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मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
मा. स्थायी सममती सभा दि. २६/०६/२०२० 

 

 ममरा भार्इंिर महानगरपामिकेची मा. स्थायी सममती सभा शुक्रवार दि. २६/०६/२०२० रोजी तहकुब सभा 
सुचना क्र. ०२ दि. ०६/०५/२०२० रोजीच्या ववषयपत्रिकेवरीि ववषयाांवर ववचार ववननमय करण्यासाठी ममरा भार्इंिर 
महानगरपामिका, स्व. र्इांदिरा गाांधी भवन, मुख्य कायाािय, िसुरा मजिा, िाि बहाद्िरु शास्िी सभागहृात 

सकाळी ११.०० वा. सभा आयोजजत करण्याांत आिी होती. 
 सिर सभेच्या अध्यक्षस्थानी मा. वपठासीन अधधकारी श्री. अशोक नतवारी हे उपजस्थत होत.े सिर सभेस 

खािीि सिस्य उपजस्थत होत.े 

 

उपस्थित सदथय – 
१. श्री. अशोक सुययदेव ततवारी  सभापती 
२. श्री. पाटीि धवृककशोर िन्साराि  सदथय 

३. श्री. गेहिोत हसिुख िोहनिाि  सदथय 

४. श्री. श्रीप्रकाश स्ििेदार मसिंह  सदथय 

५. श्री. राकेश रततशचिंद्र शाह   सदथय 

६. श्रीि. तनिा बनायड सोन्स   सदथया 
७. श्रीि. अतनता ियविंत पाटीि  सदथया 
८. श्रीि. थनेहा शैिेश पािंड े   सदथया 
९. श्रीि. सुरेखा प्रकाश सोनार  सदथया 
१०. श्रीि. वैशािी गिेंद्र रकवी  सदथया 
११. श्री. ददनेश तेिराि िैन   सदथय 

१२. श्री. एिायस दमुििंग बािंड्या  सदथय 

१३. श्री. कििेश यशविंत भोईर  सदथय 

१४. श्री. अतनि ददवाकर साविंत  सदथय 

१५. श्रीि. गगता हरीश परदेशी  सदथया 
 

गैरहिर सदथय –  
१. श्री. सिंिय अनिंत िेराड े   सदथय 

िा. सभापती :- 
 सभेच्या कािकािािा सुरुवात करावी.  
नगरसगचव :- 
     मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची िा. थिायी समिती सभा सोिवार दद. २२/०६/२०२० रोिी सकाळी ११.०० 
वािता मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, थव. र्इिंददरा गािंधी भवन, िुख्य कायायिय , दसुरा िििा, िािबहादरु 
शाथरी सभागहृात थिायी समिती सभा सुचना क्र. ०३ िधीि प्रकरणािंवर ववचार ववतनिय करण्यासाठी 
आयोस्ित करण्यािंत येत आहे 
िा. आयुक्त :- 
 निथकार िी वविय राठोड ह्यापूवी िी गडगचरोिी स्िल्हह्यात िुख्य काययकारी अगधका री म्हणून 
काि केिे आहे ही िाझी ततसरी पोथटीिंग आहे . िाझ ेकॉमिकिकेशन डी .िी. िेडडकि कॉिेि , पुणे 
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ससूनिधनू केिे आहे. िी अपेक्षा करतो की सवय अगधकारी मिळून चािंगिे काि करु. िाझ्यासाठी सध्याची 
िोठी प्रायोरीटी म्हणिे कोस्हहड आणण वप्रिान्सून आहेत त्यािुळे िाथतीत िाथत िक्ष देईन. 
अतनि साविंत :- 
 िी कााँगे्रस पक्षाचा नगरसेवक अतनि साविंत . िा. आयुक्त साहेब आपिे शहरािध्ये थवागत आहे . 
ह्या कााँगे्रस पक्षाच्या नगरसेववका गगता परदेशी आहेत. तसेच तुिच्या सिोर िेन चॅिेन्ि आहेत . ते 
म्हणिे कोस्हहडच ेआहे . पदहल्हया आयुक्तािंनी बऱ्यापैकी कािगीरी केिेिी आहे . परिंतु शहराची पॉप्युिेशन 
िाथत ् आहे. डने्सीटी हाय आहे त्यािुळे उपाययोिना करायिा िागतीि . प्रशासन आणण उपाययोिना 
ह्याच्यािध्ये ट्रान्सिरन्सी आणिी तर बऱ्याच उपाययोिना करु शकतो तसेच पावसाळा आहे नािेसिाई 
वगैरे बाकी आहे. कााँगे्रस पक्षाचा आपल्हयािा सदैव पादठिंबा राहीि. आम्ही आशा करतो तुम्ही किीत किी 
अडीि वर्य ह्या शहरािध्ये राहावे . आय.एस. ऑकिसर येतात आणण त्याच ेसवय सििून होईपयतं त्यािंची 
बदिी झािेिी असत.े  
थनेहा पािंड े:- 
 साहेब आपिे मशवसेना पाटी के तरि से शहरािध्ये थवागत आहे . उम्िीद है आप अच्छे तरह से 
काि करोगे| 
धवृककशोर पाटीि :- 
 भारतीय िनता पक्ष के तरि से आपका शहर िें थवागत है | प्रिि तुिची प्रायोररटी कोस्हह ड 
आहे. मिरा भाईंदर शहराच्या सवय नागररकािंसिोर कोरोनाचा िहत्वाचा प्रश्न आहे . मिरा भाईंदर कोरोनाच े
पेशन्ट सतत वाढत आहे . प्रशासन आणण िोकप्र तततनधी मिळून काि केिे तर 100 टक्के यश मिळवू 
शकतो. देवाकड ेप्राियना आहे आपण 3 वर्य शहरािध्ये पूणय करुन चािंगिे काि करावे ह्यासाठी आपल्हयािा 
िोकप्रतततनधीच ेसहकायय मिळेि. धन्यवाद.  
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र . 11, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि िहानगरपामिके च्या िािकीच्या 
थिशानभूिीिध्ये िळावू िाकडािंचा पुरवठा कािाच्या तनववदेतीि दरास ििंिूरी मिळणेबाबत. 
अतनि साविंत :- 
 सभापती िहोदय िाथट टाईि मिटीिंब िब तहकूब ककया िा तब उपिहापौरिी ने बोिा िा 
प्रशासनने बोिा िा की िो कारवाई हिने कोस्हहड पे की है उसका  अहवाि देंगे अह वाि रेडी होगा तो  
ििंगा मिस्िए| 
िा. सभापती :- 
 आपको िो अहवाि चादहए वो अततररक्त आयुक्त दे देंगे| 
तनिा सोंस :- 
 सभापती िहोदय िाथट टाईि कोस्हहड 19 र्इस ववर्य को पहिे मिया गया िा| सहिती से मिया 
गया की उस ववर्य की गिंभीरता है | उस ववर्य के कारण ही मिटीिंग को तहकूब ककया ग या| अभी उस 
ववर्य को हि बाद िें िेना चाहते है तो िॉस्िक सिझ िें नही आया| 
िा. सभापती :- 
 कोई िॉस्िक नही है र्इस ववर्य पे िादा चचाय करना है र्इसके मिए उसको िाथट िें रखा है| 
तनिा सोंस :- 
 िाथट मिटीिंग िें पहिे क्यों मिया गया| र्इतने सारे िनप्रतततनधी िाथट मिटीिंग िें आए र्इतने सारे 
अगधकारी भी िाथट मिटीिंग िें आए| सभी के टाईि की हहॅल्हयू है| 
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िा. सभापती :- 
 उसिें सोचने िैसा कुछ नही है शहर का बहुत िहत्वपूणय ववर्य है| 
तनिा सोंस :- 
 ववर्य की गिंभीरता बदि गयी है क्या? 
हसिुख गेहिोत :- 
 सभापती िहोदय , िैंन िानकारी देता हूाँ िुझ ेयाद  है साविंत साहब को भी याद है सभापती के 
परमिशन से यह ववर्य पहिे मिया िा | सब सदथय की िािंग हुई िी हिने सब ररिेटेड कोस्हहड के सब 
गचिो की िािंग की िी और हिने यह िािंग की िी की अभी िो पररस्थिती की िानकारी हि सदथय को 
करीए और साि ही साि िें हि सदथय ने यह िािंग की िी अगिी बार र्इस चअेर पर आयुक्त साहब 
बैठे और पुरी िानकारी हिे दे तो कही न कही आयुक्त साहब ही िबाबदार है | सदथय िहोदय आपके 
आने के पहिे आयुक्त िहोदय यहााँ पे आके गए िे वो नए ट्रान्सिर होके आए है | हिारा ििय बनता है 
की उन्हे कुछ िोहित दी िाए अपना िो कारोबार है वह आगे चिाया िाए िेरी र्इच्छा रहेगी नेक्थट 
मिटीिंग िें पूरा िेखा िोखा िेके सदथय के सािने बैठ के शहर के हीत का िवाब दे| 
तनिा सोंस :- 
 सभापती िहोदय िुझ ेिगता है कोहहीड 19 को िेके हि र्इतना गचिंतीत है और दसुरी तरि  हि 
ववरोधाभास करते है की एक हफ्ते के मिए मिटीिंग को पोथटपोन करते है और आि मिटीिंग आयी है तो 
हि चाहते है सहकायय हो ितिब कायय कि सहकायय आय डोन्ट अिंडरथटॅन्ड ितिब हि हिारे ही बातो 
का ववरोधाभास कर रहे है िुझ ेअिसोस है| 
हसिुख गेहिोत :- 
 िैं वापीस कह रहा हूाँ सदथय िहोदय हि आपके बातो का ववरोधाभास कोई सदथय नही क र रहा 
है| नए आयुक्त को हि सिय दे रहे है और वह आके गए है | सिय र्इसके मिए िािंग रहे है क्योंकी वह 
नए है उनको पुरी िानकारी मििनी चादहए| 
तनिा सोंस :- 
 उपिहापौर िहोदय आि की मिटीिंग िें अगधकारी भी उतने नही है िाथट मिटीिंग िें र्इट वॉि 
अििोथट एहहरी अगधकारी आि र्इतना र्इम्पो टन्ट मिटीिंग तहकूब करके उस ववर्य के मिए रखा गया 
आि हि सभी अपना र्इतना वक्त देते है और अगधकारी भी नही है कोहहीड 19 के मिए|  
हसिुख गेहिोत :- 
 िैं आपको िवाब देता हूाँ हि कायय करने के मिए यहााँ पे बैठे है | स्ितने भी अगधकारी र्इस सभा 
के ररिेटेड सभी अगधकारी उपस्थित है| स्ितने ववर्य आयेंगे आप अिंदर प्रवेश करना| 
तनिा सोंस :- 
 वव ववि हॅव अगधकारी के प्रेझने्स िें हॅव डडथकशन. 
अतनि साविंत :- 
 प्रशासन गोर्वारा देत आहे . पररपूणय गोर्वारा का देत नाही . ह्याच्यािध्ये ककती िहापामिकेच्या 
हद्दीिध्ये थिशानभूिी आहेत . काही एन .िी.ओ. ने थिशानभूिी चािवायिा घेतल्हया आहेत . िळाऊ 
िाकड ेदेतात त्याच ेबिेट प्रोहहीिन काय आहे . अपूणय गोर्वारा ददिा आहे आम्ही अियसिंकल्हपीय ििंिूरी 
द्यायची.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 िहापामिकेच्या हद्दीत टोटि 14 थिशानभूिी आहेत.  
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अतनि साविंत :- 
 ते ह्याच्यात द्यायिा पादह िे. एन.िी.ओ. ककती चािवतात . एन.िी.ओ. ककती खचय करतात ते 
कळायिा पादहिे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 एक एन.िी.ओ. कडून आहे.  
अतनि साविंत :- 
 ते गोर्वाऱ्यािध्ये द्या. कारण र्इतर दठकाणी कसे होते तुम्ही म्हणता एकच एन.िी.ओ. आहे. 13 
दठकाणी किरुन बतघतिे तर एन .िी.ओ. ने आपिे नाव मिहीिे आहे . हे कम्युतनदट ककचनसारखे झािे . 
खचय पामिका करते नेिप्िेट एन.िी.ओ. ची आहे. हे िक्षात घ्या.  
थनेहा पािंड े:- 
 एन.िी.ओ. चिाती है पर उसको ररहरेसिेंट पामिका करती है | उनकी तरि से क्या रहता है की 
र्इनका नाि रहता है | खािंबबत साहब िो थिशानभूिी सिंथिा च िा रही है उसिें सिंथिा का योगदान क्या 
रहता है और पामिका उसको क्या िुहाया कराके देती है| 
ददपक खािंबबत :- 
 िाईट और पापानी का बबि पामिका भरती है| 
थनेहा पािंड े:- 
 िकड ेका पैसा ररहियसिेंट िें िाता है| 
ददपक खािंबबत :- 
 िकडा िो कि िें देते है| बाकी नही| 
थनेहा पािंड े:- 
 बाकी तो वो बेचते है| 
ददपक खािंबबत :- 
 सब िोग िेते नही| 
थनेहा पािंड े:- 
 स्िसके घरवािे है वो क्यों िी िेंगे| अगर वो कॅपेबि है तो सिंथिा का नाि मसिय  बोडय िगाने के 
मिए िगाया गया है| उनकी तरि से क्या योगदान है उनकी तरि स ेकिर पामिका 13 थिशान........ 
ददपक खािंबबत :- 
 िो डहेहिपिेंट ककया है वो सिंथिाने खचसेे ककया है| 
अतनि साविंत :- 
 ह्याच्यािध्ये र्इिेक्ट्रीक थिशानभूिी दोन आहेत . पण त्याचा उपयोग होत नाही  उपयोग का होत 
नाही. कारण िोकािंना आपण प्रिोट करत नाही. एज्यूकेट करत नाही. ददवसेंददवस ही िाकडाची पररस्थिती 
कठीण होणार आहे आणण त्या िेन्टेन पण नसतात.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 िोकािंचीच िागणी असते की आम्हािा हे करायच ेआहे त्यावेळी आपण ववरोध करु शकत नाही.  
अतनि साविंत :- 
 तुिच ेम्हणणे बरोबर आहे. कधी कधी त्या किं डीशनिध्ये पण नसतात, चािू नसतात. मिरारोडची 
िी र्इिेक्ट्रीक थिशानभूिी चािू केिी आहे ती बऱ्याच वेळी चािू नसते. ततिे चािंगिे ऑपरेटर नसतात. ते 
िर केिे िोकािंना त्याच्यात एज्यूकेट केिे प्रिोट केिे.  
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िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 िेन्टेन करुन हयवस्थित करण्यात येईि.  
राकेश शाह :- 
 सदर तनववदेतीि पार तनववदाधारक ि.े एि.डी. दावडा यािंनी सादर केिेिे दर खािीिप्रिाणे आहे. 
अ.क्र. कामाचा तपशीि म.े एम.डी. िावडा याांनी सािर केिेिे िर  

1 थिशानभुिी करीता िळाऊ िाकड ेपुरवठा करणे रु. 5.40 प्रती ककिो 
 

 उपरोक्त कािी 03 वर्ायसाठी तनववदा िागववण्यात आिी असून िे . एि.डी दावडा यािंनी सादर 
केिेल्हया दरािध्ये दसुऱ्या वर्ायपासुन प्रती वर्ी 5% र्इतकी दरवाढ िागगतिी आहे. परिंतु िे. एि.डी. दावडा 
यािंनी सादर केिेिे दर बािार भावाशी तुिना करता वािवी असल्हयाने दरवाढ देणे उगचत ठरणार नाही.  
 सबब िे . एि. डी. दावडा यािंनी तनववदेिध्ये सादर केिेिा रु . 5.40 प्रती ककिो  र्इतका दर 
स्थवकारुन तसेच सदर कािी सन 2020-21 या आगियक वर्ायत रु .75.00 िक्ष र्इतकी तरतुद असल्हयाने 
सदर खचायस व दरास (प्रती वर्ी 5% नुसार दरवाढ न करता ) ही िा . थिायी समिती सभा ििंिुरी देत 
आहे असा िी ठराव िािंडत आहे. 
ददनेश िैन :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे.  
िा. सभापती :- 
 ठराव ििंिूर.  
प्रकरण क्र. 11 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि िहानगरपामिकेच्या िािकीच्या थिशानभूिीिध्ये िळावू 
िाकडािंचा पुरवठा कािाच्या तनववदेतीि दरास ििंिूरी मिळणेबाबत. 
ठराव क्र. 12 :- 
 सदर तनववदेतीि पार तनववदाधारक ि.े एि.डी. दावडा यािंनी सादर केिेिे दर खािीिप्रिाणे आहे. 
अ.क्र. कामाचा तपशीि म.े एम.डी. िावडा याांनी सािर केिेिे िर  

1 थिशानभुिी करीता िळाऊ िाकड ेपुरवठा करणे रु. 5.40 प्रती ककिो 
 

 उपरोक्त कािी 03 वर्ायसाठी तनववदा िागववण्यात आिी असून िे . एि.डी दावडा यािंनी सादर 
केिेल्हया दरािध्ये दसुऱ्या वर्ायपासुन प्रती वर्ी 5% र्इतकी दरवाढ िागगतिी आहे. परिंतु िे. एि.डी. दावडा 
यािंनी सादर केिेिे दर बािार भावाशी तुिना करता वािवी असल्हयाने दरवाढ देणे उगचत ठरणार नाही.  
 सबब िे . एि. डी. दावडा यािंनी तनववदेिध्ये सादर केिेिा रु . 5.40 प्रती ककिो र्इतका दर 
स्थवकारुन तसेच सदर कािी सन 2020-21 या आगियक वर्ायत रु .75.00 िक्ष र्इतकी तरतुद असल्हयाने 
सदर खचायस व दरास (प्रती वर्ी 5% नुसार दरवाढ न करता ) ही िा . थिायी समिती सभा ििंिुरी देत 
आहे असा िी ठराव िािंडत आहे. 

सुचक :- श्री. राकेश शाह  अनुिोदक :- श्री. ददनेश िैन 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 
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सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. 12, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि ववववध उद्यानात खेळणी , बेंचसे, हयायािाच े
सादहत्य पुरवठा करुन बसववणे व िुनी खेळणी दरुुथती करणेकािी िागववण्यात आिेल्हया तनववदेबाबत. 
सिंिय िेराड े:- 
 प्रशासनाने सादर केिेल्हया गोर्वाऱ्यानुसार मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि ववववध दठकाणी 
खेळणी, बेंचसे, हयायािाच ेसादहत्य बसववणे तसेच िुनी खेळणी दरुुथती करणेकािी 1) ि.े हनी िन एन 
थ्रीि किं पनी , 2) ि.े अरीहिंत र्इिंडस्थट्रयि कॉपोरेशन मि ., 3) ि.े बाबा प्िे वल्हडय यािंची वाटाघाटी अिंती 
आिेिी किी दराची वावर्यक तनववदा स्थवकारण्यास व त्याकािी येणाऱ्या खचायस (खचय रु. 1,00,00,000/-) 
ही सभा ििंिुरी देत आहे, असा ठराव िािंडत आहे.    
ददनेश िैन :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे.  
अतनि साविंत :- 
 िा. सभापती िहोदय यह िो गो र्वारा ददया है गोर्वारा डडसेंबर िें ददया है | प्रशासन को यह 
गोर्वारा कभी मििा िा क्योंकी िाथट दो सािसे गेल्हया दोन वर्ायपासून आम्ही प्रत्येक दठकाणी त्यािंना 
ववनिंती करतो की ह्या गाडयनिध्ये बेंचसे पादहिेत, खेळणी दरुुथत करायची आहेत अशी उत्तर मिळतात की 
टेंडर झािेिे नाही. िग प्रशासनानी गोर्वारा उशीरा ददिा का? 
धवृककशोर पाटीि :- 
 थिायी समिती गठीत झािी नहहती त्यानिंतर थिायी समिती गठीत झािी िग र्इिेक्शन झािे.  
िा. सभापती :- 
 थटाँन्डीिंग कमिटी िेट तक हुआ नही अब हुआ करके गोर्वारा आया है तो आिके मिटीिंग िें 
मिया िाएगा| 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 िशी िशी िागणी येईि तशी तशी प्रत्येक दठकाणी िावण्यात येईि.  
तनिा सोंस :- 
 सभापती िहोदय िेरी सुचना है हिारे प्रभाग के 3 गाडयन है उसको अितृवन योिना िें मिया 
गया स्िसिें हिने प्रोहहीिन ककया िा कमिशनर को ररक्वेथट ककया िा िोडीसी िगह नागरी सु ववधा 
िैसे बेंचसे है झुिे और ओपन स्िि के मिए रहे वो ततनो गाडयन को र्इसिें नोंदणी करीए और वहााँ पर 
सुचना मिखीत रुप िें दे दो| 
अतनि साविंत :- 
 बऱ्याच गाडयनिध्ये आम्ही ररक्वेथट केिी होती रेन वॉटर हावेथटीिंग , सोिर एनिी हे बऱ्याचशा 
गाडयनिध्ये केिे तर त्यादठका णी िे गाडयन आहेत ते हयवस्थित िेन्टेन होतीि. रेन वॉटर हावेथटीिंग केिे 
तर त्यादठकाणी पाण्याचा िो प्रश्न आहे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 एकदा बघून स्हहिीट करु.  
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िा. सभापती :- 
 सन्िा. सदथय को िेरा तनवेदन है अपने गाडयन के मिए गाडयन का चािय अततररक्त आयुक्त  के 
पास है आप िोग अपने गाडयन की क्या क्या तकिीि है िैं और वहााँ के नगरसेवक वहााँ के िो भी 
सदथय रहेंगे वो और साि उपिहापौर को बोिूिंगा िरुरत पड ेतो िा . िहापौर को िेकर शहर के गाडयन 
को स्हहिीट करते है और िो सिथया है उनको दरु करेंगे| 
अतनता पाटीि :- 
 साहेब गेल्हयावर्ी पेणकरपाड्याच्या गाडयनिध्ये हयायािाच ेसादहत्य िावण्यात आिे होते ते सादहत्य 
एका िदहन्यातच बबघडिे . सिंबिंधीत डडपाटयिेंटिा वारिंवार परहयवहार केिा त्यािंना क म्पिेंटही केल्हया परिंतू 
आिपयतं ररपेअर झािेच नाही . िे तुटिेिे सािान आहे ते सुध्दा चोरी करुन ने िे आपण ज्या सिंथिेिा 
टेंडर देतो त्यािंनी देखभाि दरुुथती करुन द्यायिा पादहिे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 ह्याच्यात देखभाि दरुुथती र्इन्क्िूड केिेिे आहे.  
अतनता पाटीि :- 
 गेल्हया वेळेस पण तसेच होते पण होत नाही.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 ह्याच्यात देखभाि दरुुथती र्इन्क्िूड नाही. त्याच्यात दोन प्रकारच ेटेंडर आहेत. एक नववन बसवणे 
व एक दरुुथती करणे . एखादी िमशन आपण ददल्हयानिंतर त्याच ेॲन्यूअि िेन्टेनन्स एक वर्य , दोन वर्य , 
तीन वर्य िी असते परिंतु ह्याच्यािध्ये असे काही नाही . िॅडिनी सुचना केिी ती अततशय योग्य आहे . 
आपण नगरसेवक रर किेंड करतो अगधकारी कॉन्टॅ्रक्टरिा सािंगतो कॉन्टॅ्रक्टर िावतो ववद र्इन ईयर ते 
खराब होते ररपेयरीिंग होत नाही कारण िगेच बिेट सिंपते सुध्दा बिेट सिंपल्हयावर नागररक नगरसेवकािंकड े
कम्पिेंट करतात . साहेब तुम्ही हे कधी करणार त्यािंना िादहत नाही की बिेट सिंपिे आहे . दसुऱ्या वर्ी 
टेंडर होईपयतं ररपेयरीिंग करेपयतं त्याच्यातीि अिून सािान तनघून गेिेिे असत.े मसिेक्शन बेटर हहायिा 
पादहिे. मिरा भाईंदरिध्ये असे अनेक गाडयन आहेत . ह्या गाडयनिध्ये नगरसेवक तनधी असेि , आिदार 
तनधी असेि , खासदार तनधी असेि त्याच्यािध्ये सुध्दा अशा दठकाणी िा गिेल्हया आहेत . ते सादहत्य 
बरोबर आहे परिंतु आपिे सादहत्य िगेच तूटते तुम्ही बोितात परिंतू ह्याच्यावर र्इम्पिीिेंट झािे पादहिे. 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 स्ििे नगरसेवकािंच्या हद्दीिध्ये गाडयन आहे िी गाडयन तुटिेिी आहेत तनदशय नास आणिे तर 
िगेच िेन्टेनन्स आणण दरुुथती करुन देऊ.  
गगता परदेशी :- 
 िाझ्या प्रभागात उद्यान आणण िैदान आहे . अडीच वर्य होत आिे िी पदहल्हयापासून िेटर ददिे 
आहे परिंतू काही काि केिे नाही . िैदान असेच पडिे आहे . गाडयनची बेंच पण तुटून पडिेिी आहेत सतत 
सािंगून काही होत नाही.  
िा. अततररक्त आयुक्त ्:- 
 आपण सभापती साहेब आणण तुम्ही एक स्हहिीट करु.  
िा. सभापती :- 
 आठ ददवसाच्या आत मिरा भाईंदरिध्ये िेवढे गाडयन आहेत ततकड ेस्हहिीट करु आणण ततकडच्या 
नगरसेवकािंना पण बोिव.ू  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आपण त्याचा प्िान करु.  
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िा. सभापती :- 
 अतनता िॅडि आपके गाडयन िें कभी का काि हुआ है| 
अतनता पाटीि :- 
 काि कुछ नही है| 
िा. सभापती :- 
 गाडयन बना ही नही| 
अतनता पाटीि :- 
 हर बार िेश्राि साहेब को ददखाके मिटीिंग करके कुछ काि नही हुआ है| 
िा. सभापती :- 
 गाडयन का कुछ रुपरेखा तयार हुआ की नही| 
अतनता पाटीि :- 
 रुपरेखा तयार है| आप और साहेब स्हहिीट करने को आओ तब आप देखो वहााँ पे क्या काि हुआ 
है| 
िा. सभापती :- 
 स्हहिीट करेंगे देखेंगे वो बात सही है िेककन डडपाटयिेंट की िो आप बात बता रही हो डडपाटयिेंट 
के और अगधकारी है हर थटॅस्न्डिंग के सदथय उनको एक्सप्िेन करेंगे तो चचाय करेंगे तो िािूि पडगेा | 
आपके गाडयन का थट्रक्चर तयार हुआ है| खेळणी कुछ िगा नही ककतना साि हो गया| 
अतनता पाटीि :- 
 7-8 साि हो गया| 
िा. सभापती :- 
 आपने पर डािा है| 
अतनता पाटीि :- 
 हा पर डािा है| 
िा. सभापती :- 
 पहिे का पर और अभी का पर िगाके िुझ ेददिीए| 
अतनता पाटीि :- 
 पेणकरपाड्यािध्ये थिशानभूिी र्इतकी सुिंदर आहे  परिंतू देखभाि न झाल्हयाने अगदी खराब झािी 
आहे.  
िा. सभापती :- 
 पाटीि िॅडि आिच सिंध्याकाळी िी आणण अततररक्त आयुक्त साहेब येणार . तुम्हािा िोन 
करणार की 4 नगरसेवकािंना बोिवा.  
कििेश भोईर :- 
 आपण िी ऑडयर देतो त्या सादहत्याचा ररपेयर कािावधी ककती आहे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 एक वर्य िागत.े  
कििेश भोईर :- 
 िाझ्या वॉडयिधीि सादहत्य नादरुुथत आहे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आपण ररपेयर करुन घेऊ.  
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सुरेखा सोनार :- 
 गाडयनिध्ये मसक्युरीटी नसतात. 24 तास गाडयन ओपन असतात.  
सुरेश खिंडिेवाि :- 
 तुम्ही झाडाची छाटणी करता ती उचििी िात नाही.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 एक छोटीशी िमशन असते त्या िमशनिध्ये  ही िािंदी गेिी तर त्याचा भूगा  बनतो त्याचा खत 
म्हणून वापर करु शकतो.  
िा. अततररक्त आयुक्त ्:- 
 ती िमशन आपल्हयाकड ेकिी ददवस वापरण्यात येईि म्हणिे पावसाळ्याच्या सुरुवा तीिा झाडाची 
छाटणी करतो.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 काही िाकड ेआपण थिशानभूिीसाठी वापरु शकतो.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आपण िशीन खरेदी करुया.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 केल्हयाने होते आधी केिेची पादहिे. िोबाईििध्ये सचय केल्हयावर भरपूर र्इन्िॉिेशन मिळेि . अडीच 
एकर, दोन एकरचा प्िॉ ट मिळणार नाही . ह्याच्यात कसे आहे एक िाकूड आणण थिशानभूिीसाठी यूि 
करु शकतो . काही िािंद्या क्रश करु शकतो . पेपर आपण िाडून िेकून देता त्याच ेदेखीि एक िमशन 
असते त्याच्यात टाकल्हयावर त्याचा िगदा तयार होतो हे िार किी िोकािंना िादहत आहे . अशी 
टेक्नॉिॉिी आपण सचय केिी पादहिे. तुम्हािा आिची ववनिंती आहे की तुम्ही आता सचय करा . गाडयनिध्ये 
िशीन र्इन्थटॉि करा. काि होऊ शकत.े  
नागेश र्इरकर :- 
 िा. सभापतीिंच्या परवानगीने आम्हािा अधाय एकर िरी िागा मिळािी तर बस होईि . आम्ही 
दोन वर्ायपासून पाहणी करतो आम्हािा एकही िागा मिळत नाही.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 एखादे गाडयन असेि त्याच्यािध्ये.......... 
नागेश र्इरकर :- 
 साहेब त्यािध्ये िािंद्या टाकायिा िागतात.  िािंद्या थटोअर करायिा िागा पादहिे.  
िा. सभापती :- 
 र्इरकर साहेब तुम्ही आणण िेश्राि िेहहा मिटीिंग असते तेहहा तुम्ही दोघ उत्तर देता त्याच्यानिंत र 
कोणा सदथयाच ेिोन उचिायचा नाही . कोणत्या सदथयािा िवाब द्यायचा नाही तुिच्या भरपूर तक्रारी 
येतात.  
नागेश र्इरकर :- 
 िाझ्या प्रभागातल्हया कोणत्याही नगरसेवकािंनी सािंगावे िी िोन उचित नाही.  
िा. सभापती :- 
 तुम्ही िोकािंना काि करायच ेनाही . मिरा भाईंदर सदथय तुम्हािा  सेि करणार. िेश्राि मिटीिंगिा 
हिर नाहीत त्यािंच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी . आप िुझ ेबतार्इए अपना डडपाटयिेंट और आप 
सदथय है और अपने सदथय गाडयन की मशकायत कर रहे है | पहिे िैंने और अततररक्त आयुक्त साहबने 
चौिे ददन स्हहिीट िारा | िेश्राि साहब को िािूि है और  सबको िािूि है की अततररक्त आयुक्त और 
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सभापती के स्हहिीट िें हि 100 टक्के फ्िॉप मििे| अब उनका ववर्य चि रहा है और वह बाहर खड ेहै| 
सभापती िोन करते है तो भी िोन नही उठाते | अततररक्त आयुक्त ् साहेब तुिच्याकड ेककती नगरसेवकािंच े
िोन आिे.  
िा. अततररक्त ् आयुक्त :- 
 िशे्रािच्याबाबत िवळपास 10-12 िणािंनी िोन केिे. 
िा. सभापती :- 
 आपण त्यािंना सपोटय करायचा का? त्यािंच्यावर योग्य ती कारवाई करे| 
ददनेश िैन :- 
 िा. सभापती साहेब वपछिे 3 िदहने से िॉकडाऊन की विह से गाडयन बिंद है और 1-2 िदहने 
खिूने के चान्सेस नही है | तो स्ितनी खेळणी , र्इन्थूिेंट, स्िि के आयटि या गाडयन  है उसिें बिंद की 
विह से आि पस्लिक या नगरसेवक नही िाते है | तो सारी खेळणी िाि हो चकूी है और िब हि चािू 
करेंगे तो ज्यादा खचाय िािंगेगे | तो उधर स्िसको स्िसको ऑईिीिंग करना पडता है वो छोटे खच ेिें हो 
िाएगा| बाद िें वो बडा खचाय िािंगेगे| तो उसको आप एक नोट िेिो की खेळणी खोिने के बाद यूि आए 
वैसा रहना चादहए| स्िि का आयटि बारीश िें खिूा रहता है तो बारीश गगरेगा तो और बबगड िाएगा तो 
नगरसेवक की कम्पिेन्ट है या नही है किर भी उसको अियन्ट िेन्टेन करा दो| 
िा. अततररक्त ् आयुक्त ्:- 
 वो रेग्यिूर करते है| 
ददनेश िैन :- 
 सब िगह पे स्हहिीट करके चके कर िो | सारे गाडयन िेन्टेन नही है | नगरसेवक अिंदर िाते नही 
र्इसके मिए तक्रार नही करते की यह िािंदा नही काटा वो नही काटा | िेककन सब गाडयन िें छाटनी भी 
बाकी है कटीिंग भी बाकी है | िॉकडाऊन है तो उधर अने वकय र िाके  गाडयन को िेन्टेन रखे | ठेके पे िो 
वकय र रखे है उनको अपना पगार तो िाएगा| तो उस दहसाब से गाडयन और िैदान िेन्टेन होने चादहए| 
िा. सभापती :- 
 आप टोटि गाडयन बोिते है स्िस नगरसेवक के एररया िें गाडयन है उनको बूिाओ और िो 
तकिीि होंगे उसको हि दरू करेंगे| 
 ददनेश िैन :- 
 आपके साि एक मिटीिंग िा उस मिटीिंग िें एक ववर्य आया िा | पते्त, झाड, िुि िो भी गगरते 
है पूणा के अिंदर प्िान्ट िें िो स्हहिीट करनेवािे िे िकडा है वो थिशानभूिी के अिंदर काि आता है | 
ककिो के दहसाब से िो हि िे रहे है उस िकड ेसे पैसा बचता है| 
अतनि साविंत :- 
 अभी भी वो थिशानभूिी िें िेके िाते है| 
ददनेश िैन :- 
 उसके अिंदर िो िािंदे और पते्त होते है ना उसके िकड ेबनते है| उससे बेतनकिट होगा| 
अतनि साविंत :- 
 तुम्ही 2-3 गाडयनिध्ये प्रायोगगक तत्वावर किं पोथट खताचा प्िान टाका. 
िा. आयुक्त :- 
 िागा िागेि.  
अतनि साविंत :- 
 िागा नाही िागत खड्डा िागेि.  
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ददनेश िैन :- 
 पहिे खत के मिए एक िािी रखा िा की वहााँ पे वो कचरा गगरेगा िािी होगा | खत तो हूवा 
नही| िेककन उसके विह से िच्छर हो गया तो आिूबािू के सोसायटीवािे  परेशान हो गए | खत का 
बनाया गया टोकरी भी बेकार गया | अभी क्या होता है खत की विह से वो िोग कचरा नही उठाते वो 
बोिते है खत बनेगा ऐसा ना हो िाए की हि अच्छे के मिए करे और बुराईया सर पर आए | अिग 
िगह िेकर उसका प्रयोिन करो अगर गाडयन के अिंदर िकडा होने वािा है ना कब होगा क्या िािूि सब 
िच्छर हो िाएगे| 
िा. सभापती :- 
 ठराव ििंिूर. 
प्रकरण क्र. 12 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि ववववध उद्यानात खेळणी , बेंचसे, हयायािाच ेसादहत्य पुरवठा 
करुन बसववणे व िुनी खेळणी दरुुथती करणेकािी िागववण्यात आिेल्हया तनववदेबाबत. 
ठराव क्र. 13 :- 
 प्रशासनाने सादर केिेल्हया गोर्वाऱ्यानुसार मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि ववववध दठकाणी 
खेळणी, बेंचसे, हयायािाच ेसादहत्य बसववणे तसेच िुनी खेळणी दरुुथती करणेकािी 1) ि.े हनी िन एन 
थ्रीि किं पनी , 2) ि.े अरीहिंत र्इिंडस्थट्रयि कॉपोरेशन मि ., 3) ि.े बाबा प्िे वल्हडय यािंची वाटाघाटी अिंती 
आिेिी किी दराची वावर्यक तनववदा स्थवकारण्यास व त्याकािी येणाऱ्या खचायस (खचय रु. 1,00,00,000/-) 
ही सभा ििंिुरी देत आहे, असा ठराव िािंडत आहे. 

सुचक :- श्री. सिंिय िेराड े  अनुिोदक :- श्री. ददनेश िैन 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 

 
सही/- 

सभापती 
थिायी समिती 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र . 13, मिरा भा ईंदर िहानगरपामिका उद्यान व वकृ्ष प्रागधकरण ववभागाकरीता 
िाििाती, शणेखत व सिेद रेती पुरवठा करणेकािी E-Tendering On -Line पध्दतीने िागवविेल्हया 
वावर्यक तनववदेबाबत. 
धवृककशोर पाटीि :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िहानगरपामिका क्षेरात उदयाने , िैदान,े चौपाटया व दभुािके या दठकाणी 
भराव करणेकरीता िाििाती , शणेखत व सिेद रेती पुरवठा करणेकािी िे . दहरावती र्इिंटरप्रायिेस यािंची किी 
दराची (L1) तनववदा प्राप्त झािेिी असून त्याचा तपमशि खािीिप्रिाणे :- 
 

अ.क्र अांिाजजत खचा तपमशि ठेकेिाराच ेनाव प्राप्त िर 
वाटाघाटी अांती कमी केिेिे 

िर 

1 

रु. 50,00,000/- 

िािमाती 
म.े दहरावती 
र्इांटरप्रायजेस 

रु. 2,250/- प्रती ब्रास रु. 2,245/- प्रती ब्रास  

2 शणेखत रु. 2,599/- प्रती ब्रास रु. 2,200/- प्रती ब्रास 

3 सफेिरेती रु. 5,499/- प्रती ब्रास रु. 5,490/- प्रती ब्रास 
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     उपरोक्त प्रिाणे  ि.े दहरावती र्इिंटरप्रायिेस यािंची िाििाती , शणेखत, सिेद रेती पुरवठा 
करणेकािी वाटाघाटी अिंती आिेिी किी दराची वावर्यक तनववदा स्थवकारणेस व त्याकािी येणाऱ्या रु . 50.00 
िाख (रु. पिंन्नास िाख िार) खचायस ही सभा ििंिुरी देत आहे असा ठराव िािंडत आहे.  
राकेश शाह :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे.  
अतनि साविंत :- 
 गेल्हया वर्ी ककती खचय केिा ती किगर मिळू शकेि का ? 2019-20 िध्ये ककती ट्रक िाती 
िागविी आणण कुठे टाकिी? 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 दीढ कोटी. 
अतनि साविंत :- 
 िाती कुठे कुठे टाकिी.  
नागेश नागेश र्इरकर :- 
 खेळण्यासाठी िाती टाकिी.  
थनेहा पािंड े:- 
 कुठल्हया गाडयनिध्ये आम्ही कुठे बघत नाही.  
नागेश नागेश र्इरकर :- 
 िशी आवश्यकता असेि तशी टाकतो.  
िा. सभापती :- 
 र्इरकर साहेब थटॅस्न्डिंग सदथयाना कुठे ककती गाड्या टाकल्हया ते िेखी द्या.  
नागेश नागेश र्इरकर :- 
 ठीक आहे.  
थनेहा पािंड े:- 
 िा. सभापती िहोदय मिरा भाईंदर िें बहुत सारे गाडयन है और प्रभाग समिती बनाई गई है| 
िा. सभापती :- 
 स्हहिीट िें िब िाऐिंगे आपको बुिाऐिंगे| 
थनेहा पािंड े:- 
 हिारा गाडयन तो र्इरकर साहब से बात करके हो िाता है|  िेरे वॉडय की गाडयन की कोई तकिीि 
नही है| िेरा िोन भी र्इरकर साहब उठाते है| िेरे गाडयन की हयवथिा बरोबर करते है| उसिें ददक्कत नही 
है| िेरा ऐसा सुझाव है गाडयन प्रभाग समितीहहाईि डडहहाईड ककए हुए है तो हर प्रभाग समिती की िब 
मिटीिंग िगे किसे कि तीन िदहने से एक बार कौनसे गाडयन िें ककतना खचाय हुआ क्या िेन्टेन ककया 
गया| 
िा. सभापती :- 
 िैं सभी सदथय को सम्िान से तनवेदन करता हूाँ िैं र्इस ववर्य को िेकर आपके प्रभाग के साईट 
पर आऊिं गा| अगिा ववर्य िो| 
थनेहा पािंड े:- 
 िैंने पहिे ही बोिा की िेरे वॉडय का गाडयन कोई ववर्य नही है | िैंने एक सुझाव ददया है प्रभाग 
समिती की िब भी मिटीिंग िगे तो उस प्रभाग समिती िें िो गाडयन है उसिें क्या डहेहिपिेंट ककया क्या 
खचाय ककया उसका एक अहवाि प्रभाग समिती के मिटीिंग िें ददया िाए| 



Created byDK/PP 

मा. स्थायी सममती सभा दि. २६.०६.२०२० (दि. २२.०६.२०२० रोजीची तहकुब सभा)       {ÉÉxÉ Gò. 13 

 

अतनि साविंत :- 
 िा. सभापती िहोदय िाथट र्इयर देढ करोड खचाय हो गया र्इस साि 3 करोड दे रहे है | र्इसके 
बाद िो भी सदथय मिट्टी के मिए ररक्वेथट करेंगे| 
िा. अततररक्त आयुक्त ्:- 
 50% 
अतनि साविंत :- 
 गेल्हया वर्ी दीढ करोड ह्या वर्ी किी करायिा िाविे कोहहीडिुळे अभी मिट्टी मििनेवािा है की 
नही| नही तो बोिेंगे बिेट खति हो गया| 
प्रकरण क्र. 13 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका उद्यान व वकृ्ष प्रागधकरण ववभागाकरीता  िाििाती, शणेखत व 
सिेद रेती पुरवठा करणेकािी E-Tendering On-Line पध्दतीने िागवविेल्हया वावर्यक तनववदेबाबत. 
ठराव क्र. 14 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िहानगरपामिका क्षेरात उदयाने , िैदान,े चौपाटया व दभुािके या दठकाणी 
भराव करणेकरीता िाििाती , शणेखत व सिेद रेती  पुरवठा करणेकािी िे . दहरावती र्इिंटरप्रायिेस यािंची किी 
दराची (L1) तनववदा प्राप्त झािेिी असून त्याचा तपमशि खािीिप्रिाणे :- 

 

अ.क्र अांिाजजत खचा तपमशि ठेकेिाराच ेनाव प्राप्त िर वाटाघाटी अांती कमी केिेिे 
िर 

1 

रु. 50,00,000/- 

िािमाती 
म.े दहरावती 
र्इांटरप्रायजेस 

रु. 2,250/- प्रती ब्रास रु. 2,245/- प्रती ब्रास  

2 शणेखत रु. 2,599/- प्रती ब्रास रु. 2,200/- प्रती ब्रास 

3 सफेिरेती रु. 5,499/- प्रती ब्रास रु. 5,490/- प्रती ब्रास 
               

उपरोक्त प्रिाणे िे . दहरावती र्इिंटरप्रायिेस यािंची िाििाती , शणेखत, सिेद रेती पु रवठा करणेकािी 
वाटाघाटी अिंती आिेिी किी दराची वावर्यक तनववदा स्थवकारणेस व त्याकािी येणाऱ्या रु . 50.00 िाख       
(रु. पिंन्नास िाख िार) खचायस ही सभा ििंिुरी देत आहे असा ठराव िािंडत आहे. 

सुचक :- श्री. ध्रवुककशोर पाटीि  अनुिोदक :- श्री. राकेश शाह 
ठराव सवायनुित ेििंिूर 

 

सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. 14, मिरारोड (पूवय) मिरा एि.आय.डी.सी. येिीि पिंवप िंग थटेशनची वावर्यक देखभाि / 
दरुुथती करणे कािास आगियक व प्रशासकीय िान्यता ििंिूरी मिळणेबाबत. 
अतनि साविंत :- 
 आयुक्त ् साहेब पुन्हा अपूणय गोर्वारा ददिा आहे . आपिे ििकुिं भ ककती आहेत . त्याच ेिेन्टेनन्स 
देखभाि दरुुथती त्याच ेकॉन्टॅ्रक्ट एकर देऊ शकत नाही . ह्याच्यात बिेट प्रोस्हहिन ककती आहे . देखभाि 
दरुुथती म्हणिे नक्की काय करतो . 29 िाख रुपये आपण खचय करणार आहोत . िक्त देखभाि आणण 
दरुुथती त्याच्यािध्ये तो काय काय करणार आहे . गेल्हयावर्ी 3 करोड रुपये देखभाि दरुुथतीसाठी खचय 
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केिा. आि शहराची पररस्थिती अशी आहे की पाणी 50 ते 60 तासावर पाणी गेिे आहे. एि.आय.डी.सी. 
चा प्रॉलिेि असतो तेहहा ठीक आहे. परिंतु ज्यावेळी शहरात प्रॉलिेि असतो कुठचा वॉि ररपेयरीिंग करायचा 
आहे. आपल्हयाच िाईनिा नसतात िग कॉन्टॅ्रक्टर असतात कुठे ? तो देखभाि म्हणिे नक्की काय करतो 
ततिे काय िशनरी असते आणण तो काय देखभाि करतो पाणी िेन्टेन करायिा आपिा थटाि आहे 
आपिे अगधकारी, र्इिंस्ितनअर आहेत.  
सुरेश वाकोड े:- 
 िा. सभापतीिंच्या परवानगीने बोितो पिंपीिंग थटेशनच ेवावर्यक देखभाि दरुुथतीच ेटेंडर आहे . 
ह्यािध्ये िे एि .आय.डी.सी च ेपिंपीिंग थटेशन आहे हाय िेवि िो िेवि त्यादठकाणी वर्यभरात पिंप ठेका 
चािवणे त्याची देखभाि दरुुथती त्यािध्ये पिंपाच ेकाय पाटय गेिे असतीि त्याची बदिी करणे, बॅनरच ेपाटय 
हे िे पाटय आहेत ह्या पाटयसाठी ते टेंडर काढिे आहे . ही 28 िाखाची ककिं ित आहे . ती 12 िदहन्याची 
टोटि केिेिी ककिं ित आहे. आपण िे म्हणतो वॉच ररपेयरीिंग ह्याच्यासाठी कोणते टेंडर न काढता आपिी 
िोक थवत: त्या दठकाणी काि करतात . त्याची देखभाि दरुुथती करतात पाईप िाईनची वावर्यक  देखभाि 
दरुुथती ही वेगळी असते . हे टेंडर िक्त पिंपीिंगच ेआहे . पिंपीिंगसाठी ववमशष्ठ प्रकारचा थटाि घ्यावा िागतो 
त्यािंना पॅनि बोडयची िादहती त्यािा र्इिेक्ट्रीकची िादहती पिंपाववर्यी िादहती अशी िाणसे ठेवावी िागत.े  
अतनि साविंत :- 
 हे पिंपीिंग आहे देखभाि दरुुथती नाही.  
सुरेश वाकोड े:- 
 पिंपीग थटेशनची पण दरुुथती असते. एकदा पिंप हाऊसिध्ये पिंप िाविे की देखभाि दरुुथती करणे, 
पिंपीिंगसाठी िी िाणसे ठेविी आहेत त्याची र्इिेक्ट्रीक पॅनि वगैरे सगळी दरुुथती पिंपाची दरुुथती असे 
त्याच ेटेंडर आहे.  
अतनि साविंत :- 
 शहरािध्ये िेवढे ििकुिं भ आहेत त्याच ेएकबरत िेन्टेनन्स का देत नाही.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 ििकुिं भ वेगळे आणण हे वेगळे.  
अतनि साविंत :- 
 ििकुिं भािध्ये िे पिंपीिंग थटेशन आहे त्याचचे आहे.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 िेन थटेशनवरुन पाणी चढवणे , सप्िाय करणे त्याचा ठेका ग्रुपिध्ये असतो . देखभाि करणे , 
ररपेयरीिंग करणे.  
अतनि साविंत :- 
 प्रशासनािा उत्तर देऊ द्या . 14 ििकुिं भ आहेत 14 ििकुिं भािध्ये सेि प्रोसेस असणार कुठेही 
गॅ्रहहीटीिा पाणी िात नाही. ई.एस.आर खािती असतीि तर पाणी चढवणे वगैरे……… 
सुरेश वाकोड े:- 
 आपल्हया शहरािध्ये 30 ई.एस.आर आहेत त्याच्यािध्ये र्इििे पिंपी ग थटेशन 8 आहेत. बाकीच्या 
सगळ्या गॅ्रहहीटी पिंपीिंग करतो गॅ्रहहीटी पिंपीिंग करुन त्यादठकाणी र्इिेक्ट्रीमसटी वगैरे हा खचय त्यादठकाणी 
नाही. पिंपीिंग ई .एस.आर चा आहे . र्इ.एस.आरिा मिटर त्यादठकाणी िागत नाही . एखाद वेळी िागिे तर 
पदटयक्युिर डडथट्रीलयुटर करता येत.े पूरण् शहराच ेटेंडर काढायच ेकॉथट हा िोठा िॅक्टर आहे . िोठी कॉथट 
आहे. ह्याच्यािध्ये काय करतो आपल्हया िाणसाकडून ररपेयरीिंग करुन घेतो आणण ती कॉथट वाचण्याचा 
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प्रयत्न करतो . ह्या दठकाणी  एि.एस. चा सेक्शन असतो. ककिं वा एि .एस. करायचा असतो काही वेगळे 
काि असतो त्यासाठी आपिी देखभाि दरुुथती हा आयटि असतो तो वेगळा केिेिा असतो.  
अतनि साविंत :- 
 ह्याच्यािध्ये तुम्ही टेंडर काढणार नाही. हा खचय पामिका करणार? 
सुरेश वाकोड े:- 
 ह्या ववर्याचे  आपण टेंडर  काढणार टेंडर काढून एिस्न्सिा देणार . एिस्न्सिा ते पिंप हाऊस 
चािवायिा देणार त्याप्रिाणे देखभाि दरुुथती त्या पिंप हाऊसची करणार. 
अतनि साविंत :- 
 असे र्इतर ज्यादठकाणी तुम्हािा हा प्रोसेस िागतो. टोटि 8 आहेत. 
सुरेश वाकोड े:- 
 7 च ेएकर टेंडर काढिे आहे. हा एक रादहिा होता.  
अननि सावांत :- 
 हे कसे काय राहीिे. 
सुरेश वाकोड े:- 
 प्रत्येकाच्या डटे वेगवेगळ्या असतात. 
अननि सावांत :- 
 एकर करा म्हणिे आम्हािा आयडीया येईि आपण ककती खचय करतो . गोर्वारा देते वेळी त्याची 
अिय सिंकल्हपीय तरतूद ककती आहे . आम्ही ििूरी देतो तरतूद ककती आहे . ते तरी गोर्वाऱ्यािध्ये मिहा 
50-60 तासावर पाणी सप्िाय गेिा आहे आम्ही 2017 िध्ये 24 तासावर पाणी देणार होतो . िुख्याििंरी 
साहेब र्इिे येवून उद्घाटन करून गेिे होत.े सगळे िोक खशू झािे होत. 
सुरेश वाकोड े:- 
 MIDC िध्ये 20 ते 25 ददवसािध्ये 6 वेळा ब्रेकडावुन झाल्हयािुळे 3 ददवसा िध्ये आम्ही किं ट्रोि 
करतो. 
धवृककशोर पाटीि :- 
 वाकोड ेसाहेब िाचय ,एवप्रि,िें. ह्या उन्हाळ्याच्या ददवसात देखीि कोहहीड िध्ये आापण त्यािंना 
हयवथिीत पाणी ददि . िून िदहन्यात ती िाईन 7-8 वेळा ब्रेकडावून झािी . आणण आपण ते ररपेयररिंग 
केिे म्हणून हा प्रॉबिेि झािा आहे. बाकी सिंपूणय कोहहीड िध्ये आपण पाणी ददिेिे आहे. 
अननि सावांत :- 
 का ददिे ते कारण र्इिंडथट्री बिंद आहेत MIDC िा पाणी िागत नाही 24 तास पाण्याच ेकाय झािे 
बोिा. 
धवृककशोर पाटीि :- 
 आपल्हया सुयाय धरणाच ेकाि चािू आहे. 
अननि सावांत :- 
 सुयाय धरनाची काय पररथिीती आहे. 
धवृककशोर पाटीि :- 
 ह्या ववर्यासाठी हयवथिीत मिटीिंग घेऊ. 
राकेश शाह :- 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेत्रातीि मिरारोड (परु्व) येथीि मिरा एि .आय.डी.सी. येथे हाय िेव्हि र् िो 

िेव्हि जिकंुभ अस्ततत्र्ात आहे. सदर जिकंुभार्रुन शांतीगाडवन, प्िेझंटपाकव , िनु्शी कंम्पाऊंड, मिरागार्, पेणकरपाडा 
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र् िहाजनर्ाडी इत्यामद पमरसरात पाणी परुर्ठा करण्यात येतो . सदर जिकंुभािध्ये पाणी चढमर्ण्याकरीता पंपपग तटेशन 

बांधण्यात आिेिे आहे . सदरची पंपपग तटेशन योग्य मरतीने चाि ूराहून उपरोक्त पमरसरात पाणी परुर्ठा सरुळीत 

राहणेकरीता पंपपग तटेशनची देखभाि दरुुतती करण्याकरीता दरर्र्षी र्ार्षर्षक मनमर्दा प्रमसध्द केिी जात आहे र् त्याकािी 

सिुारे रु .28,96,100/- इतका खचव अपेमक्षत आहे . या खचास मह सभा आर्षथक र् प्रशासमकय िान्यता मिळणेस तसेच 

नमर्न मनमर्दा प्रमिया पणुव होईपयंत जनु्या मनमर्देस िदुतर्ाढ र् होणाऱ्या र्ाढीर् खचास मह सभा िान्यता देत आहे. 

तसेच पाणी  परुर्ठा मर्भागात िहानगरपामिका प्रशासनाने मनर्ड  प्रमियेचा अर्िंब करुन श्री. मकशोर 

देमर्दास देशिखु, शाखा अमभयंता (िकॅॅमनकि) यांची ठोक िानधनार्र तात्परुत्या तर्रुपात मनयकु्ती केिी होती. 

त्याअनरंु्षगाने त्यांची िदुत मद. 17.03.2020 रोजी संपषु्टात आिी असल्याने मद .18.03.2020 रोजी 01 मदर्साचा 

तांमत्रक खंड देऊन मद. 19.03.2020 ते 26.06.2020 या कािार्ाधीसाठी कायोत्तर िंजरुी  र् मद . 27.06.2020 ते       

मद. 26.09.2020 पयंत शाखा अमभयंता (िकॅॅमनकि) या पदार्र रु.40,000/- ठोक िानधनार्र प्रर्ास , मनर्ास इ . 

भत्त्यासह नव्याने नतुनीकरण करणेस िहाराष्र िहानगरपामिका अमधमनयि किि 53(3) नसुार िान्यता देण्यात येत 

आहे.  

धवृककशोर पाटीि :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे. 
मा. सभपती :- 
 ठराव ििंिूर  
प्रकरण क्रिं . 14 :- 
 मिरारोड (पूवय) मिरा एि .आय.डी.सी. येिीि पिंवप िंग थटेशनची वावर्यक देखभाि / दरुुथती करणे 
कािास आगियक व प्रशासकीय िान्यता ििंिूरी मिळणेबाबत. 
ठराव क्रिं . 15 :- 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेत्रातीि मिरारोड (परु्व) येथीि मिरा एि .आय.डी.सी. येथे हाय िेव्हि र् िो 

िेव्हि जिकंुभ अस्ततत्र्ात आहे. सदर जिकंुभार्रुन शांतीगाडवन, प्िेझंटपाकव , िनु्शी कंम्पाऊंड, मिरागार्, पेणकरपाडा 

र् िहाजनर्ाडी इत्यामद पमरस रात पाणी परुर्ठा करण्यात येतो . सदर जिकंुभािध्ये पाणी चढमर्ण्याकरीता पंपपग तटेशन 

बांधण्यात आिेिे आहे . सदरची पंपपग तटेशन योग्य मरतीने चाि ूराहून उपरोक्त पमरसरात पाणी परुर्ठा सरुळीत 

राहणेकरीता पंपपग तटेशनची देखभाि दरुुतती करण्याकरीता दरर्र्षी र्ार्षर्षक मनमर्दा प्रमसध्द केिी जात आहे र् त्याकािी 

सिुारे रु .28,96,100/- इतका खचव अपेमक्षत आहे . या खचास मह सभा आर्षथक र् प्रशासमकय िान्यता मिळणेस तसेच 

नमर्न मनमर्दा प्रमिया पणुव होईपयंत जनु्या मनमर्देस िदुतर्ाढ र् होणाऱ्या र्ाढीर् खचास मह सभा िान्यता देत आहे. 

तसेच पाणी  परुर्ठा मर्भागात िहानगरपामिका प्रशासनाने मनर्ड  प्रमियेचा अर्िंब करुन श्री. मकशोर 

देमर्दास देशिखु, शाखा अमभयंता (िकॅॅमनकि) यांची ठोक िानधनार्र तात्परुत्या तर्रुपात मनयकु्ती केिी होती. 

त्याअनरंु्षगाने त्यांची िदुत मद. 17.03.2020 रोजी संपषु्टात आिी असल्याने मद .18.03.2020 रोजी 01 मदर्साचा 

तांमत्रक खंड देऊन मद. 19.03.2020 ते 26.06.2020 या कािार्ाधीसाठी कायोत्तर िंजरुी  र् मद . 27.06.2020 ते       

मद. 26.09.2020 पयंत शाखा अमभयंता (िकॅॅमनकि) या पदार्र रु.40,000/- ठोक िानधनार्र प्रर्ास , मनर्ास इ . 

भत्त्यासह नव्याने नतुनीकरण कर णेस िहाराष्र िहानगरपामिका अमधमनयि किि 53(3) नसुार िान्यता देण्यात येत 

आहे.  

सुचक :- श्री. राकेश शाह  अनुिोदक :- श्री. ध्रवुककशोर पाटीि 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 
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सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगरसधचव :- 
 प्रकरण क्रिं . 15, भाईंदर (पूवय) येिीि िाटक ििकुिं भ येिनू मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
हद्दीतीि नागरीकािंना टाँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे (खािगी टाँकरचा प्रततिेरा दर तनस्श्चत करुन पाणी 
पुरवठा करणे) कािास तनववदा ििंिूरी मिळणेबाबत. 
धवृककशोर पाटीि :- 
 मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि नागरीकािंना टाँकरहदा रा पाणी पुरवठा करणेकािी 3 
तनववदा प्राप्त झाल्हया होत्या. या तनववदा धारकािंनी खािीिप्रिाणे प्रती िेऱ्यानुसार दर सादर केिेिे आहेत. 

अ.क्र. ननवविा धारकाच ेनाव सािर केिेिे िर 
1.  म.े श्रतुी र्इांटरप्रायजेस रु.585/- प्रती फेरा 
2.  ि.े डडमसल्हवा ट्रान्सपोटय ॲण्ड वॉटर सप्िाय रु.599/- प्रती िेरा 
3.  ि.े सागर वॉटर सप्िायर रु.810/- प्रती िेरा 

  

उपरोक्त कािाचा तुिनात्िक तक्ता पाहता िे . श्रतुी र्इिंटरप्रायिेस यािंनी तनववदेत सादर करण्यात 
आिेिे दर हे िागगि वर्ायच्या तुिनेत किी असल्हयाने प्राप्त झािेिे दर हे राथत व वािवी वाटत 
असल्हयाने ि.े श्रतृी र्इिंटरप्रायिेस यािंनी सादर केिेल्हया रु .585/- प्रती िेरा या दरास व रु .1,50,00,000/- 
(अक्षरी रु. एक करोड पन्नास िाख) या खचायस दह सभा ििंिूरी देत आहे असा िी ठराव िािंडत आहे. 
राकेश शाह :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे. 
अननि सावांत :- 
 िा. सभापती िहोदय हि िोग िो टाँ कर से पाणी दे रहे है ना पूणय भाईंदर िाटक पयतं ते देता 
साहेब चनेा, घोडबिंदर ककिं वा उत्तनिा टाँकर पा दहिे असेि त्यािंना सुध्दा भाईंदर िा यावे िागते मिरा रोडचा 
एवढा भाग आाहे . आणखी एक दोन दठकाणी भाईंदर वेथट असेि ककिं वा मिरा रोडिा र्इििनं्सी कोणािा 
टाँकर हव असेि तर देऊ शकतो का? ततिे चािू करू शकतो का? 
सुरेश वाकोड े:- 
 सुरवातीिा 3 पॉईंन्ट होते आपिी थटॅ डीिंग कमिटी िध्ये चचाय झािी होती 3 पॉईंन्ट असल्हयाने 
आपण मसल्हवर पाकय  आणण MIDC चा पॉईंन्ट बिंद केिा. आपण टाँकर किी करायच ेसािंगत होतो. 
अननि सावांत :- 
 टाँकर नकोच आहेत परिंतु  आता पाणी मिळत नाही म्हणून टाँकर िागतात ना ततिे एकच पॉईंट 
असल्हयािुळे एवढी गदी होते आणण ते िाटक आहे तो थपॉट बतघतिा ना ततकड ेिाि ट्रािीक होते ते िर 
केिे तर हे रेट पण किी होतीि आणण डडथटन्स पण किी होई ि. मिरा रोडच्या िोकािंना र्इकड ेयायची 
गरि नाही. 
अनत. आयुक्त :- 
 आधी तसा ठराव ददिा होता. 
 
सुरेश वाकोड े:- 
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 किं ट्रोमिेगचा खचय येतो आथिापनाचा  खचय येतो एका दठकाणी असेि तर किं ट्रोमििंग करता येते . 
िाथत पॉईंन्ट ठेवल्हयावर प्रेशर ड्रॉप होतो. 
अननि सावांत :- 
 तो ठराव कधी झािा आहे त्याची कॉपी द्या . ह्याच्यावर तुम्ही वकय  आऊट करा मसल्हवर पाकय च्या 
र्इिनू देवू शकिो म्हणिे ततकडचा प्रेशर र्इकड ेकिी होईि. 
अनत. आयुक्त :-  
 सत्यता पडताळून बघु या. 
धवृककशोर पाटीि :- 
 आधी आपण देतो परिंतू ततिे एक छोट्या िुिीचा ॲक्सीडिंन्ट झािा त्यािुळे ते बिंद केिे. 
अननि सावांत :- 
 मसल्हवर पाकय िा आतिध्ये िायिा हयवथिीत आहे. ततिे भरपुर िागा आहे. 
एिायस बाांड्या :- 
 िा. सभापती साहेब नागररकािंकडून एका टाँकरच ेककती पैसे घेता. 
सुरेश वाकोड े:- 
 1000 रूपये घेतो. 
प्रकरण क्रिं . 15 :- 

भाईंदर (पूवय) येिीि िाटक ििकुिं भ येिनू मिरा भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि नागरीकािंना 
टाँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे (खािगी टाँकरचा प्रततिेरा दर तनस्श्चत करुन पाणी पुरवठा करणे ) कािास 
तनववदा ििंिूरी मिळणेबाबत. 
ठराव क्रिं . 16 :- 
 मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि नागरीकािंना टाँकरहदारा पाणी पुरवठा करणेकािी 3 
तनववदा प्राप्त झाल्हया होत्या. या तनववदा धारकािंनी खािीिप्रिाणे प्रती िेऱ्यानुसार दर सादर केिेिे आहेत. 

अ.क्र. ननवविा धारकाच ेनाव सािर केिेिे िर 
1.  म.े श्रतुी र्इांटरप्रायजेस रु.585/- प्रती फेरा 
2.  ि.े डडमसल्हवा ट्रान्सपोटय ॲण्ड वॉटर सप्िाय रु.599/- प्रती िेरा 
3.  ि.े सागर वॉटर सप्िायर रु.810/- प्रती िेरा 

  

उपरोक्त कािाचा तुिनात्िक तक्ता पाहता िे . श्रतुी र्इिंटरप्रायिेस यािंनी तनववदेत सादर करण्यात 
आिेिे दर हे िागगि वर्ायच्या तुिनेत किी असल्हयाने प्राप्त झािेिे दर हे राथत व वािवी वाटत 
असल्हयाने िे. श्रतृी र्इिंटरप्रायिेस यािंनी सादर केिेल्हया रु .585/- प्रती िेरा या दरास व रु .1,50,00,000/- 
(अक्षरी रु. एक करोड पन्नास िाख) या खचायस दह सभा ििंिूरी देत आहे असा िी ठराव िािंडत आहे. 

सुचक :- श्री. ध्रवुककशोर पाटीि  अनुिोदक :- श्री. राकेश शाह 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 

 

सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 
नगरसधचव :- 
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 प्रकरण क्रिं . 16, िनपा क्षेरात पावसाळ्या दरम्यान सखळ भागात साचणारे पावसाच ेपाणी उपसा 
करणेकािी भाड्याने 10HP/15HP क्षितेच ेपिंप पुरवठा करणे कािाच्या तनवीदेतीि दरास ििंिूरी 
मिळणेबाबत. 
दिनेश जैन :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि पावसाळ्या दरम्यान सखि /अततसखि भागात साचणा रे 
पावसाच ेपाणी उपसा करणे कािी सावय . आरोग्य ववभागाकरीता ववववध क्षितेच ेसक्शन पिंप भाड्याने 
पुरवठा करणे कािी तनववदाधारकािंनी सादर केिेल्हया दराचा तक्ता खािीिप्रिाणे आहे.  

Sr. 
No. Type of Suction Pump 

मे. मनोहर टे्रडीांग 
कां पनी याांनी 
ननवविेत सािर 
केिेिे िर 

मे. गणेश डवे्हिपसा 
याांनी ननवविेत सािर 

केिेिे िर 

(L1 ननवविाधारक) 

मे. गणेश डवे्हिपसा 
याांनी वाटाघाटी नांतर  
मान्य केिेिे िर  

(L1 ननवविाधारक) 

1 
SUCTION PUMP WITH OPERATOR, DEISEL, 
PETROL, OPERATIONAL AND MAITENANCE 
AND TRANSPORTATION ETC.  - 10 HP 

RS. 590/-  

PER HRS. 

RS.560/-  

PER HRS. 

RS. 498/-  

PER HRS. 

2 
SUCTION PUMP WITH OPERATOR, DEISEL, 
PETROL, OPERATIONAL AND MAITENANCE 
AND TRANSPORTATION ETC.    - 15 HP 

RS. 640/-  

PER HRS. 

RS.610/-  

PER HRS. 

RS. 593/-  

PER HRS. 
 

 ि.े गणेश डहेहिपसय यािंनी वाटाघाटी अिंती िान्य केिेिे दरानुसार तातडीची व अत्यावश्यक बाब 
म्हणून तनववदा दर स्थवकारणेस व रु. 50.00 िक्ष खचायस ही सभा ििंिुरी देत आहे असा िी ठराव िािंडत 
आहे. 
राकेश शाह :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे.  
िा. सभापती :- 

ठराव ििंिूर. 
स्नेहा पाांड े:- 
 सभापती िहोदय पिंप हर साि िगाए िाते है  ििंहािं पाणी भरता है िेकीन रात को िण बारीश 
होती र्इििनं्सी िें सूबह सूबह पिंप चािू करनार पडता है डडझिे नही पेट्रोि नही ऐसा आन्सर आता है 
और ऑपरेटर िगह पे नही रहता है तो स्िसको भी ठेका देरहे हो उन के कॉन्टॅ्रक्टरसे बात करके रखना 
है की उनका ऑपरेटर ड ेऔर नाईट दोनो  टाईि रहना चादहए बारीश कब आयेगी बता के नही आती है 
और उनके पिंप िें डडझिे और पेट्रोि िूि रहना चादहए बहोत बार ऐसा होता है की पेट्रोि नही है अभी 
पिंप खिेूगा पेट्रोि आएगा तो पिंप चािू होगा तब तक पाणी ऐसा ही भरा रहेगा. 
कमिेश भोईर :- 
 पाऊस िेंहहा िोरात असतो आिच्या वाडय िध्ये पिंपासाठी प्रॉलिेि होतो . डडझिे नाही पेट्रोि नाही 
अशी उत्तर असतात. नािे सिाई अिून झािेिी नाही. पिंप ब्रेकडाऊन होतात. 
अनत. आयुक्त :- 
 ह्या वेळेस नववन घेतोय त्यािुळे ब्रेकडाऊन होणार नाही. 
कमिेश भोईर :- 
 हे काि करतच नाही सभापती अिूनही पाहणी करायिा  आिे नाही . अगधकारी बोििे पाहणी 
करायिा येणार अिून देखीि आिे नाही. 
मा. सभापती :- 
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 िी तुम्हािा अडचण असेि तेहहा िोन करुन सािंगगतिे. 
कमिेश भोईर :- 
 हो पण िी वाट बघीतिी ना. 
मा. सभापती :- 
 अडचण आिी म्हणून तुम्हािा सिोरुन सािंगगतिे सभा सिंपल्हयावर हहीिीटिा िाऊ. 
कमिेश भोईर :- 
 ततकड ेनािे सिाई झािी नाही िोकािंच्या घरात पाणी िात.े 
मा. सभापती :- 
 भोईर साहेब िी आि पण नािे सिाई बद्दि पर ददिे आहे . ते काि करून घेणार कोरोनािुळे 
सवय रास झािेिे आहेत . पावसाळ्यासाठी सवय एसआयच ेनिंबर द्या तुम्हािा अडचण आिी तर त्यािंना 
िोन करा. 
अननि सावांत :- 
 आयुक्त साहेब हा ठेकेदार गेल्हया वर्ीचाच आहे का . गेल्हया वर्ीचा अनुभव असा आहे 68 िाख 
रूपऐ आपण खचय  केिे आहेत . त्याने ककती दठकाणी पिंप िाविा  सखि भाग ककती पॉईंन्ट आऊट केिे 
आपण 68 िाख खचय केिे एस आयिा िोन करा कााँन्टॅ्रक्टर कधी िागेवर नसतोच वाडय ऑिीसरिा िोन 
करा िोटर अहहेिेबि नाही डडझिे नाही कािगार नाही आणण त्याच कााँन्टॅ्रक्टरिा पून्हा तुम्ही ठे का देता 
सडिेल्हया िोटर घेऊन येतो  कधीच चािू होत नाही . मशति नगर िध्ये गेल्हयावर्ीचा हा अनुभव आहे 
िोटर िागून िागून िकिो दोन सखि भागात खपू पाणी साचते ततकड ेऑपरेटर पण नाही आणण डडझिे 
पण नसते वॉडय ऑकिसरिा सािंगगतल्हयावर ते बोितात साहेब त्याच्याकड ैना ही तर आम्ही काय करु हे 
एसी केबबनतध्ये बसणार आणण ठेकेदार वर्ायनुवर्य तोच ठेकेदार पामिका िाखो रुपये नागररकािंच्या टॅक्सनी 
भरता आणण नागररक पाण्यािध्ये. 
ननिा सोंस :- 
 सभापती िहोदय आप अगधकारीसे पूछ सकते है हर साि ककतना खचाय होता है खचय होने के बाद 
भी सॅटीिॅक्शन नही है. नाही सवीस है की ककतने घिंटे यूि हूआ है िेरा सुझाव है र्इतने पैसे खचय करने है 
तो िनपा खदू खरीद सकती है िशीन की कई सािो गॅरेंन्टी हहॉरिंन्टी होती है यहािं ना सहही स मिि रही 
है ना हिारे पास ॲसेट है हि िाखो रुपये पे कर रहे है तो िेरा सुझाव है की यह पिंप हि खरीद सकते 
है अपना ॲसेट बना सकते है एन्ड ऑि द ड ेर्इन्फ्यॅक्ट स्िस सोसायटी िें िगातार प्रॉलिेि है वहािं दे 
सकते है तो वो सथता पडगेा और पस्लिक खशू होगी यहािं िाखो रूपए खचय करके ररझल्हट णझरो है. 
मा. सभापती :- 
 र्इस बार िेट हो गया तो र्इस साि रहने देते है अगिी बार पहिे से डडसाईड करेंगे. 
मा. अनत. आयुक्त :- 
 ज्या ददवशी पाऊस पडिे. 
अननि सावांत :- 
 त्याच वेळी नसतात ना. 
मा. अनत. आयुक्त :- 
 िॅडि बोितात खरेदी करा. 
 
 
अननि सावांत :- 
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 खरेदी करून िायरबब्रगेडचा िो थटाि आहे . त्यािंना ह्या दठकाणी उपयोगात आणू शकतो तर 
आपिे करोडो रूपऐ वाचतीि वकय आऊट करा ठेकेदार ठेका घऊन िातो िोटार कधी मिळतच नाही. 
स्नेहा पाांड े:- 
 िोटार बिंद है डडझिे नही है ऑपरेटर नही है 50 बहान.े 
दिनेश जैन :- 
 सभापती िहोदय अगर िशी न िेते है तो कन्टीन्हयू यूि िें आती है तो 100% सही रहती है | 
िहापामिकेन ेिवारणी की िशीन िी िी तो िवारणी की िशीन है | वो युि नही करते तो वो िमशन 
मिरा रोड प्रभाग कायायिय िें ऐसे ही पडी है | यह िशीन है ना पिंप हिने खरीद मिए उसको बारा िदहना 
िेंन्टेन करना पडगेा| सही टाईि पे वो िेंन्टेन नही है तो बारीश िें उसका उपयोग नही होगा उसके मिए 
िॅनपावर िगेगा बारीश िें िनपा का थटाि कि रहता है | अगर वो सही टाईि पे नही पहूचेंगे तो हि 
ककसको बोिेंगे यह सारी गचिे बैठ के डडथकशन करके तनणयय पे पहूिंच ेताकी िेरे दहसाब से बेटर रहेगा| 
अननि सावांत :- 
 बोिोना वो ठेकेदार मििता नही है. 
दिनेश जैन :- 
 वो रेट पुछता है. 
अननि सावांत :- 
 उसको करना ही नही है 30 िोटर िगाऐगा उसिेंसे 15 िोटर बिंद है रेट ककतना भी कि दे 
उसको काि ही नही करना िा| 
ननिा सोंस :- 
 िा. सभापती िहोदय आपको सहहीस  के उपर ध्यान  देना चादहए| ठेकेदार को बडे  कड े रुपसे 
सहहीस के मिए बोिना चादहए और अकािंऊिं न्टीबबिी की वो ककतना युि हो रहा है उसके बबिीिंग का 
आधार क्या है. 
कमिेश भोईर :- 
 ठेकेदार गावी िाऊन बसिेिा आहे. नािे सिाई काय झाि. 
मा. सभापती :- 
 बारीश िब भरेगा तो आरोग्य के एस आय को िोन क रीए स्िसको सहहीस नही मििी तो िूझ े
िोन ककिीए. 
अननि सावांत :- 
 सभापती साहेब आप अपने वाडय िें बबझी रहेंगे तो आपको टाईि नही मििेगा एस आय हिारे 
िोन नही उठाएिंगे कािंबळे साहब हिारा िोन नही उठाएिंगे. 
मा. सभापती :- 
 िें. र्इतना नमसबवािा हूिं की िेरे वाडय िें पाणी भरता नही है. 
स्नेहा पाांड े:- 
 र्इसमिए आप सुखी है हि परेशान है क्यािंकी हिको रातको दो बिेसे िोन शुरु हो िाते है िॅडि 
पाणी भर गया पिंप चािू ककिीए और पिंपवािा गायब है कािंबळे साहेब नािा सिाई पे बात करना है अभी 
तक नािा सिाई हूई नही. 
मा. सभापती :- 
 नािे सिाई की बात आप कर रहे है िें असिंतषृ्ठ हूिं. 
स्नेहा पाांड े:- 
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 मसिय  वाडय की बात नही पूरे मिरा भाईंदर की बात है . बड ेबड ेनािो की अच्छी तरह से सिाई 
नही हूई आिदार पर दे रहे है उसका भी िवाब नही मििा आिदार के पर का िवाब नही दे रहे तो 
नगरसेवक को क्या िवाब देंगे. 
मा. सभापती :- 
 पािंड ेिॅडि आपके वाडय िे हि स्हहिीट करेंगे. 
स्नेहा पाांड े:- 
 िें पर देती हुिं. 
मा. सभापती :- 
 पूरे शहर िें कहािं कहािं स्हहिीट करना है आप िूझ ेददिीए. 
स्नेहा पाांड े:- 
 आिदार ने 15-20 ददन पहिे पर ददया है. उनके पर का िवाब मििा नही आरोग्य डीपाटय िेंन्ट 
क्या कर रहा है.  
प्रकरण क्रिं . 16 :- 

िनपा क्षेरात पावसाळ्या दरम्यान सखळ भागात साचणारे पावसाच ेपाणी उपसा करणेकािी 
भाड्याने 10HP/15HP क्षितेच ेपिंप पुरवठा करणे कािाच्या तनवीदेतीि दरास ििंिूरी मिळणेबाबत. 
ठराव क्रिं . 17 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि पा वसाळ्या दरम्यान सखि /अततसखि भागात साचणारे 
पावसाच ेपाणी उपसा करणे कािी सावय . आरोग्य ववभागाकरीता ववववध क्षितेच ेसक्शन पिंप भाड्याने 
पुरवठा करणे कािी तनववदाधारकािंनी सादर केिेल्हया दराचा तक्ता खािीिप्रिाणे आहे.  

Sr. 
No. Type of Suction Pump 

मे. मनोहर टे्रडीांग 
कां पनी याांनी 
ननवविेत सािर 
केिेिे िर 

मे. गणेश डवे्हिपसा 
याांनी ननवविेत सािर 

केिेिे िर 

(L1 ननवविाधारक) 

मे. गणेश डवे्हिपसा 
याांनी वाटाघाटी नांतर  
मान्य केिेिे िर  

(L1 ननवविाधारक) 

1 
SUCTION PUMP WITH OPERATOR, DEISEL, 
PETROL, OPERATIONAL AND MAITENANCE 
AND TRANSPORTATION ETC.  - 10 HP 

RS. 590/-  

PER HRS. 

RS.560/-  

PER HRS. 

RS. 498/-  

PER HRS. 

2 
SUCTION PUMP WITH OPERATOR, DEISEL, 
PETROL, OPERATIONAL AND MAITENANCE 
AND TRANSPORTATION ETC.    - 15 HP 

RS. 640/-  

PER HRS. 

RS.610/-  

PER HRS. 

RS. 593/-  

PER HRS. 
 

 ि.े गणेश डहेहिपसय यािंनी वाटाघाटी अिंती िान्य केिेिे दरानुसार तातडीची व अत्यावश्यक बाब 
म्हणून तनववदा दर स्थवकारणेस व रु. 50.00 िक्ष खचायस ही सभा ििंिुरी देत आहे असा िी ठराव िािंडत 
आहे. 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि पावसाळ्या दरम्यान सखि /अततसखि भागात साचणारे 
पावसाच ेपाणी उपसा करणे कािी सावय . आरोग्य ववभागाकरीता ववववध क्षितेच ेसक्शन पिंप भाड्याने 
पुरवठा करणे कािी तनववदाधारकािंनी सादर केिेल्हया दराचा तक्ता खािीिप्रिाणे आहे.  

Sr. 
No. Type of Suction Pump 

मे. मनोहर टे्रडीांग 
कां पनी याांनी 
ननवविेत सािर 
केिेिे िर 

मे. गणेश डवे्हिपसा 
याांनी ननवविेत सािर 

केिेिे िर 

(L1 ननवविाधारक) 

मे. गणेश डवे्हिपसा 
याांनी वाटाघाटी नांतर  
मान्य केिेिे िर  

(L1 ननवविाधारक) 
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1 
SUCTION PUMP WITH OPERATOR, DEISEL, 
PETROL, OPERATIONAL AND MAITENANCE 
AND TRANSPORTATION ETC.  - 10 HP 

RS. 590/-  

PER HRS. 

RS.560/-  

PER HRS. 

RS. 498/-  

PER HRS. 

2 
SUCTION PUMP WITH OPERATOR, DEISEL, 
PETROL, OPERATIONAL AND MAITENANCE 
AND TRANSPORTATION ETC.    - 15 HP 

RS. 640/-  

PER HRS. 

RS.610/-  

PER HRS. 

RS. 593/-  

PER HRS. 
 

 ि.े गणेश डहेहिपसय यािंनी वाटाघाटी अिं ती िान्य केिेिे दरानुसार तातडीची व अत्यावश्यक बाब 
म्हणून तनववदा दर स्थवकारणेस व रु. 50.00 िक्ष खचायस ही सभा ििंिुरी देत आहे असा िी ठराव िािंडत 
आहे. 

सुचक :- श्री. ददनेश िैन  अनुिोदक :- श्री. राकेश शाह 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 

 

सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगरसगचव :- 
 प्रकरण ् क्रिं . 17, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका काययक्षेरातीि िोकाट कुर ेव िोकाट िािंिरािंवर 
तनबबयिीकरण व िसीकरण करणे, िखिी कुर ेव िािंिरािंवर उपचार करणे तसेच वपसाळिेिे कुर ेव िािंिरे 
यािंचा बिंदोबथत करणे कािाच्या तनववदेबाबत. 
सिंिय िेराड े:- 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका कायवक्षेत्रातीि िोकाट कुते्र र् िोकाट िांजरार्र मनर्षबजीकरण र् िसीकरण 
करणे,जखिी कुते्र र् िांजरांर्र उपचार करणे तसेच मपसाळिेिे कुते्र र् िांजरे यांचा बंदोबतत करणे  कािी दोन 
र्र्षाकमरता ई-टेंडरींग पध्दतीने मनमर्दा िागमर्ण्यात आल्या होत्या. 

िे. िाय र्ेटस चरॅीटेबि रतट ॲन्ड मरसचव सेंटर र् िे. नर्ोदय र्ेट सोसायटी यांचे दर खािीिप्रिाणे आहेत.  
    क्र. तपशील मे. माय वेटस 

चरॅीटेबल ट्रस्ट 
मे. नवोदय वेट 

सोसायटी 
1. Sterilization and Anti Rabbies Vaccination of un-

sterilized stray Dogs Treatment of injured Dogs and 

attend all the complaints regarding stray Dogs within 

the MBMC 

1090            
(प्रति श्वान) 

1017            
  (प्रति श्वान) 

2. Sterilization and Anti Rabbies Vaccination of un-

sterilized Cats, Treatment of injured Cats and attend all 

the complaints regarding Cats within the MBMC 

1090             
(प्रति माांजर) 

727         
 (प्रति माांजर) 

    

    वरीि तुिनात्िक तक्त्याच ेअविोकन केिे असता मे. नवोदय वेट सोसायटी  यांनी सादर केिेिे दर हे 
र्ाजर्ी असल्याने प्राप्त दरास र् रु. 40 िक्ष खचास ही सभा िंजरूी देत आहे.   
धवृककशोर पाटीि :- 
 िाझ ेअनुिोंदन आहे. 
िा. सभापती :- 
 िा. आिदार साहेब िी गेल्हया दोन वर्ायपासुन पर ददिे आहे. दोन गाड्या असाहयात. 
 
अतनि साविंत :- 
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 आपण कश्यािा वाढ वायच्या त्या ठेकेदार वाढवेि . डॉक्टर साहेब दर वर्ी आपण 
थटरिायझशेनसाठी 30-40 िाख खचय करतो . तरी सुध्दा कूर ेिािंिरी वाढतच िातात . िािंिरे तर किी 
आहेत. 
डॉ. पडवळ :- 
 आपिी िोकसिंख्या वाढते तरी त्यािंची वाढत.े 
अतनि साविंत :- 
 थटारिायझशेन झाल्हयावर वाढणार कशी वाढ किी पाहीिे. त्याच्यावर आपण 30-30,40-40 िाख 
खचय करतो थप्रे डॉगििा कधी किं म्पिेट केिी तर ह्यािंच ेनसतात. गेल्हयावर्ीचा िो ठेकेदार होता तो 
गेल्हयावेळी काि अधयवट सोडून गेिा त्याची र्इएिडी ह्याच्यावळ पडिेिी असेि. निंतर कोण एन्टरटेन 
करत नाही कारण ठेकेदारच पळून गेिा. त्यािाच पून्हा आि आपण ठेका देतो. का त्यािा ठेका देतो 
त्यािंनी थट्राईक का केिा ? 
डॉ. पडवळ :- 

 काि बिंद केि होत. 
अतनि साविंत :- 

आम्ही तेच म्हणणार पळू न गेिो म्हणुन म्हणिेच काि बिंद केिे तुम्ही त्या िा परत का ददिे . 
त्याने काि बिं द केल्हयावर त्याचा रास  नागररकािंना सहन करावा िागिा . कारण कधी कारवाई झािीच 
नाही हा सिंशोधनाचा ववर्य आहे. त्या ठेकेदारािा रेट किी म्हणून ठेका देतो. त्याची गेल्हया वर्ायची र्इएिडी 
अिून पडिेिी आहे . तो डडिॉल्हटर आहे . म्हणून त्यािा देतो ते काि तर होणारच नाही किी रेट आहे 
डडिे होणार आणण पेिेंन्ट होणार म्ह णिे नागररकािंच्या पैशाच्या अपहयय  आहे. ज्यावेळी नागररकािंच ेपैसे 
खचय करतो त्याचा प्रशासनानी िोडा तरी ववचार केिा पाहीिे थटाँन्डीिंग िा टेंडर द्यायचा ठराव पास करून 
घ्यायचा आणण निंतर सववयसच्या नावाने बोंब तो कसे काि करणार ? गेल्हया वर्ी तो काि करू शकिा 
नाही तर ह्या वेळेस तो कसे काि करणार ? काय गॅरेंन्टी आहे तुिची तरी सुध्दा तु म्ही टेंडर थटाँन्डीिंग 
सिोर ठेवता िा. सभापती िहोदय िेरी आपसे ररक्वेथट है | र्इसका पूरा ररपोटय प्रशासनसे िे  िो और हि 
िोग 30-30,40-40 िाख सअ्रिायिेशन के मिए खचाय कर रहे है तो उसपे कारवाई होनी चादहए र्इतने 
कूतते कहााँ से बढ रहे है तो उसपे  कारवाई होनी चादहए | र्इतने कुते्त कहॉसे आ रहे है | र्इसका ितिब 
थटरिायझशेन नही हो रहा है | यह ववर्य पेन्डीिंग रखो , अगिी मिटीिंग िे िे िो | सर, वो डडिॉल्हटर है 
काि नही कर पाया किर भी वही ठेकेदारों को दे रहे है| 
िा. सभापती :- 
 िेरे काययकाि िे मशकायत होगी तो उसके उपर कारवाई होगी| 100% होगी| 
डॉ. तनराटिे :- 
 काही कािावधी पुरता केिी नहहती . 2015-16 ची गोष्ट आहे . िी त्यावेळी नहहतो परिंतु निंतर 
ििा िादहती भेटिी की , ॲतनिि वेििेयरच ेकाही तनयि आहेत . कुर ेकसे पकडणार ? कसे वपिंिऱ्यात 
ठेवणार? त्यािध्ये तो िोडा किी झािा होता . निंतर आपण त्यािा प्रशासनाकडून ऑडय र ददिी की काि 
बिंद करा. 
अतनि साविंत :- 
 आता काय गॅरन्टी आहे की तो करणार? 
 
 
डॉ. तनराटिे :- 
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 त्यािंनी दसुरी 4-5 दठकाणी कािे केिी त्याची आम्ही िादहती घेतिी. हैदराबाद, र्इिंदौर सवय दठकाणी 
त्याच ेकाि चािंगिे आहे. 
थनेहा पािंड े:- 
 आपने िानकारी मिया पर उनको िानकारी है क्या की क्या क्या करना है? 
डॉ. तनराटिे :- 
 हॉ. िानकारी है| 
थनेहा पािंड े:- 
 िब कुत्तो बबल्हिीयों को िगा रहता है , र्इन्िडय रहते है तो िोन करेंगे तो उधर से अन्सर आ 
िाता है की हि मसिय  तनबबयिीकरण करते है| 
डॉ. तनराटिे :- 
 िखिी कुत्र्याच ेआपण प्रत्यक्ष िागेवर िाऊन उपचार करतो . थिातनकािंची िागणी असते की , 
तुम्ही कुत्र्यािंना ततकड ेॲडमिट करा. परिंतु आपिे सेंटर खपु छोटे आहे. 
थनेहा पािंड े:- 
 ततकड ेयेऊन पण काही करत नाही. र्इन्िडय आम्ही बघत नाही. 
अतनि साविंत :- 
 डॉक्टर साहेब, मिरारोडिा शािंती ववहारिा ओपन केिे होत.े त्याच ेकाय झािे? 
डॉ. तनराटिे :- 
 ते आपिे नाही. ते एका सिंथिेच ेआहे. 
अतनि साविंत :- 
 त्याच ेउद्घाटन आिदारािंनी केिेिे आहे. 
डॉ. तनराटिे :- 
 ते पामिकेच ेनहहत.े 
ददनेश िैन :- 
 ते पामिकेचचे आहे . पण सिंथिेिा चािवायिा ददिे होते . आिदारािंनी उद्घाटन केिे म्हणिे 
आिदार काि करणार. ते िहापामिकेच ेकाि आहे.  
अतनि साविंत :- 
 हा परिंतू पामिकेने ते केिे पादहिे ना.  
ददनेश िैन :- 
 एखाद्या वाथतूच ेउद्घाटन आपण नगरसेवकािंनी केिे तर त्यात आपिी काय गिती.  
अतनि साविंत :- 
 प्रशासनाची चकूी आहे . त्यािंनी करायिा पादहिे . तुम्ही का करत नाही ततिे चरसी िो क बसतात. 
िहापामिकेच ेनाव िागिे आहे.  
थनेहा पािंड े:- 
 यावेळी काय काय काि होणार ते सािंगा? 
धवृककशोर पाटीि :- 
 िा. सभापतीिी 40 िाखाची तरतूद आहे . 40 िाख डडहहाईड बाय 1017 रुपये प्रती आपण 
डडहहाईड केिे तर 3933 म्हणिे 4000 अप्रॉक्सीिेटिी आपण िािंिरी कुत्र्याच ेथटरिायझशेन करु शकतो. 
डडहहाईड बाय 365 डिे कट केिे तर आपण ददवसािा िक्त 11 कुरा िािंिरीच ेथटरिायझशेन करु 
शकतो.  
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अतनि साविंत :- 
 शहरािध्ये कुर ेककती आहेत. डिेी थटरिायझशेन करणे अपेक्षक्षतच नाही.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 िाखो कुर ेिािंिरी आहेत.  
अतनि साविंत :- 
 त्याच्यािवळ सहहे आहे का? 
धवृककशोर पाटीि :- 
 िोअर दॅन एक िाख आहेत.  
अतनि साविंत :- 
 डॉक्टर साहेब सािंगा.  
डॉ. तनराटिे :- 
 गेल्हया वर्ी पशूगणना केिी आहे. त्याचा अहवाि प्राप्त झािा नाही.  
थनेहा पािंड े:- 
 अहवाि भेटता भेटता अिून वाढ झािी असेि.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 घरी आहेत ती कुर ेिािंिरी.  
अतनि साविंत :- 
 तो ववर्यच नाही . आपण थटे डॉगच ेकरतो . थट्रीट डॉगच ेनाही. तुम्ही म्हणता एक िाख शक्यच 
नाही.  
ददनेश िैन :- 
 आनेवािे मिटीिंग िें किगर देना| 
अतनि साविंत :- 
 िेरे वॉडय िें िॅक्झीिि 1000 होंगे| गेल्हया 3 वर्ायिध्ये ककती कुत्र्याच ेथटरिायझशेन केिे. ही िरा 
किगर ह्या निंतर कळेि आपल्हयािा. थटरिायझशेन होते तर पॉप्युिेशन वाढते कशी.  
ददनेश िैन :- 
 र्इसिें एक सिेशन है गाव िें गाय के कान को एक िेबि िगाया िाता है और उसकी गगनती 
की िाती है| 
अतनि साविंत :- 
 उनको भी िगाने का है पर वो नही िगात|े 
डॉ. तनराटिे :- 
 िािंिरी कुत्र्यािंना आपण िावू शकत नाही. ॲनीिि वेल्हिेयरनी ॲक्ट केिा आहे.  
अतनि साविंत :- 
 आपण िाकींग करतो.  
डॉ. तनराटिे :- 
 ऑपरेशन केल्हयावर कान कापतो.  
अतनि साविंत :- 
 आपिा  पशु वैद्यकीय दवाखाना कुठे आहे?  
डॉ. तनराटिे :- 
 दवाखाना नाही. आपिे तनबबयिीकरण कें द्र आहे.  
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अतनि साविंत :- 
 कुठे आहे.  
डॉ. तनराटिे :- 
 उत्तनिा आहे आणण छोटे आहे.  
थनेहा पािंड े:- 
 डॉक्टर र्इनिडय कुत्र्यािंना उपचार कुठे करणार?  
अतनि साविंत :- 

ह्याच्यािध्ये पळून िाणारे ठेकेदार नेििे तर ते तसेच करणार.  
िा. सभापती :- 
 साविंत साहेब आपण त्यािा बोिवू आणण बातचीत करु.  
प्रकरण क्र. 17 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका काययक्षेरातीि िोकाट कुर ेव िोकाट िािंिरािंवर तनबबयिीकरण व 
िसीकरण करणे, िखिी कुर ेव िािंिरािंवर उपचार करणे तसेच वपसाळिेिे कुर ेव िािंिरे यािंचा बिंदोबथत 
करणे कािाच्या तनववदेबाबत. 
ठराव क्र. 18 :- 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका कायवक्षेत्रातीि िोकाट कुते्र र् िोकाट िांजरार्र मनर्षबजीकरण र् िसीकरण 
करणे,जखिी कुते्र र् िांजरांर्र उपचार करणे तसेच मपसाळिेिे कुते्र र् िांजरे यांचा बंदोबतत करणे  कािी दोन 
र्र्षाकमरता ई-टेंडरींग पध्दतीने मनमर्दा िागमर्ण्यात आल्या होत्या. 

िे. िाय र्ेटस चरॅीटेबि रतट ॲन्ड मरसचव सेंटर र् िे. नर्ोदय र्ेट सोसायटी यांचे दर खािीिप्रिाणे आहेत.  
    क्र. तपशील मे. माय वेटस 

चरॅीटेबल ट्रस्ट 
मे. नवोदय वेट 

सोसायटी 
1. Sterilization and Anti Rabbies Vaccination of un-

sterilized stray Dogs Treatment of injured Dogs and 

attend all the complaints regarding stray Dogs within 

the MBMC 

1090            
(प्रति श्वान) 

1017            
  (प्रति श्वान) 

2. Sterilization and Anti Rabbies Vaccination of un-

sterilized Cats, Treatment of injured Cats and attend all 

the complaints regarding Cats within the MBMC 

1090             
(प्रति माांजर) 

727         
 (प्रति माांजर) 

    

     वरीि तुिनात्िक तक्त्याच ेअविोकन केिे असता मे. नवोदय वेट सोसायटी यांनी सादर केिेिे दर हे 
र्ाजर्ी असल्याने प्राप्त दरास र् रु. 40 िक्ष खचास ही सभा िंजरूी देत आहे.  

सुचक :- श्री. सिंिय िेराड े  अनुिोदक :- श्री. ध्रवुककशोर पाटीि 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 

 

सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 
नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र . 18, वाहने वाहनचािकासह र्इिंधनासह (सिंपूणय सेवा ) भाड्याने घेण्या च्या वावर्यक 
तनववदेस िुदतवाढ देणेबाबत. 
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सुरेखा सोनार :- 
 तमरा भाईांदर महानगरपातिकेि वाहने, वाहनचािक व इांधनासह सांपरू्ण सेवा भाडयाने देण्याबाबिची वार्षिक 
तनतवदा धारकाने महापातिकेस करारनाम्याप्रमारे् वाहने उपिब्ध करुन तदिेिी नाहीि. तनतवदा धारकाने वास्ितवक िीन 
विाच्या आिीि वाहने व T-Permit ची वाहने महापातिकेस उपिब्ध करुन देरे् बांधनकारक असिाना ठेकेदाराने साधी 
T-Permit नसिेिी वाहने व िीन विाच्या वरीि वापरिेिी वाहने उपिब्ध करुन तदिी. िसेच ठेकेदाराने वाहन 
चािकाांना तकमान वेिन प्रमारे् वेिन तदिे नाही व वाहन चािकाचा PF, ESIC भरर्ा केिा नाही. यावरुन असे 
तनदर्णनास येिे की, ठेकेदाराने करारनाम्याचा भांग केिा, महापातिकेस फसतविेिे आहे िरीही ठेकेदारास महापातिकेने 
देयक अदा केिे आहे. सदर तनतवदेची मदुिवाढ सांपल्यानांिरही देयक अदा केिे आहे. याबाबि प्रर्ासनाने सखोि 
चौकर्ी करावी व दोिी अतधकाऱयाांवर कारवाई करुन ठेकेदारास करारनाम्याचा भांग केल्याप्रकरर्ी व महापातिकेस 
फसतवल्या प्रकरर्ी काळ्या यादीि टाकाव.े  
 या बाबींचा तवचार करिा सदर ठेकेदारास मदुिवाढ देरे् उतचि ठरर्ार नाही त्यामळेु सदर वार्षिक तनतवदेस 
मदुिवाढ नाकारण्याि येि आहे व महानगरपातिकेने वाहने, वाहनचािक व इांधनासह सांपरू्ण सेवा भाड्याने घेण्याची  
नतवन तनतवदा मांजरुीकरीिा सादर करावी असा मी ठराव माांडि आहे.  
ददनेश िैन :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे.  
अतनि साविंत :- 
 हा ठेकेदार डडिॉल्हटर आहे म्हणून तुम्ही त्यािा प्रथताव उडविा र्इतर ठेकेदाराची देखीि तीच 
पररस्थिती आहे. एकािा एक न्याय दसुऱ्यािा दसुरा न्याय कशािा.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 तो डडिॉल्हटर नाही असे डॉक्टर साहेबािंनी सािंगगतिे त्यानी िे कॉम्पिायन्स केिे म्हणून आपण 
त्यािा देतो.  
अतनि साविंत :- 
 त्याचा अिय काय झािा त्यािा वर्ायच ेकाि ददिे तो काि सोडून गेिा.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 सोडून नाही गेिा.  
अतनि साविंत :- 
 र्इिे हीच पररस्थिती आहे.  
ददनेश िैन :- 
 नाही करायच ेअसे डडपाटयिेंटनी पर ददिे.  
अतनि साविंत :- 
 डडपाटयिेंट नाही थटॅस्न्डिंगने िग तुम्ही त्याच ठेकेदारािा काि करायिा देता.  
ददनेश िैन :- 
 ह्यािंनी थवत:नी पर ददिे आहे आणण डडपाटयिेंटनी सािंगगतिे आहे की करु नका.  
अतनि साविंत :- 
 डडपाटयिेंट सािंगते ह्यािा काळ्या यादीत टाका.  
थनेहा पािंड े:- 
 डडपाटयिेंट को किीया निर आयी र्इसके मिए काि बिंद करने को पर ददया | वापस उसीको दे रहे 
हो| 
धवृककशोर पाटीि :- 
 28 ऑगथट 2019 रोिी थटॅस्न्डिंग कमिटीने 6 िदहन्यािंची िुदत वाढ केिी होती म्हणिे त्याच्या 
अगोदर टेंडर सिंपिे होत.े डडपाटयिेंट नववन टेंडर न काढता वर्ायनुवर्य ...... 
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िा. अततररक्त आयुक्त :- 
नववन टेंडरची प्रोसेस चािू आहे. 

धवृककशोर पाटीि :- 
म्हणिे हे टेंडर 2019 च्या थटाटींगिा म्हणिे  2019 अख्ख गेििं . 2020 च ेअधय वर्य गेिे 

वर्ायनुवर्े असेच चाििे आहे . दसुरी गोष्ट त्याने िहापामिकच्या अगधकाऱ्यािंना , कियचाऱ्यािंना ही टी 
परमिटची िागणी केिी पादहिे होती . दसुरी गोष्ट त्याने चािंगल्हया किं डीशनची गाडी ददिी पादहिे होती . 
पण तीसुध्दा ददिी नाही . असे असताना पामिकेने त्यािंना एक वर्यभर पोसिे आणण बीि ददिी आणण 
त्यािंना वावर्यक एक्सटेन्शन सुध्दा ददिे एक्थटेन्शन देऊन देऊन एक वर्य तनघून गेिे.  
अतनि साविंत :- 
 ऑडडटरना बोिवा त्यािंनी पेिेंट कसे केिे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
  28/2 िा ह्यािंची िुदत सिंपिेिी आहे . त्यानिंतर कोरोना आिा आणण आतापयतं आपण वाहन 
पुरवत आहोत. आतापयतं िी सेवा ददिी आहे त्याच ेपेिेंट करण्यापयतं परवानगी असावी थिायी समिती  
िो तनणयय घेईि त्याप्रिाणे चौकशी करुन कारवाई करायिा ववभाग तयार आहे.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 त्यािंनी टी-परिीटची वाहने द्यायिा पादह िे होती ती ददिी नाही . चािंगल्हया किं डीशनिधिी वाहन 
द्यायिा पादहिे होती ती ददिी नाही . कसूरदार कोण ठेकेदार , अशा ठककेदारािा एक वर्यभर कोस्हहडच्या 
नावाखािी बबि करता हे ककती चकूीच ेआहे . म्हणिे कोहहीडच्या नावाने काही करावे आणण आपण ते 
ॲक्सेप्ट कराव.े एका दठकाणी देतो आणण दसुऱ्या दठकाणी देत नाही. हे पण उगचत नाही ना.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 ह्यािंनी िी वाहन पुरविी त्याच्यातिी बरीच वाहन आपण कोहहीडसाठी वापरतो . त्यािुळे 
अत्यावश्यक सेवेिध्ये बिंद करता येत नाही.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 बरोबर आहे. परिंतु आम्ही तुिच्या तनदशयनास दोन बाबी आणून ददल्हया तुम्ही र्इन्क्वायरी करा.  
अतनि साविंत :- 
 कुठिी वाहन आपण भाड्याने घेतो . आरोग्य ववभागच ेएक टॅ्रक्टर चािू आहे , दसुरा टॅ्रक्टर 
ररपेयरीिंगसाठी गॅरेििध्ये आहे. शहरािध्ये वकृ्ष छाटणी झािेिी आहे. सगळीकड ेझाड पडिी आहेत. नमशब 
आहे, िाथत पाऊस नाही पडिा. तर ते बघा. 
गगता परदेशी :- 
 झाड छाटून तशीच रोडवर पडिी आहेत.  
प्रकरण क्र. 18 :- 
 वाहने वाहनचािकासह र्इिंधनासह (सिंपूणय सेवा ) भाड्याने घेण्याच्या वावर्यक तनववदेस िुदतवाढ 
देणेबाबत. 
ठराव क्र. 19 :- 
 तमरा भाईांदर महानगरपातिकेि वाहने, वाहनचािक व इांधनासह सांपरू्ण सेवा भाडयाने देण्याबाबिची वार्षिक 
तनतवदा धारकाने महापातिकेस करारनाम्याप्रमारे् वाहने उपिब्ध करुन तदिेिी नाहीि. तनतवदा धारकाने वास्ितवक िीन 
विाच्या आिीि वाहने व T-Permit ची वाहने महापातिकेस उपिब्ध करुन देरे् बांधनकारक असिाना ठेकेदाराने साधी 
T-Permit नसिेिी वाहने व िीन विाच्या वरीि वापरिेिी वाहने उपिब्ध करुन तदिी. िसेच ठेकेदाराने वाहन 
चािकाांना तकमान वेिन प्रमारे् वेिन तदिे नाही व वाहन चािकाचा PF, ESIC भरर्ा केिा नाही. यावरुन असे 
तनदर्णनास येिे की, ठेकेदाराने करारनाम्याचा भांग केिा, महापातिकेस फसतविेिे आहे िरीही ठेकेदारास महापातिकेने 
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देयक अदा केिे आहे. सदर तनतवदेची मदुिवाढ सांपल्यानांिरही देयक अदा केिे आहे. याबाबि प्रर्ासनाने सखोि 
चौकर्ी करावी व दोिी अतधकाऱयाांवर कारवाई करुन ठेकेदारास करारनाम्याचा भांग केल्याप्रकरर्ी व महापातिकेस 
फसतवल्या प्रकरर्ी काळ्या यादीि टाकाव.े  
 या बाबींचा तवचार करिा सदर ठेकेदारास मदुिवाढ देरे् उतचि ठरर्ार नाही त्यामळेु सदर वार्षिक तनतवदेस 
मदुिवाढ नाकारण्याि येि आहे व महानगरपातिकेने वाहने, वाहनचािक व इांधनासह सांपरू्ण सेवा भाड्याने घेण्याची  
नतवन तनतवदा मांजरुीकरीिा सादर करावी असा मी ठराव माांडि आहे.  

सचुक :- श्रीि. सुरेखा सोनार  अनुिोदक :- श्री. ददनेश िैन 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 

 

सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र . 19, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या ववववध ववभागातीि वाहनािंवर ठेका पध्दतीने 
वाहनचािक पुरवठा करणे कािाच्या तनववदेस िुदतवाढ देणे. 
ददनेश िैन :- 
 तमरा भाईांदर महापातिकेच्या तवतवध तवभागाि ठेका पध्दिीने कायणरि वाहनचािकाांना ठेकेदाराने तकमान वेिन 
नसुार वेिन अदा केिे नाही िसेच सदर वाहन चािकाांचा PF व ESIC भरर्ा केिा नाही. त्यामळेु सदर ठेकेदारावर 
कारवाई करण्याि यावी. प्रर्ासनाने तदिेल्या गोिवाऱयानसुार ठेकेदाराची मदुि तद.31/12/2019 रोजी सांपषु्टाि येवूनही 
आजिागायि नतवन तनतवदेची कायणवाही केिी नाही व नतवन तनतवदा प्रतिया कधी परू्ण होईि याचा कािावधीही तदिेिा 
नाही. त्यामळेु तकिी कािावधी पयंि मदुिवाढ द्यावी व  तकिी खचण  अपेतिि आहे याचा उल्िेख नसल्याने मदुिवाढ देरे् 
उतचि ठरर्ार नाही.  
 सबब, तमरा भाईांदर महापातिकेच्या तवतवध तवभागािीि वाहनाांवर ठेका पध्दिीने वाहनचािक परुवठा कररे् 
कामाच्या तनतवदेस मदुिवाढ नाकारण्याि येि आहे असा मी ठराव माांडि आहे. 
राकेश शाह :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे.  
िा. सभापती :- 
 ठराव ििंिूर.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 ड्रायहहर िोकािंना र्इ.एस.आय.सी. व पी.एि मिळत नाही अशी त्यािंनी िहापौरािंना तक्रार केिी.  
प्रकरण क्र. 19 :- 
 मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या ववववध ववभागातीि वाहनािंवर ठेका पध्दतीने वाहनचािक पुरवठा 
करणे कािाच्या तनववदेस िुदतवाढ देणे. 
ठराव क्र. 20 :- 
 तमरा भाईांदर महापातिकेच्या तवतवध तवभागाि ठेका पध्दिीने कायणरि वाहनचािकाांना ठेकेदाराने तकमान वेिन 
नसुार वेिन अदा केिे नाही िसेच सदर वाहन चािकाांचा PF व ESIC भरर्ा केिा नाही. त्यामळेु सदर ठेकेदारावर 
कारवाई करण्याि यावी. प्रर्ासनाने तदिेल्या गोिवाऱयानसुार ठेकेदाराची मदुि तद.31/12/2019 रोजी सांपषु्टाि येवूनही 
आजिागायि नतवन तनतवदेची कायणवाही केिी नाही व नतवन तनतवदा प्रतिया कधी परू्ण होईि याचा कािावधीही तदिेिा 
नाही. त्यामळेु तकिी कािावधी पयंि मदुिवाढ द्यावी व  तकिी खचण  अपेतिि आहे याचा उल्िेख नसल्याने मदुिवाढ देरे् 
उतचि ठरर्ार नाही.  
 सबब, तमरा भाईांदर महापातिकेच्या तवतवध तवभागािीि वाहनाांवर ठेका पध्दिीने वाहनचािक परुवठा कररे् 
कामाच्या तनतवदेस मदुिवाढ नाकारण्याि येि आहे असा मी ठराव माांडि आहे. 
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सुचक :- श्री. ददनेश िैन  अनुिोदक :- श्री. राकेश शाह 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 

 

सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. 20, तनवीदािंना िान्यता देणे. (िेरप्रथताव) (सावय. बािंधकाि ववभाग) 
धवृककशोर पाटीि :- 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ +vÉÇ´É]õ ®úÉ½þÒ±Éä±ªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉÒ EòÉ¨Éä 

Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉ´ÉÚxÉ ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù.16/03/2020 ¨ÉvªÉä ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±ªÉÉ 

½þÉäiªÉÉ. 

+ 

Gò 

]åõb÷®ú +ÉªÉ 

b÷Ò 

EòÉ¨ÉÉSÉä xÉÉ´É +ÆnùÉÊVÉiÉ JÉSÉÇ 

1 2 3 4 

1.  

 

473131_1 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú 

¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. |ÉEò±{ÉÉiÉÒ±É <¨ÉÉ®úiÉ Gò. 7 SÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 

Eò®úhÉä. 
 

¨Éä. ¶ÉÉªÉÉäxÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ 

 

 

 

 

 

 

¨Éä. näù´É <ÆÊVÉÊxÉªÉÇºÉ 

¨Éä. MÉVÉÉxÉxÉ EÆòxº]ÅõC¶ÉxÉ 

¨Éä. EòÉä`öÉ®úÒ ±Éìxb÷ bä÷´½þ±É{ÉºÉÇ |ÉÉ.Ê±É. 

¯û.42,10,90,720/- 

 

 

¯û.44,81,07,591.56/- 

nù®ú´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú  

¯û. 44,81,07,592/- 

(ºÉxÉ 2019-20 SªÉÉ 

®úÉVªÉnù®úºÉÖSÉÒiÉÒ±Énù®úÉ¶ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ 5.93 

% VÉÉºiÉ nù®úÉxÉä) 

 

¯û.52,47,99,112.26/- 

¯û.51,30,70,545.41/- 

¯û.48,43,52,188/- 

2.  473115_1 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú 

¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. |ÉEò±{ÉÉiÉÒ±É <¨ÉÉ®úiÉ Gò. 4 SÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 

Eò®úhÉä. 

 

¨Éä. ¶ÉÉªÉÉäxÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ 

 

 

 

 

 

¨Éä. näù´É <ÆÊVÉÊxÉªÉÇºÉ 

¨Éä. MÉVÉÉxÉxÉ EÆòxº]ÅõC¶ÉxÉ 

¨Éä. EòÉä`öÉ®úÒ ±Éìxb÷ bä÷´½þ±É{ÉºÉÇ |ÉÉ.Ê±É. 

¯û.32,92,41,155/- 

 

 
 

¯û.36,55,77,173.92/- 

nù®ú´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú  

¯û. 35,75,68,178/- 

(ºÉxÉ 2019-20 SªÉÉ 

®úÉVªÉnù®úºÉÖSÉÒiÉÒ±Énù®úÉ¶ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ 8.24 

% VÉÉºiÉ nù®úÉxÉä) 

¯û.38,69,25,086.73/- 

¯û.40,02,75,602.65/- 

¯û.37,69,63,738.75/- 
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3.  473124_1 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú 

¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. |ÉEò±{ÉÉiÉÒ±É <¨ÉÉ®úiÉ Gò. 5 SÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 

Eò®úhÉä. 

 

¨Éä. ¶ÉÉªÉÉäxÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ 

 

 

 

 
 

 

 

¨Éä. näù´É <ÆÊVÉÊxÉªÉÇºÉ 

¨Éä. MÉVÉÉxÉxÉ EÆòxº]ÅõC¶ÉxÉ 

¨Éä. EòÉä`öÉ®úÒ ±Éìxb÷ bä÷´½þ±É{ÉºÉÇ |ÉÉ.Ê±É. 

¯û.34,92,78,595/- 

 

 

¯û.37,59,81,177.42/- 

nù®ú´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú  

¯û. 37,59,81,177/- 

(ºÉxÉ 2019-20 SªÉÉ 

®úÉVªÉnù®úºÉÖSÉÒiÉÒ±Énù®úÉ¶ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ 

7.24% VÉÉºiÉ nù®úÉxÉä) 

¯û.41,03,36,213.02/- 

¯û.42,71,69,033.06/- 

¯û.39,99,39,502.99/- 

 

 

 

 

´É®úÒ±É EòÉ¨ÉÉÆEò®úÒiÉÉ ö̀®úÉ´É Gò. 117 +x´ÉªÉä ¡äò®úÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. 

¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä `ö®úÉ´ÉÉiÉÒ±É EòÉ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÒÆSÉÉ ö̀®úÉ´É Ê´ÉJÉÆb÷ÒiÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÉ +ºÉÖxÉ 

¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ xÉÉ½þÒ. |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ näùhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¡äò®ú |ÉºiÉÉ´É ºÉÉnù®ú 

Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ={É®úÉäCiÉ EòÉ¨É ä̀öEäònùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ {ÉÚhÉÇ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´Éä. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÉºÉ 

`äöEäònùÉ®úÉºÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ nù®ú´ÉÉfø ËEò´ÉÉ BCºÉä±Éä¶ÉxÉ (Escalation) näù́ ÉÚ xÉªÉä `ö®ú±Éä±ªÉÉ nù®úÉiÉSÉ ´É ´Éä³äýiÉSÉ EòÉ¨É Eò¯ûxÉ 

PªÉÉ´Éä. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉÆxÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eò±É¨É 73 (Eò) xÉÖºÉÉ®ú VÉÒ.BºÉ.]õÒ. ®úEò¨ÉäºÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ 

näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ.   

राकेश शहा :- 
 िाझ ेअनुिोदन आहे.  
अतनि साविंत :- 
 िा. सभापती िहोदय 16 िाचयिा थटॅतनडिंग कमिटीिध्ये हा प्रथताव आिा होता . 
िे.एन.एन.य.ुआर.एि ही योिना पिंतप्रधान िनिो हन मसिंग असताना िहत्वकािंक्षी योिना ह्या शहरािध्ये 
आिी. ही योिना आ णण्यािागे उद्देशच हा होता की िी िोक झोपडपट्टी  थिि एररयािध्ये राहतात 
त्यािंच ेिीवनिान सुधारावे आणण त्यािंना बबल्हडीिंगिध्ये िागा मिळावी . आि 12-13 वर्य झािी अिून ही 
ती योिना अधयवट अवथिेत आहे . त्यािध्ये ठेकेदार कारणीभूत असेि . प्रशासन कारणीभूत असेि . हा 
प्रथताव 16 िाचयिा थिायी समितीसिोर आिा होता . ह्याच्यािध्ये ततन्ही कािाच्या तनववदा आहेत 
त्यािध्ये ठराव करुन त्या तनववदा वगळण्यात आल्हया. कारण काय देण्यात आिे तनववदा क्र . 28,29,30 
ह्या कािाची तनववदा प्रशासनाने प्रमसध्द केिी होती . परिंतु सदर तनववदा धारकाने काि पूणय केिेिे  नाही. 
त्या उपर पामिका प्रशासनाने काही िटेररयिच ेदर वाढल्हयाने तनववदेिधीि सादहत्याच ेदर वाढवून तनववदा 
धारकास कळववण्यािंत आिे . तरीसुध्दा तनववदाधारकाने काि पूणय केिे नाही . वारिंवार प्रशासनाने 
तनववदाधारकास परहयवहार व नोदटस देऊनही तनववदाधारकाने प्रततसाद न ददल्हयाने प्रशासनाने त्याच ेकाि 
रद्द करुन उवयररत कािाची तनववदा प्रमसध्द केिी व त्याच तनववदा धारकाने प्रमसध्द केिेिी तनववदा 
भरिेिी आहे. ती पून्हा पाहता सदर तनववदाधारक हे काि पूणय करु शकणार नाही . त्यािुळे सदर तनववदा 
धारकास ह्या कािाकररता काळ्या यादीत टाकावे . 16 िाचयिा ह्या तनववदाधारकािा काळ्या यादीत टाकिे 
आणण ही तनववदा रद्द करुन पुन्हा प्रमसध्द करावी व कािाची तनकड पाहता तनववदा भरण्याचा कािावधी 
किी करावा असा िी ठराव िािंडत आहे . आम्ही सुध्दा त्या ठरावा िा सिियन ददिे . हे काि िवकरात 
िवकर पूणय हहायिा पादहिे . तो ठेकेदार वारिंवार िागच्यावेळी रेट वाढवून देऊन सुध्दा तो काि करु 
शकिा नाही . तरी सुध्दा प्रशासनाने प्रथताव आणिा असता तर आम्ही िान्य केिा असता . प्रशासनाने 
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सदर ठराव ववखिंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकड ेपा ठविा त्यावर अद्याप तनणयय झािेिा नाही . सििा 
उद्या राज्य शासनाने तो ठराव ववखिंडीत केिा नाही आणण आि आपण ही तनववदा प्रकक्रया पूणय केिी 
त्याच्यािध्ये दोर्ी कोण होणार सवय थटॅस्न्डिंग सदथय हा टेक्नीकि िुद्दा आहे िोपयतं शासन तनणयय होत 
नाही तोपयतं घाईघाईने प्र थताव कशािा आणता . 16 िाचयिा ठराव केिा होता की त्यािा काळ्या यादीत 
टाका आणण नववन तनववदा काढा . तो प्रोसेस केिाच नाही . ती प्रकक्रया िवकरात िवकर केिी असती तर 
चािंगिा ठेकेदार ततकड ेआिा असता . पामिकेच ेपैसे वाचिे असते आणण काि िवकर पूणय झािे असते . 
िो ठेकेदार एव ढी वर्य काि पूणय करु शकिा नाही त्यािाच आपण ठेका देतो म्हणिे ते काि पूणय 
करायची र्इच्छाच नाही. आिचा ह्या प्रथतावािा ववरोध आहे. आम्ही ठराव करणार. उद्या राज्य शासनानी 
तनणयय घेतिा तर आम्ही सदथय अडचणीत येऊ शकतो . हीच तनववदा तुम्ही परत घेऊन येता िेरप्रथताव 
टेक्नीकि िुद्दा तरी सििून घ्यायिा पादहिे . प्रशासनाच ेकाय उत्तर आहे . तीन िदहन्यािंपूवी काळ्या 
यादीत टाकता परत तीन िदहन्यािंनी तो गोरा होतो . त्याचाच प्रथताव घेऊन येता . तुिचा काळ्या यादीत 
टाकायचा ठराव आहे. राकेश शहा आणण ददनेश िैन ििा प्रशासनाकडून उत्तर पादहिे सत्तापक्षाकडून नको.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 आम्ही आिची बािू िािंडतो.  
अतनि साविंत :- 
 तीन िदहन्यािध्ये काळ्याचा गोर केिे ठीक आहे.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 तुम्ही नाव सािंगगतिे म्हणून िी उत्तर देत.े  
अतनि साविंत :- 
 आम्ही आगयुयिेंट करणार . सुचक अनुिोदन त्याचचे आहे . त्यािा आिच ेपण सिियन होते . 
आम्ही ठराव केिा नहहता. काि पूणय हहाव म्हणून.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 काही चकुीच ेझािे नाही काळ्याच ेगोर नाही गोऱ्याच ेकाळे नाही.  
अतनि साविंत :- 
 तुिचाच ठराव आहे . त्यािा काळ्या यादीत टाका म्हणून ते काि करु शकणार नाही . ह्या तीन 
िदहन्यात असे काय झािे.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 तीन िदहने नाही त्याच्या अगोदर झािे . थटॅस्न्डिंगने सदर ववर्याचा ठराव केिा होता ववर्य असा 
होता की प्रशासनाने हा ववर्य ववखिंडीत केिा होता म्हणिे प्रशासनािा आिचा ठराव िान्य नहहता  आणण 
प्रशासनानी वारिंवार डे िीगेशन केि . डडिीगेशन केल्हया निंतर प्रशासनािा त्या गोष्टी पटल्हया नाहीत . 
प्रशासनानी तो प्रथताव थिायी समितीिा िेर सादर केिा  की तुम्ही हा प्रस्ताव पास करा . जरी शानाकड े
ववखांडीतसाठी पेन्डीांग असेि जर आपण हा ठराव पास किा . शासन त्याच्यानांतर ननयमात कायावाही 
करेि. आपण तो ठराव पास केिा प्रशा सनाने सािर केल्यामुळे तो पास झािा . प्रशासनाने सािर केिाच 
कसा? काय गरज होती . प्रशासनाने का सािर केिा त्याची ननकड पाहता सािर केिा . आता जे िोक 
ट्राांझीट कॅम्पमध्ये राहतात त्या िोकाांची पररजस्थती अत्यांत गांभीर आहे . त्यामुळे ते काम िवकर करणे 
गरजेच ेआहे ही प्रशासना ची भुममका होती . प्रशासनाने सभापती , महापौर, उपमहापौराांना साांधगतिे . डाांगे 
साहेबाांनीसुध्िा महापौर, सभापतीांना फोन करुन साांधगतिे त्यामुळे सभापतीांनी तो ववषय घेतिा. 
अननि सावांत :- 
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 साहेब, तुम्ही य.ुडी. मध्ये काम केिेिे आहे. एखािा ठराव प्रशासनाने ककां वा आयुक्ताांनी ववखांडीत 
करायिा पाठविा, त्या ठरावाच्या ववरोधात जाऊन परत स्थायी सममती ककां वा प्रशासनािा त्याचा ननणाय 
होईपयतं काम करता येते का? मिा प्रशासनाची बाजू पादहजे. साहेब, याच्यात तीन मदहने ऑिरेडी िेट 
केिा. हयाांच्या चकुाांमुळे नतकडच ेझोपडपट्टीधारक नरकयातना भोगतात गेिी 10 वषा हे िोक स्कीम पूणा 
करु शकिे नाहीत. साहेब आम्हाांिा उत्तर पादहजे. तर आम्ही ठराव करणार. जर तुम्ही एश्युरन्स िेत 
असाि हयाच्यामध्ये काही चकुीच ेझािे नाही, कोणी सिस्य अडचणीत येणार नाही ते मिा ऑन रेकॉडा 
पादहजे. नाहीतर आम्ही ठराव करणार.  
ध्रवुककशोर पाटीि :- 
 सन्मा. सिस्याांनी साांधगतिे , तत्कािीन पांतप्रधान मनमोहन मसांग होते तेव्हा कााँगे्रस राष्ट्ट्रवािीची 
सत्ता होती . कें द्रामध्ये राज्य होते . ममरा भाईंिरमध्ये कााँगे्रस , राष्ट्ट्रवािीच ेराज्य होते . परांतु कााँगे्रस , 
राष्ट्ट्रवािी ही स्कीम पूणा करु शकिे नाही आणण ही स्कीम खपु बारगळिी. हया स्टॅन्डीगमध्ये ग्वाही िेतो. 
भारतीय जनता पाटीच्या कायाकािामध्ये ही बी.एस.य.ुपी. योजना पूणा करुन िाखवणार. 
अननि सावांत :- 
 हयाच्यासाठी 12 वषा घेतिी ना . तीन मदहने ऑिरेडी िेट केिात . एवढ्यात काम सुरु झािे 
असत.े 
दिपक खाांत्रबत :- 
 मा. सभापतीांच्या परवानगीने बोितो. स्थायी सममतीत जो ठराव केिा होता दि. 16.03.2020 िा 
117 नांबर आणण कामाची फेरननवविा मागवायिा साांधगतिी होती . ठेकेिारािा काळ्या यािीत टाकायिा 
साांधगतिे होते . हयाच्यावर आम्ही अभ्यास केिा . जेव्हा ठराव केिा होता की हया ठेकेिाराकडून काढून  
घ्या दि . 31/03/2017 िा ही स्कीम बांि झािी . त्यामुळे आपल्याकड ेपैसे यायच ेबांि झािे . आपण 
शासनािा बोििो आम्हािा पैसे द्या. 
अननि सावांत :- 
 2017 िा स्कीम बांि झािी तेव्हा सेंट्रििा कोणाच ेसरकार होत.े 
(सभागहृात गोंधळ) 
ध्रवुककशोर पाटीि :- 
 ही स्कीम तुम्ही सुरु केिी. तुमच ेअपयश आम्ही मसध्ि करणार. 
अननि सावांत :- 
 ऑन रेकॉडा आहे. सेंट्रि गव्हरमेंटने फां ड द्यायिा बांि केिे म्हणून ती स्कीम बांि पडिी. 
दिपक खाांत्रबत :- 
 त्यामुळे आपण ही स्कीम करु शकिो नाही आणण काम बांि झािे. तुम्ही बोििे की ठेकेिाराने 
काम केिे नाही. तुम्ही ठरावात म्हांटिे की ठेकेिारािा ब्िॅक मिस्ट केिे आहे. 
अननि सावांत :- 
 आम्ही नाही त्याांनी म्हांटिे आहे. 
ददपक खािंबबत :- 
 स्थकि पैशािुळे बिंद झािी. त्यािुळे त्यािा लिॅकमिथट करता येणार नाही . िेर तनववदा िागविी 
तर अिून रेट वाढिे आहेत आणण दर वगैरे िाथत येऊ शकतीि. त्यािुळे आम्ही तुम्हािा ररक्वेथट केिी. 
हा ठराव ििंिूर  करुन द्या आणण हा ववर्य आणिा . आपल्हया ठरावात िागणी केिी आहे . त्याप्रिाणे 
प्रथताव ददिा आहे. त्यािुळे ह्याच्यात काही िायदेशीर बाब तनिायण होणार नाही.  
अतनि साविंत :- 
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 तुिचा िो प्रथता व आहे ववखिंडीत करा तो राज्यशासनानी  िेटाळिा तर काय करणार ? त्यािा 
काळ्या यादीत टाका म्हणून िान्य केिे. उद्या िर य.ूडी. ने तो ठराव िान्य केिे नाही आणण ही तनववदा 
रेग्युिरार्इज्ड केिी तर आम्ही अडचणीत येऊ शकतो की नाही तुम्ही यु .डीिध्ये काि केिे आहे. तुम्हािा 
अनुभव िाथत आहे . तुम्ही आम्हािा ॲश्यूरन्स द्या िग आम्ही ठराव करत नाही . नाहीतर आम्ही ठराव 
करणार.  
थनेहा पािंड े:- 
 उधर कैसे रह रहे है हिको हाित िािूि है तो उस वक्त क्यों नही ककया अभी क्या क्या चचाय 
होती है| 
तनिा सोंस :- 
 िा. सभापती िहोदय िाचय िें िब यह ववर्य आया िा तब र्इस ववर्य पे चचाय हुई िी औ र कहााँ 
िा की यह िो बी .एस.य.ूपी. योिना है वह कई सािो से ॲक्टीव योिना है | र्इसका सिाधान तनकािना 
चादहए| लिॅक मिथट करना र्इस वक्त सिाधान नही हो सकता कुछ सिाधान तनकामिए और कॉन्टॅ्रक्टर 
को बोमिए र्इस तरह की चचाय हुई िी| िेककन ठराव पास ककया गया और कॉन्टॅ्रक्टर को लिॅकमिथट ककया 
गया पहिे सवय सहितीसे ववखिंडीत ककया िाता है तब िो सदथय होने के नाते हि बात कर रहे है वो 
चीि नही होती हि अपना सिियन देते है और आि तीन िदहने के बाद उसीपे ववरोधाभास ितिब यहााँ 
ववरोधाभास िल्हदी देखने मििता है| और वो भी बबना िॉस्िक के एक िॉस्िक हो तो सिझ िें आता है| 
तीन िदहने पहिे  बी.एस.यू.पी. योिना के र्इतने  िोग िो रथत है तब पवाय नही िी आि  तीन िदहने 
बाद उन्हीको ररिेक्ट करके आि मसिेक्ट कर रहे है | यह मसधे मसधे कोई भी सदथय सोचगेा र्इसके वपछे 
भष्ट्राचार की आशिंका है| तीन िदहने बाद क्यों? 
ददपक खािंबबत :- 
 कोई ठराव होता है तो 3 िदहने का टाईि देना पडता है| 
तनिा सोंस :- 
 उस वक्त स्िसको ररिेक्ट ककया उसको आि मसिेक्ट कर रहे हो | आप चार िदहने बाद िार्इए 
ववर्य वो नही है| ववर्य यह है| स्िनको आपने ररिेक्ट ककया, स्िनको आपने लिॅकमिथट बोिा आि चार 
िदहने आप उनके उपर पावर पॅ्रक्टी स खेि रहे िे | चार िदहने पहिे बी .एस.य.ूपी. िें वो रथत िे तब 
सिाधान नही तनकाि रहे िे | आि चार िदहने बाद आप पावर पॅ्रक्टीस खेि रहे िे| वहााँ शासन ववखिंडन 
करके भेिते है | किर हि शासन को भी ओहहर रुि करके आन्सर नही सून रहे है | सन्िा. सदथय 
धवृककशोर पाटीिने कहााँ िेककन उन्होंने िो भी कहााँ शासन ने यह बोिा है प्रशासन ने यह बोिा है पर 
वो मिखीत रुप िें नही है | ितिब िहापौर से उपिहापौर से बात हुई है कमिशनर से बात हुई है | कोई 
मिखीत रुप िें है क्या की प्रशासनने यह बोिा है ितिब यहााँ ददशाभूि करके हि सदथय  ककसी गित 
कायय का दहथसा बनने िे र्इिंटरेथटेड नही है | िैं अपने मिए ववशरे् कर कहना चाहूाँगी की यह ववरोधाभास 
क्यों है| िहापौर से उपिहापौर से कमिशनर से बात हुई उसका कोई मिखीत  नही है और नाि बोिे िा 
रहे है| या तो मिखीत ददिीए की िहापौर ने यह प्रशासन को बोिा है यह डायरेक्शन ददया है| 
धवृककशोर पाटीि :- 
 िॅडि आपने िो आरोप िगाया| 
 
तनिा सोंस :- 
 िैंने आरोप नही िगाया आपने िो बोिा उसका पूरावा ददिीए| 
धवृककशोर पाटीि :- 
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 ववर्य ऐसा है यह ठराव ररिेक्ट करने के बाद एक िदहने के बाद प्रशासन ने वापस गोर्वारा 
ददया| प्रशासन को यह ठराव को पास करना है | सदथय ने िोडी कहााँ है प्रशासन ने गोर्वारा ददया है 
र्इसका ितिब प्रशासन को र्इस ववर्य को पाररत करना है| 
तनिा सोंस :- 
 तीन िदहने पहिे भी प्रशासन ने ही प्रथताव िाया िा तब प्रशासन ने प्रथताव ददया तब आपने 
लिॅकमिथट बोिा िा तो यह ववरोधाभास क्यों हुआ एक्सप्िेनेशन ददिीए| 
धवृककशोर पाटीि :- 
 ववरोधाभास नही है आपको एक्सप्िेनेशन दे ददया है तीन िदहने पहिे िो भुमिका िी आि भी 
वही भुमिका है| 
अतनि साविंत :- 
 एैसा क्या हो गया| 
धवृककशोर पाटीि :- 
 प्रशासन को र्इस ववर्य को पाररत करना है| 
तनिा सोंस :- 
 बी.एस.य.ूपी. योिना से ररिेटेड है र्इसमिए हिारा सिियन रहेगा क्योंकी हि चाहते है की गररबो 
के साि न्याय हो िो र्इतने सािसे रथत है | यह आपने डडिे ककया यह डडसीिन तीन िदहने पहिे आप 
िे सकते िे| बबना ककसीको सिंकट िें डािे| ना प्रशासन को सिंकट होता यह बबिकुि अच्छी बात नही है | 
आपको िो ठराव रखना है वो पहिे हो ना चादहए| तीन िदहने के बाद ठराव बदिना बहुत ही गित है 
अशोभतनय है, तनिंदनीय है| 
अतनि साविंत :- 
 प्रशासनने उत्तर ददिे नाही आम्हािा ठराव करायचा आहे . उद्या आम्ही सदथय अडचणीत येऊ 
प्रशासनाने वेगळा तनणयय घेतिा तर आम्ही अडचणीत येऊ . आम्हािा ववरोध नोंदवायचा आहे. आयकु्तािंनी 
ऑन रेकॉडय सािंगावे की तुम्ही सदथय अडचणीत येणार नाही . आम्ही ठराव करणार नाही . ज्या पध्दतीने 
हा प्रथताव आणिा आहे तो चकुीचा आहे.  
थनेहा पािंड े:- 
 शासन के पास ठराव भेिा है तो वो ववखिंडीत हो गया की तनििंबीत हो गया की वो पास हो गया| 
अतनि साविंत :- 
 सभापती िहोदय आप कोई ठराव करते है प्रशासन को िान्य नही होगा तो प्रशासन ववखिंडीत 
करने के मिए भेिता है और उसके उपर कारवाई करती है | र्इधर बात अिग है ववखिंडीत के मिए भेिा है 
और िेरप्रथताव किर िेके आए| वो िाने की िरुरत नही िी| 
ददपक खािंबबत :- 
 ववखिंडीत करायिा पाठविा आहे त्याच्या अनुर्िंगाने तनििंबीत झािेिा तो ठराव आहे.  
अतनि साविंत :- 
 शासन तनणययाची आम्हािा कॉपी द्या.  
ददपक खािंबबत :- 
 कॉपी देतो.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 सवय सदथयािंना शासनाच्या आदेशाची कॉपी मिळेि.  
अतनि साविंत :- 



Created byDK/PP 

मा. स्थायी सममती सभा दि. २६.०६.२०२० (दि. २२.०६.२०२० रोजीची तहकुब सभा)       {ÉÉxÉ Gò. 37 

 

 सदर तनििंबनाच्या शासनाच्या तनणययाच्या ददरिंगाईबद्द ि तीस ददवसाच्या आत मिरा भाईंदर 
िहानगरपामिका थिायी समिती तसेच आयुक्त मिरा भाईंदर िहापामिका ह्यािंनी अमभवेदन सादर 
करण्याबाबत कळववण्यात येत आहे. तुम्हािा अमभवेदन करायच ेआहे तुम्ही परत प्रथताव कशािा आणिा. 
ह्याच्याच आधारावर तुम्ही करा. थिायी समिती सिोर परत कशािा आणिा.  
ददपक खािंबबत :- 
 ववखिंडीत झािा तरी ििंिूरीिा पुन्हा आणायिा िागेि ना.  
अतनि साविंत :- 
 त्यािंनी िो ठराव केिा तो शासनाने ववखिंडीत केिा. थटॅस्न्डिंग कमिटीसिोर परत कशािा आणता.  
ददपक खािंबबत :- 
 आपल्हया कारवाईप्रिाणे ववर्य सिंपिा. प्रशासनाकडूनच कारवाई झािेिी आहे.  
अतनि साविंत :- 
 आयुक्तािंनी ह्या ववर्यावर तनवेदन कराव.े  
िा. अततररक्त ् आयुक्त ्:- 
 आपण िो प्रथताव ववखिंडनािा पाठविा आहे . तो ववखिंड नाचा प्रथताव 24 िून 2020 रोिी 
तनििंबबत केिेिा आहे. आपण िो प्रथताव पाठविेिा आहे त्या प्रथतावावर शासनाने िान्यता ददिेिी आहे. 
त्याप्रिाणे पुढची प्रोसेस आपल्हयािा करायची आहे . शासनाने िो 30 ददवसाचा वेळ ददिेिा आहे आपण 
त्या 30 ददवसाच्या िुदतीत आहोत . त्यानुसार आपिा िो तनणयय होईि त्यानुसार शासनािा अमभवेदन 
सादर करुया.  
अतनि साविंत :- 
 अमभवेदन म्हणिे िेर तनववदा. िेरप्रथतावाची गरिच नाही.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आपिा िो तनणयय होईि तो शासनािा कळवण्यात येईि.  
अतनि साविंत :- 
 साहेब तुम्ही सािंगा ह्याच्यात काही चकुीच ेनाही. 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 ऑन रेकॉडय काही चकूीच ेनाही. तनयिानुसार झािेिी प्रोमसिर योग्य आहे.  
अतनि साविंत :- 
 आि िी तीन िदहन्यात घडािोड झािेिी आहे हा ववर्य र्इिेच सिंपत नाही . आर.टी.आय. आहेत, 
परकार आहेत, कोटय आहे सवय दठकाणी हे होणार आहे.  
िा. अततररक्त आयुक्त ्:- 
 आर.टी.आय. िध्ये िादहती उपिलध करुन देऊ.  
अतनि साविंत :- 
 आता सुध्दा ठेका देऊन सेि डडिॉल्हटर ठेकेदार आहे . त्यािा सुध्दा काि देऊन तो पूणय करणार 
आहे.  
 
 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
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 त्यािंनी िर नाही केिे तर आपण त्याच्या वर कारवाई करु . दोन प्रकरणात ठेकेदारावर काि पूणय 
करायचा तनणयय घेतिा आहे त्यानुसार ह्या प्रकरणात िर ठेकेदाराने दढिाई केिी तर त्याच्यावर तनणयय 
घेऊन कारवाई करुया.  
प्रकरण क्र. 20 :- 
 तनवीदािंना िान्यता देणे. (िेरप्रथताव) (सावय. बािंधकाि ववभाग) 
ठराव क्र. 21 :- 

Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ +vÉÇ´É]õ ®úÉ½þÒ±Éä±ªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉÒ EòÉ¨Éä 

Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉ´ÉÚxÉ ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù.16/03/2020 ¨ÉvªÉä ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ +É±ªÉÉ 

½þÉäiªÉÉ. 
 

+ 

Gò 

]åõb÷®ú +ÉªÉ 

b÷Ò 

EòÉ¨ÉÉSÉä xÉÉ´É +ÆnùÉÊVÉiÉ JÉSÉÇ 

1 2 3 4 

1.  

 

473131_1 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú 

¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. |ÉEò±{ÉÉiÉÒ±É <¨ÉÉ®úiÉ Gò. 7 SÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 

Eò®úhÉä. 
 

¨Éä. ¶ÉÉªÉÉäxÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ 

 

 

 

 

 

 

¨Éä. näù´É <ÆÊVÉÊxÉªÉÇºÉ 

¨Éä. MÉVÉÉxÉxÉ EÆòxº]ÅõC¶ÉxÉ 

¨Éä. EòÉä`öÉ®úÒ ±Éìxb÷ bä÷´½þ±É{ÉºÉÇ |ÉÉ.Ê±É. 

¯û.42,10,90,720/- 

 

 

¯û.44,81,07,591.56/- 

nù®ú´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú  

¯û. 44,81,07,592/- 

(ºÉxÉ 2019-20 SªÉÉ 

®úÉVªÉnù®úºÉÖSÉÒiÉÒ±Énù®úÉ¶ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ 5.93 

% VÉÉºiÉ nù®úÉxÉä) 

 

¯û.52,47,99,112.26/- 

¯û.51,30,70,545.41/- 

¯û.48,43,52,188/- 

2.  473115_1 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú 

¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. |ÉEò±{ÉÉiÉÒ±É <¨ÉÉ®úiÉ Gò. 4 SÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 

Eò®úhÉä. 

 

¨Éä. ¶ÉÉªÉÉäxÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ 

 

 

 

 

 

¨Éä. näù´É <ÆÊVÉÊxÉªÉÇºÉ 

¨Éä. MÉVÉÉxÉxÉ EÆòxº]ÅõC¶ÉxÉ 

¨Éä. EòÉä`öÉ®úÒ ±Éìxb÷ bä÷´½þ±É{ÉºÉÇ |ÉÉ.Ê±É. 

¯û.32,92,41,155/- 

 

 
 

¯û.36,55,77,173.92/- 

nù®ú´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú  

¯û. 35,75,68,178/- 

(ºÉxÉ 2019-20 SªÉÉ 

®úÉVªÉnù®úºÉÖSÉÒiÉÒ±Énù®úÉ¶ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ 8.24 

% VÉÉºiÉ nù®úÉxÉä) 

¯û.38,69,25,086.73/- 

¯û.40,02,75,602.65/- 

¯û.37,69,63,738.75/- 

3.  473124_1 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ½þqùÒiÉÒ±É VÉxÉiÉÉ xÉMÉ®ú 

¤ÉÒ.BºÉ.ªÉÖ.{ÉÒ. |ÉEò±{ÉÉiÉÒ±É <¨ÉÉ®úiÉ Gò. 5 SÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É 

Eò®úhÉä. 

 

¯û.34,92,78,595/- 

 

 

¯û.37,59,81,177.42/- 



Created byDK/PP 

मा. स्थायी सममती सभा दि. २६.०६.२०२० (दि. २२.०६.२०२० रोजीची तहकुब सभा)       {ÉÉxÉ Gò. 39 

 

¨Éä. ¶ÉÉªÉÉäxÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ 

 

 

 

 
 

 

 

¨Éä. näù´É <ÆÊVÉÊxÉªÉÇºÉ 

¨Éä. MÉVÉÉxÉxÉ EÆòxº]ÅõC¶ÉxÉ 

¨Éä. EòÉä`öÉ®úÒ ±Éìxb÷ bä÷´½þ±É{ÉºÉÇ |ÉÉ.Ê±É. 

nù®ú´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú  

¯û. 37,59,81,177/- 

(ºÉxÉ 2019-20 SªÉÉ 

®úÉVªÉnù®úºÉÖSÉÒiÉÒ±Énù®úÉ¶ÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ 

7.24% VÉÉºiÉ nù®úÉxÉä) 

¯û.41,03,36,213.02/- 

¯û.42,71,69,033.06/- 

¯û.39,99,39,502.99/- 

 

 

 

´É®úÒ±É EòÉ¨ÉÉÆEò®úÒiÉÉ ö̀®úÉ´É Gò. 117 +x´ÉªÉä ¡äò®úÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. 

¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä `ö®úÉ´ÉÉiÉÒ±É EòÉ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÒÆSÉÉ ö̀®úÉ´É Ê´ÉJÉÆb÷ÒiÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÉ +ºÉÖxÉ 

¶ÉÉºÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ xÉÉ½þÒ. |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ näùhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¡äò®ú |ÉºiÉÉ´É ºÉÉnù®ú 

Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä |É¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ={É®úÉäCiÉ EòÉ¨É ä̀öEäònùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ {ÉÚhÉÇ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´Éä. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÉºÉ 

`äöEäònùÉ®úÉºÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ nù®ú´ÉÉfø ËEò´ÉÉ BCºÉä±Éä¶ÉxÉ (Escalation) näù́ ÉÚ xÉªÉä `ö®ú±Éä±ªÉÉ nù®úÉiÉSÉ ´É ´Éä³äýiÉSÉ EòÉ¨É Eò¯ûxÉ 

PªÉÉ´Éä. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉÆxÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eò±É¨É 73 (Eò) xÉÖºÉÉ®ú VÉÒ.BºÉ.]õÒ. ®úEò¨ÉäºÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ 

näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 

सुचक :- श्री. ध्रवुककशोर पाटीि  अनुिोदक :- श्री. राकेश शाह 
ठराव सवायनुिते ििंिूर 

 

सही/- 
सभापती 

थिायी समिती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगरसगचव :- 
 प्रकरण क्र. 21, तनवीदािंना िान्यता देणे. (वाहन ववभाग)तनववदेच्या बद्दिची प्रोसेस न झाल्हयािुळे 
प्रशासन हा प्रथताव िागे  घेत आहे . प्रकरण क्र . 22, शासकीय सिंदेश प्रसार तनयिाविी २०१८ नुसार 
वतृ्तपरािंना िेरा पध्दतीने िादहराती ववतरीत करणेबाबत . प्रकरण क्र . 23, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
हद्दीतीि कोववड – 19 सिंसगय व यावर केिेल्हया उपाययोिनािंबाबत आढावा घेणे. 
प्रकरण क्र. 22 :- 
 शासकीय सिंदेश प्रसार तनयिाविी २०१८ नुसार वतृ्तपरािंना िेरा पध्दतीने िादहराती ववतरीत 
करणेबाबत. 
ठराव क्र. 21अ  :- 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका , िनसिंपकय  ववभागािािय त िहानगरपामिकेतीि ववववध ववभागाकडून येणाऱ्या 
िादहर आवाहने, िादहर तनववदा सुचना व र्इतर िादहराती िहाराष्ट्र शासन सािान्य प्रशासन ववभाग शासन तनणयय 
क्र. िादहरात 2009/प्र.क्र.137/का-34 दद. 31/08/2009 नुसार ‘अ’ वगय, ‘ब’ वगय, ‘क’ वगय व साप्तादहक यािंना एका 
कािाच ेिुल्हय यानुसार खािी ददिेल्हया तक्त्याप्रिाणे िेरा पध्दतीने वतृ्तपरास ददल्हया िात आहे. 

अ.क्र. एका कामाचे मुल्य जादहरात प्रमसध्िीच ेवतृ्तपि 
1. जादहरातीतीि ज्या एका कामाच ेमुल्य रुपये 20 िाखापयतं 

आहे अशी जादहरात 
एक ‘क’ वगा िैननक व एक साप्तादहक 

2. जादहरातीतीि ज्या एका कामाच ेमुल्य रुपये 20 िाखापेक्षा 
जास्त व रु.55 िाखापयतं आहे अशी जादहरात 

एक ‘ब’ वगा िैननक व साप्तादहक 
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परिंतु शासन तनणयय क्र . िावि-2018/प्र.क्र.-348/34 दद. 20/12/2018 नुसार शासनाने शासकीय सिंदेश 
प्रसार तनयिाविी 2018 दद. 1 िानेवारी 2019 पासून अििात आणिे आहे . त्यािुळे िादहराती ववतरणाबाबत 
सािान्य प्रशासन ववभागाकडून तसेच र्इतर शासकीय ववभागािंकडून व कायायियािंकडून वेळोवेळी तनगयमित करण्यात 
आिेिे यापूवीच ेसवय शासनादेश , शासन तनणयय, शुध्दीपरके, पररपरके, अन्य थिायी आदेश हे अगधक्रमित करण्यात 
आिे आहे . त्यािुळे नववन ‘शासकीय सिंदेश प्रसार तनयिाविी 2018’ नुसार वतृ्तपरािंचे  खािीि प्रिाणे सिंवगय व 
िादहरातीिंच ेवाटप ददिेिे आहे. 
    वतृ्तपिाांच ेसांवगा 
    वतृ्तपिाांच े‘िघ’ु, ‘मध्यम’ व ‘मोठे’ असे तीन सांवगा असतीि. 

क्र. वतृ्तपिाचा सांवगा वतृ्तपिाांचा ककमान व कमाि िैनांदिन खपाचा ननकष 
1 ‘िघ’ु सांवगा ‘िघ’ु सांवगा िैननकाांसाठी ककमान खप 3,001 ते 20,000 प्रती 

साप्तादहकाांसाठी ककमान ख्प 2,000 ते 10,000 प्रती 
2 ‘मध्यम’ सांवगा ‘मध्यम’ सांवगा िैननकाांसाठी ककमान खप 20,001 ते 50,000 प्रती 

साप्तादहकाांसाठी ककमान ख्प 10,001 ते 25,000 प्रती 
3 ‘मोठे’ सांवगा ‘मोठे’ सांवगा िैननक /साप्तादहकाांसाठी ककमान खप 50,001 प्रती पेक्षा अधधक 

साप्तादहकाांसाठी ककमान खप 25,001 अधधक 
   त्याचप्रमाणे 

क्र. जादहरातीतीि कामाच े
एकूण मूल्य 

जादहरात ववतरण 
करण्याच ेसक्षम 
अधधकार 

वतृ्तपिाचा सांवगा 

1 रु. 50 िाख जजल्हा मादहती 
अधधकारी 

जजल्हयातीि ‘िघु’ सांवगाातीि एक िैननक व ‘िघ’ु 
सांवगाातीि एक साप्तादहक याांना ववतरण (फक्त 
भूसांपािनाच्या जादहराती ‘मध्यम’ व ‘िघ’ु सांवगा िैननकास 
ववतरीत करण्यात येतीि.) 

2 रु. 50 िाख ते 1 कोटी 
पयतं 

ववभागीय मादहती 
उपसांचािक 

सांबांधधत जजल्हयातीि ‘मध्यम’ सांवगाातीि एक िैननक व 
‘मध्यम’ सांवगाातीि साप्तादह क (सांबांधधत जजल्हयात 
मध्यम सांवगाातीि िैननक व साप्तादहक नसल्यास 
अपवािात्मक पररजस्थतीत त्या ववभागातीि अन्य 
जजल्हयातीि िैननक / साप्तादहक) 

3 रु. 1 कोटीपेक्षा अधधक मुख्यािय  1) सांबांधधत जजल्हयातीि / ववभागातीि ‘मोठे’ सांवगाातीि 
एक िैननक  
   व एक साप्तादहक (साप्तादहक ‘मोठे’ सांवगाात 
असल्यास केवळ  
   समानतेच्या तत्वासाठी या साप्तादहकाचा समावेश 
िैननक सांवगाात असेि) 
   आणण 
2) सांबांधधत जजल्हयातीि / ववभागातीि ‘मध्यम’ 

3. जादहरातीतीि ज्या एका कामाच ेमुल्य रु . 55 िाखापेक्षा 
जास्त आहे अशी जादहरात 

सांबांधधत ववभागातीि ‘अ’ वगा िैननकास व 
त्या ववभागातीि ‘ब’ व ज्या जजल्हाच ेकाम 
असेि त्या जजल्हातीि एका ‘क’ वगा 
िैननकास आळीपाळीने त्या वगाातीि 
वतृ्तपिाांच ेसे .मी. च ेप्रमाण िक्षात घेवुन 
ववतरण करण्यात येईि. 
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सांवगाातीि एक िैननक 
   आणण 
3) ज्या जजल्हयाच ेकाम असेि त्या जजल्हयातीि ‘िघ’ु 
सांवगाातीि एक िैननक. 

    तरी नववन शासन तनणययानुसार दद . 01/01/2019 पासून िेरा पध्दतीने िादहराती ववतरीत करणेबाबत िा . 
थिायी समिती अविोकन करुन िान्यता देत आहे. 

सही/- 
सभापती 

स्थायी सममती 
ममरा भाईंिर महानगरपामिका 

अतनि साविंत :- 
 आता िून िदहना सिंपत आिा राज्य शासनाने शाळासाठी काही तन देर् ददिे आहेत. िहापामिकेनी 
काय धोरण ठरविे आहे . िहापामिकेच्या हद्दीत ज्या शाळा आहेत िहापामिकेच्या प्रायहहेट शाळा आहेत 
त्याबाबतीत चािू करायच्या नाही करायच्या. 
िा. अततररक्त ् आयुक्त :- 
 शाळा चािू करण्याबाबत शासनान ेअसहिती दशयविी आहे . शाळा चािू करायच्या ना हीत. स्ििे 
शक्य आहे ततसरीपासून पुढे ततिे ऑनिाईन शाळा चािू करायच ेशासनाने हे केिे आहे.  
अतनि साविंत :- 
 9 वी, 10 वी 15 िुिैपासून चािू करणार असे म्हटिे आहे . त्याप्रिाणे राज्य शासनाच ेतनणयय 
तेच कायि की आपण काही आदेश काढणार आहोत.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 राज्य शासनाच्या तनयिाप्रिाणेच........... 
अतनि साविंत :- 
 त्या अनुर्िंगाने आदेश काढणार आहोत . एज्युकेशनच्या एच.ओ.डी. सुट्टीवर असतीि कोरोनािुळे 
बरेच नागररक शहरािधनू गावी मशफ्ट झािे आहेत. 
िा. अततररक्त ् आयुक्त ्:- 
 आपिा ववर्य झािा.  
अतनि साविंत :- 
 तो 6-7 ददवसापासून चक्करच िारतो . सवय ऑनिाईन डडिीटि झािे असल्हया कारणाने प्रत्येक 
शाळेने रस्िथटर आणणे अपेक्षक्षत नाही . त्याने झरेॉक्स काढिी असेि यू .आय.डी. निंबर असेि त्यावरुन ते 
होऊ शकते ककिं वा झरेॉक्स ददिी . वप्रन्सीपिनी सटीिाय केिेिी दाखविी तरी पण होऊ शकते . पण आि 
ततिे पािकािा धक्के  खावे िागतात . एज्यूकेशन डडपाटयिेंट प्रचिंड गदी आहे . िॅडि नसल्हया कारणाने तो 
थटाि सुध्दा ऐकत नाही तो म्हणतो रस्िथटडय घेऊन या ििा सािंगा पावसाळ्याच्या ददवसािध्ये एक तर 
शाळा बिंद थटाि येत नाही. िग त्या शाळािंनी रस्िथटडय घेऊन येणे अपेक्षक्षत आहे का? 
िा. अततररक्त ् आयुक्त :- 
 स्ििे शक्य आहे ततिे आपण य.ूआय.डी. निंबरप्रिाणे करण्याच.े  
अतनि साविंत :- 
 करायिाच पादहिे तुम्ही ततिे तशा र्इन्थट्रक्शन द्या.  
 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
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 सोिवारपासून हयवथिा केिी िाईि.  
तनिा सोंस :- 
 िैं एज्यूकेशन डडपाटयिेंट के साि यह कहना चा हूाँगी प्रायहहेट थकूि कई िगह ऑनिाईन सेवा 
शुरु नही है और किि िािंगना शुरु है और िहाराष्ट्र शासन का स्क्िअर र्इन्थट्रक्शन है की थकूि प्रत्यक्ष 
रुप से चािू नही होते तब तक िीि डडिािंड नही की िा सकती | एज्यूकेशन डडपाटयिेंट शूल्हड प्िे द हहेर 
थट्रीक्ट रुि और सभी को एक बार नोदटस रुि रेग्यूिेशन भेिने चादहए और अभी भी थटेशनरी िेके 
िार्इए यूतनिॉिय िेके िार्इए , शूि िेके िार्इए िो र्इस वक्त की िरुरत नही है और र्इस वक्त िोग पैसा 
खचय नही कर सकते | वपपि वूड िार्इक टू िनी र्इन हॅन्ड क्योंकी आगे क्या वक्त आनेवािे है | ककतना 
िल्हदी थकूि शु रु होनेवािा है | ककसीको पता नही है | तो र्इस ववर्य िें र्इज्यूकेशन डडपाटयिेंट को अभी 
बहुत अिटय रोि अदा करना चादहए और ॲक्शन िेना चादहए | िो हिारा एज्यूकेशन डडपाटयिेंट नॉियिी 
थकूि पे नही िेता है| तो आय गििंक धीि टाईि यू शूड प्िे मिटीि ॲक्टीव रोि िॉर द बेटरिेन्ट ऑि 
वपपि.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 गहहयिेंट का िो िी.आर है ना वो िी.आर की कॉपी सब थकूि को पहूाँचायी िाएगी| 
तनिा सोंस :- 
 अगर वो िॉिो नही करते तो हि क्या कर सकते है वो िरुरती है | ऑनिाईन शुरु भी नही 
ककया वो भी किि िािंग रहे है और ऑनिाईन सेवा िो है स्थट्रक्टिी  भारत सरकारने बोिा है किफ्ि 
थटॅन्डडय तक िरुरत ही नही ककया बच्चों के मिए िथटय टू किफ्त िरुरत नही है और उन बच्चो से 
ऑनिाईन से किि िािंग रहे है | हिें ॲक्शन क्या िेना है क्योंकी रुि यहााँ िॉिो नही हो रहे है | रुि 
िॉिो नही होने के उपर एज्यूकेशन डडपाटयिेंट क्या  ॲक्शन िे सकता है उसकी रुपरेखा बनाना िादा 
िरुरी है| 
अतनि साविंत :- 
 ह्याच्यात आपण एक करु शकतो ठाणे िहापामिका , िुिंबई िहापामिका ते एररयाहहाईि 
तक्रारीसाठी नोडि ऑकिरची नेिणूक केिी आहे . आपण िर एज्यूकेशन डडपाटयिेंटवर हे काि टाकिे तर 
त्यािंच्यािवळ थटाि किी आहे . तक्रार तनवारण होऊच शकत नाही . त्यासाठी ॲ टमिथट पामिकेतीि 
कोणीतरी अगधकारी ह्या तक्रारीसाठी ददिा . कारण एज्यूकेशनच्या  िॅडि कधीच िोन उचित नाहीत . 
त्यािंच्यािवळ थटाि पण किी आहे . ते काि ततिे होऊ शकत नाही . पामिकेचा कोण अगधकारी ददिात 
िोकप्रतततनधी आणण र्इतर पािक ततिे कम्पिेन्ट करु शकतीि आणण ततिे कारवाई होऊ शकेि . कारवाई 
करा ककिं वा काययवाही करा. त्यासाठी नोडि ऑकिसरची नेिणूक करा.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 दद. 22 िून सोिवार रोिी िा . थिायी समितीची िी बैठक आयोस्ित करण्यात आिी होती . त्या 
बैठकीिध्ये कोस्हहडच्या ववर्याने सुरुवात झािी होती. त्या चचिेध्ये िा . अतनि साविंत साहेब , धवृककशोर 
पाटीि साहेब, उपिहापौर साहेब, थनेहा िॅडि, राकेश साहेब ह्या सवांनी कोस्हहडच्या बाबत िहापामिकेनी 
काय उपाययोिना केिी आहे त्या सिंदभायत िादहती देण्यास सुगचत केिे होते त्यानुसार सवांच्या चचिेध्ये 
िे िुद्दे आिे त्या िुद्दयािंच्या अनुर्िंगाने  दोन िुद्दे िे आहेत ते सवांनी िािंडिे आहेत . त्यातिा एक 
िुद्दा िो आहे तो टेंभा हॉथपीटििध्ये िी हेल्हपिाईन आहे ती हेल्हपिाईन हयवस्थित नाही त्या 
हेल्हपिाईनकडून पादहिे तो ररथपॉन्स मिळत नाही . धवृककशोर पाटीि साहेबािंनी  सािंगगतिे होते की ती 
हेल्हपिाईन एक्सथटेन करा . ती हेल्हपिाईन आपण पूणय क्षितेने िागू केल्हया . आि सिंध्याकाळपयतं त्याची 
प्रेस नोट िारी होईि आणण आपण एक िॅन्डिाईन आणण दोन िोबाईि निंबर हे तीन पूणय क्षितेने चािू 
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होतीि. ततिे आपण तीन मशफ्टिध्ये कियचाऱ्यािंची नेिणूक के िी आहे . तीन मशफ्टिध्ये िे कियचारी 
असतीि त्या कियचाऱ्यािंना 24 तासातून 4 वेळा दर 6 तासात ॲडिीट असिेल्हया पेशन्टच ेअपडटे िातीि. 
त्याच्याकड ेकम्प्युटरिध्ये प्रत्येक पेशिंटच ेनाव आणण त्याच्या सिंदभायत सगळी िादहती असेि आणण त्यािंनी 
पेशिंटच्या ररिेटीहहिा िी िादहती  द्यायची त्याचा िॉरिॅट सुध्दा तयार करुन ददिा आहे . ततििा थटाि 
िेडीकि थटाि नाही . त्यािंनी पेशिंटच्या ररिेटीहहिा िी िादहती द्यायची आहे त्या िादहतीचा िॉरिॅट 
ठरवून ददिा आहे. त्यानुसार ते पेशिंटच्या ररिेदटहहिा िादहती देतीि. आि सिंध्याकाळपयतं ती हेल्हपिाईन 
पूणय क्षितेने कायायस्न्वत होईि. उद्या परवा आपणही ट्राय करा . आपिे िे नातेवाईक ककिं वा मिर ॲडिीट 
असतीि त्या सिंदभायत अिून ही काही तक्रार असेि तर आम्हािा कळवा त्या तक्रारीच ेशासन प्रशासन 
पूणय क्षितेने तनराकारण करण्याच ेप्रयत्न करेि . दसुरा िो ववर्य होता प्रायहहेट  हॉथपीटिच्या बाबतीत 
शासनाने िो तनणयय घेतिेिा आहे की प्रत्येक प्रायहहेट हॉथपीटिच्या बेडच े 80 टक्के ररझहहेशन हे 
िहापामिकेकडून झािे पादहिे . त्या सिंदभायत आपण 8 हॉथपीटि सोबत MOU केिे आहे आणण 8 
हॉथपीटििा डमेिकेटेड कोस्हहड हॉथपीटि घोवर्त केिे आहे . त्या कोहहीड हॉथपीटिबाबत आपण एक 
डॅशबोडय तयार करतो . आपण प्रत्येक िनतेिा तो डॅशबोडय ऑनिाईन अहहेिेबि करुन देऊ की त्यािध्ये 
टेंभा हॉथपीटि आणण बाकीच े8 हॉथपीटि अशा हॉथपीटििध्ये 3 कॅटेगरी केल्हया आहेत. सवयसाधारण बेड, 
ऑस्क्सिन बेड आणण आय .सी.य.ू बेड ह्या सवयसाधा रण बेडिध्ये प्रत्येक हॉथपीटििध्ये साधारण ककती 
बेड आहेत त्यापैकी ककती बेड ऑक्यूपाय केिे आहे आणण अहहेिेबि बेड ककती आहेत ही सवय िादहती 
त्यािा उपिलध असेि त्यानुसार तो पॉणझदटहह आिेिा पेशिंट ककिं वा त्याचा नातेवाईक आपल्हयािा िोन 
करेि. आपल्हयािा िोन केल्हयानिंतर आप ण एक िॉरिॅट िायनि केिे आहे त्या िॉरिॅटिध्ये आपण 
पेशिंटकडून िादहती घेऊ आणण िादहती घेतल्हया निंतर तो पेशिंट ऑनिाईन चके करेि की िी ज्या एररयात 
राहतो त्या एररयात कुठिे हॉथपीटि आहे की स्ििे बेड अहहेिेबि आहेत त्याने िर सािंगगतिे तुिंगा 
हॉथपीटििध्ये बेड अहहेिेबि आहेत  तर आपण ऑनिाईन नोदटकिकेशन तुिंगा हॉथपीटििा पाठवू आणण 
त्यािा सािंगू की तू तुिंगा हॉथपीटििा िा . तुिंगा हॉथपीटििध्ये गेल्हयानिंतर आपिे िे ऑनिाईन 
नोदटकिकेशन गेिे असेि त्यािा कळेि की एक्स .वाय.झडे नावाचा पेशिंट बी .एि.सी नी त्यािंच्याकड ेरेिर 
केिा आहे . त्या बी .एि.सी. ने नेशिंट रेिर केल्हयावर हॉथपीटिवर बिंधनकारक असेि की त्या पेशिंटिा 
ॲडिीट करुन घ्यायच ेआहे . बी.एि.सी. कोट्यातून 80 टक्के बेडच ेररझहहेशन होईि . त्या पेशिंटिा 
गहहयिेंटच्या नोदटकिकेशननुसार चािेस िावणे त्या हॉथपीटिवर बिंधनकारक आहे . एक गोष्ट निूद करु  
र्इस्च्छतो की  गहहयिेंटच ेिे नोदटकिकेशन आहे . सगळ्यािंना काय वाटते त्यात रेट ददिेिे आहेत . ते रेट 
3500-4500 ददिेिे आहेत . त्या रेटिध्ये काय र्इन्क्िूड आहे आणण काय र्इन्क्िूड नाही ह्याची सुध्दा 
अनेक्सचरिध्ये िादहती ददिी आहे . उदा. सािंगतो सगळ्यािंना वाटते पी .पी.ई. ककटच ेपैसे िाव िे. पी.पी.ई 
ककटच ेपैसे िावायिा रुग्णाियािा शासनाने परवानगी ददिेिी आहे . त्या नोदटकिकेशनच्या ॲनेक्शचरची 
िी सवांना कॉपी देतो. सवांना शिंका काय येते गहहयिेंटनी िे रेट िाविे त्या रेटनुसार 3500-4500 एवढेच 
िावायिा पादहिे . परिंतु त्याच्यात िे आयटि र्इन्क्िूड नाही त त्या आयटिची यादी ददिी आहे . त्या 
रेटनुसार चािेस घ्यायिा रुग्णाियािा शासनानी परवानगी ददिी आहे . तरी सुध्दा र्इिनू पुढे हा डॅशबोडय 
िी गॅरेन्टी नाही देत परिंतु 2-3 ददवसात हा डॅशबोडय ॲस्क्टवेट होईि आणण प्रायहहेट हॉथपीटिच्या 80 
टक्के बेडवर आपिे किं ट्रोि येईि . 2-3 ददवसात आिच ेप्रयत्न चािू आहेत . 2-3 ददवसात पूणय करुन तो 
डॅशबोडय िनतेिा अहहेिेबि करुन देण्यात येईि.  
राकेश शहा :- 
 पी.पी.ई. ककट का िो चािय िगता है वो हर पेशिंट को िगाते है| 
िा. अततररक्त आयुक्त ्:- 
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 पी.पी.ई ककट शासनानेच परवानगी ददिी आहे.  
राकेश शहा :- 
 आय.सी.यू िें 10 या 20 बेड है | डॉक्टर िब स्हहिीट को िाता है तो 20 िनको एक साि िें 
चके करता है तो 20 िन को पी .पी.ई. कीट का चािय िगा रहे है | वो 20 पी.पी.ई. पेहेन के अिंदर नही 
िा रहे है| 
िा. अततररक्त ् आयुक्त :- 
 एक ही डॉक्टर नही िाता अिग अिग डॉक्टर और नसय िाते है| 
अतनि साविंत :- 
 प्रत्येक पेशिंटिा वेगळा डॉक्टर आणण नसय िोडी िात.े  
िा. अततररक्त ् आयुक्त :- 
 त्या िुद्दयावर पण चचाय झािी आहे. डॉक्टरच्या मशफ्ट असतात. पेशिंटच्या मसरीयसनेसनुसार त्या 
पेशिंटिा डॉक्टरािंनी ककती वेळ स्हहिीट करायची त्या पेशिंटिा नसयनी ककती  वेळ स्हहिीट करायची त्या 
पेशिंटिा बाकीचा िो थटाि आहे स्क्ितनिंग आणण बाकीच्या थटािने ककती स्हहिीट करायची त्याचा 
शडे्यूल्हड ठरिेिा असतो. त्यािुळे एका वेळेस गेिेिा डॉक्टर सवय पेशिंटिा चके करुन येतो िग नसय देखीि 
येत.े आय.सी.य.ू िध्ये िे पेशिंट आहेत त्यािंना 2-2 तासािंनी ऑलिव करायिा िातात . डॉक्टर बदितात. 
एका वेळी डॉक्टर िातो तो सगळ्या  डॉक्टरािंना चके करतो . परिंतू 24 तासािध्ये त्या डॉक्टरच्या स्हहिीट 
पण खपू होतात.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 िी पण ॲडिी ट होतो कोहहीडसाठी नाही राऊिं ड आ पिा एक आय .एि.ओ. असतो, नसय असते 
आणण एक थपशेि डॉक्टर असतो. हहोकाडयची गोष्ट करतो.  
िा. अततररक्त आयुक्त ्:- 
 ततकड ेपण िॅनपावरचा प्रॉलिेि आहे.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 एका पेशिंटिा एकच डॉक्टर िाणार . एक नसय िाणार . ददवसािा 10-10, 12-12 पी.पी.ई ककट 
िावणार? 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 िाझी प्रशासनािा ववनिंती आहे की ह्या प्रायहहेट हॉथपीटिच्या चािेसबाबत खपू िोठ्या प्रिाणावर 
कम्पिेन्ट येतात. िी िान्य करतो आपण सवय िण टीि करु आणण स्हहिीट करायिा िाऊ. िान्य आहे.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 तुम्ही सािंगगतिे प्रेस नोट आि सिंध्याकाळी काढणार . तुम्ही आम्हािा िोबाईि निंबर ददिा नाही . 
तुम्ही सिंध्याकाळी िगिादहर करणार. तुम्ही सगळ्यात पदहिे आम्हािा सािंगायिा पादहिे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आता िर निंबर ददिा तर आता ॲक्टी हह झािेिी नाही. निंबर कागदावर मिहून सवांना सक्युयिेट 
करतो.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 ववर्य काय आहे आम्ही प्रेस नोट काढणार सिं ध्याकाळी सािंगणार िोबाईि निंबर देणार . सगळ्यात 
पदहिी िादहती िोकप्रतततनधीिंना द्यायिा पादहिे की आम्ही हे करतो . उदाहरण देतो की ििंबरििंडळाच्या 
बैठकीत हे िे तनणयय घेण्यात आिे परत सिंध्याकाळी बातिी आिी की रेल्हवे बोडयची मिटीिंग झािी आणण 
रेल्हवे बोडायच्या मिटीिंगिध्ये  असे ठरिे की ऑगथटपयतं सगळ्या टे्रन कॅन्सि करायच ेओवपतनयन झािे . 
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त्यािंनी पण मिटीिंग घेतिी िहाराष्ट्र गहहयिेंटने पण मिटीिंग घेतिी. साहेब तुम्ही सुध्दा कोणता ही तनणयय 
घेताना िोकप्रतततनधीशी चचाय केिी पादहिे . सिन्वय साधिा पादहिे . िी तुम्हािा िादहती असते ती  
आम्हािा सािंगा. आिच्यापेक्षा अगोदर परकारािंना िादहती पडते . परकार सािंगतात आि एवढे रुग्ण आहेत 
आि एवढे डिे झािे . िोक आम्हािा ववचारतात परकारािंना िोडीना ववचारतात . 95 नगरसेवकािंना िोक 
ववचारतात आम्ही आन्सरेबि आहोत तुिच्याकड ेिार किी नागररक येतात . तुिच ेपदहिे काि हे आहे 
की िे काय आहे ते िोकप्रतततनधीिंना सािंगगतिे पादहिे की आम्ही हे करतो िे हॉथपीटि घेतिे आहे हे 
हॉथपीटि पण सािंगायिा पादहिे . तुम्ही सािंगता 3 मशफ्टिध्ये िोक काि करणार आहेत . ह्या िोकािंना 
टे्रतनिंग द्या ककिं वा त्यािंना सािंगा की असे असे तुम्ही सािंगायिा पादह िे. त्यािंच्या िर काही िागणी असतीि 
तर तुम्ही त्या मिहून घ्या . तुम्ही सुध्दा पेशिंटिा बिंधनकारक एकदाच िोन करायचा आहे . म्हणिे एका 
पेशिंटिा ददवसातून एकदाच िादहती मिळेि. सारखा सारखा िोन करु शकणार नाही . एक नोडि ऑकिसर 
अपॉर्इन्ट केिा पादहिे म्हणिे काही असेि तर पेशिंटच े नातेवाईक डॉक्टरिा िोन करतीि आणण डॉक्टर 
सािंगेि तुम्ही ह्या ह्या हॉथपीटििध्ये िाऊ शकते . प्रायहहेटिध्ये ककिं वा पस्लिकिध्ये आता आपिे पेशिंट 
वाढिे ह्याच्यावर तुम्ही काय उपाययोिना करणार ते पण आम्हािा सािंगणे तुिच ेकाि आहे . आिच े
सिेशन असतीि ते आम्ही तुम्हािा सािंगतो . िाझ ेअसे ित आहे . आयुक्तािंना तुम्ही एकदा घेऊन या . 
आि आयुक्त आिे नाही आठ ददवस ते प्िातनिंग करतीि आिचहेी सिेशन असतीि ते आम्ही देऊ 
सिेशन गगहह ॲन्ड टेक झािे तर चािंगिे करु शकता.  
अतनि साविंत :- 
 5-5 ददवसापासून 100 किगर येत.े 100 च्या पुढे किगर िाते ती किं ट्रोि कशी करणार? 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आता गहहयिेंटनी िॉकडाऊन ओपन केिे आहे . त्यािुळे बऱ्यापैकी िोक रथत्यावर  येतात निंबर  
ऑि टेथट गहहयिेंटनी खपू करायिा सािंगगतल्हया आहे . आपिे प्िातनिंग आहे की आपण दररोि  700 टेथट 
करणार आहोत. त्यासाठी दोन िॅबोरेटरी तनस्श्चत केल्हया  आहेत. आता 700 करणार आहोत. ज्या आधी 
50-60 टेथट करत होतो कारण आता ज्या िॅब बरोबर MOU केिा आहे . त्या िॅबनी देखीि त्याची 
कॅपेमसटी वाढविी आहे. िेहहा 100 टेथट होत होत्या तेहहा येणारे पॉणझदटहह पेशिंट आणण 700 टेथट होत 
आहेत. 700 टेथट प्रायहहेट िधल्हया ग हहयिेंटिध्ये िहापामिकेिध्ये आपिा रेकॉडय िातो . ततिे सॅम्पि 
िातात. ततिनू येणारे त्यािुळे सहास्िकच निंबर ऑि पेशिंट वाढणार आहेत.  
अतनि साविंत :- 
 पॉणझदटहह पेशिंटिा होि क्वारिंटाईन करायिा सुरुवात केिी आहे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 होि क्वारिंटार्इनिा शासनाने िान्यता ददिी  आहे. परिंतू आपण सहसा होि क्वारिंटाईन परवानगी 
देत नाही. िारच एक्सेप्शनि केसिध्ये घरी एकच िाणूस आहे. बरीच िण काय बोितात िाझ घर िोठ 
आहे िी राहू शकतो. आिच्या पररस्थितीत मिरा भाईंदर िहापामिकेिधिे 25 पॉणझदटहह पेशिंट होि 
क्वारिंटार्इन आहेत. िेहहा की पॉणझदटहह पेशिंट 1004 आहेत.  
अतनि साविंत :- 
 प्रॉलिेि कसा होतो सािंगतो आधारकाडयवरुन तुम्ही ॲड्रसे घेता . प्रायहहेट िॅब ते चके करते . 
आधारकाडय बॉम्बे का पेशिंट रहता है| मिरारोड िें वो िोग घूिते रहते है| सोसायटीवािे पूछते है तो झगडा 
करते है| 
 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
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 शासनाने पण सािंगगतिे की आधारकाडय र्इि िायनि.  
अतनि साविंत :- 
 सोसायटीिध्ये झगड ेहहायिा िागिे आहेत. पॉणझदटहह पेशिंट आल्हयावर त्याच्या िॅमिमिच ेटेथटीिंग 
कम्पिसरी आहे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 कम्पिसरी आहे.  
अतनि साविंत :- 
 एखादी िॅमििी ऐकत नसेि हू र्इि ररथपॉस्न्सबि. कोण करणार.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 पोमिसािंना बोिवून त्याची............. 
अतनि साविंत :- 
 पोमिसािंना कोण बोिवणार? नोडि ऑकिसर बोिवणार की कोण बोिवणार.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 र्इिे पामिकेचा िो कोणी कियचारी अगधकारी असेि.  
अतनि साविंत :- 
 नोडि ऑकिसर ककिं वा डॉक्टर आणण त ेिोक कारवाई करत नसतीि.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 पोमिसािंना कारवाई बिंधनकारक करु.  
अतनि साविंत :- 
 नाही करत ना.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आिच्याकड ेकेस द्या. आपण पूणय प्रयत्न करु.  
अतनि साविंत :- 
 केस पामिकेकडचे िातात . िॅमििी तयार नसते . आम्हािा टेथटीिंग करायची नाही. आिच्या र्इिे 
झािेिे आहे. 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 थवबॅ टेथटीिंग करणे बिंधनकारक आहे . फ्िोअरवर पेशिंट सापडिा तर त्या फ्िोअरवर 3-4 फ्िॅट 
असतीि त्यािंच ेटेथटीिंग करायच ेकारण गहहयिेंटनी सािंगगतिे आहे की वन ॲि 25 कॉन्टॅक्ट टे्रसीिंग करा.  
थनेहा पािंड े:- 
 िॅिेिी िेंबर का हो रहा है बाकी बाहर का नही हो रहा है| 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 आपण दोन ददवसापासून वन ॲि 25 गहहयिेंटच्या ज्या काही गाईडिाईन आहेत त्याप्रिाणे 
कॉन्टॅक्ट टेथटीिंग वाढवतो.  
अतनि साविंत :- 
 साहेब तुम्ही एक ॲड्रसे नोटडाऊस करा. स्ििे िी राहतो सषृ्टी सेक्टर 3 िुिगा पॉणझदटहह आिा, 
आईवडीि सब टेथटीिंग करायिा तयार नाहीत . फ्िोअर तर सोडून तुिचा एक सिाई कियचारी येऊन बॅनर 
िावून गेिा. डॉक्टरािंनी कारवाई केिी पादहिे.  
 
अतनता पाटीि :- 
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 पॉणझदटहह पेशिंट आल्हयावर िॅमििीच ेथवपॅ टेथटीिंग करायिा पादहिे.  
अतनि साविंत :- 
 िॅमििीच करत नाही.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 पोमिसािंना बोिवून त्याच ेथवपॅ टेथटीिंग करुन घेऊ.  
अतनि साविंत :- 
 सोसायटीवािे ककससे ककससे झगडा करेंगे ते कापोरेशननी करायिा पादहिे.  
तनिा सोंस :- 
 सिबडी शूड कोऑडड यनेट ववि कापोरेशन. 
अतनि साविंत :- 
 कापोरेशन को िािू ि पडता है कापोरेशन उनके घर पे िाता है | िॅमििी थवपॅ टेथटीिंग आहे . 
ततकड ेतुिच ेिे वै द्यककय अगधकारी नेििे आहेत , डॉक्टर आहेत डॉक्टर िात नसतीि पण नसय िात 
असतीि तर त्या िॅमििीिा कनहहेन्स केिे पादहिे, कम्पिसरी केिे पादहिे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 र्इिनू पुढे आपण सवांवर बिंधनकारक िे हायररथक आहेत.  
ददनेश िैन :- 
 िेरा एक सिेशन है आप एक ऑडयर तनकािो कोई भी सोसायटी के अिंदर कोई आता है और नही 
सुनता है तो वो सोसायटीवािा िाके वॉडय ऑकिसर को कम्पिेन्ट करे और पुिीस वािो का वॉडय ऑकिसर 
िेके आए| िेरे सेके्रटरी की एक बात बता रहा हूाँ, बाहर गाव से एक िॅमििी आयी िी वो सुनते ही नही 
िैं क्वारनटार्इन नही रहूाँगा वो पोमिस और वॉडय ऑकिसर के उधर गया तो वॉडय ऑकिसर बोिा की हिारा 
क्या िेना देना वो पोमिस देखेगा | पोमिस के वहााँ गया तो पोमिस वािा बोिा  हि ेक्या िेना देना वॉडय 
ऑकिसर देखेगा| बाद िें िैं गया तो पोमिस ने सुबह से शाि तक सेके्रटरी को बबठाया सेके्रटरी से बात 
करना शाि को उसने दो िाईन का मिया और िोन करके बोिा घर पे रहना| र्इससे हि करोना पे किं ट्रोि 
नही कर पाऐिंगे | आप ऑडयर तनकािो की सोसायटी िें पोमिस वािा नही सुनता है तो आप वॉडय ऑिीस 
िाओ| वॉडय ऑकिस से अपना बिंदा पोमिस िें भेिो की यह आ रहा है र्इसकी कम्पिेन्ट िो तो र्इससे हि 
कही न कही किं ट्रोि कर सकते है और पी .पी.ई कीट का िो सवाि है की डॉक्टर र्इतना चािय िगाता है 
तो िेरा एक सिेशन है की कोई भी प्रायहहेट हॉथपीटि के अिंदर अगर पर पेशिंट पे रेट नक्की  कर देते 
की र्इससे िादा पी .पी.ई ककट का िादा चािय नही िगा सकता तो उसके अिंदर रेट कि कर सकते है | 
बाकी वो गगनती िैं आप कर नही सकते है | तो वो डॉक्टर बताऐिंगे िैं चार स्हहिीट करके गए तीन बाहर 
से आए िे दो नसय िी| वो हि नही कर सकते| पी.पी.ई ककट िो हर पेशिंट को यूि करते है वो अपने को 
आयडीया है दो यूि होता है तीन यूि होता है | उसका चािय किक्स कर िे िो 12000-15000 िगाते है 
वो पी .पी.ई. ककट ककतने का आता है उसके दहसाब से उससे िादा आप नही िगा सकते नही तो 
िहापामिका आपको पी.पी.ई ककट देंगी| 
अतनि साविंत :- 
 र्इसिे चािेस का सवाि नही है, चािेस गहहयिेंटन ेिायनि ककया है| 
ददनेश िैन :- 
 प्रायहहेट हॉथपीटि िें पी.पी.ई. ककट र्इनक्िूड नही है वो अिग है| 
 
अतनि साविंत :- 
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 वो िो रेट है वो गहहयिेंट के दहसाब से 80 टक्के िगाएगे| वो अिग िगेगा िेककन सवाि यह है 
की एक डॉक्टर 20 पेशिंट को देख रहा है तो 20 पी.पी.ई ककट का रेट 20 पेशिंट को िगा रहा है| 
ददनेश िैन :- 
 एक ददन का 20 का रेट नही िगा रहा है| 
अतनि साविंत :- 
 िगा रहा है 20 के बबि िें आ रहा है| 
हसिुख गेहिोत :- 
 हर पेशिंट के नाि पे ककट वो िगाते है | वो िो चािय िगाते है वो आय .सी.सी.य,ू आय.सी.य.ू का 
चािय िगता है | अगर एक बार पहना है  और पेशिंट को देखने िाते है और िब दसुरे पेशिंट को देखने 
िाता है तो वो पी .पी.ई. कीट चेंि करके िाता है | यह रुि है और पी .पी.ई ककट 3-4 घिंटे से िादा नही 
पहन सकते| यह बात भी सच है िो आय.सी.य.ू िें नही है, आय.आय.सी.यू िें भी नही वो िनरि िें है| 
ितिब पेशिंट ठीक हो रहा है | वहााँ पे यह चोरी हो रही है | अभी भी गहहयिेंटने तनदेश नही ददए है की 
पी.पी.ई ककट के र्इतने चािेस होंगे ओर यह भी तनदेश नही ददए की एक र्इन्सान को या एक पेशिंट को 
र्इतने ही पी .पी.ई ककट िगाऐिंगे | 4000-7500-9000 शासन ने बारबा र ददया िेककन 4000-7500-9000 
ककस पे िेना है ककसीको िानकारी नही है और बहुत सारे आयकर है र्इसिें सरकार ने अपने हाि छोड 
ददए है की यह रेट दखि अिंदािी या िायनि नही ककए गए है | र्इसके मिए प्रायहहेट हॉथपीटि िें  
िूटिार चि रही है | िैंने पूछा तो वो बोिते है हि गहहयिेंट  के दहसाब से पैसे िे रहे है और प्रशासन से 
भी तनदेश का पािन नही हो रहा है| 
स्नेहा पाांड े:- 
 डॉक्टर ककतना स्हहिीट ककया उसका काऊिं ट नही करते वो उनको दहसाब से िगता है| 
तनिा सोंस :- 
 िेरा एक तनवेदन है िहासभा नही हो सकती स्ितने कोरोना से वपडीत है र्इससे िादा आगियक रुप 
से वपडीत है और शासन का तनदेर् थकूि के मिए है की थकूि के रुल्हस िॉिो नही हो रहे है| िुझ ेिगता 
है एज्यूकेशन डडपाटयिेंट की एक ववशरे् सभा िगाई िाए| 
एिायस बािंड्या :- 
 उत्तनची पररस्थिती अशी आहे की पहीिे 50 ववके्रते होते ते आता 200 हून अगधक झािे आहेत 
ते बोितात आम्हािा रोिी रोटी नाही आम्ही काहीतरी करायिा पादहिे. 25 िुटवािे होते ते 50 झािे.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 त्यािंनी सोशि डडथटीिंगच ेपािन करायिा पादहिे. बिंधनकारक करायिा सािंगा.  
हसिुख गेहिोत :- 
 त्यािंच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी अशी ववनिंती आहे.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 60 किटिा सकाळी 5.00 वािता काय पररस्थिती आहे ती बघा . ह्या िोकािंना ग्राऊिं ड उपिलध 
करुन ददिे तर गदी होणार नाही.  
िा. सभापती :- 
 टोकन मसथटि चािू करेंगे तो शहर के िोगो को भािी मििेगी स्िनके रोिी रोटी का है उनको 
काि भी मििेगा| 
 
ददनेश िैन :- 
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 पहिे िो ऑडयर िा 9 से 11 वो िागू कर दो भािीवािे पूरा ददन रोड पे बैठे रहते है| 
धवृककशोर पाटीि :- 
 होिसेिर और ररटेिर िो रथते पे बैठे है उनको ग्राऊिं ड िें बबठाया िाए| 
अतनि साविंत :- 
 साहेब िॅमििी िेंबरनी थवपॅ टेथटीिंग करायिा पादहिे त्यासाठी तुम्ही आदेश काढणार का? 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 पूणय फ्िोर.  
अतनि साविंत :- 
 हा तो आदेश िवकरात िवकर काढा.  
थनेहा पािंड े:- 
 िा. आयुक्त साहेब थव. प्रिोद िहािन हॉि और थव . मिनाताई ठाकरे हॉि िें िो हॉथपीटि का 
काि चािू है उसका प्रोगे्रस कहााँ तक हुआ है कब तक शुरु होगा र्इसकी िानका री देंगे तो बेटर रहेगा | 
मभिसेन िें िगह बचा नही है | गररब िनता प्रायहहेट िें िा नही सकती तो शहर िें बहुत ददक्कत आ 
रही है| दोनो हॉथपीटि का प्रोगे्रस कहााँ तक हुआ है कबतक शुरु होगा उसकी िानकारी है| 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 मिनाताई ठाकरे हॉििध्ये आपण डी .सी.एच.सी. म्हणिे डडेडकेटेड कोहहीड हेल्हि सेंटर सुरु करतो 
आणण थव . प्रिोद िहािन हॉििध्ये सुध्दा डी .सी.एच.सी. चािू करतो. मिनाताई ठाकरे हॉिची कॅपेमसटी 
191 ची आहे आणण प्रिोद िहािन हॉिची कॅपेमसटी 209 ची आहे. डडेडकेटेड कोस्हहड हेल्हि सेंटर म्हणिे 
स्ििे प्रत्येक बेडिा ऑस्क्स िन सप्िाय आहे असे दोन्ही हॉथपीटि आपण शासनातिे पूणय करतो . 
म्हाडािािय त दोन्ही रेडीिेड तयार करुन मिळणार कािच नववन कमिशनर आणण आिची ततिे हहीिीट 
झािी ततिे क्यूबबकि तयार करायच ेकाि असते ते झािेिे आहे . प्रिोद िहािन हॉििध्ये खािी िी 
पाककंग आहे ती आपण बिंद  केिी आहे . ततिे सुध्दा हयूबबकिच ेकाि चािू झािे आहे . क्यूबबकि 
झाल्हयानिंतर ततिे बेड टाकण्यात येतीि . हयूबबकि बेड हे थट्रक्चर 1 िुिै निंतर त्यािा मिक्वीड 
ऑक्सीिनची पाईपिाईन िावायची आहे . ती पाईपिाईन िागायिा िोडासा वेळ िागू शकतो . तरी 
िवकरात िवकर ते काि पूणय करण्यात येईि.  
थनेहा पािंड े:- 
 स्ितना िल्हदी हो सकते उतना िल्हदी ककिीए क्योंकी शहर िें हॉथपीटि की बहुत िरुरत है| 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 ह्या दोन्ही दठकाणी बरीच प्रगती झािी आहे. िोड्याच ददवसात ततिे चािू होईि.  
 
अतनि साविंत :- 
 एखाद्या बबल्हडरची बबल्हडीिंग असेि तर ती सुध्दा आपण घेऊ शकतो.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 घेऊ शकतो पण हे कसे आहे हे दोन्ही हॉि िोठे आहेत. कॅपेमसटी देखीि 200-200 आहे.  
हसिुख गेहिोत :- 
 आपल्हयाकड ेिागा भरपूर आहे.  
अतनि साविंत :- 
 टेंभािा बेड नाहीत.  
हसिुख गेहिोत :- 
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 हहेंटीिेटरचा सगळ्यात िोठा प्रॉलिे ि आहे . एकाच वेळी आपण 2500 पेशिंट घेऊ शकतो . 
आपल्हयाकड ेिक्त 16 हहेंटीिेटर आहेत आणण दोन िावायच ेबाकी आहेत . ते हहेंटीिेटर आपण दसुऱ्या 
हॉथपीटििधनू आणिे आहेत. ते आपल्हया िहापामिकेच ेनाहीत.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 हहेंटीिेटरसाठी ॲड ददिेिी आहे. चािंगिा ररथपॉन्स आहे.  
गगता परदेशी :- 
 र्इिंददरा गािंधी हॉथपीटििध्ये बाळिंतपणासाठी बिंद केिे आहे . िग त्या िेडीि कुठे िाणार . 9 
िदहन्यािंपासून त्या ततिे उपचार करतात.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 पॉणझदटहह िदहिािंची टेंभािा हयवथिा केिी आहे.  
गगता परदेशी :- 
 र्इिंददरा गािंधी हॉथपीटि बिंद केिे. त्या िदहिा कुठे िाणार? त्यािंची आता डटे आहे त्या िाणार कुठे? 
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 िी चके करुन सािंगतो.  
धवृककशोर पाटीि :- 
 साहेब सािंगू नका ते चािू करा.  
गगता परदेशी :- 
 चािू करा ततिे डॉक्टर व थटािची सोय करा . आम्हािा िेडीिच ेिोन येतात की आम्ही काय  
करायच.े आम्ही प्रायहहेट हॉथपीटििध्ये करु शकत नाही.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 प्रायहहेटिध्ये पॉणझदटहहिा घेत नाहीत.  
गगता परदेशी :- 
 र्इिंददरा गािंधी हॉथपीटि सॅतनटायझर करुन पुन्हा चािू करा.  
िा. अततररक्त आयुक्त :- 
 चािेि.  
िा. सभापती :- 
 सभा सिंपिी असे िी िादहर करतो.  
 (सभा सांपण्याची वेळ ि.ु २.२० वाजता) 

सही/- 
सभापती 

स्थायी सममती 
ममरा भाईंिर महानगरपामिका 

 

 


