िाखो रू. उन्हे भगूतान करना पडता है कभी कभी यह िवुर हो जाता है की हम यहॉ से घर 
छोड िे या घर बचे िेहम उनके सािमें जबरिस्ती कर रहे है महापौर मॅडम मेंरी आपसे खास त्रबनतंी 
रहेगी र्इस तरह का कया  ना हो साि ही साि  और एक डडमांड कर रहे है आयकु्त महोियजी र्इस 
बात को मानेंगे या नही मानगें यह पस्ताव पास करेंगे या ठराव करेंगे महापौर मॅडम में आपको 
बताना चाहूगा य ह ववषय ककसीके िबाच में िाया गया िा तो १००% यह प्रिाासन ममरा भाईिर ना 
राज्य सरकार के ककसीके िबाव में ववषय िाया गया और खास तौर सभाी सिस्यको बताना चाहूॅगा 
कोई भी पॉमिसी धोरण नक्की करना महासभाका काम है ना यह ककसी अगधकारी का काम है सभी 
सिस्य का हनन हूवा है महापौर मॅडम आपका भी और खास करके ममरा भाईिर के जनता का जो 
नही होना चादहए िा और यह हमारा त्रबल्कूिभी हक्क नही है की हम उन्हे पाणी से वगंचत करे जो 
हमारी ससं्कृती नही है जजस तरीकेसे जुबेर भाईने कहॉ ओसी ममिा है उसे िेना चादहए जो जुना ओसी 
है उसे भी िेना चादहए महापौर मॅडम मेरी यह सचुना रहेगी अगर मनपा द्वारा नगररचना द्वारा अगर 
कोई भी नई जगह को सीसी या सॅक्िन प्िान ककया जाता है तो सभी को पाणी िेना हमारा िातयत्व 
हैककसीको वगंचत न करना यह मेरा तनवेिन है और ककसी आमिार के िबाव में न आत ेहूए एसा काया 
ना ककया जाये यह आपसे त्रबनतंी है l 

 मा. महापौर:- 
  मिा असे वाटत ेभरपरू चचाा झािेिी आहे भरपरू सिस्यांना बोिायचे आहे मिा भरपरू गचठ्ठया 

आल्या आहेत. ह्या ववषयावर बोिायच ेठरविे तर हाच ववषय सपंणूा दिवस चािेि. सवा सिस्यांना 
सांग ूर्इजच्छत ेआपल्यािाही बोिायची सधंी द्यावी असे मिा वाटत ेपरंत ूएवढा वेळ नसल्यामळेू ककंवा 
ही सभा ऑनिाईन असल्यामळेू अॅडजस्ट होत नाही. परंत ू तमूच्या भावना आता ज्या सिस्यांनी 
तनवेिन केिे त्याच मदु्दयावर असेि असे गदृहतधरून मिा असे वाटत ेप्रिासनाने ह्यावर खूिासा करणे 
गरजेचे आहे. की ह्या सिंभाात त्यांचे म्हणणे काय आहे मग आपण सभागहृामध्ये ठरव ू की ह्या 
िहरासाठी नागररकांना नळ कनेक्िन िेण ककती गरजचेे आहे. 

 सरेुि वाकोड:े- 
  मा. महापौराच्या  परवानगीने ममरा भाईिर िहरािा स्टेम प्रागधकरणकडून ८६ एम एि डी, एम 

आय डी सी कडून १२५ एम एि डी असा २११ एम एि डी पाणी परुवठा मजंूर आहे. परंत ूसध्या १८५ 
एम एि डी पाणी परुवठा होत आहे. सध्याच्या िोकसखं्येनसुार २१६ एम एि डी पाण्याची गरज आहे 
म्हणजे पाण्याच्या मागणीपेक्षा जवळपास सरासरी २६ त े २१ एम एि डी पाणी कमी आहे त्यात 
मागीि काही दिवसापासनू महाराष्ट्र औद्यागगक ववकास महामडंळानी जिवादहनीचे तातडीचे िेखभाि 
िरुूस्तीच े काम हाती घेतिी आहेत त्यामळेू त्यांचा वारंवार िटडाऊन होत आहे. त्यांना एकून ७ 
िटडाऊन घ्यायच ेआहेत त्यामध्ये २ िटडाऊन घेतिेिे आहेत आणण ५ िटडाऊन एम आय डी सी िा 
घ्यायचे आहेत ह्या िटडाऊनमध्ये ८.५० ममटरची िाईन बिित आहे जी िाईन वारंवार फूटत ेहा जो 
प्रकार आहे तो बिं होण्याच्या दृष्टीने त्यांनी नववन पाईपिाईन टाकण्याच ेकाम हाती घेतिेिे आहे. 
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त्यामध्ये ३ कक. मम. पाईपिाईन बििेिी आहे. उवाररत ५ िटडाऊन मे पयात होणार आहेत. त्यामध्ये 
५.५० कक.मम. िाईन एम आय डी सी बििणार आहे. ज्यावेळी िटडाउन असत ेत्यावेळी ३-४ दिवस 
पाण्यािा मोठा प्रॉब्िेम फेस करायिा िागतो त्यामळूी िहरामध्ये नागररकांच्या तक्रारीमध्ये मोठया 
प्रमाणात वाढ होत.े एम आय डी सी ची चेंज न झािेिी पाईपिाईन वारंवार फूटत असल्याने हे काम 
मे मदहन्यापयात काम पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे. भववष्यात िागणारी पाण्याची गरज भागवण्यासाठी  
आपण सयूाा धरणावरून २१८ एम एि डी जे पाणी मजंूर केिेिे आहे त ेपाणी एम आय डी सी माफा त 
एम वी आर मध्ये िेण्याच ेकाम चाि ूआहे त ेकाम ५० त े५५% काम पणूा झािेिे आहे. पण िहरात 
पाणी येण्यासाठी कािावधी िागणार आहे. तसेच सयूााचे पाणी िहरामध्ये पोहोचण्यासाठी आपिा 
रं्इटरनि डडस्ट्रीब्यिूनचा प्रकल्प आपण तयार केिा आहे. महाराष्ट्र जीवन प्रागधकरणाकडून त्याची 
टेक्नीकिी सेक्िन घेतिेिे आहे आणण नगरोत्िामध्ये आपण तो प्रकल्प मजंरूीसाठी सािर केिेिा 
आहे. प्रत्यक्ष मजंूरी नतंर काम सरूू होणे आपल्यािा अपेक्षक्षत आहे. आणण ह्यापवूी ४.१०.११ नववन  
नळ जोडण्याच्या मा.आयकु्तांच्या आिेिािा आता मान्यता दििी होती कारण सेम पररजस्िती 
त्यावेळेिा उिभविी होती. त्यानतंर आपण ७५ एम एि डी पाणी सरूू केल्यानतंर ३०.४.२०१७ पासनू 
नववन नळ जोडण्या चाि ू केल्या आहेत साधारणत: दि.२०.११.२०२१ पयात जवळपासा ९,६२५ नळ 
जोडण्या आपण दििेल्या आहेत िहरामध्ये नववन जोडण्यास वाढ झाज्यास जिवादहण्याचा पाण्याचा 
िाब कमी होवनू नागररकामध्ये तक्रारीत वाढ होत आहे. मिकेजेसचा िसूरा मदू्दा होता आपिे ज े
स्टॅन्डडा मिव्ह आहेत पाण्याचे मिकेजेस २०% पके्षाा जास्ती नसावे असे िासनाचे तनकष आहेत. आपण 
आपिे वॉटर ऑडडट केिेिे आहे त्यामध्ये आपिे मिकेजेस २०.६ एवढे आहेत त ेपण कस ेकमी करता 
येतीि त्याचे काम हाती घेतिेिे आहे. र्इमिगि कनेक्िनचे सव्हेक्षण जे आयकु्त साहेबांनी आिेि दििे 
आहेत त्याप्रमाणे कतनष्ठ अमभयतंा, मिपीक ,ममस्त्री, ममटर ररडर अिी पणू  ा टीम करून पणूा सव्हेक्षण 
पणूा केिेिे आहे.िवकरात िवकर अतंतम होवनू जाईि. 

 मा. महापौर:- 
   ममरा भाईिर मनपा क्षेत्रामध्ये र्इमिगि कनेक्िन झाल्याचे आरोप प्रिासनावर िाविेने आहेत. 

जेव्हा हे आिंोिन झािे तर मिा सांगा आपल्या िहरामध्ये र्इमिगि कनेक्िन ककती आहेत. 
 सरेुि वाकोड:े- 
  र्इमिगि कनेक्िनचे आपण वेळोवेळी सव्हेक्षण करतो. ह्याच्या अगोिर सव्हे केिा होता त्यावळी 

७५ र्इमिगि कनेक्िन होत.े जुन्या सव्हेमध्ये एवढे होत ेआता कमी अस ूिकतात. 
 मा. महापौर:- 
  ७५ र्इमिगि कनेक्िन मा. आयकु्त साहेब हा महत्वाचा मदु्दा आहे. आयकु्त साहेब तमुच े

अगधकारी सांगताता िहरामध्ये फक्त ७५ कनेक्िन अस ूिकतात आता त्यापेक्षा कमी अस ूिकतात. 
मग आपण हे म्हणा िहरामध्ये र्इमिगि कनेक्िन कमी असत े तर प्रिासनावर १५००० र्इमिगि 
कनेक्िनचा आरोप िागिा आहे. मग आपण काय करायिा पादहजे कनेक्िन बिं करायिा पादहजे. 
मिा प्रिासनाची भमुमका योग्य वाटिेिी नाही ककंवा तमु्ही जजिे खुिासा करता की र्इमिगि कनेक्श्न 
७५ आहेत आणण र्इमिगि कनेक्िन वाढिे आहेत म्हणून तमु्ही िोकांचे कनेक्िन बिं केिे आहेत हे 
योग्य वाटत नाही. आता ह्या सभागहृाची जी भमुमका आहे सवा िोकप्रतततनधीनी जे मदु्दे र्इिे स्पष्टपणे 
मांडिेिे आहेत बरेचसे नगरसेवक आहेत ज्यांना र्इिे बोिायचे आहे मिा असे वाटत ेका हा ववषय र्इि े
आिा, किािा घेतिा गोषवारा नाही पण िहरामध्ये ज ेनागररक नगरसेवकांना भटेतात की पाण्यासाठी 
कनेक्िनसाठी त्या सवा नगरसेवकांना र्इि ेबोिायच ेआहे. प्रिासनाकडून गोषवाराआिा नाही म्हणून तो 
ववषय चचिेा घ्यायचा नाही का ? ठीक आहे ठराव करून टाका पण ववषय चचेिा येण फार महत्वाच 
होत ेकारण प्रिासनाकडून ज्या काही चूका होत असतीि त्या िाखवणे आपल्या िोकप्रतततनधीचे काम 
आहे. र्इिे ज्या सचुना आपण मांडल्या आहेत मा. आयकु्त साहेब मी तमु्हािा ववनतंी करत े की 
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आपल्या िहरामध्ये २०११ सािी  ३३,६०३ कनेक्िन होत ेत्यानतंर २०१७-१८ पासनू आपिे कनेक्िन 
बिं झािे. आणण पनू्हा २०१७ िा पनू्हा कनेक्िन चाि ू झािे त े ४०,६१७ म्हणजे १०१७-२१ मध्ये 
१०,००० कनेक्िन वाढविे म्हणजे प्रिासनानी किके्िनचा समतोि हा व्यवजस्ित ठेविेिा म्हणज े
प्रिासनानी जास्त कनेक्िन नाही दििे. िहराची िोकसखं्येप्रमाणे जी कनेक्िनची मागणी होती 
त्याप्रमाणे योग्य समतोि राखिेिा आहे. ककंवा कनेक्िनच मळूामध्ये १०,००० झािे आहे. मग १५,००० 
र्इमिगि कनेक्िनचा आरोप तमुच्यावर कसा झािा ? हे योग्य आहे का हा तनणाय घेण्याच्या आधी 
ह्याची िहातनिा प्रिासनाने करायिा पादहजे. मिा असे वाटत े ममरा भाईिर िहरातीि नागररकाचंी 
कनेक्िनच्या बाबतीत जी ततव्र भावना आहे. सन्मा. सिस्यांनी ह्या ववषयावर आपिे तनवेिन मांडि े
आहे. आणण पाणी िेण हे प्रिासनाचे आद्य कताव्य आहे. आपल्यािा सयूाा योजनेसाठी मजंूरी प्राप्त 
झािी आहे. एम आय डी सी च ेपाणी आत र्इिूनच येत आहे.मीअसे म्हणत नाही भारतीय जनता 
पाटेचे महापौर आहेत म्हणनू आम्ही के्रडीट घेतो सवा पक्षाच्या िोकांनी र्इिे आंिोिन केिे होत ेकारण 
त्या वेळची ती पररजस्िती होती. आणण त्यामळेू आपण त ेसगळयांनी ममळून एम आय डी सी िा 
तनवेिन केि ेत्या अगधका-यांना आपण सागंगतिे त्यानंीही आपिे तनवेिन मान्य केिे. आता एम आय 
डी सी चे पाणी सरूळीत चाि ूआहे ५ एम एि डी मागेपढेू होत ेपण ११० च्या पढेूच जात.े 

 सरेुि वाकोड:े- 
  मॅडम तमु्ही बरोबर सांगता आपिी मागणी १२५ एम एि डी ची आणण आपल्यािा ११० एम एि 

डी पाणी ममळतो. १५ एम एि डी चा फरक आहे. 
 मा. महापौर:- 
  सन्मा. नगरसेववका गगता जैन मॅडम, ढवण ताई आहेत ववरोधी पक्ष नेता आहेत आपल्या 

सभागहृाची  पिागधकारी आहेत ह्या सवाानी मतं्री महोियाकड े बठैक घेतिी तर १५ एम एि डी 
िहरासाठी आण ूिकतो ही मोठी बाब नाही. आपण त्यांना कनेक्िन िेतो ही मोठी बाब वाटत  नाही. 
म्हणून माझे काय म्हणणे आहे स्टेमच ेजे ८६ एम एि डी पाणी आहे त्यावर आपण आपिी भमुमका 
ठाम मांडिी पादहजे आयकु्त महोिय आपण आपिी भमुमका ठामपणे मांडू या. की आमचे पाणी कमी 
करता कामा नये. िसूरी बाब सन्मा. पिागधकारी, आमिार आणण अपेक्षक्षत ज ेनगरसेवक आहेत त े
सगळे आणण मा. आयकु्त ह्यांची मतं्री महोियाकड ेआपण बठैक घेव ूया आणण १२५ एम एि डी चा 
जो कोटा आपल्या िहरासाठी मजंूर आहे तो आपण घेव ूया. म्हणजे ही जी कनेक्िन बिं करायची 
समस्या आहे ती समस्या तनकािात काढता येईि आणण हा जो आरोप आहे मिा वाटत नाही हा 
आरोप मसध्ि होत आहे त्यात कनेक्िनच मळुात १०,००० झािे आहेत तर र्इमिगि कनेक्िन १५००० 
असतीि हा एक मदु्दा आणण प्रिासनानी ह्या दठकाणी खुिासा दििा आहे की केवळ ७५ र्इमिगि  
कनेक्िन ह्या िहरामध्ये आहेत आणण आता तर ऑनिाईन तनवेिन करता फाईन ऑनिाईन 
मसस्टमनी होत ेह्याच्यामध्ये र्इनमिगि कनेक्िन होण्याचा प्रश्नच राहत नाही म्हणून मिा आयकु्त 
महोियांना सांगायचे आहे ह्या बाबतीत तनणाय घेवनू आपण जो कनेक्िन बिं करण्याचातनणाय 
घेतिेिा आहे तो तनणाय मागे घ्यावा. नागररकांच्या भावना जाणून घ्याव्या आणण सभागहृाच्या भावना 
जाणून तनणाय मागे घ्यावा असे मी सभागहृाच्या वतीने सांगतो. 

 मा. उपमहापौर:- 
  महापौर मॅडम एक सचुना िेतो मा. आमिार महोियने आरोप िगाया िा की र्इतना कनेक्िन 

िगाया गया एक बार प्रिासन को तनवेिन ककया जाए एक बार कफरसे तकिीि करिे छानबीन करि े
क्योकी कि कफर यह आरोप न िगे की र्इमिगि कनेक्िन है अगर आमिारजीने  कहॉ है तो वो झूट 
नही बोिेंगे महापौर मॅडम मेरी आपसे त्रबनती है की कमसे कम एक बार प्रिासन को मौका दिया 
जाए और छानत्रबन करके जानकारी तनकािे l 
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 मा. महापौर:- 
  मा. उपमहापौरानी ववनतंी केिी आहे की प्रिासनाने ह्यावर सखोि अभ्यास करावा. र्इमिगि 

कनेक्िन ककती आहेत त्याची नोंि घ्यावी. आपल्या सन्मा. आमिारांनी प्रेस कॉन्फरंसमध्ये असे म्हटि े
आहे. त्यामळेू आपण त्यांचा आिर करतो.जर अिी बाब प्रिासनाच्या माध्यमातनू झािेिी असेि 
कनेक्िन १०,००० आहेत आणण र्इमिगि कनेक्िनचा आरोप हा १५,००० आहे त्यामळेू िहातनिा करणे 
फार गरजेचे आहे. तर आपण प्रिासनािा वळे िेतो की ह्यामध्ये नक्कीच िहातनिा करावी आपण ज े
नळ कनेक्िन बिं केिेिे आहेत त्या कनेक्िनिा सरूूवात करावी आणण नळ कनेक्िनच्या ज्या फाईि 
असतीि त्या मा. आयकु्तांनी आपल्या अगधकाराखािी पास कराव्या. त्याच्यावर आपिी िेखरेख 
असावी. अिा पध्ितीचा आपण तनणाय घेव ूया. 

 धवृककिोर पाटीि:- 
  मॅडम आपण तनणाय दििेिा आहे. ही जी पाणी टंचाई सांगगतिी ती कूठिी पाणी 
टंचाई आहे. प्रिासनाचा पणूा अहवाि माझ्याकड ेआहे. जुि ैत ेऑक्टोबर ह्या चार मदहण्यात ममरा 
भाईिर िहरात अप्रोक्सीमटेिी ४०-५० एम एि डी पाणी कमी ममळत होत त्यामळेू हे पाणी ममरा 
भाईिर िहरािा भेटि ेनाही आणण ममरा भाईिरमध्ये टंचाई आिी. आणण त्याचवळेी एम आय डी सी 
आणण स्टेमचे िटडाऊन झािे. पाईपिाईन तटूिी आणण िोकांना पाणी ८०-९० तासावर ममळािे म्हणनू 
जन आंिोिन झािे. िोकांमध्ये असतंोष पसरिा. प्रत्येक पक्षाने आिंोिन केिे ही पाणी टंचाई नाही ही 
कृत्रीम आहे. वाकोड ेसाहेबांनी सांगगतिे ममरा भाईिर िहरािा ८६ एम एि डी पाणी आणण १२५ एम 
एि डी पाणी सॅक्िन आहे. ८६ पकैी ८० येत ेआणण १२५ पकैी ११० त े ११५ पाणी भेटत.े आपण 
आंिोिन केल्यानतंर िहरािा पाणी परुवठा सरुळीत आहे. आजच्या तारखेिा ममरा भाईिर िहरािा २५-
२६ तासापासनू ३०-३५ तासापयात पाणी व्यवजस्ित भेटत.े ऑक्टेाबर मदहन्यापासनू त ेआजतागयत 
डडसेंबर मदहना एन्ड झािा परंत ूपाणी टंचाई आिेिी नाही ह्याचा अिे ही पाणी टंचाई कृत्रीम होती. 
त्याच्यामळेू आयकु्त साहेबांचा जो आिेि होता तो चकूीचा होता. जुबेर र्इनामिार साहेबांनी सांगगतिे 
२०१२ िा राणे साहेबांना  ७५ एम एि डी पाणी मजंूर झािा परंत ूतो पाणी असतो कूठे ? पाणी आिा 
त्यावेळी सन्मा. गगता जैन महापौर होत्या. आमिार सन्मा. नरेंद्र मेहता होत.े त्या िोकांनी आमिार 
नरेंद्र मेहता भारतीय जनता पाटे सत्तते आल्यनतंर त्यांनी पाईपिाईन टाकून दििी आणण िीढ वषाात 
ती पाईपिाईन टाकून दिल्यामळेू सरकारने त्यांचा सत्कार केिा म्हणजे एवढे फास्ट काम ममरा भाईिर 
मनपानी केिेिे आहे. त्यामळेू ७५ एम एि डी पाणी वाढिेिे आहे.ज्यावेळी ववक्रम कुमार साहेबांनी 
जेव्हा पाणी बिं केिे होत ेत्यावेळी आपल्या िहराची जी तटू होती ती अप्रॉजक्समेटिी ५०-६० एम एि 
डी ची होती हा माझ्याकड ेआिेि आहे.आजच्या वेळेिा ममरा भाईिर िहरािा २०-२५ एम एि डी पाणी 
ममळतमे्हणजे आपल्याकड ेपाणी टचाई नाही. आत तनिम ढवण मॅडम सन्म. गगता मॅडमपण बोिल्या 
प्रिांत िळवीने एकिम मदु्दसेिू मांडिे आहे  त ेअत्यतं हूिार नगरसेवक आहेत. त्यांची जी भाषा आहे 
जे एक्सपे्रिन होत ेत्याच्यामळेू त्यांचा जो टोन होता त्यांना त ेआवडत नाही म्हणून त्यांना त ेबोिण 
आवडत नाही. महापौर मॅडम जर भारतीय जनता पाटेने ७५ एम एि डी पाणी आणिे आता सत्ता 
राष्ट्रवािी कॉग्रेस पाटी, कॉग्रेस पाटे आणण मिवसेनेची आहे एम आय डी सी च ेममतनस्टर मिवसेनेच े
आहेत आणण आपिे १५ एम एि डी पाणी मजंूर असनू सधु्िा येव ूिकत नाही. त्यांचे काम होत ेकी 
त्यांनी आणिे पादहजे ह्याचा अिा आपण सवाानी ममळून काम केिे तर ममरा भाईिर िहरािा पाणी 
व्यवजस्ित ममळू िकत े मी ठराव मांडतो ममरा भाईंिर िहरास स्टेम वॉटर डडस्ट्रीब्यिुन ऍण्ड 
र्इन्र्फास्ट्रक्चर कंपनी प्रा.मि. यांच्याकडून 86 एम.एि.डी व एम.आय.डी.सी कडून 125 MLD असा 
एकूण 211 MLD पाणीपरुवठा मजंुर आहे. परंत ुममरा भाईंिर िहरास प्रत्यक्ष सरासरी 190 त े195 
ि.ि.िी पाणी परुवठा होत आहे. सध्याच्या िोकसखं्येनसुार सरासरी 215 ि.ि.िी पाण्याची 
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आवश्यकता आहे असे प्रिासनाचे मत आहे. त्यानसुार फक्त 20 त े25 ि.ि.िी पाणीपरुवठा िहरास 
कमी होत आहे. 
 सप्टेंबर-ऑक्टोबर मदहन्यात िहरािा मजंुर कोट्यापेक्षा खुपच अपरुा पाणीपरुवठा झाल्याने 
तसेच िटडाऊन, पाईपिाईन फुटणे, िाईट जाणे यामळेु पाणी परुवठा वारंवार खंडीत होत होता. 
त्यामळेु िहरािा कृत्रत्रम पाणीटंचाईिा सामोरे जावे िागिे होत े व पाणी परुवठा समुारे 48 त े 60 
तासांवर पोहचिा होता. पररणामी प्रिासन आणण िोकप्रततनीधी यांना नागररकांच्या रोषािा सामोरे जाव े
िागिे व त्यामळेु िोकप्रतततनधींना जि आंिोिन करावे िागिे.  
 या जि आंिोिनानतंर स्टेम व एम.आय.डी.सी प्रागधकरणाव्िारे पाणीपरुवठा सरुळीत झािा व 
आता िहरािा 24 त े30 तासानतंर पाणीपरुवठा होत आहे. 
 महापामिका क्षेत्रात दि.31-08-2011 अखेर 33,603 र्इतक्या नळजोडण्या होत्या. तद्नतंर सन 
2017 मध्ये नवीन नळजोडण्या सरुु करण्यात आल्या व दि.20-10-2021 अखेर एकुण 43,617 
र्इतक्या नळजोडण्या असनू 05 वषाात फक्त 10,000 नळजोडण्या वाढिेल्या आहेत यावरुन मनपा 
क्षेत्रात पाणीपरुवठा व जिजोडण्या याचा समतोि आपोआप राखिा गेिा आहे. त्यामळेु नवीन 
जिजोडणी मजंुर करण्याच ेबिं करणे सयंजुक्तक होणार नसल्याने िहरातीि नागरीकांना नवीन नळ 
जोडण्या मजंुर करण्याच े बिं करु नये. याकरीता मा. आयकु्त यांनी नवीन नळजोडणी मजंुरी बिं 
करणेकामी दििेिा आिेि त्वरीत रद्द करावा व िहरातीि नागररकांना पाणीपरुवठा होणेकरीता 
जिजोडण्या मजंुर करण्याचे सरुु करावे असा मी ठराव मांडत आहे. तसेच प्रिासनाने स्टेम व 
एम.आय.डी.सी प्रागधकरणाच्या मजंुर कोट्यानसुार िहरास पाणीपरुवठा उपिब्ध करुन घेणेबाबत 
आवश्यक ती कायावाही करणेस ही मा. महासभा मजंुरी िेत आहे. 

 प्रिांत िळवी:- 
  माझे अनमुोिन आहे. 
 तनिम ढवण :- 
  ममरा भाईंिर िहरास पाणी परुवठा करण्यात येत असिेल्या जिवाहीण्या खपु जीणा झाल्या 

असल्याने पाणी गळती होत असत.े सतत जिवादहनी फुटत असल्याने पाणी परुवठा खंडीत होत होता. 
पररणामी 2 त े3 दिवसाआड पाणी परुवठा करणे. पाणी टंचाईिा सामोरे जावे िागत होत.े जिवादहनी 
िरुुस्तीसाठी िटडाऊन घेतल्याने पाणी परुवठा खंडीत केिा जात असल्याने पाणी टंचाईिा सामोरे जावे 
िागत होत.े एम.आय.डी.सी. व स्टेम प्रागधकरण यांच्याकडून एकुण 211 एम.एि.डी. पाणी परुवठा 
मजंुर पकैी 35 एम.एि.डी. पाणी परुवठा कमी होत असल्याने पाणी टंचाईिा सामोरे जावे िागत होत.े 
सध्या ववकासक नववन र्इमारतींचे बांधकाम करीत आहेत ज्यांना सी.सी., ओ.सी. असेि तरी सधु्िा 
नववन कनेक्िन िेवनू नये. ग्रामपचंायत काळापासनु ज्या र्इमारती आहेत त्यांना नळ कनेक्िन िेण्यात 
यावेत. तसेच नववन नळ जोडणी िेताना मा. आयकु्तांच्या परवानगीने नळ जोडण्या िेण्यात याव्यात. 
आणण पाणी परुवठा करणाऱया जिवादहनी यांची योग्य प्रकारे िेखभाि िरुुस्ती करण्यात यावी. जेणे 
करुन मिकीज होणार नाही. सरुळीत पाणी परुवठा झाल्यास पाणी समस्या उद्भवणार नाही. पाणी 
परुवठा करणाऱया जिवादहनी यांच े िेखभाि िरुुस्तीकड े ििुाक्ष करणारे व अनगधकृत नळ जोडण्या 
बाबत श्री. सजंय सोनावणे यांचेवर कारवाई करण्याबाबत मा. आमिार श्री. प्रताप सरनाईक साहेब 
यांनी कळवनू सधु्िा प्रिासनाने त्यांच्यावर कारवाई न करता पाठीिी घातिे जात आहे. तरी त्यांच्यावर 
त्वरीत तनिबंनाची कायावाही करावी. िहरातीि ग्रामपचंायत काळातीि र्इमारतींना नळ जोडण्या बिं 
करण्याचे आिेि रद्द करुन धोरणात्मक तनणाय घेण्यात यावा असा ठराव मांडण्यात येत आहे. 
धनेि पाटीि:- 
  माझे अनमुोिन आहे.  
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 जुबेर र्इनामिार:- 
  माझी ह्या ठरावावर सचुना आहे. त्या अगोिर मी तमुचे गभंीर ववषयावर िक्ष वेध ू र्इजच्छतो 

१४.१२.२१ रोजी िासनाचा नगर ववकास ववभागाचा एक जी आर आहे ह्या तनणायावर वविषेत अकोिा 
महानगरपामिकेचेगले्या तीन वषाामध्ये सवासाधारण सभेमध्ये १३९ ठराव झाि ेहोत ेअिा १३९ ठरावािा 
िासनाने तनणाय तारून तनिेखीत केिेिे तसेच मा. आयकु्त   महोिय तमु्हािा हा िासन तनणाय 
पाठविा आहे.मी सभागहृाचे िक्ष वेधू र्इजच्छतो सभागहृातीि सवा ठराव हे अगधतनयमातीि तरतिूीच े
उल्िघंन करून पाररत केिे असल्याने व ह्यामळेू महानगरपामिकेच्या आगिाक दहताचा बोझा असल्याने 
प्रिमििानी दिसनू येत असल्याने सिरचा ठराव तनयमबाह्य पाररत करणार सबंधीत महापौर… 

 सभागहृात गोंधळ 
 मा. महापौर:- 
  तमुची सचुना मांडा. 
 जुबेर र्इनामिार:- 
  तत्कािीन आयकु्त ह्यांच्या ववरोधात तक्रार एफ आय आर गुनं्हा िाखि करण्याची कारवाई 

आयकु्त महानगरपामिका ह्यांनी करावी. आपण सभागहृामध्ये बसिेिो आहोत िासनानी अकोिा 
महानगरपामिकेिा हा िासन तनणाय गेिा असिा तरी तो सवा मनपािा अतनवाया होवनू जातो. तनयम 
हा कायिा होवनू जातो. म्हणून आपल्यािा कूठिाही तनणाय घेताना त्याच्या गोषवा-यात प्रिासनाचा 
नाही आपण ठराव करणे गरजेचे असणार आहे…. 

 मा. महापौर:- 
  तमु्ही िोन गोष्टीवर बोिता एकिा सांगता ठराव मांडणे अयोग्य होईि िसूरी गोष्ट काय मांडता 

सन्मा. गटनेत्या तनिमताई ढवण ह्यांनी जो ठराव मांडिेिा आहे त्याच्यामध्ये सचुना घ्या. 
 जुबेर र्इनामिार:- 
  मी सचुना करत आहे माझी सचुना घ्यावी आमची त्याच्यामध्ये सचुना घ्यावी. आमची सचुना 

स्पष्ट आहे. त्या सचुनेनसुार आयकु्तांने दि. १.१.२०१५ रोजीच्या तत्कािीन आयकु्त अच्यतू हांगेच्या 
पररपत्रक तसेच दि. १४.१२.२०२१ रोजीच्या अकोिा १५२१ प्रकरण क्र. १४८ नगरववकास ज्या व्यजक्तवर 
प्रिासनाने गोषवारा  नसिेल्या बहूमताने मजंूर ठराव ४५१(१) अन्वये तनिबंीत करण्याची कारवाई 
करावी अिी मी सचुना ह्या ठरावात मांडत आहे. तनिम मॅडम तमुच्या ठरावात मांडिेल्या सचुने बद्दि 
तमु्हािा ववरोध आहे का? 

 तनिम ढवण:- 
  ववरोध नाही. 
 धवृककिोर पाटीि:- 
  महापौर मॅडम जुबेर र्इनामिारांनी अकोिा मनपाचा तनणाय वाचून िाखविा तो ठराव करू िकत. 

आणण तनिम ढवण मॅडमनी ठराव मांडिेिा आहे तो चकूीचा आहे. आणण त्यांनी जी सचुना मांडिी ती 
पण अयोग्य आहे. नागररकांच्या फायद्यासाठी जर मनपानी पाणी नाही दिि ेतर त्यांचे आद्य कताव्य 
आहे. त्यांनी पाणी िेण बिं केिे आहे अिा वेळी आमच्यावर गनु्हे जरी िाखि झािे भारतीय जनता 
पाटेने त े गनु्हे नागररकांच्यासाठी आम्ही घ्यायिा तयार आहेत. पाणी िेण आद्य कताव्य आहे. 
(सभागहृात गोंधळ) 

 धवृककिोर पाटीि:- 
  हयामध्ये मनपाचे कोणतहेी आगिाक नकुसान होणार नाही. 
 जुबेर र्इनामिार:- 
  तमु्ही नागररकांच्या बाजूने बोित नाही ववकासकाच्या बाजूने बोिता. 
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 तनिम ढवण:- 
  सन्मा. सिस्य धवृककेिोरजी तनिम ढवण मॅडमच्या ठरावाचा मोहरा बनवता पदहिा ठराव तमु्ही 

मांडिा आणण जर आम्ही त्यािा आमचे मत नाही मांडिे तर सवाानमुत ेमजंूर झािा म्हणून तमु्ही 
जादहर करणार मग आम्हािा आमचा अगधकार मांडायचा अगधकार आहे ना. जबेुर साहेबांनी मांडिेिा 
ववषय बरोबर आहे. आज तमु्ही असाि उिया कोण असेि त्याच्यापवूी कोण होत.े सभागहृाने जर 
मान्यता दििी की प्रत्येक ववषयािा गोषवारा दििा पादहजे आणण गोषवारा नसेि तर ववषय ग्राह्य धरू 
नये म्हणूनतर तमु्ही सभागहृाचा अवमान कसा करता. 

 मा. महापौर:- 
  तमुचे म्हणणे १००% बरोबर आहे. 
 तनिम ढवण :- 
  मग धवृजी किािा म्हणतात की तनयमबाह्य ठराव मांडिा. तमु्ही ठराव मांडल्यावर आम्हािा 

आमच ेमत िेण भाग आहे. 
 मा. महापौर:- 
  तमु्ही म्हणता त े पण बरोबर आहे. सन्मा. जुबेर र्इनामिार बोितात त े पण बरोबर आहे. 

धवृककिोर पाटीि बोितात त े पण बरोबर आहे त्यांनी हा ठराव मांडिा आहे तो ही बरोबर आहे. 
महत्वाचा ववषय असा आहे आपण जे बोितो त ेकिासाठी बोितो त ेसभागहृािा मादहत आहे. की हा 
ववषय ववषय पटिावरच आिा आहे. हा अत्यतं गभंीर ववषय आहे त्याचे महत्वाचे कारण तमु्हािाही 
मादहत आहे. प्रिासनाने ह्या ववषयाचा गोषवारा द्यायिा हवा होता िहराचा ववषय होता म्हणून 
प्रिासनाने गोषवारा दििा नाही. मी हा ववषय ववषय पटिावर घेतिा. मी आयकु्त महोियांना मिखीत 
पत्र दििे परंत ूआयकु्त महोियांनी ह्या ववषयावर गोषवारा दििा नाही. पण त्यांनी दटप्पणी दििी ती 
सबंधीत ववभागाकडून दटप्पणी आपल्यािा दििेिी आहे. पण सन्मा. सिस्य जुबेर र्इनामिारजी 
महाराष्ट्र िासनाचा जी आर िाखवतात तर िासकीय तनयमाची पायमल्िी होणार नाही ह्याची 
जबाबिारी ककंवा िक्षता घेवनू प्रिासनाने ह्या ववषयावरती ररतसर गोषवारा पढूीि महासभेमध्ये सािर 
करावा. पण हा ववषय गोषवा-यासदहत सािर करावा. असा आिेि िेत.े जुबेरजी तमु्ही हे ध्यानात ठेवा 
की हा ववषय िहराच्या दहताचा आहे. हा ववषय सपंिेिा नाही. पढूच्या महासभेमध्ये गोषवा-यासदहत 
हा ववषय ववषयपटिावर येणार आहे. 

 नगरसगचव:- 
  प्रकरण क्र. ६२, िहरातीि र्इमारतींमध्ये उभ्या राहणाऱया वाहनांच्या पाकींग जागेवर कर 

आकारणी करणेच्या प्रिासनाच्या आिेिाबाबत धोरणात्मक तनणाय घेणे. 
 मा. महापौर:- 
  ह्या ववषयावर मिा असे वाटत े ह्या ववषयावर मा. आयकु्तांनी सही दििेिी आहे आपण हा 

ववषय सभागहृामध्ये चचेिा आणणार होतो. 
 प्रिांत िळवी:- 
  मा. महापौर मॅडम आपण जसे म्हणिात की पाण्याचा जो ववषय होता तो पढूच्या वेळेिा 

ररतसर गोषवारा िेवनू घेणारच आहेत. आणण ह्या ववषयािा स्िगगती दििेिी आहे.  तर माझे हे 
म्हणणे राहीि की बाकीच्या मनपामध्ये पाकका गबद्दि जसे चाि ूआहे त्यावरही प्रिासनाने अभ्यास 
करावा. आणण हा ववषय पढूच्या महासभेत गोषवा-यासहीत सािर करावा. 

 मा. महापौर:- 
  सन्मा. सभागहृ  नेत े ह्यांनी जे तनवेिन केिे आहे त्या पध्ितीने ह्या ववषयावर सधु्िा 

प्रिासनाने र्इतर मनपामध्ये पाकका ग किा प्रकारे केिेिे आहे त्याची पणूा मादहती घेवनू हा ववषय पढूीि 
महासभेमध्ये गोषवा-यासहीत िेण्यात यावा. 
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 नगरसगचव:- 
  प्रकरण क्र. ६३, घोडबिंर येिीि महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामंडळ (MTDC) यांचे असिेिे गेस्ट 

हाऊस हस्तातरीत करणेबाबत.  
 धवृककिोर पाटीि :- 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रात मौजे घोडबिंर, सव्हे क्र.241 येिे 992 चौ.मी. र्इतक्या 
क्षेत्रफळाचे महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामडंळ (MTDC) यांचे गेस्ट हाऊस आहे. MTDC च्या सचंािक 
मडंळाने ठराव पाररत करुन सिर जागचेे रेडीरेकनर िराप्रमाणे रु.2,58,21,760/- (अक्षरी रु. िोन करोड 
अठ्ठावन्न िाख एकवीस हजार साति ेसाठ मात्र) िर ठरवविे आहे. 
 महापामिकेने महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामडंळ (MTDC) यांना रु.2,58,21,760/- (अक्षरी रु. 
िोन करोड अठ्ठावन्न िाख एकवीस हजार साति ेसाठ मात्र) र्इतकी रक्कम भरुन गेस्ट हाऊस महाराष्ट्र 
पयाटन ववकास महामडंळ (MTDC) कडून हस्तांतरीत करुन ताब्यात घेणे व दह रक्कम भरणेकरीता 
अिासकंल्पात तरतिु करणेस ही सभा मान्यता िेत आहे. 

  तसेच सिर गेस्ट हाऊसची मािमत्ता ताब्यात घेतल्यानतंर सिर मािमत्तचेी मािकी व 
वापरण्याचा अगधकार हा महानगरपामिकेचाच रादहि याची खातरजमा प्रिासनाने करावी. 

 अतनि ववराणी:- 
  माझे अनमुोिन आहे. 
 मा. महापौर:- 
  ठराव मजंूर. पढूचा ववषय घ्या. 
 प्रकरण क्र. 63 :- 
  घोडबिंर येिीि महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामंडळ (MTDC) याचें असिेिे गेस्ट हाऊस हस्तातरीत 

करणेबाबत. 
ठराव क्र. 57 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रात मौजे घोडबिंर, सव्हे क्र.241 येिे 992 चौ.मी. र्इतक्या 
क्षेत्रफळाचे महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामडंळ (MTDC) यांचे गेस्ट हाऊस आहे. MTDC च्या सचंािक 
मडंळाने ठराव पाररत करुन सिर जागचेे रेडीरेकनर िराप्रमाणे रु.2,58,21,760/- (अक्षरी रु. िोन करोड 
अठ्ठावन्न िाख एकवीस हजार साति ेसाठ मात्र) िर ठरवविे आहे. 
 महापामिकेने महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामडंळ (MTDC) यांना रु.2,58,21,760/- (अक्षरी रु. 
िोन करोड अठ्ठावन्न िाख एकवीस हजार साति ेसाठ मात्र) र्इतकी रक्कम भरुन गेस्ट हाऊस महाराष्ट्र 
पयाटन ववकास महामडंळ (MTDC) कडून हस्तांतरीत करुन ताब्यात घेणे व दह रक्कम भरणेकरीता 
अिासकंल्पात तरतिु करणेस ही सभा मान्यता िेत आहे. 
  तसेच सिर गेस्ट हाऊसची मािमत्ता ताब्यात घेतल्यानतंर सिर मािमत्तचेी मािकी व 
वापरण्याचा अगधकार हा महानगरपामिकेचाच रादहि याची खातरजमा प्रिासनाने करावी. 

सचुक :- श्री. ध्रुवककिारे पाटीि  अनमुोिन :- श्री. अतनि ववराणी 
ठराव सवाानमुत ेमजंूर ú 

 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
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नगरसगचव:- 
   प्रकरण क्र. ६४, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि खेळांच्या मैिानांवर मंुबई कक्रकेट 

असोमसएिन माध्यमातनू कक्रकेटसाठी खेळपट्टया तयार करुन प्रमिक्षण कें द्र सुरु करणेबाबत ववचार ववतनमय 
करणे. 

 प्रिांत िळवी:- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि कक्रकेटपटंु्टना प्रोत्साहन िेण्यासाठी व चांगिे कक्रकेटपटु्ट 
तनमााण होणेकरीता िहारात चांगल्या खेळपट्टया तयार करण्याच्या अनषुगंाने मुबंई कक्रकेट असो. यांनी 
ममरा भाईंिर महापामिकेच्या मािकीच्या मिैानावर मुबंई कक्रकेट असोमसएिनच्या माध्यमातनु 
खेळपट्टया तयार करणेकरीता महानगरपामिकेस परवानगीकरीता पत्र दििेिे आहे.  
       ममरा भाईंिर िहरामध्ये कक्रकेटवर पे्रम करणारे व कक्रकेट खेळणारे अनेक खेळाडु असनु सिर 
खेळाडुकंरीता चांगल्या िजााच्या खेळपट्टया उपिब्ध नाहीत. सिर खेळाडुनंा मुबंईतीि मिवाजी पाका , 
आझाि मिैान, ओव्हि मिैान अिा मिैानावर जाऊन नेट सराव करावा िागतो. याकामी प्रवासामध्ये 
खूप वेळ जात असल्याने त्यांना सरावासाठी वेळ फार कमी ममळत असतो. तसेच कक्रकेट ववश्वातीि 
माजी कसोटीपटु्ट व नामवतं प्रमिक्षक ममरा भाईंिर िहरामध्ये येऊन या खेळाडुनंा मागाििान करु 
िकतात. त्यामळेु अनेक वषाापासनु खेळाडु, पािक यांच्याकडुन ममरा भाईंिर मध्ये सरावाकरीता 
खेळपट्टया तयार करणेबाबत मागणी होत आहे. 
 त्याप्रमाणे भाईंिर (प.ु) येि ेममरा भाईंिर िहराच्या मजंुर ववकास योजनेमध्ये आरक्षण क्र.221 
“बगीचा” आरक्षक्षत आहे. सिर जागेत एकुण 16200 चौ.मी. र्इतके क्षते्रफळ आहे. ववकास 
आराखड्यामध्ये सिर जागेवर बगीचाचे आरक्षण असिे तरी त्याचा पवुीपासनू मिैान म्हणून वापर सरुु 
आहे. सिरीि जागेचा वापर मिैान म्हणून करण्यास सिर आरक्षण ववकास योजनेत ििाववण्यासाठी 
महाराष्ट्र प्रािेमिक व नगररचना अगधतनयम 1966 चे किम 37(1) अन्वये फेरबििाच्या प्रस्तावास दह 
महासभा मजंुरी िेत असनु प्रिासनाने सिर आरक्षणाच ेफेरबिि िासनाच्या मजंुरीसाठी पाठवावे. 
  आरक्षणाचा फेरबिि मजंरु झाल्यानतंर प्रिासनाने कक्रकेट असोमसएिन सोबत चचाा / 
वाटाघाटी करुन त्यांच्या अटी व िती तसेच ममरा भाईंिर िहरातीि खेळाडूचं्या दहताच्या दृष्टीकोनातनू 
ववचार करुन धोरण ठरवाव े व महापामिकेचा फायिा, उत्पन्न व खचा याबाबत सववस्तर मादहतीसह 
प्रस्ताव मजंुरीकरीता मा. महासभेत सािर करावे असा मी ठराव मांडत आहे. 

 दिनेि जैन:- 
  माझे अनमुोिन आहे. 
 तनिम ढवण :- 
  ममरा भाईंिर िहरामध्ये कक्रकेटवर प्रेम करणारे व कक्रकेट खेळणारे अनेक खेळाडू असनु सिरीि 

खेळाडू करीता चांगल्या िजााचे खेळपट्टया उपिब्ध नाहीत. सिर खेळाडूकंरीता मुबंईतीि मिवाजी पाका , 
आजाि मिैान, महोन मिैान, ह्या मिैानांवर जावनू तनट सराव करावा िागतो. या कामी प्रवासामध्ये 
खुप वेळ िागत असल्याने त्यांना सरावासाठी वेळ फार कमी ममळत असतो. तसेच कक्रकेट ववश्वातीि 
खेळपटंूना प्रमिक्षण ममरा भाईंिर िहरामध्ये येवनू त्या खेळाडूनंा मागाििान करुन िकतात. त्यामळेु 
प्रत्येक वाषाापासनु खेळाडू पािक यांच्या पासनु ममरा भाईंिरमध्ये सरावा करीता खेळपट्टया तयार 
करणेबाबत मागणी होत आहे. ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रातीि कक्रकेटपडूनंा प्रोत्साहन 
िेण्यासाठी व चांगिे कक्रकेटपडू तनमााण होणे करीता िहरात चांगल्या खेळपट्ट या तयार करण्याच्या 
अनषुगंाने मुबंईतीि कक्रकेट असोमिएिन अध्यक्ष श्री. ववजय पाटीि यांनी ममरा भाईंिर 
महानगरपामिका क्षेत्रातीि भाईंिर पवुा येिीि दहिंवुिृय समं्राट श्री. मा. बाळासाहेब ठाकरे मिैानावर 
मुबंई कक्रकेट असोमिएिनच्या खेळपट्ट या तयार करणे करीता महानगरपामिकेस परवानगीसाठी पत्र 
दििेिे आहे. सिर पत्रा सोबत मा. श्री. प्रताप सरनाईक सिस्य ववधानसभा यांच्याकडून पत्र िेवनू 
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पाठपरूावा करण्यात येत आहे. भाईंिर पवुा येिे ममरा भाईंिर िहराचा मजंरु ववकास योजनेमध्ये 
आरक्षण क्र.221 बगगचा आरक्षणाने आरक्षीत आहे. सिरीि जागेचे एकुण 16 हजार 200 चौ.मी. र्इतके 
क्षेत्रफळ आहे. ववकास आराखड्यामध्ये सिर जागेवर बगगच्याचे आरक्षण असेि तरी त्याचा पवुीपासनु 
मिैान म्हणून वापर सरुु आहे. सिरीि जागेचा वापर मिैान म्हणून करावयाचा झाल्यास सिर आरक्षण 
ववकास योजनेत ििाववण्यासाठी महाराष्ट्र प्रािेमिक व नगर रचना अगधतनयम 1966 चे किम 37 (1) 
अन्वये फेरबििाचा प्रस्ताव मा. महासभेच्या मान्यतनेे िासनाच्या मजंुरी साठी पाठवावा िागेि. तसेच 
भाईंिर पवुा आरक्षण क्र.246 हे आरक्षण ववकास योजनेत खेळाचे मिैान हे आरक्षणाने आरक्षीत असनु 
सिरीि मिैानाचे एकुण क्षते्रफळ 20 हजार चौ.मी. एवढे आहे. सिरीि आरक्षण क्र. 246 मिैानातीि 
कक्रकेट वपच व नेट िैनदंिन सचंिण िेखभाि व िरुुस्तीसाठी मे. कक्रकेट ॲकॅडमी या ससं्िेसोबत 
करारनामा करुन िेण्यात आिेिे आहे. सिरीि कामाची मिुत दि. 31/12/2021 पयतं आहे. सिर 
आरक्षणाची 21 हजार 641चौ.मी. जागा महानगरपामिकेच्या ताब्यात आहे. महानगरपामिकेचा मजंुर 
ववकास योजनेत भाईंिर पजश्चम आरक्षण क्र.91 स्टेडडयमसाठी 18 हेक्टर क्षते्र मौजे भाईंिर सव्हे 
क्र.229 पकैी 230 पकैी राखीव असनु सिर आरक्षणाच्या काही भागांवर सभुाषचंद्र बोस मिैान 
अजस्तत्वात आहे. सिरीि जागा ही महानगरपामिकेच्या मािकीची नसनु सन-2010 मध्ये 
जजल्हागधकारी ठाणे यांनी सिर जागा अततक्रमणापासनु सरंक्षणासाठी महानगरपामिकेकड ेसोपवविेिी 
आहे. सिर जागेचा मािकीबाबत वाि सरुु असनु सॉल्ट ववभागाकड ेबधंपत्र सािर करुन जागा ताब्यात 
घेण्याची कायावाही सरुु आहे. वरीि आरक्षणा पकैी मुबंई कक्रकेट असोमिएिनच्या माध्यमातनु 
खेळपट्टया तयार करुन अटी व ितीनसुार प्रमिक्षण कें द्र सरुु करणेकामी तसेच सिर आरक्षणा पकैी 
एक मिैानाचा ताबा मुबंई कक्रकेट असोमिएिन यांच्याकड े िेणेबाबत धोरण तनजश्चत करण्यात यावे. 
सिर आक्षरण ववकास योजनेत ििाववण्यासाठी महाराष्ट्र प्रािेमिक व नगररचना अगधतनयम 1966 च े
किम 37 (1) अन्वये फेरबििाचा प्रस्ताव मा. महासभेच्या मान्यतनेे िासनाच्या मजंुरीसाठी पाठवावा 
असा ठराव मांडत आहे. 

 धनेि पाटीि :- 
  माझे अनमुोिन आहे.  
 धवृककिोर पाटीि:- 
  मॅडम कूठिा त्यांनी सांगगतिाच नाही. तनिम मॅडम तमु्ही जो गोषवारा दििा आहे तीनही 

आरक्षण सांगगतिी आहेत. तमू्हािा एक आरक्षण सचूवायचे आहे.  
 तनिम ढवण:- 
  तीनही आरक्षण सागंगतिी आहेत परंत ूत्याच्यातिे एक डडसाईड करायचे आहे. 
 ध्रवृककिोर पाटीि:- 
  तमु्हािा कोणत ेस्पेमसकफक पादहजे त ेसांगा आम्ही एक आरक्षण डडसाईड केिे आणण त्याप्रमाणे 

आम्ही प्रिासनािा सांगगति ेआहे की ह्याच्यावर कारवाई करा. 
 जुबेर र्इनामिार:- 
  तमु्ही कोणत ेकेिे आहे. 
 धवृककिोर पाटीि:- 
  आम्ही २२१ आरक्षण केिे आहे 
 जुबेर र्इनामिार:- 
  ह्या ववषयावर तनणाय होईपयात िोडीिी मादहती िेव ूर्इजच्छतो………. 
 धवृककिोर पाटीि:- 
  मॅडम ववषय असा आहे की प्रिासनाने दििेल्या गोषवा-याप्रमाणे एक आरक्षण़ जे प्रिासनानी 

आपल्यािा सांगगतिे आहे की वरीिपकैी एक आरक्षण आपल्यािा द्यायच े आहे. त्याप्रमाणे एक 
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आरक्षण आपण मसिेक्ट केिे आहे. तनिम ढवण मॅडमनी जो प्रस्ताव ठेविा तर त्यामध्ये ३ आरक्षण 
सांगगतिी आहेत. प्रिासनाचे मत आहे की एक मसिके्ट करा. 

 तनिम ढवण:- 
  जे िवकर होईि…… 
 धवृककिोर पाटीि:- 
  प्रिासन तनणाय घेव ूिकत नाही. तमू्हीच तनणाय घ्यायिा पादहजे. तनणाय घेण्यासाठी प्रिासनानी 

आपल्याकड ेगोषवारा पाठविा आहे. महासभेिा तनणाय घ्यायचा आहे. 
 मा. आयकु्त:- 
  प्रकरण क्र. ६४, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षते्रातीि खेळांच्या मैिानांवर मंुबई कक्रकेट 

असोमसएिन माध्यमातनू कक्रकेटसाठी खेळपट्टया तयार करुन प्रमिक्षण कें द्र सुरु करणेबाबत ववचार ववतनमय 
करणे. ह्या अनिुगंाने आपण ३ ऑप्िन दििेिे आहेत ववनतंी अिी आहे की आपण तनणाय घेवनू 
मुबंई कक्रकेट असेामसएिनकड े हा ठराव पाठविा पादहजे ह्याबाबत त े प्रॉपर सव्हे करतीि आणण 
प्रमिक्षणाच्या अनिुगंाने आणण कक्रकेटच्या अनिुगंाने आणण कक्रकेटच्या अनिुगंाने जे जास्त सटेुबि 
आहे आपण त्यांना तीन पकैी तनवडण्याची सधंी द्यावी. पमिक्षणासाठी िागणारा स्पॉट कोणता जास्त 
सोयीचा आहे ह्याचा त ेपरेूपरू अभ्यास करतीि त्यानसुार पढूीि कारवाई करणे योग्य होईि. ढवण 
मॅडमचे म्हणणे आहे तचे धवृककिोर साहेबांना म्हणायचे आहे तीन पकैी एक परंत ूमाझ ेत्याच्यावर 
असे सबममिन आहे की हे मुबंई कक्रकेट असोमसएिनिा ठरवनू द्यावे त्यानतंर त ेज ेसचुवतीि त े
सवाानमुत ेमान्य करायचे. 

 प्रभात पाटीि:- 
  महापौर मॅडम माझ ेबोिणे ह्या ववषयािी सबंधीत नाही परंत ूमी आयकु्त महोियांना एक गोष्ट 

सांग ू र्इजच्छत े सगळयांना किागचत आता पटणार नाही परत ूआता बोिणे भाग आहे कारण आता 
सगळे प्रझेेंट आहेत आता मी १५ ममतनट ऑनिाईन नव्हत ेकारण माझ्या घराच्याआवारामध्ये साप 
मिरिा आहे. आता पयात अजग्निमनिा फोन केिा की साप उचिनू घेवनू जा परंत ूअसे झािे आहे 
की अजग्निमन ववभागािा  वनववभागाच्या सचूनेवरून साप पकडून द्यायिा बिंी केिी आहे. अिा 
वेळी आम्ही घरात राहायच ेकी नाही हा प्रॉब्िेम रं्इद्रिोकमध्ये मोठया प्रमाणात आहे कारण र्इिे ितेी 
असल्यामळेू साप नेहमीच येतात माझ्या बगंल्यात कायम येतात. आम्ही अजग्निमनिा फोन केिा 
त्यांनी मिा एक नबंर दििा तो नबंर िागत नाही आणण अजग्निमनवािे बोितात आम्हािा आता 
अिोररटी नाही मग आता सांगा त्या सापािा िंि करू द्यायचे का ? हा प्रश्न माझा नाही िहरामध्ये 
अनेक दठकाणी आहे. सपंणूा िहराचा आहे. िहरामध्ये  नेहमी साप कफरत असतात वनववभागािा 
बसायची सोय करा आणण त्यांनी एक फोन केल्यावर उचििा पादहजे आणण िहरामध्ये धाव घेतिी 
पादहजे. आता माझ्याकड ेसाप आहे जप्िज तमु्ही अजग्निमनिा सांगा आयकु्त महोिय तमु्हािा ववनतंी 
आहे. 

 धवृककिोर पाटीि:- 
  महापौर मॅडम तमु्हािा ववनतंी आहे की आयकु्त महोियांना सांगा की ममरा भाईिर िहरामध्ये 

असे काही आढळिे तर र्इमेजजएट अकॅ्िन घ्या. 
 प्रभात पाटीि:- 
  आढळिे तर नक्की सांगा त्याची वाट बघत कधी बसणार. 
 मारूती गायकवाड उपायकु्त (म.ु):- 
  अिा कंम्पिेन्ट आल्यावर आपण तनजश्चत प्रयत्न करतो वनववभाग डडपा.कडून आम्हािा िेखी 

सचुना आहे आणण िेखी पत्र आहेत की तमुच्याकड े जी िोक आहेत ती प्रमिक्षक्षत नाहीत त्यामळेू 
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त्यांच्या माध्यमातनू जेव्हा एखािा वन्य प्राण्ाी ककंवा साप पकडता तवे्हा त्यांना र्इजा पोहोचत ेत्यामळेू 
आम्हािाच कळवा. त्यांनी एक  नबंर दििा आहे तो आम्ही पजब्िि केिा आहे. 

 प्रभात पाटीि:- 
  आता तो फोन िागत नाही. 
 मा. आयकु्त:- 
  त्या अनिुगंाने मखु्यमतं्री कायााियापयात तक्रारी झाल्या. जे काही सपाममत्र ककंवा अनिुगंीक जीव 

आहेत त्यांनी मनपाच्या फायर डडपामेंटमध्ये जे ररसीव्ह  चे काम करतात त्यांच्यावर आरोप केिे की 
तमु्ही त्यांना र्इजा करता. िसूरा आरोप असा केिा आहे की तमु्ही त्यांन िायमेट टाकून ककंवा र्इतर 
कोणत ेपॉर्इझन टाकून मारण्यासाठी िोकांना सांगत असता. जे मनपा असे कोणतहेी कृत्य करत नाही. 
तसेच त्यांचा अजून एक आरोप होता की तमु्ही वेगवेगळया जातीचे साप एकाच जाळीत ठेवता. 
मनपाचे रेस्क्य ूऑपरेिन आपण व्यवजस्ित करू. आणण सजंय गांधी उियानात ररमसव्ह केिेिे सपा 
सोडतो परंत ू त्याच्यावर त्या ववभागने आणण काही असघंटीत िोकांनी त्याच्यावर ऑब्जके्िन घेतिे 
परंत ूकाही िोकांनी सांगगतिे परस्पर साप आमच्याकड ेद्यायचा कूठल्याही सघंटनेकड ेककंवा कूठल्याही 
एन जी ओ कड ेअसा पकडिेिा कूठिाही जंगिी प्राणी िेण्याची तरतिू नाही. ह्या िोकांनी वेगवेगळया 
माध्यमातनू तक्रारी करून मनपाचे काम कसे चकूीचे आहे हा सांगण्याचा प्रयत्न केिा. ह्यावर 
वनववभागानी सचुना दिल्यावर वनववभागानी त्याचा नबंर कळविा आणण आम्हािा सपा, ववचंू कक्रवा 
दहसं्त्र प्राणी भेटिा ककंवा आढळिा तर आम्हािा कळवा अिा आियाचे आपल्याकड े पत्र आल्यावर 
म्हणजे आपिी र्इच्छा नसतांना हे पत्र काढायिा िागिे पाटीि मॅडम म्हणतात त ेमिाही पटत ेकारण 
त्यांच्याकडचे नबंर उचिणे त्यांनी र्इिे येणे हे ररस्की आहे आणण धवृककिोर साहेबांनी सांगगतिे की 
ह्यावर उपाय म्हणून आपण आपिी कारवाई करावी आणण त्यांच्या ताब्यात द्यावे ह्याच्यापवूीही 
आपण तचे करत होतो परंत ूआपण केिेिी कारवाई वर त्यादठकाणी ऑब्जेक्िन घेण्यात आिे आणण 
चूकीचे आहे असे म्हणण्यात आिे म्हणून त्यांची सचूनेची अमंिबजावणी करून आपण सिर पररपत्रक 
काढून हा नबंर फ्िॅि केिेिा आहे. 

 प्रभात पाटीि:- 
  आता मी काय करू त ेमिा सांगा. 
 धवृककिोर पाटीि:- 
  मा. महापौर मॅडम माझी आपणांस अिी ववनतंी आहे की आपल्या मनपावर िागिेिे आरोप 

चूकीच ेआहेत आपल्या मनपाचे अजग्निमनचे कमाचारी सापािा व्यवजस्ित पकडतात आणण व्यवजस्ित 
ठेवतात आणण सजंय गांधी उियानात सोडतात. त्यामळेू चूकीचे आरोप झािेिे आहेत. त्यामळेू आयकु्त 
साहेब आमची तमु्हािा ववनतंी आहे की तमु्ही त ेपररपत्रक मागे घ्या. आणण असे काय असे असेि तर 
आपिे कमाचारी त्यांना टे्रतनग द्या. 

 मा. आयकु्त:- 
  मा. महापौराच्या परवानगीन आता जी र्इमाजन्सी आिी आहे त्यासाठी फारयरची गाडी पाठविी 

आहे. परंत ूआज महासभा असल्यामळेू आपण बोित आहोत असे िहरात अनेक दठकाणी घेडिेिे आहे 
त्याची जाणीव प्रिासनािा आहे. त्यांनी आपल्यािा िेखी कळविे असल्यामळेू आपल्यावर कायियाच े
बधंन होत ेत्यामळेू नोटीस काढावी िागिी पनू्हा एकिा हा रं्इन्सीडटे घडल्याची अजून एक िोन सिंभा 
िेवनू पनू्हा त्यांच्यािी पत्रव्यव्हार करतो. िहरात अिा अनेक घटना घडत आहेत जवळ खाडी आहे 
त्या बाबी ववचारात घेवनू पनू्हा एकिा पत्रव्यव्हार करतो. टे्रतनगं िेण्याची आवश्यकता असेि तर ती 
कारवाई करण्यात येईि  . 

 प्रिांत िळवी:- 
  मा. महापौर मॅडम अत्यावश्यक बाब म्हणून पाटीि ताई आता आपल्याकड ेगाडी पाठविी आहे. 
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  जुबेर र्इनामिार:- 
  मिा कक्रकेटचा जो ववषय चाि ूहोता त्याच्यावर मिा बोिायचे आहे.हा ववषय सभेमध्ये चचेिा 

आिा गोषवारा आिा प्रिासनाने आपल्यािा दििेिा आहे. मबुई रं्इडडया असोमसएिन मध्ये माझे काही 
ममत्र सिस्य आहेत मी त्यांना हा ववषय ववचारिा आम्ही असे काही केिे तर मुबंई असोमसएिनच े
काय धोरण असेि. त्यांनी आम्हािा सांगगतिे की त ेअिा ब-याच मिुांना बोिवतीि आणण त्यांची 
चाचपणी करतीि त्याच्यातीि २१ मिु त ेमसिेक्ट करतीि. मुबंई कक्रकेट असोमसएिनचे िंबरूि आहे 
२१ मिुांना मसिेक्ट करतीि त्यांना फक्त प्रमिक्षण िेतीि आपण र्इतके तनयोजन करायचे. मबुई 
कक्रकेट असोमसएिनच्या ताब्यात द्यायच ेआणण त ेआपल्या िहरातीि फक्त २१ मिुांना टे्रतनग िेणार 
हे ककतपयात योग्य आहे. त्याची योग्य मादहती घेवनूच करावा. 

 धवृककिोर पाटीि:- 
  मी जुबेर र्इनामिारांच्या मतािी सहमत आहे. आणण आम्ही ह्या ठरावामध्ये ३७ ची कारवाई 

करा. मुबंई कक्रकेट असोमसएिनच्या सिंभाात बोिणी करा, चचाा करा, वाटाघाटी करा आणण ममरा 
भाईिरची जी मिु आहेत त्या मिुांच्या बाबत काय करू िकतात. 

 जुबेर र्इनामिार:- 
  साहेब आपण िहरात गटर बांधतो पनू्हा तचे गटर बांधतो, तचे रस्त े पनू्हा बांधतो त्याच 

जागेमध्ये गटर ककती वेळा येत े काही मादहत नाही. खरी पररजस्िती  एक ससूज्ज स्टेडीयम या 
िहरामध्येतनमााण करा कोणत्याही आरक्षणामध्ये करा तमूच्या कायाकाळामध्ये करा. 

 प्रिांत िळवी:-  
  मा. महापौराच्या परवानगीनेआयकु्त महोिय आपण म्हणािात हे जे आरक्षण आहे त े जर 

त्यांच्याकडून मागवणार असाि तर मग कोणत्या आरक्षणाचे आपण ३७ करायचे. 
मा. आयकु्त:- 

  मा. महापौराच्या परवानगीने बोितो र्इनामिार साहेबांनी एक सचूना सांगगतिी ती अततिय 
मोिाची आहे त्यात तो २१ मिुांना प्रमिक्षण िेणार ककंवा २१ खळेाडूचे प्रमिक्षण सपंल्याच्या 
कािावधीनतंर तचे मिैान र्इतर खेळाडूसाठी उपिब्ध असणार ह्या िोन्ही गोष्टीची खातरजमा करण्यात 
येईि तोपयात असे सबममिन आहे की आपण ह्या तीन्हीच्याबाबत त्यांना परममिन एकच िेणार 
आहोत त्याच्या अटीितीमध्ये कूठिे बसत ेत े बेसीक अभ्यास करण्यासाठी त्यांना आपण सवाानमुत े
ठराव द्यावा. परंत ूआता वेगवेगळया सिस्यांनी ज्या सचुना सांगगतल्या त्या महत्वाच्या आहेत ह्या 
िहरातीि सवा तरूण वगााना ततिे प्रमिक्षणासाठी व खेळण्यासाठी मभुा असेि त्या अटीितीसकट 
असेि तर आपण पढेू जाव ूया. ह्याची खातरजमा प्रिासनाकडून करण्यात येईि. 

 धवृककिोर पाटीि:- 
  मा. आयकु्तांनी बरोबर सांगगतिे तर माझी आयकु्तांना अिी ववनतंी आहे की महापौर मॅडम, 

आयकु्तसाहेब व पिागधका-यांनी एकिा बसा आणण तमु्ही कक्रकेट असोमसएिनवाल्यांना बोिवा आणण 
नेमकी पॉमिसी काय आहे, आणण आपल्या िहरािा त ेकाय बेतनफीट िेणार आहेत त ेपदहिे समजून 
घ्या. आणण मग आपण जर प्रस्ताव आणिा तर बेस्ट रादहि. 

 मा. महापौर:- 
  सिरचा प्रस्ताव प्रिासनाने सवा मादहतीसह सवा पिागधकारी व गटनेत्यासोबत चचाा करून पढूीि 

महासभेत ररतसर आणवा. 
 नगरसगचव:- 
  प्रकरण क्र. ६५, भाईंिर (पूवा) प्रभाग क्र. 11 मधीि रं्इदिरानगर येिीि समाजमंदिराचे व 

व्यायामिाळेचे वाढीव बांधकाम करणेकामाच्या खचाास प्रिासकीय आगिाक मान्यता िेणे. 
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 गणेि भोईर:- 
 भाईंिर (पवुा) प्रभाग क्र.11 मधीि रं्इदिरानगर येिीि समाजमदंिर व व्यायामिाळा आहे. सिर 
समाजमदंिर व व्यायामिाळेची जागा अपरुी पडत असल्याने समाजमदंिर व व्यायामिाळेची वाढीव 
बांधकाम करण्याची मागणी मा. ववरोधी पक्षनेता यांनी केिेिी होती.   

  त्याअनषुगंाने साईटची पाहणी करून रु.36,87,650/- रक्कमचेे अिंाजपत्रक तयार करण्यात 
आिेिे आहे. सिर कामी सन 2021-22 या आगिाक वषाातीि ववरोधी पक्षनेता स्वेच्छा तनधी या 
िेखामिषाा अतंगात रु.50.00 िक्ष तरतिु उपिब्ध आहे. सिर कामास आगिाक व प्रिासकीय मान्यता 
िेण्यात येत आहे. 

 जयतंीिाि पाटीि:- 
  माझे अनमुोिन आहे. 
 मा. महापौर:- 
  ठराव सवाानमुत ेमजंूर करण्यात येत आहे. 
 प्रकरण क्र. 65 :- 
  भाईंिर (पूवा) प्रभाग क्र. 11 मधीि रं्इदिरानगर येिीि समाजमंदिराचे व व्यायामिाळेचे वाढीव 

बांधकाम करणेकामाच्या खचाास प्रिासकीय आगिाक मान्यता िेणे.  
 ठराव क्र. 58 :- 

 भाईंिर (पवुा) प्रभाग क्र.11 मधीि रं्इदिरानगर येिीि समाजमदंिर व व्यायामिाळा आहे. सिर 
समाजमदंिर व व्यायामिाळेची जागा अपरुी पडत असल्याने समाजमदंिर व व्यायामिाळेची वाढीव 
बांधकाम करण्याची मागणी मा. ववरोधी पक्षनेता यांनी केिेिी होती.   

  त्याअनषुगंाने साईटची पाहणी करून रु.36,87,650/- रक्कमचेे अिंाजपत्रक तयार करण्यात 
आिेिे आहे. सिर कामी सन 2021-22 या आगिाक वषाातीि ववरोधी पक्षनेता स्वेच्छा तनधी या 
िेखामिषाा अतंगात रु.50.00 िक्ष तरतिु उपिब्ध आहे. सिर कामास आगिाक व प्रिासकीय मान्यता 
िेण्यात येत आहे. 

 सचुक :- श्री. गणेि भोईर  अनमुोिन :- श्री. जयतंीिाि पाटीि 
ठराव सवाानमुत ेमजंूर ú 

 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 नगरसगचव:- 
  प्रकरण क्र. ६६, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि मुख्य रस्त्यावंर पीपीपी (Public Private 

Partnership) तत्वावर दििाििाक फिक उभारणे कामाबाबत. 
 प्रिांत िळवी:- 
  ममरा भाईंिर महापामिका क्षेत्रात मखु्य रस्त्यांवर PPP तत्वावर दििाििाक फिक उभारणेबाबत 

महापामिकेच्या दहताच्या दृष्टीकोनातनू सववस्तर चचाा ववनीमय करुन तनणाय घेणेकरीता मा. महापौर 
यांच्या अध्यक्षतखेािी सवा पक्षीय गटनेत्यांची बठैक आयोजजत करुन तनणाय घेणेस ही मा. महासभा 
मान्यता िेत आहे. 

 अतनि ववराणी :- 
  माझे अनमुोिन आहे. 
 मा. महापौर:- 
  ठराव मजंूर. 
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 प्रकरण क्र. 66 :- 
  ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि मुख्य रस्त्यावंर पीपीपी (Public Private Partnership) 

तत्वावर दििाििाक फिक उभारणे कामाबाबत. 
 ठराव क्र. 59 :- 
  ममरा भाईंिर महापामिका क्षेत्रात मखु्य रस्त्यांवर PPP तत्वावर दििाििाक फिक उभारणेबाबत 

महापामिकेच्या दहताच्या दृष्टीकोनातनू सववस्तर चचाा ववनीमय करुन तनणाय घेणेकरीता मा. महापौर 
यांच्या अध्यक्षतखेािी सवा पक्षीय गटनेत्यांची बठैक आयोजजत करुन तनणाय घेणेस ही मा. महासभा 
मान्यता िेत आहे. 

 सचुक :- श्री. प्रिांत िळवी  अनमुोिन :- श्री. अतनि ववराणी 
ठराव सवाानमुत ेमजंूर ú 

 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 नगरसगचव:- 

प्रकरण क्र. ६७, रस्ते, चौक, वास्तु यांना नावे िेणेबाबत.  
 प्रिांत िळवी:- 
  मा. महापौर मॅडम रस्त ेचौकचा जो ववषय आपल्याकड ेआिा होता. मध्यतंरी जो ठराव होता 

त्याच्यामध्ये ज्या अटीिती होत्या की कोणाचे नाव चौकािा ककंवा त्या रस्त्यािा असावे त्यामध्ये खूप 
िजूाभाव झािेिा आहे. ब-याच जणांनी काही नातवेाईकाची नावे दििेिी आहेत. म्हणून माझी ववनतंी 
राहीि हा ठराव प्रिासनाने पनुश्च सािर करावा जेणेकरून त्या ठरावामध्ये ज्या त्रटूी आहेत त्यात 
सधुारणा करता येतीि. 

 तनिम ढवण:- 
  त्रटूी म्हणजे काश्  त्रटूी आहेत. 
 प्रिांत िळवी:- 

 महासभेनी जो ठराव केिा होता खांत्रबत साहेब डडपंि मेहतानी दि. २३.६.२१ रोजी  जो ठराव 
केिा होता. ममरा भाईंिर िहरातीि ववववध रस्त,े चौक, सावाजतनक जागा, महापामिकेच्या र्इमारती, 
पामिकेने ववकसीत केिेिी आरक्षणे यांच ेनामकरण करणेकरीता खािीिप्रमाणे धोरण तनजश्चत करणेस 
ही मा. महासभा मजंुरी िेत आहे. 

1) महापामिकेच्या नामकरणाबाबत पवूी घेतिेल्या तनणायात पनू:श्च बिि करण्यात येव ूनये. 
2) ज्या िोर व्यक्ती, महापरुुष व िहरातीि समाजसेवक यांचे नाव द्यावयाचे आहे त्या 

व्यक्तींबाबतची सववस्तर मादहती प्रस्ताव िेणाऱयांनी प्रस्तावात नमिु करणे आवश्यक आहे. 
तसेच नाव द्यावयाच्या व्यक्तींनी राज्य पातळीवर सामाजजक काम केिेिे असावे. 

3) नाम फिकातीि मजकूर मराठी व दहिंी भाषते असणे आवश्यक राहीि. 
4) नामफिकाचा आकार वास्तचु्या आकारावर अविबंनू राहीि. 
5) जजवतं व्यक्तींचे नाव िेण्यात येव ूनये. 
6) महापामिकेच े दिवगंत पिागधकारी उिा. महापौर, उपमहापौर व तीन वेळा तनवडून आिेिे 

सन्मा. सिस्य यांची नावे िेणेस हरकत नसावी. 
 सिरचे धोरण हे नववन नामकरण व नववन िावण्यात येणाऱया नामफिकाबाबत असेि.प्रिासनानी जी 

यािी दििेिी आहे. त्याच्यामध्ये खूप तफावत आहे. आणण म्हणून हा प्रस्ताव पनू्हा एकिा फेरसािर 
करावा अिी आपणांस ववनतंी आहे. 
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 तनिम ढवण:- 
  मा. महापौर मॅडम आतापयात दििेल्या नावामध्ये काय फेरबिि करणार आहात का ? 
 मा. महापौर:- 
  काही नगरसेवकांनी माझ्याकड ेपत्रव्यव्हार केिेिा आहे त्यांची नाव हयाच्यामध्ये सगूचत झािी 

नाहीत. 
 तनिम ढवण:- 
  आमच्याकड ेपण तिी आहेत. 
 मा.महापौर:- 
  ती आपण एकत्रत्रत करून हा प्रस्ताव पढूच्या महासभेमध्ये आणावा. कारण ती नाव राहून 

जातीि. 
 तनिम ढवण:- 
  मा. महापौर मॅडम मी एक सचुना करत,े ती  नाव आता जादहर करून घेतिात आणण ज्यांनी 

िेटर दििी आहेत. 
 दिपक खांत्रबत:- 
  मा. महापौराच्या परवानगीने सवा सिस्यांना आपल्याकडून प्रस्ताव येताना महासभेनी जे धोरण 

तनजश्चत केिे आहे त्याप्रमाणे द्यावे. आपण काय करतो रस्त्यािा हे नाव द्यावे असे िेतो. ज्यांचे नाव 
िेण्याची तमु्ही मिफारस करता त्याने काय काया केिे आहे त ेनमिु करत नाही त ेनमिू करून तो 
फेरप्रस्ताव प्रिासनापढेू सािर करा. 

 मा. महापौर:- 
  म्हणजे त ेनाव रद्द केिे जाणार नाही.प्रिासनानी जो ठराव झािा आहे तो ग्रपूवर टाका म्हणज े

सवा नगरसेवकांना मादहती पडिे की काय ठराव आहे. त्या पध्ितीने त ेनाव सचुवतीि म्हणजे ती नाव 
आपल्यािा रद्द करायिा िागणार नाहीत. सवाानमुत ेतो ठराव मजंूर होव ूिकतो. 

 तनिम ढवण:- 
  एक सचुना आहे आता जी नाव दििेिी आहेत ती आिेिी आहेत परंत ूहयाच्यात िेटर िेवनूही 

जी नाव त्याच्यात आिेिी नाहीत ती आता पण तमु्ही घेव ूिकता. 
 मा. महापौर:- 
  आपिा जो मागे ठराव झािेिा आहे त्यािा अधीन राहून ती नाव द्यावी म्हणज ेआपल्यािा ती 

मजंूर करता येतीि. आणण नगरसेवकांनी जी नाव दििी आहेत त्यामध्ये काय त्रटूी असतीि त्या 
सबंधात खातं्रबतसाहेबांिी चचाा करा की हे ठरावमध्ये बसत ेकी नाही बसत.े 

 तनिम ढवण:- 
   २-३ नाव जी आिी नाहीत आणण त ेस्वाततं्र सतैनकांची असतीि अिा पध्ितीची नाव पणूा अडॅ 

करून त्याच्याबद्दि पणूा मादहती मागवावी असे माझे म्हणणे आहे. 
 मा. महापौर:- 
  मॅडम आपण ररतसर आणिे तर मान्य करायिा बरे पडिे पनू्हा त्याच्यात चेंज येईि त ेनको 

त्यामळेू ररतसर येव ूिे तमू्ही व्यवजस्ित मांडून घ्या आणण पढूच्या सभेिा हा ववषय आणा. 
 जुबेन र्इनामिार:- 
  खांत्रबतसाहेब नामकरणाचाजो गोषवारा तमु्ही दििेिा आहे त्यामधू्ये अ.क्र.९ त्यािा जूने नाव 

आधीच पडिेिे आहे. जनू्या यािीमध्ये चाचपणी करा. महापौर मॅडम गोषवा-यामध्ये हे आिे मन 
िखूायचा ववषाय आहे ना. ज्याने नववन नाव दिि त्याच मन िखूायचा जूने नाव आहे त्यािा कमी 
करायचा ववषय आिा. हे नाव कमी होत ेका ह्यावर बारकाईने िक्ष द्यावे. 
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 मा. महापौर:-  
  हा पणूा ववषय प्रिासनाने तपासनू गोषवारा द्यावा असे आपण म्हटिे आहे. 
 जुबेर र्इनामिार:- 
  माझी सचुना महासभेसमोर मांडिी आहे. ती आपण गहृीत धरावी. 
 (सिरचा ववषय पढुीि सभेत घेण्याचे ठरिे.) 
 नगरसगचव:- 
  प्रकरण क्र. ६८, ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि मौजे उत्तन येिीि घनकचरा प्रकक्रया 

प्रकल्प दठकाणी पोकिन, चेन डोझर, मजूर पुरवठा करणे कामासाठी खचाास आगिाक व प्रिासकीय मान्यता 
िेणेबाबत. 

 दिनेि जैन:- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रात मौजे उत्तन येिीि घनकचरा प्रकल्प दठकाणी िहरातीि 

िररोज 520 त े550 मेट्रीक टन कचरा जमा होत असतो. त्यापकैी िररोज 350 मेट्रीक टन कचऱयावर 
नववन प्रकल्पा दठकाणी प्रक्रीया होत.े तसेच उवारीत ममक्स कचरा हा टाकून सपाटीकरण करण्यात येत.े 
सिर कचरा टप्याटप्याने कमी होणार आहे. सिर सवा कायावाही करीता पोकिन, चेन डोझर, मजूर र्इ. 
परुवठा करून घ्यावा िागतो. सिर कामे ही कंत्राटिारामाफा त ममिनरी परूवठा करून घेऊन करावी 
िागतात. सिर कामासाठी रु.1,62,06,930/- वावषाक एवढा खचा येईि.  

     सिर खचाास प्रिासकीय व आगिाक मान्यता िेण्यात येत आहे. 
 डडमं्पि मेहता :- 
  माझे अनमुोिन आहे. 
 जुबेर र्इनामिार:- 
  प्रिासनाने ह्याचे उत्तर द्यावे ततिे पनू्हा कच-याचे दढग िागिे आहेत. प्रिासनाने आजपयात 

आरोग्याच्या कूठल्याही कामािा आडकाठी घातिेिी नाही. कधी तनधी कमी पडू दििेिी नाही. तरी 
कच-याचा ववल्हेवाट का िाबंिा फक्त ढावगीपयात िांबत नाही. पणूा िहरािा त्रास होत आहे. 

 दिपक खांत्रबत:- 
  घनकचरा प्रकल्पाच्या दठकाणी मिचड प्रकक्रया कें द्र सरूू आहे. बायोमॅतनगचे कामही सरूू आहे 

आणण घनकचरा प्रकल्पिेखीि सरूू आहे. फक्त   आपिा कचरा आणण आपिे सवा सॅतनटरी र्इन्सपेक्टर 
वविगीकरणात जे ओिा कचरा आणण सकूा कचरा तो प्रोपरिी होत नाही कधी मिीनमध्ये वगैरेे 
अडकतात त्यासाठी त्या गाडया िांबवनू चेक करून घेतो. अजून मायक्रो सॅग्रीगेिन करायची 
आवश्यकता आहे. त्यासाठी आम्ही एक मोहीम घेतिी होती आयकु्त साहेबांनी जव्हजीट केिेिी त्या 
अनिुगंाने त ेमायक्रो सॅग्रीगेिन करण्यासाठी सवा गाडया िांबवल्या होत्या. 
बगाजी िममािा :- 
  महापौर मॅडम आपण हा प्रस्ताव सािर केिेिा आहे त्याच्यामध्ये आपण सांगत आहेत की 
मेट्रीक टन वर आपण प्रकक्रया करतो बऱया पकैी आता आपण मागगि िकु्रवारी आयकु्त साहेब आणण 
आमची कंबाईन जव्हजीट झािी त्यावेळेिा आपण ममक्स कचरा टाकणे पणुा पणे आपण बिं केिे. 
सपाटीकरणाचा हा ठराव करणे हा चुकीचा आहे. आणण त्याच्याही पढेु जावनू जेव्हा आपण ममक्स 
कचऱयासाठी वषाानवुषा एका कंत्राटिारािा आपण पोसत आहोत कारण र्इिे िर वेळेिा म्हणजे िर 
दिविी 250 त े300 मेट्रीक टन आपण कचरा टाकत आहोत त्याचे दढगारेचेढीगारे आपल्या डमं्पींगवर 
तयार झािेिे आहेत. तर त्या सपाटीकरणासाठी िर वषाािा आपल्यािा जवळ जवळ 150 कोटी एवढा 
आपण खचा त्या सपाटीकरणासाठी आपण करत आहोत परंत ु तो जो कचरा सपाटीकरणासाठी जो 
आपण खचा करत आहोत आणण ततिे केिेिे काम याच्यात कोणतीही त्यात कुठे मॅच होत नाही की 
आपण जो ठेकेिारािा पसैा िेत आहोत आणण ततिे होणारे काम याच्यात कोणतीही ताळमेि नाही. तर 
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हे पण मिा तमुच्या तनििानास आणु र्इच्छीत ेआणण आता हे खर म्हणजे त्यांना अिीच आपण 
मान्यता िेणे अयोग्य आहे कारण आता आम्ही ममक्स कचरा नाही घ्यायच ेठरवविेिे आहे मग आता 
हृयािा आगिाक्  मान्यता िेवनू अजुन परत आपण तति ेममक्स कचरा टाकायचा………………….. 
मा. महापौर :- 
 ताई मी काय बोित ेहा ववषय आपण किासाठी घेतिेिा आहे की पोकिन, अवजार, मजुर 
परुवठा यासाठी आपण प्रिासकीय मजंुरी घेतोय.  
बगाजी िममािा :- 

  मॅडम तमु्ही ज े सांगतात त े बरोबर आहे पण प्रिासककय मान्यता किासाठी सपाटीकरण 
किासाठी जेव्हा ममक्स कचरा साचिा जाईि तवे्हा आपल्यािा सपाटीकरणाची गरज आहे. आता 
आपण ममक्स कचरा घेणारच नाही किािा आपण यांना आगिाक आणण प्रिासककय मजंुरी िेवनू आपण 
आपिेच नकुसान करुन घ्यायचे. आणण वषाानवुषा मॅडम तमु्ही बतघतिे असेि की र्इिे 15 वषाा पासनु 
एकच ठेकेिार आहे त्या एकाच ठेकेिारािा सपाटीकरणासाठी आपण हा ठेका दििेिा आहे. कोणतीही 
मिुतवाढ निेता त्यािा नवा ठेकेिार नाही, नववन तनवविा नाही तचे काम त्याच ठेकेिारािा िेवनू 
आपण त्यािा त्याच ेपोट भरण्याचे काम करत आहोत. आणण आता जर ममक्स कचरा येणारच नाही 
तर किासाठी सपाटीकरणासाठी आपण हे करत आहोत ? कममश्नर साहेबांनी आम्हािा ज ेआश्वासन 
दििेिे आहे त्याच्या बिि िोडस आम्हािा सांगाव की आगिाक मजंुरी िेणार आहोत त े किासाठी 
घेणार आहोत.  

   प्रिांत िळवी:- 
  महापौर मॅडम माझी ववनतंी राहीि प्रिासनाने दििेल्या गोषवा-या मधीि प्र.क्र. ६९ आणण ७० हे 

िोन गोषवारे प्रिासनाने दििेिे आहेत त्यानतंर ७३ क्र ७९ आहेत त्याचा प्रिासनाने गोषवारा दििेिा 
नाही. तर माझी एक ववनतंी राहीि हया प्रकरणाचे गोषवारे पढूीि सभेत िेणार असेि तर हे िोन 
ववषय घेवनू ही बठैक सपंवावी अिी मी ववनतंी करतो. 

 मा. आयकु्त:- 
  मा. महापौराच्या परवानगीने बोितो ममरा भाईिर महानगरपामिका क्षेत्राातीि मौजे उत्तन येिीि 

प्रकक्रया प्रकल्प पोकिनच ेबोझर आणण मजूर या सौराष्ट्राचा जो प्रकल्प आहे त्यादठकाणी जी ममिन 
िागत ेत्यादठकाणी कचरा िेवि करणे. खािी गेिेल्या कच”याचे वगीकरण करणे त्यादठकाणी िागणा-
या ममिनच्या अनिुगंाने ६८ नबंरचा मदु्दा आहे सन्मा. नगरसेवकांनी जे मदु्दे मांडिे त ेममक्स होतात 
त्यादठकाणी स्पेमसकफक ६८ पॉईन्ट जो आहे त्यादठकाणी िागणारा उत्तन येिे िागणारा पोकिन,चेना 
आणण डोझर आणण त्यािा िागणारे अनिुगंीक मजूर एवढया कारणासाठी तो ववषय आहे ह्याची  नोंि 
घ्यावी. जुबेर साहेबांनी एक मदु्दा मांडिा की आम्ही बजेट घेव ू र्इतर सवा पक्षीय िोक स्वच्छतचे्या 
बाबत िक्ष असतो मी जबाबिारीने सांगतो ह्या िहरात स्वच्छतसेाठी िहरातल्या कानाकोप-यात कफरत 
असतो. मागीि आठवडयात सॅग्रीगेिनच्या अनिुगंाने गाडया िांबवनूक्रॉस चके करत होतो असा 
उल्िेख कायाकारी अमभयतंा खांत्रबतसाहेबांनी केिा आहे. आणण िहरात ज्या ज्या दठकाणी कचरा पडतो 
ततिे वगीकरण होत असत े त्यामळेू कचरा पडतो असे वाटत े िहरातल्या वेगवेगळया रस्त्यावर मी 
स्वत: जातीने कफरत असतो. आमचे अततररक्त आयकु्त सहा. आयकुत, एस.आयना िक्षता घ्यायच्या 
सचुना असतात. वेळोवेळी जजिे कचरा साचतो तो कचरा साचू  नये म्हणून आपण उपाययोजना करत 
असतो. आणण पढेूही करणार आहोत. ह्या अनिुगंाने सपंणूा तनघणारे टेंडर ह्याची कारवाई अतंतम 
टप्प्यात आहे आणण पढूच्या आठवडयापयात नववन तनवविा प्रकक्रया होणार आहे. तोपयात सधु्िा तनवविा 
प्रकक्रया होईि तवे्हा होईि पण कच-याच्या बाबत मी स्व्त: िक्ष आहे. आणण सोबत कमाचा-यांना िक्ष 
राहण्याच्या सचुना दििेल्या आहेत. महापौराच्या माध्यमातनू सवा सिस्यांना ववनतंी करतो की आपिे 
जे जे वॉडा आहे त्यामध्ये ज्या सोसायटी ककंवा बठैी घर आहेत त्यांना सॅग्रीगेिन करण्यासासबंधी 
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आपल्या फेसबकू ,व्हॉटसअप माध्यामातनू सचुना द्याव्या कारण वेळोवेळी सॅग्रीगेिनची ममिन बिं 
पडत ेआणण सवाच प्रकल्प बिं पडल्यावर कचरा साचतो. त्यामळेू िहरातिा कचरा उचिण्यासाठी वेळ 
िागतो त्यामळेू िहराति गचत्र कचरामय होत ेत्यामळेू पनू्हा एकिा ववनतंी करतो आणण आपणही पढेू 
सांगावे की प्रत्येक सोसायटीने कचरा सॅग्रीगेट करावा. ह्यासाठी सवा सिस्यांना ववनतंी आहे की 
आपल्या प्रभागातीि िोकानंा कच-याची वगीकरण कटाक्षाने करायिा सांगा ह्याचे पािन करण्यासाठी 
त्यांना ववनतंी करा. 

 गगता जैन:- 
  उत्तनचा ववषय आल्यावर आपल्यािा बोिायचेच असत े आपण जेव्हा िौ-यािा गेिो तवे्हा 

कममिनर साहेब आपण पण होत ेततििी पररजस्िती जरी िोडीिी बेटर असेि तरी एवढी वषा ज्यांना 
कॉनट्रयाक्ट दििे आहे त्यादठकाणी कामच चाि ूझािे नाही असे ककती दठकाण आहेत तर माझी अिी 
ववनतंी राहणार की अिा कॉट्रयाक्टरिा सगळयात पदहिे ब्िॅकमिस्ट करा. एपढया वषाात जेवढे 
िेविींग व्हायिा पादहजे तमु्हीच सांगगतिे ४०%त े ५०% आय आय टीचा ररपोटा होता आम्ही कट 
करून त्रबि दििी त्रबि कट करून द्यायिा नाही पादहजे अजून घ्या पण आमच ेिहर स्वच्छ आणण 
सूिंर करा. आणण उत्तनमध्ये जे ितेीचे नकुसान होत ेत्याच्यावर िवकरात िवकर तमुच्याकडून काय 
प्रकक्रया होत असेि ती राबवा. तसेच ज्या नववन टाक्या पादहजे त ेमाझ्या तनधीमधून िवकरात िवकर 
करावी अिी ही ितेक-यांना िसूरी नकूसान भरपाई होत नाही पण समोरून त्यांना नकूसान का करावे 
त्याची ितेी वाचवायिा पादहजे ती प्रकक्रया करा. माझी मागणी आहे की आपण एकाच कॉनट्रयाक्टरिा 
तो काम करो ककंवा न करो त्याचे त्रबि तनघत जातात त ेप्रकरण बिं होणार आणण जे जे मिुत सपंिे 
आहेत आपिे टेंडर आहे त्याचे िवकरात िवकर टेंडर काढा जणेेकरून कॉम्पीटेिनमध्ये एखािा चांगिा 
कॉनट्रयाक्टर भेटेि कारण आजममतीपयात ततिे जे काम झािे आहे त ेत्रबिकूि सॅटीसफॅक्टरी नाही. मी 
स्वत: जावनू बघीतिे म्हणनू मी आपल्याि वारंवार सांगत.े बायोमॅनीगची साईटच चाि ूझािेिी नाही. 
जेव्हा वका  ऑडारमध्ये त्याची काय समयमयाािा आहे त े पणूा बघनू आपणत्यािा ब्िॅकमिस्ट करत 
नाही. हे एवढे पे्रम कॉनट्रयाक्टरवर का असावे त ेमिा कळत नाही. साहेब त्यांना ब्िॅकमिस्ट करून 
चांगिी कंपनी आणा आपल्याकड ेबरेच प्रपोजि आहेत. जोपयात नववन कंपनीिा चान्स िेणार नाही 
तोपयात कसे मादहत पडणार की त े कस े काम करतात. त्यांना चान्स द्या. माझी सचुना आहे 
त्याच्यावर नक्कीच अमंि कराि अिी माझी आिा आहे. 

 मा. आयकु्त:- 
  मा. महापौराच्या परवानगीने मॅडम आपल्या सोबत गेल्या आठवडयात िौरा केिा त्यावेळी सेम 

सचुना दििेल्या होत्या हया सचुनावर प्रिासन काम करत आहे त्याप्रमाणे कारवाई सरूू झािेिी आहे. 
त्याचप्रमाणे बायोमॅतनगच ेकाम आहे त्यािा गती मध्ये काम करायिा सांगगतिे आहे. तनवविा प्रकक्रया 
अतंतम टप्प्यात आहे. आपण केिेल्या सचूनावर अमंिबजावणी सरूू आहे. 
मा. महापौर मॅडम :- 
 दठक आहे पढुचा ववषय घ्या.  

 प्रकरण क्र. 68 :- 
  ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि मौजे उत्तन येिीि घनकचरा प्रकक्रया प्रकल्प दठकाणी 

पोकिन, चेन डोझर, मजूर पुरवठा करणे कामासाठी खचाास आगिाक व प्रिासकीय मान्यता िेणेबाबत. 
 ठराव क्र. 60 :- 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रात मौजे उत्तन येिीि घनकचरा प्रकल्प दठकाणी िहरातीि 
िररोज 520 त े550 मेट्रीक टन कचरा जमा होत असतो. त्यापकैी िररोज 350 मेट्रीक टन कचऱयावर 
नववन प्रकल्पा दठकाणी प्रक्रीया होत.े तसेच उवारीत ममक्स कचरा हा टाकून सपाटीकरण करण्यात येत.े 
सिर कचरा टप्याटप्याने कमी होणार आहे. सिर सवा कायावाही करीता पोकिन, चेन डोझर, मजूर र्इ. 
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परुवठा करून घ्यावा िागतो. सिर कामे ही कंत्राटिारामाफा त ममिनरी परूवठा करून घेऊन करावी 
िागतात. सिर कामासाठी रु.1,62,06,930/- वावषाक एवढा खचा येईि.  
    सिर खचाास प्रिासकीय व आगिाक मान्यता िेण्यात येत आहे. 

सचुक :- श्री. दिनेि जैन  अनमुोिन :- श्रीम. डडमं्पि मेहता 
ठराव सवाानमुत ेमजंूर ú 

 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगर सगचव :- 
 प्रकरण क्र. 69, आगिाक व प्रिासकीय मंजूरी ममळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
प्रिांत िळवी :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि भाईंिर (पवुा) जेसि पाका  येिीि मितन:स्सारण कें द्र 
जवळपास 30 त े35 वष ेजुने असल्याने अत्यतं जजार अवस्िेत आहे. त्याकरीता सिर मितन:सारण 
कें द्राची िरुुस्ती व र्इतर अनषुगंगक कामे करणे आवश्यक आहे.  

ममरारोड (पवुा) कामिगांव येिीि क्िामसक कंम्पाऊंड त ेआचा पजुा पाका  पयतंच्या पररसरातीि 
र्इमारतींना कमी िाबाने व कमी प्रमाणात पाणी परुवठा होत असल्याने सिर दठकाणी पाणी परुवठयात 
सधुारणा होणेकरीता नववन वाढीव व्यासाची जिवादहनी अिंरणे आवश्यक आहे.  

तसेच ममरा-भाईंिर िहरास पाणी परुवठा करणारी साकेत त ेपातिीपाडा पयतंची 1590 मम.मी. 
व्यासाची व पातिीपाडा त ेहाटकेि पयतंची 1350 मम.मी. व्यासाची जिवादहनीची वावषाक िेखभाि, 
िरुुस्ती व पररचिन काम करणे आवश्यक आहे.  

उपरोक्त कामांची खािीिप्रमाणे अिंाजपत्रके तयार करण्यात आिेिी आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र कामाचे नाव अिंाजजत खचा (रु.) 
1. मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका क्षते्रातीि भाईंिर (पवुा) येिीि जेसि पाका  

मितन:स्सारण कें द्राच्या िरुुस्ती व र्इतर अनषुगंगक कामे करणे.  
रु. 1,97,65,000/- 

2. ममरारोड (पवुा), कामिगांव येिीि क्िामसक कंम्पाऊंड त ेआचा पजुा पाका  
पयतं डी.आय. जिवादहनी परुववणे व अिंरणे. 

रु. 46,76,200/- 

3. साकेत त े हटकेि पयतंची कफडरमेन जिवादहनीची वावषाक िेखभाि व 
िरुुस्ती करणे. 

रु. 1,24,45,000/- 

वरीि कामे अत्यावश्यक असल्याने सिर कामांना दह सभा आगिाक व प्रशासककय िान्यता िेत 
आहे.  
दिनेि जैन :- 
 माझे अनमुोिन आहे. 
मा. महापौर :- 
 ठराव सवाानमुत ेमजंुर  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम सधुारीत हा िब्ि ठरावात वापरिा गेिा आहे. ठरावामध्ये ववषय मांडताना 
सधुारीत तमु्ही खचा दििेिा आहे त्याच्यामध्ये परत काही बिि झािेिा आहे का ?  
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मा. उपमहापौर :- 
 बिि नही हूवा है जुबेर भाई उसके अिंर जो जुना उन्होने दिया िा वही ॲस र्इट र्इस िोडासा 
चेंजेस कर के उन्होने पेस ककया िा र्इसी मिये उन्होने सधुारीत बोिा है I  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महासभा मे पढके सनुावो ककतना सधुारीत है I सधुारीत फक्त वाचिा गेिा आहे आणण ठराव 
सपंविा आहे.  
मा. महापौर :- 
 ठराव वाचा. 
प्रिांत िळवी :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि भाईंिर (पवुा) जेसि पाका  येिीि मितन:स्सारण कें द्र 
जवळपास 30 त े35 वष ेजुने असल्याने अत्यतं जजार अवस्िेत आहे. त्याकरीता सिर मितन:सारण 
कें द्राची िरुुस्ती व र्इतर अनषुगंगक काम ेकरणे आवश्यक आहे.  

ममरारोड (पवुा) कामिगांव येिीि क्िामसक कंम्पाऊंड त ेआचा पजुा पाका  पयतंच्या पररसरातीि 
र्इमारतींना कमी िाबाने व कमी प्रमाणात पाणी परुवठा होत असल्याने सिर दठकाणी पाणी परुवठयात 
सधुारणा होणेकरीता नववन वाढीव व्यासाची जिवादहनी अिंरणे आवश्यक आहे.  

तसेच ममरा-भाईंिर िहरास पाणी परुवठा करणारी साकेत त ेपातिीपाडा पयतंची 1590 मम.मी. 
व्यासाची व पातिीपाडा त ेहाटकेि पयतंची 1350 मम.मी. व्यासाची जिवादहनीची वावषाक िेखभाि, 
िरुुस्ती व पररचिन काम करणे आवश्यक आहे.  

उपरोक्त कामांची खािीिप्रमाणे अिंाजपत्रके तयार करण्यात आिेिी आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र कामाचे नाव अिंाजजत खचा (रु.) 
1. मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका क्षते्रातीि भाईंिर (पवुा) येिीि जेसि पाका  

मितन:स्सारण कें द्राच्या िरुुस्ती व र्इतर अनषुगंगक कामे करणे.  
रु. 1,97,65,000/- 

2. ममरारोड (पवुा), कामिगांव येिीि क्िामसक कंम्पाऊंड त ेआचा पजुा पाका  
पयतं डी.आय. जिवादहनी परुववणे व अिंरणे. 

रु. 46,76,200/- 

3. साकेत त े हटकेि पयतंची कफडरमेन जिवादहनीची वावषाक िेखभाि व 
िरुुस्ती करणे. 

रु. 1,24,45,000/- 

वरीि कामे अत्यावश्यक असल्याने सिर कामांना दह सभा आगिाक व प्रशासककय िान्यता िेत 
आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्त महोिय गोषवाऱयामध्ये फक्त 3 आहेत. 
तनिम ढवण :- 
 गोषवाऱयात 3 आहेत ततनच आहेत का मग. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 3 ववषय आहेत 3.75 कोटी रुपयाचा खचा अपेक्षक्षत होता तमुचा गोषवारा तमुच्या स्वाक्षरीचा 
आहे. आम्ही किािा मान्यता द्यायची त ेआम्हािा सागंा.  
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम गोषवाऱयामध्ये ततनच आहेत किािा द्यायची परममिन ?  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्त महोिय गोषवारा तमुचा आहे तमुचे फक्त 3 ववषय आहेत आम्ही 3 ववषयािा मजंुरी 
िेव ू याच्या पमिकड े अकोिाचा जो िासन तनणाय आहे तो तमु्हािा िागचु आहे साहेब. तमु्ही 
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गोषवाऱयामध्ये 3 ववषय िेता 3.75 कोटीचा खचा तमु्ही महासभे समोर गोषवाऱयामध्ये तमुची स्वाक्षरी 
असताना अिा प्रकारे केिेिा ठराव कसा मजंुर होणार ? 
सरेुि वाकोड े:- 
 मा. महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोितो आता ह्यामध्ये आपण जे काम सचुवविेिे होत ेत्या 
कामासाठी प्रिासककय मजंुरी घेत आहोत.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 तमुचे एकायचचे नाही तमुची काम असणार तमु्ही गोषवाऱयामध्ये नमिु का केिे नाही ?  
तनिम ढवण :- 
 उवाररत असतीि त ेपढुच्या महासभेत घ्या.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्त महोिय ह्या चोऱयामाऱया आहेत याच्या पमिकड ेकाही नाही.  
प्रिांत िळवी :- 
 जरा वाकोड ेसाहेबांचे ऐकून तर घेवयूा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 3 ववषय पमिकड ेएकही ववषय घेणार नाही.  
मा. महापौर :- 
 सन्मा. सभागहृनेत ेिळवी साहेब आपण जो ठराव केिेिा आहे त्यामध्ये सधुारीत िब्िामळेु 
त्या ववषयािा मांन्यता आपल्या सवाानमुत ेनसेि होत तर आपल्यािा पढुच्या महासभेत सगळे ववषय 
आपण घेतोच आहोत. 
प्रिांत िळवी :- 
 महापौर मॅडम वाकोड ेसाहेब एक्सप्िेन करत आहेत आपण त्यांचे ऐकून घेव.ू  
मा. महापौर :- 
 प्रिासनाने गोषवारा दििा होता त्या गोषवाऱयामध्ये नमिु करुन यायिा पादहजे होत े असे 
त्यांचे म्हणणे आहे प्रिासनाने गोषवाऱयामध्ये का दििे नाही त ेआपण बोिा.  
सरेुि वाकोड े:- 
 हे जे खािचे ज ेसधुारीत मान्यता म्हणतात याच्यामध्ये ऑिरेडी महासभेने मान्यता दििेिी 
आहे त्यापेक्षा काय होतो काही दठकाणी 10 िाख, 15 िाख असा खचा वाटत आहे. तर तवेढीच आपण 
मान्यता मागत असतो ऑिरेडी यािा महासभेची मान्यता असत.े  
जुबेर र्इनामिार :- 
 तमुच्या गोषवाऱयामध्ये सधुारीत हा िब्िच नव्हता. वाकोड ेसाहेब मिा ऑडडटरने उत्तर द्यावे 
ह्या ववषयाचे.  
सरेुि वाकोड े:- 
 कुठिीही आपण आगिाक प्रिासककय मजंुरी घेतल्या नतंर जर त्या खचाामध्ये िोडी वाढ होत 
असेि तर त्याची महासभेची मान्यता घेतो तो प्रकार आहे बाकी िसुरे काही नाही.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 मग तमु्ही गोषवाऱयामध्ये तसे द्याना गोषवारा तमु्ही का दििा नाही तमु्ही सगळ्यांची 
फसवणुक करत आहेत आयकु्तांची करत आहेत आमची करत आहेत.  
तनिम ढवण :- 
 बरोबर आहे नाही तर पढुच्या महासभेत घ्या.  
मा. महापौर :- 
 दठक आहे.  
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सरेुि वाकोड े:- 
 यामध्ये  14 चा फकर आहे मॅडम महासभेने मजंुरी दििेिी आहे. आता िांतन ुपम्पींग स्टेिन 
तमुचा सषृ्टी आणण याच्यामध्ये जो आहे 92.50 चा ऑिरेडी महासभेने मजंुरी दििेिी आहे तो खचा 
109 झािा म्हणजे 16 िाख वाढिेिा आहे.  
मा. महापौर :- 
 16 िाख वाढिा आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 वाढिाना तमु्ही घेतिा का िेखा पररक्षकाकडून तमु्ही त्याचा अहवाि घेतिा पादहजे. तमुचा 
वाढीव जो खचा आहे त्याचा गोषवाऱयामध्ये आम्हािा उल्िेख पादहजे.  
मा. आयकु्त :- 
 महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोितो या अगोिरच्या महासभेत ऑिरेडी यािा मान्यता आहे. 
ज्यादठकाणी कॉस्ट व्हेरीयेिन होत े ककंवा ककंचीत कामात वाढ झािी तर 10-15 िाख रुपयाचा 
कामाचा एकुन तनवविा जी काढिेिी आहे त्यापेक्षा फरक पडतो. तर सिर बाब मा. महासभेच्या समोर 
आिी पादहजे आणण त्यांना अवगत असिी पादहजे म्हणून हा ठराव आणिेिा आहे. त्यात ममरा भाईंिर 
महापामिका क्षते्रातीि डोंगरी पािी िाईट हाऊस चवळी कािी, जनता ह्या दठकाणच्या पम्पींगचा 
पदहिा खचा होता तो 86.74 िक्ष होता तो आता 1.16 Cr झािेिा आहे म्हणज े26 िाखने हा डडफं्रट 
आहे 26.26 चा तर पवुी 86 िाखाच्या दठकाणी 1 कोटी 13 िाख रुपये यादठकाणी िागणार आहेत. 
पण सिर बाब ही मा. महासभेच्या समोर आणिी पादहजे म्हणून आणिेिा आहे. हे एकिम काय 
नववन आणिेिे नाही. िसुरं आहे साकेत त ेहटकेस पयतंची कफडरमन जि वादहनीची वावषाक िेखभाि 
व िरुुस्ती त्यादठकाणचा पवुीचा खचा होता 1 कोटी 12 िाख रुपये तो आता सधुारीत आहे 1 कोटी 
46 िाख त्यादठकाणी 33 िाखाचा डडफं्रट आिेिा आहे. ततसरा एक आहे ममरा भाईंिर महापामिका 
क्षेत्रातीि गगता नगर जिकंुभावरीि 500 मीटर व्यसाच्या व हटकेस पररसरातीि 600 मीटर व्यासाचा 
पाईप िाईन वर र्इिेक्ट्रॉक ममटर बसववणे त्याचा पवुीचा खचा होता 24 िाख रुपये आताचा झािा 37 
मग त्यादठकाणी 12 िाख रुपयाचा फरक पडिेिा आहे. आणण िवेटच आहे त्याचा खचा होता 22.26 
िाख त्यादठकाणी तो 27 िाख झािा म्हणजे 4 िाखाचा फरक आहे. सधुारीतचा अिा र्इनामिार साहेब 
असा आहे पवुी ह्या खचाािा मजंुरी दििेिी आहे ह्या दठकाणी जो येत आहे त ेमहासभेच्या समोर 
आणण्याचे कारण असे आहे की खचाात झािेिा बिि महासभेिा अवगत असणे आवश्यक आहे आणण 
कधी कधी डी.एस.आर. मळेु रेट बिितात काही वेळा त्या कामात क्वांटीटी वाढत ेत्यामळेु हा वेळोवेळी 
बिि होत असतो. कफल्डवर काम करताना प्रत्यक्षात काढिेिी तनवविा आणण कफल्डवर करत असिेिे 
काम ह्या दठकाणी तफावत तनमााण झािी की अिी बाब तयार होत ेत्यामळेु सिर बाब ही महासभेच्या 
समोर आणने आवश्यक होत ेम्हणून आणिेिी आहे. आणण हा फरक आहे म्हणनू त्यािा सधुारीत नाव 
दििेिे आहे. धंन्यवाि.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 साहेब त्रबल्कुि मजंुर आहेत तमु्ही हा गोषवारा वाचा आयकु्त साहेब तमु्ही केिेिे तमुच े
तनवेिन. 
मा. आयकु्त :- 
 अजुन सबममट करतो पाणी हा ववषय मिा वाटत ेआता आजची अधी महासभा पाणी हा 
एकाच मदु्यावर चाििी तर त्याच मदु्दयावर असताना परत पाणी. एका बाजुिा पाण्याची काम फास्ट 
करताना छोट्या छोट्या गोष्टी तनििानास आणताना आपण त्याच्यात जास्त मदु्दे काढतो िसुऱया 
बाजुिा पाणी हा ववषय स्िो चाििा तर आपण आिंोिन करतो म्हणज ेप्रिासनाची डबि गडचेपी होत े
ववनतंी अिी आहे तो सधुारीत हा िब्ि आहे आणण त्यात केिेिा बिि याच्यात कुणािा आणखीन 
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व्ययजक्तक िकंा असल्यास कायाकारी अमभयतंा पाणी परुवठा आहे आणण िहर अमभयतंा आणण मी 
आयकु्त म्हणून मी आहे कधी कुठिी िकंा असिी तर मी ऐनीटाईम उत्तर द्यायिा तयार आहे. 
धंन्यवाि. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 साहेब सभा कामकाज तनयमामध्ये आपल्याकड ेतरतिु उपिब्ध आहे त्याच्यामध्ये प्रिासनािा 
अततआवश्यक कामाची गरज असल्यास तो अतंगात प्रस्ताव िेता येतो. आणण असा पाण्याचा ज्वितं 
ववषय असता क अतंगात आम्हािा तमु्ही प्रस्ताव सािर केिा असता सधुारीत प्रस्ताव तर काय आम्ही 
यािा ववरोध केिा असता का ? आयकु्त महोिय तमु्ही केिेिे तनवेिन सजब्मिन त्याच्यामध्ये मी 
तमु्हािा एकच सांग ु र्इच्छीतो दििेिा गोषवारा केिेिा ठराव हा ससुगंत नाही. तमु्ही आम्हािा 
प्रिासनाने आम्हािा महासभेिा गोषवारा दििा त्याच्यामध्ये फक्त ततनच ववषयाचा उल्िखे केिेिा 
आहे आणण त्या तीन ववषया ऐवजी सधुारीत हा ववषय आिेिा आहे. सधुारीत खचााची मजंुरी घेण्यात 
येत आहे आणण त्याच बरोबर बाकीच्याही कामाची मजंुरी साहेब हा ववषय होता अिंाज पत्रकात जे 
तयार करण्यात आिेिे त्यानसुार मान्यता िेतो खचाािा कारण हा स्िायी सममतीमध्ये जाव ू िकत 
नाही कारण हा 50 िाखाचा वरचा ववषय आहे म्हणजे प्रत्येक ववषय  50 िाखाचा वरचा आहे. 
महासभेचा समोर हा ववषय गोषवारासहीत ररतसर पणुा डडटेल्स प्रमाणे दििा पादहजे होता खरोखरच 
गरज होती आयकु्त साहेब आपिी तहकुब सभा होती बऱयाच दिवसाची अवधी होती ववभागीय 
अगधकाऱयाने क चा प्रस्ताव सािर केिा असता आम्ही त्यािा मान्यता दििी असती. अिा प्रकारे 
दििेिा ववषयावर आम्ही िासन िरबारी 100 टक्के जाणार िाि मागायिा हा 451 अन्वये कारण 
तमु्ही बहुमताने ठराव कराि आणण मिा वाटत ेमहापौर मॅडम तमुच्या िक्षात हा ववषय आिेिा आहे.  
मा. महापौर :- 
 तमु्ही सकाळ पासनु तचे तचे बोित आहेत आम्ही ऐकून घेतो. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 हे तमु्हािा योग्य वाटिे का ? गोषवाऱयामध्ये फक्त 3 ववषय आहेत प्रिासनाने आपल्याकड े
ववषय दििे आहेत त्याची यािी तमु्ही वाचिी त्यात कममत कमी नाही तरी 12-15 कोटी रुपयाचा खचा 
त े आपल्याकड े अपेक्षक्षत करत आहेत आपण त्यािा मजंुरी िेत आहोत मजंरुी ववकास कामासाठी 
आपण कधीच िांबविी नाही.  
मा. महापौर :- 
 प्रिासनाने काही िपवनू नाही ठेविे आयकु्ताने तमु्हािा ह्या सिंभाामध्ये खुिासा केिेिा आहे. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्तांनीच गोषवारा दििेिा आहे आयकु्तांची स्वाक्षरी आहे मी तचे सांगत आहे हे 15 कोटी 
किािा.  
प्रिांत िळवी :- 
 जुबेर साहेब, महापौर मॅडम आयकु्त साहेबांची स्वाक्षरी आहे हे मान्य करतो परंत ुआयकु्त 
महोियांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचा सववस्तर खिुासा आपणापढेु केिेिा आहे त्यात काही िपवनू 
ठेवण्यासारखे नाहीच आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आयकु्त महोियांना परत माझी ववनतंी राहीि हा ववषय ररतसर गोषवाऱयाचा अनसुार हा 
ररतसर महासभेसमारे बाककचे जे तमु्हािा मजंुरीचे ववषय आहेत त ेतमु्ही द्या पादहजे तर वविषे बठैक 
िावा.  
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मा. महापौर :- 
 जुबेर साहेब तमु्ही सकाळ पासनु हे सांगत होत ेकी प्रिासनाने गोषवारा दििा नाही आता 
गोषवारा दििा आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 आम्हािा ववकासाच्या कामामध्ये अडचण आणायची नाही म्हणून मी ववनतंी करत आहे नाही 
तर आम्हािा याच्या ववरोधात ठराव करावा िागेि. आणण आम्ही िासन िरबारी तनवेिन करु. तमु्ही 
तीन ववषयावर मजंुरी घ्या.  
मा. आयकु्त :- 
 मा. महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोितो सन्मा. सिस्यांनी केिेल्या मागणी नसुार आणण मा. 
महापौरांनी दििेल्या परवानगी नसुार जेवढे काही मदु्द ेआहेत तीनच्या ऐवजी 10 आिे 5 आिे असा 
जो काही ववषय आहे तर आम्ही सधुारीत गोषवारा पढुच्या महासभेत सधुारीत गोषवारा सवा प्रकरण 
एकत्रत्रत करुन सिर गोषवाऱयाची प्रत सवा सन्मा. सिस्यांना वेळेत ममळेि याची िक्षता घेवनू पनु्हा 
सािर करु. धंन्यवाि. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 धंन्यवाि साहेब. 
मा. महापौर :- 
 दठक्  आहे जे आता आयकु्त महोियांनी म्हटिे पण त्याच्यामध्ये आता जे आहे गोषवाऱयामध्ये 
त ेमजंुर आहे. 
प्रिांत िळवी :- 
 त ेमजंुर करुन उवाररत. 
मा. महापौर :- 
 उवाररत पढुच्या महासभेमध्ये ररतसर आणावा आता पढुचा ववषय घ्या.  
प्रकरण क्र. 69 :- 
 आगिाक व प्रिासकीय मजंूरी ममळणेबाबत. (पाणी परुवठा ववभाग) 
ठराव क्र. 61 :- 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका क्षेत्रातीि भाईंिर (पवुा) जेसि पाका  येिीि मितन:स्सारण कें द्र 
जवळपास 30 त े35 वष ेजुने असल्याने अत्यतं जजार अवस्िेत आहे. त्याकरीता सिर मितन:सारण 
कें द्राची िरुुस्ती व र्इतर अनषुगंगक कामे करणे आवश्यक आहे.  

ममरारोड (पवुा) कामिगांव येिीि क्िामसक कंम्पाऊंड त ेआचा पजुा पाका  पयतंच्या पररसरातीि 
र्इमारतींना कमी िाबाने व कमी प्रमाणात पाणी परुवठा होत असल्याने सिर दठकाणी पाणी परुवठयात 
सधुारणा होणेकरीता नववन वाढीव व्यासाची जिवादहनी अिंरणे आवश्यक आहे.  

तसेच ममरा-भाईंिर िहरास पाणी परुवठा करणारी साकेत त ेपातिीपाडा पयतंची 1590 मम.मी. 
व्यासाची व पातिीपाडा त ेहाटकेि पयतंची 1350 मम.मी. व्यासाची जिवादहनीची वावषाक िेखभाि, 
िरुुस्ती व पररचिन काम करणे आवश्यक आहे.  

उपरोक्त कामांची खािीिप्रमाणे अिंाजपत्रके तयार करण्यात आिेिी आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र कामाचे नाव अिंाजजत खचा (रु.) 
1. मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका क्षते्रातीि भाईंिर (पवुा) येिीि जेसि पाका  

मितन:स्सारण कें द्राच्या िरुुस्ती व र्इतर अनषुगंगक कामे करणे.  
रु. 1,97,65,000/- 

2. ममरारोड (पवुा), कामिगांव येिीि क्िामसक कंम्पाऊंड त ेआचा पजुा पाका  
पयतं डी.आय. जिवादहनी परुववणे व अिंरणे. 

रु. 46,76,200/- 
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3. साकेत त े हटकेि पयतंची कफडरमेन जिवादहनीची वावषाक िेखभाि व 
िरुुस्ती करणे. 

रु. 1,24,45,000/- 

वरीि कामे अत्यावश्यक असल्याने सिर कामांना दह सभा आगिाक व प्रशासककय िान्यता िेत 
आहे.  

सचुक :- श्री. प्रिांत िळवी  अनमुोिन :- श्री. दिनेि जैन 
ठराव सवाानमुत ेमजंूर ú 

 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र.70, पोिीस आयकु्त कायााियासाठी जागा हस्तातंर करणेबाबत. 
ववणा भोईर :- 

 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या मजंूर ववकास योजनेत आरक्षण क्र. 334 पोमिस 
आयकु्तािय कायााियासाठी राखीव असनू सिर आरक्षणाच ेक्षते्र 11815 चौ. मीटर एवढे आहे. सिर 
क्षेत्रापकैी ममरा भाईंिर महानगरपामिकेकड े 7346 चौ. मीटर जागा ववकास हक्क प्रमाणपत्राद्वारे 
हस्तांतर झािेिी आहे. सिर जागेची चाि ुबाजार भावानसुार (रेडीरेकनर) रू.20,06,92,720/- (अक्षरी 
रूपये वीस कोटी सहा िक्ष ब्याण्यव हजार साति ेवीस मात्र) एवढी रक्कम होत आहे.  

 महानगरपामिकेने पामिकेस ववकास हक्क प्रमाणपत्राद्वारे हस्तांतरण झािेिी 7346 चौ. मीटर 
जागा पोमिस आयकु्ताियािा िेण्यासाठी रु.10.00 कोटी रक्कम महानगरपामिकेकड ेजमा करण्यात 
आिेिी असनु उवारीत होणारी रक्कम सिर ववभागाकडून जमा करण्याचा मदु्दा करारनाम्यात टाकून 
सपंणूा ताब्यातीि जागा ववकक्रद्वारे महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयम किम 79 नसुार 
हस्तांतरणाकरीता नोंिणीकृत करारनामा करुन जागा हस्तांतरण करण्यात यावी. 

आरक्षणातीि महानगरपामिकेच्या ताब्यात न आिेिी उवारीत जागा ताब्यात आल्यानतंर 
प्रिासनाने त्या जागेची रेडीरेकनरप्रमाणे रक्कम िासनाकडून घेवनू ती जागा पोमिस आयकु्ताियािा 
द्यावी. 
 तसेच महापामिका प्रिासनाने मजंुर ववकास योजनेतीि सवा आरक्षणातीि अततक्रमणे व 
अनगधकृत बांधकामे काढून आरक्षणांच्या जममनी ताब्यात घेणेबाबत तात्काळ कायावाही करणेस ही     
मा. महासभा मजंुरी िेत आहे. 
सरेुखा सोनार :- 
 माझे अनमुोिन आहे.  
मा. महापौर :- 
 ठराव मजंुर करण्याचा पदहिा खांत्रबत साहेब बोित आहेत. 
दिपक खांत्रबत :- 
 हा ठराव जो मांडिेिा आहे त्यादिविी गटनेत्यांच्या आणण सगळ्यांची ममटींग झािी आणण 
ऑिरेडी पोिीस ववभागािा जागा हस्तांतरण करायिा मजंुरी दििी आता पनु्हा ठरावात काही तरी 
वेगळच म्हटिेिे आहे. आणण महापौरांनी पत्र दिल्यावरती आम्ही ॲग्रीमेंटची सधु्िा प्रोमसजर सरुु केिी. 
सभागहृ साहेब ठराव जक्ियरकट व्हायिा पादहजे.  
मा. आयकु्त :- 
 मा. महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोितो ह्या ववषयान्वये ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
क्षेत्रात गेल्या वषी ऑक्टोंबर मध्ये पोिीस आयकु्तािय झािेिे आहे. खरतर वसई ववरारची िोकसखं्या 
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सरासरीत आपल्या िपु्पट आहे. जवळ पास 25 िाखाच्या आसपास वसई ववरारची िोकसखं्या 
असताना त्यांच्या पेक्षा तनम्मे म्हणजे 12-13 िाख िोकसखं्या ह्या िहराची असनु सधु्िा मखु्यािय 
हे या िहरात झािेिे आहे. त्यावेळच्या सवा सन्मा. िोकप्रतततनधींनी प्रयत्न केल्या मळेु त्यािा यि 
आिेिे असेि परंत ु ह्या िहरात मखु्यािय झाल्या नतंर त्यांना जागा िेणे आणण उवाररत त्यांना 
िागणारी रं्इफ्रास्ट्रक्चर तिी महापामिकेची जबाबिारी असत.े त्याअनषुगंाने गेल्या आठवड्यात महासभा 
िांबत आहे तहकुब केिेिी म्हणून आपण मा. महापौरांच्या अध्यक्षतखेािी सवा पक्षीय गटनेत्यांची 
बठैक घेतिी. त्यामध्ये सवाानमुत े असे ठरिे होत े की तातडीची बाब म्हणून कारण ह्या वषीच्या 
अिासकंल्पात महाराष्ट्र राज्याच्या अिासकंल्पात गहृ ववभागासाठी ह्या िहरात पोिीस मखु्यािय 
बांधण्यासाठी त्यांना जी आगिाक तरतिु करावयाची आहे त्यांची पवुा अट अिी आहे की त्यांच्या 
ताब्यात जमीन असिी पादहजे म्हणून सवापक्षीय नेत्यांची गट बठैक होऊन आम्हािा िेखी स्वरुपात 
मा. महापौर मॅडमने पत्र दििेिे आहे की ह्या दठकाणची कायावाही तमु्ही सरुु करावी त्याअनषुगंाने 
आपण ॲग्रीमेंटची कायावाही सरुु केिेिी आहे िेखी पत्र ह्या कायााियाकडून मा. पोिीस आयकु्त आणण 
त्यांच्या कायााियातनु गेिे. आणण महापौर मॅडमने केिेल्या सचुनेनसुार पढुीि कायावाही सरुु झािी. 
आणण र्इव्हनिो ही कायावाही सरुु करण्यापवुी आपण सवापक्षीय गटनेत्यांची परवानगी आणण बठैक 
िोन्ही घेतिेल्या आहेत. आणण तमुच्या पवुा परवानगीने हे सरुु केिेिे आहे. त्यामध्ये स्पष्ट नमिु आहे 
की आपण आपल्या ताब्यात असणारी महापामिकेची जागा आता आपण त्यांना िेत आहोत आणण 
आपल्यािा आतापयतं त्यांनी 10 कोटी रुपये दििेिे आहेत मिवाय आपिी सध्याची जी त्रबल्डींग आहे 
त्यादठकाणी पोिीस मखु्यािय आहे आणण डी.सी.पी. चे ऑकफस आहे त्यादठकाणी त्यांनी आजपयतं 
आपल्यािा जवळ पास 1 कोटी 91 िाख रुपये भाड ेदििेिे आहे. तर आपल्यािा आजपयतं एक कोटी 
91 िाख रुपये भाड े ममळािेिे आहे. आणण आतापयतं आपण जागा ताब्यात निेता 10 कोटी रुपये 
महापामिकेिा वेि र्इन ॲडव्हान्स सी.पी. सरांनी आपल्यािा पाठवविेिे आहेत. उवाररत रक्कम 
िासनाकडून उपिब्ध झाल्या नतंर त ेमहापामिकेिा िेणार आहेत. स्पष्ट एवढेच आहे की ह्या दठकाणी 
आपण त्यांना तात्काळ जागा उपिब्ध करुन दिल्यास त्यांना ह्या अिासकंल्पात ह्या वषीच्या बजटे 
मजंुर होईि आणण पोिीस मखु्याियाचे काम िवकरात िवकर पणुा होईि. असे स्पष्ट ठरिेिे 
असताना त्याच अनषुगंाने असाच स्पष्ट ठराव होणे अमभपे्रत आहे. परंत ुआता ठराव वाचत असताना 
त्यात बऱयाच गोष्टी ज्या चचाा झाल्या नव्हत्या त्या ॲड केिेल्या दिसत आहेत तर ववनतंी अिी आहे 
प्रिासनाकडून ज्या पध्ितीने आपण ठराव पाठविा तसाच स्पष्टपणे होणे आवश्यक आहे. धंन्यवाि. 
मा. महापौर :- 
 ध्रुवककिोर पाटीि साहेब त्यामध्ये िोड ेचेंजेस आहेत त्या ठरावामध्ये. 
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 मॅडम ॲक्च्यअुिी कसे आहे आपण काय चुकीचा ठराव मांडिेिा नाही त्याच्यामध्ये जे 
आपल्या ताब्यामध्ये जी जमीन आिेिी आहे ती जमीन हाँडओव्हर करायची आहे आणण 10 करोड 
रुपये आपण घ्यायचे आहेत आणण उरिेिे 10 करोड घ्यायचे आहेत त्याचे फक्त हमीपत्र घ्यायचे आहे 
बाकी िसुरं कोणतही आपण त्याच्यामध्ये चुककचे काही मांडिेिे नाही साहेब. मॅडम तमु्ही बघा आपण 
काय सांगगतिे आहे की जी ताब्यात आिेिी जागा ती त्यांना द्या आणण 10 करोड रुपये घ्या आणण 
उरिेिे त्याचे फक्त एक हमीपत्र घ्यायचे आहे की उरिेिे पसेै आम्ही तमु्हािा िेणार.  
मा. महापौर :- 
 मी काय बोित ेत ेऐकून घ्या त ेबरोबर असेि तर मग त ेसभागहृाने मान्य करावे कारण 
आपण गटनेत्यांची बठैक घेतिेिी आहे मा. आयकु्त साहेब पण त्यादठकाणी उपजस्ित होत ेआणण 
नतंरच हा तनणाय घेण्यात आिा होता. जरा मी त्या बठैकीत ठरिे तसे बोित े महानगरपामिकेने 
पामिकेस ववकास हक्क प्रमाणपत्रा द्वारे हस्तांतर झािेिी 7 हजार 346 चौ. मी. जागा पोिीस 



मा. महासभा दि. २४/१२/२०२१ (दि. ०१/१२/२०२१ ची तहकुब सभा)                                          पान क्र.57 

आयकु्तािा िेवनू 10 कोटी रक्कम महानगरपामिकेकड े जमा केिी आहे आणण उवाररत जागा 
महानगरपामिकेच्या ताब्यात आल्या नतंर प्रिासनाने त्या जागेची रेडीरेकणर प्रमाणे रक्कम 
िासनाकडून घेवनू ती जागा पोिीय आयकु्तािा द्यायची आहे. आणण नोंिणीकृत करारनामा करुन 
जागा िेण्यास आपण यािा मान्यता द्यायची आहे.  
ध्रुवककिोर पाटीि :- 
 बरोबर आहे मॅडम आपण काय चकुीच े म्हटिेिे आहे त्याच्यामध्ये मॅडम आता जी उरिेिी 
रक्कम आहे ती पण महापामिकेिा प्राप्त झािी पादहजेना आपण काय सांगगतिे की फक्त तमु्ही 
त्याचे हममपत्र घ्या की उरिेिे पसेै पण आम्ही महापामिकेिा िेव.ू 
मा. महापौर :- 
 ऐका त्यांच्या बरोबर आपिे ॲग्रीमेंट झािेिे आहे आणण त्या ॲग्रीमेंटमध्ये आपण तस 
म्हटिेिे आहे. आपल्यािा फक्त हे म्हणायचे आहे की नोंिणीकृत करारनामा करुन जागा िेण्यास 
आपण मान्यता करायची आहे.  
प्रिांत िळवी :- 
 दठक आहे महापौर मॅडम आपण जी अगोिर गटनेत्यांची बठैक घेतिी त्या बठैीच ेकंटेन आपण 
ह्या ठरावामध्ये मेन्िन करुया आणण हा ठराव मजंुर करुया.  
मा. महापौर :- 
 त ेनमिु करा.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 गटनेत्यांच्या बठैीमध्ये ठराव झािेिा होता महापौर मॅडम त्याच्यामध्ये काय बिि केिा आहे 
का?  
मा. महापौर :- 
 नाही काही बिि केिेिा नाही.  
ववणा भोईर :- 
 महापौर मॅडम, िोड ज्या आरक्षणाच्या बाबतीत जे बाकीचे आरक्षण आहेत 331, 332, 333, 
335 ह्या आरक्षणाचा टी.डी.आर. 2007 आणण 2012 मध्ये िेण्यात आिेिा आहे. तरीही त्या 
जागेमध्ये अततक्रमणे वाढिेिी आहेत. त्यादठकाणी िोन वेळा आग िागण्याची घटना घडिेिी आहे. 
तसेच एकवेळा िोन मसिेंड ततिे ब्िास्ट झािेिे आहेत. तर मिा मा. आयकु्त साहेबांना................... 
मा. महापौर :- 
 ताई तो आरक्षणाचा ववषय नतंर आहे. पण आता मिा हे म्हणायचे आहे की ह्या ववषयावर 
ढवणताईिा काही बोिायचे आहे का ?  
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम ह्या ववषयावर नाही बोिायचे फक्त हा ववषय सपंल्या नतंर महासभा सपंवणार 
आहात म्हणून फक्त एक मदु्दा मांडत.े 
मा. उपमहापौर :- 
 अजुन नक्की केिेिे नाही.  
मा. महापौर :- 
 िळवी साहेबांनी तिी सचुना केिी की सकाळ पासनु आपिे जुबेर र्इनामिार साहेब बोित 
आहेत गोषवारा नाही कारण ह्या सगळ्या ववषयावरती गोषवारा नाही असचे उपजस्ित होणार पण हे 
सगळे ववषय सधु्िा आपिे महत्वाचेच आहेत तमु्ही तनट बतघतिेना तर सगळे ववषय पनु्हा महत्वाच े
आहेत. आणण मिा असे वाटत ेकी प्रिासनाने ह्या ववषयावरती गोषवारा द्यावा म्हणजे आपल्यािा 
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ररतसर ह्या ववषयावरती चचाा करता येईि आणण नेमके योग्य त ेधोरण ठरवता येईि. म्हणून िळवी 
साहेबांनी ती सचुना  केिेिी आहे ती सचुना आपण ह्या दठकाणी मान्य करुन............. 
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम सपंववण्या पवुी एकच सचुना आहे मागच्या एका महासभेत िेखीि आपण असच 
ठरविे होत ेआपल्यािा एक ववनतंी केिी होती की ज ेजे महासभेमध्ये झािेिे ववषय आहेत त्याचे जे 
जे ठराव असतीि त्या ठरावाची कॉपी िवकरात िवकर 2 त े3 दिवसामध्ये ती त्या त्या ववभागामध्ये 
आपण िेण्यात यावी आणण आता पनु्हा एकिा आपल्यािा ववनतंी करत े की त्याचा कॉपीज 2-3 
दिवसामध्ये कारण तमुचीच एक सही असत े ती सही जर करुन िवकरात िवकर जर 
पाठविे............. 
मा. महापौर :- 
 ढवणताई ऐका त्याच्या वरती माझी असत ेबरोबर आहे पण माझाकड ेहा जो ठराव झाल्या 
नतंर आता तमु्ही जर सांगगतिे कधी कधी त े ठराव वाचावे िागतात िसुरे पण ववषय असतात 
त्यामळेु मी माझा पध्ितीने बरोबर िेत ेतमु्हािा र्इिे सचुना करायची काही गरज नाही. 
तनिम ढवण :- 
 नाही मॅडम िेट होत े10-15 दिवस जातात मॅडम.  
मा. महापौर :- 
 बघा जेव्हा मसमेंटचा रस्त्याचा ववषय होता र्इिे सभागहृामध्ये सवा नगरसेवकांनी काय सांगगतिे 
आमच ेरस्त ेआिेिे नाहीत त्याच्यामळेु त्याच्यासाठी तो ठराव आपण पेंडींग ठेविा. 
तनिम ढवण :- 
 तो आपण पढेु घेणार ना पढुचा ममटींगमध्ये घेणार. ज ेझािेिे ठराव आहेत त ेमी म्हणत.े  
मा. महापौर :- 
 नगर सेवकांकडून सचुना आल्या नतंर मग त्या ठरावामध्ये त ेनमिु करुन मग माझी सही 
होणे गरजेच ेआहे. बाकी माझाकड ेएकही ठराव नाही. माझाकडच ेसवा ठराव मी दििेिे आहेत.  
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम आपिे म्हणणे बरोबर आहे आपण कायक्षम आहात त्याबिि नो डाऊट पण ज े
ठराव झािेिे असतीि समजा सचुना असतीि त्या तमु्हािा घ्याव्याच िागतीि पण त्या िवकरात 
िवकर जर प्रिासनािा पढेु दिल्या तर त्याची अमंिबजावणी करायिा आपल्यािा वेळेवर आणण 
िवकर होईि याच्यासाठी मी सचुना मांडिी आहे.  
मा. महापौर :- 

नक्की तसेच होणार आहे.  
जुबेर र्इनामिार :- 
 महापौर मॅडम हरकतीचा मदु्दा आहे अिरफ िखे यांचा. त्यांना चचाा करण्याची अनमुती िेण्यात 
यावी.  
मा. उपमहापौर :- 
 अभी ओ जगेपे नही है I  
जुबेर र्इनामिार :- 
 दठक आहे.   
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प्रकरण क्र.70 :- 
पोिीस आयुक्त कायााियासाठी जागा हस्तांतर करणेबाबत. 

ठराव क्र. 62 :- 
 ममरा भाईंिर महानगरपामिकेच्या मजंूर ववकास योजनेत आरक्षण क्र. 334 पोमिस 

आयकु्तािय कायााियासाठी राखीव असनू सिर आरक्षणाच ेक्षते्र 11815 चौ. मीटर एवढे आहे. सिर 
क्षेत्रापकैी ममरा भाईंिर महानगरपामिकेकड े 7346 चौ. मीटर जागा ववकास हक्क प्रमाणपत्राद्वारे 
हस्तांतर झािेिी आहे. सिर जागेची चाि ुबाजार भावानसुार (रेडीरेकनर) रू.20,06,92,720/- (अक्षरी 
रूपये वीस कोटी सहा िक्ष ब्याण्यव हजार साति ेवीस मात्र) एवढी रक्कम होत आहे.  

 महानगरपामिकेने पामिकेस ववकास हक्क प्रमाणपत्राद्वारे हस्तांतरण झािेिी 7346 चौ. मीटर 
जागा पोमिस आयकु्ताियािा िेण्यासाठी रु.10.00 कोटी रक्कम महानगरपामिकेकड ेजमा करण्यात 
आिेिी असनु उवारीत होणारी रक्कम सिर ववभागाकडून जमा करण्याचा मदु्दा करारनाम्यात टाकून 
सपंणूा ताब्यातीि जागा ववकक्रद्वारे महाराष्ट्र महानगरपामिका अगधतनयम किम 79 नसुार 
हस्तांतरणाकरीता नोंिणीकृत करारनामा करुन जागा हस्तांतरण करण्यात यावी. 

आरक्षणातीि महानगरपामिकेच्या ताब्यात न आिेिी उवारीत जागा ताब्यात आल्यानतंर 
प्रिासनाने त्या जागेची रेडीरेकनरप्रमाणे रक्कम िासनाकडून घेवनू ती जागा पोमिस आयकु्ताियािा 
द्यावी. 
 तसेच महापामिका प्रिासनाने मजंुर ववकास योजनेतीि सवा आरक्षणातीि अततक्रमणे व 
अनगधकृत बांधकामे काढून आरक्षणांच्या जममनी ताब्यात घेणेबाबत तात्काळ कायावाही करणेस ही     
मा. महासभा मजंुरी िेत आहे. 

सचुक :- श्रीम. ववणा भोईर  अनमुोिन :- श्रीम. सरेुखा सोनार 
ठराव सवाानमुत ेमजंूर ú 

 

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मा. महापौर :- 
 ववषय क्र. 71 त े79 आणण वरचे िोन ववषय या ववषया वरती प्रिासनाने योग्य तो गोषवारा 
द्यावा जेणे करुन पढुच्या महासभेमध्ये त्यावर तनणाय घेण्यात येईि. प्रिासनाचे र्इतरही सबंगंधत काही 
ववषय असतीि तहेी पढुच्या सभेमध्ये घेण्यात यावते. आणण आजची ही महासभा सपंिी अस े मी 
ह्यादठकाणी जादहर करत आहे.   
(सभा सपंल्याची वेळ ि.ु 3.20 वाजता)        
     

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 

 


