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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
   भा. स्थामी वमभती वबा दद. १६/०३/२०२१ 
 

 मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. स्थामी वमभती वबा ळुक्रलाय दद. १२/०३/२०२१ योजी वबा वुचना 
क्र. ०६ दद. २५/०९/२०२० योजीच्मा वलऴमऩत्रिकेलयीर वलऴमाांलय वलचाय वलननभम कयण्मावाठी आमोजजत 
कयण्मात आरेरी शोती . वदयची वबा तशकुफ केल्माने वलऴमऩत्रिकेलयीर प्ररांत्रफत वलऴम क्र . ८५ ते ८७ म 
वलऴमालय चचाा कयण्मावाठी शी वबा भांगऱलाय दद . १६/०३/२०२१ योजी वकाऱी दठक ११.०० लाजता मभया 
बाइंदय भशानगयऩामरका, स्ल. इांददया गाांधी बलन, भुख्म कामाारम, दवुया भजरा, रार फशादु्दय ळास्िी वबागशृात 

वबा आमोजजत कयण्माांत आरी शोती.  
 वदय वबेच्मा अध्मषस्थानी भा. वऩठावीन अधधकायी श्री. ददनेळ तेजयाज जैन शे उऩजस्थत शोत.े वदय 
वबेव खारीर वदस्म उऩजस्थत शोत.े 

 

उऩजस्थत वदस्म – 
१. श्री. ददनेळ तेजयाज जैन   वबाऩती 
२. श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार  वदस्म 

३. श्री. अळोक वुमादेल नतलायी  वदस्म 

४. श्री. वांजम अनांत थेयाड े   वदस्म 

५. श्री. याकेळ यनतळचांद्र ळाश   वदस्म 

६. श्रीभ. वुयेखा प्रकाळ वोनाय  वदस्मा 
७. श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली  वदस्मा 
८. श्रीभ. ळानु जोयालय गोदशर  वदस्मा 
९. श्रीभ. वुननता यभेळ जैन   वदस्मा 
१०. श्री. जमांतीरार गुरुनाथ ऩाटीर  वदस्म 

११. श्री. एरामव दमुभांग फाांड्मा  वदस्म 

१२. श्री. अननर ददलाकय वालांत  वदस्म 

१३. श्रीभ. धगता शयीळ ऩयदेळी  वदस्मा 
 

गैयशजय वदस्म –  
१. श्री. वुयेळ खांडरेलार   वदस्म 

२. श्री. कभरेळ मळलांत बोईय  वदस्म 

३. श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाांड े   वदस्मा 
 
भा. वबाऩती :- 
 वधचलाांनी वबेरा वुरुलात कयाली.  
नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र. ८५, ऩरयलशन वेलेच ेवन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिकाव 
भांजुयी मभऱणेफाफत. 
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अननर वालांत :- 
 कुछ वलऴम ऩय चचाा नशी शुई | आस्थाऩनेचा एक वलऴम शोता ते आऩल्मारा एक चाटा देणाय शोते 
तो ददरा आशे का? 
शवभुख गेशरोत :- 
 ते वबाऩतीकड ेमेलून गेरे. 
अननर वालांत :- 
 भा. वबाऩती वाशेफ , स्टॅनडीांगभध्मे चचाा केल्मालय आऩण ज्मा फपगय अांनतभ केल्मा त्मा 
व्मनतरयक्त काशी चेंजेव झारे आशेत का? 
भा. वबाऩती :- 
 त्माच्माभध्मे आस्थाऩनेची रशान फपगय अवतात ते घेलून केरे आशे. जास्त काशी केरे नाशी.  
अननर वालांत :- 
 वलावाधायण भारभत्ता कय फकती केरा आशे? 
भा. वबाऩती :- 
 १३२ केरे आशे . त्माच्माभध्मे २-३ वलऴम वलचायामच ेफाकी यादशरे शोते . गेल्मालऴी ४५ कोटीच े
एक्स्रा वव्शे घेलून त्रफर ऩाठलरे आशे ते त्माच्मात आऩण भोजरे नाशी. 
शवभुख गेशरोत :- 
 जो नमा वव्शे कयने के मरए ददमा शै उवके अवेवभेंट के दशवाफ वे उवके अांदय  फपगय फढेगी| भा. 
वबाऩती भशोदम जो ४५ कयोड का फोर यशे शै उवभे रास्ट इअय का बी इनक्ल्मूड शै | अगय शय वार का 
लो ॲड कयते शै तो आनेलारे वार भे ॲड कयना फाकी था | इवमरए लो ॲड कयके फजे ट के अांदय 
प्रोजव्शजन कयके यख शै| 
अननर वालांत :- 
 मश वफ भुदे्द भशावबा भे ननकरने लारे शै, तो मू ळुल्ड फी वप्रऩेमय| 
शवभुख गेशरोत :- 
 वदस्मों को जानकायी देते शूए, खळुी भेशवूव शो यशी शै मश तो फजेट के अांदय तयतूद यखी गई शै| 
स्ऩेळरी टॅक्व के अांदय शभाये ऩाव आनेलारी वारो के अांदय अभाऊां ट फढेगा | ऑरयेडी भनऩा ने जो वव्शे 
के मरए खचाा फकमा था उवकी लजश वे लो फेननफपट भनऩा को शो यशी शै औय आऩको जानकायी  देते 
खळुी शो यशी शै अबी जो नमा डी .ऩी.आय. डडवेंफय वे रागू शो यशा शै उवके अांदय टाऊन प्रान के दशवाफ 
वे जो शभाया येव्शेनमू ऩाटा था लो येव्शेनमू ऩाटा को शभने इनकीी्यज फकमा शै | अगय मशॉ कनस्रक्ळन का 
नॉरेज शो तो ध्मान भे शोगा की एक एप .एव.आम. मभरती थी लो मभ रती शी मभरती थी | उवके फाद 
अगय एप .एव.आम. रेनी शो मा उवभे ॲड कयनी शोती थी तो शभे टी .डी.आय. के रुऩ वे ॲड कयनी 
ऩडती थी | लो टी .डी.आय. फाशय वे खयीदना ऩडता था | रेकीन नमा डी .ऩी.आय. रॉ के दशवाफ वे उवके 
अांदय ननमय अफव्श ५०% भनऩा का उत्ऩनन शोगा| भतरफ टी.डी.आय. के नाभ व,े टी.डी.आय. वप्रमभमभ के 
नाभ वे पोवापुरी नशी भनऩा के टी.ऩी. के जो अधधकायी शै श्री. घेलायेजी उनशोने मश कशॉ शै की, उभाऊां ट 
इतना फढ वकाता शै| ॲज ऑन टूड ेमभया बाईंदय के अांदय जो कनस्रक्ळन शो यशा शै लो इतने ताजाद शो 
यशे शै उवभे त्रफल्डय को बी पामदा शो यशा शै  औय आभ जनता को बी पामदा शोगा ॲज ऩय यजजस्रेळन 
के ऩाटा के अांदय भनऩा के अांदय तकयीफन आनेलारे वार भे ६० कयोड का पामदा शोगा|  
भा. वबाऩती :- 
 वफवे फडी फात इव फजेटभे मश शै की, मभया बाईंदय के जनता के टॅक्व भे फढौती नशी फकमा| 
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ळानु गोदशर :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩरयलशन उऩक्रभ माांनी वादय केरेरे वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन 
२०२१-२२ च्मा भुऱ अांदाजऩिकाभध्मे अऩेक्षषत लाढ/घट आणण त्मानुवाय वलबागण्मात आरेरा खचा वलचायात 
घेलून अांदाजऩिकाव आजची वबा भांजूयी देत आशे अांनतभ भानमतेवाठी भा. भशावबेऩुढे अथावांकल्ऩ ववलनम वादय 
कयीत आशोत. 

(रु. राखाांत) 
तऩमळर  २०२०-२१ वुधायीत  २०२१-२२ भुऱ 

ऩरयलशन जभा (शस्ताांतयणा वदशत)  5089.75  5355.77 
ऩरयलशन खचा  5075.18  5328.18 

अखेयची मळल्रक  14.57  27.59 
लैळारी यकली :- 
  भाझ ेअनुभोदन आशे. 
भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भांजूय. 
प्रकयण क्र. ८५ :- 
 ऩरयलशन वेलेच ेवन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिका व भांजुयी 
मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. ७१ :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩरयलशन उऩक्रभ माांनी वादय केरेरे वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन 
२०२१-२२ च्मा भुऱ अांदाजऩिकाभध्मे अऩेक्षषत लाढ/घट आणण त्मानुवाय वलबागण्मात आरेरा खचा वलचायात 
घेलून अांदाजऩिकाव आजची वबा भांजूयी देत आशे अांनतभ भानमतेवाठी भा. भशावबेऩुढे अथावांकल्ऩ ववलनम वादय 
कयीत आशोत. 

(रु. राखाांत) 
तऩमळर  2020-21 वुधायीत  2021-22 भुऱ 

ऩरयलशन जभा (शस्ताांतयणा वदशत)  5089.75  5355.77 
ऩरयलशन खचा  5075.18  5328.18 

अखेयची मळल्रक  14.57  27.59 
 

वुचक :- श्रीभ. ळानु गोदशर  अनुभोदन :- श्रीभ. वुयेखा वोनाय 
ठयाल वलाानुभते भांजूय 

 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र . ८६, अजननळभन वलबागाच े वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ 
अांदाजऩिकाव भांजुयी मभऱणेफाफत. 
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वांजम थेयाड े:- 
 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माांनी वादय केरेरे अजननळभन वलबागाच ेवन २०२०-२१ च े
वुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेअजननळभन अांदाजऩिकाभध्मे रेखामळऴााननशाम अऩेक्षषत लाढ/घट तवेच इतय 
दरुुस्त्मा करुन अजननळभन वलबागाच्मा  अांदाजऩिकाव आजची वबा भांजूयी देत आशे. अांनतभ भानमतेवाठी      
भा. भशावबेऩुढे अथावांकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

(रु. राखाांत) 
तऩमळर  2020-21 वुधायीत  2021-22 भुऱ 

एकूण जभा  4228.44  4119.44 
एकूण खचा  3297.00  4090.00 

अखेयची मळल्रक  931.44  29.44 
लैळारी यकली :- 
  भाझ ेअनुभोदन आशे. 
भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भांजूय. 
प्रकयण क्र. ८६ :- 
 अजननळभन वलबागाच े वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिकाव भांजुयी 
मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. ७२ :- 
 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माांनी वादय केरेरे अजननळभन वलबागाच ेवन २०२०-२१ च े
वुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेअजननळभन अांदाजऩिकाभध्मे रेखामळऴााननशाम अऩेक्षषत लाढ/घट तवेच इतय 
दरुुस्त्मा करुन अजननळभन वलबागाच्मा  अांदाजऩिकाव आजची वबा भांजूयी देत आशे. अांनतभ भानमतेवाठी      
भा. भशावबेऩुढे अथावांकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 
                                                                    (रु. राखाांत) 

तऩमळर  2020-21 वुधायीत  2021-22 भुऱ 
एकूण जभा  4228.44  4119.44 
एकूण खचा  3297.00  4090.00 

अखेयची मळल्रक  931.44  29.44 
वुचक :- श्री. वांजम थेयाड े  अनुभोदन :- श्रीभ. लैळारी यकली 

ठयाल वलाानुभते भांजूय 
 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र. ८७, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच ेवन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च े
भूऱ अांदाजऩिकाव भांजुयी मभऱणेफाफत . (“अ” + “क” + “भदशरा ल फारकल्माण ” + “अांध ल अऩांग ” + 
“JNNURM” + “P” + “लषृप्राधधकयण” + “मळषण”) 
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शवभुख गेशारोत :- 
 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माांनी वादय केरेरे वन २०२०-२१ च े वुधारयत ल वन     
२०२१-२२ च े भुऱ अांदाजऩिकाभध्मे भा. आमुक्ताांच्मा अांदाजाभध्मे वुचवलरेरी उत्ऩननातीर अऩेक्षषत 
लाढ/घट आणण वुधायीत अांदाजऩिकातीर लाढ/घट त्मानुवाय वलबागण्मात आरेरा खचा वलचायात घेलून वन 
२०२१-२२ च ेभुऱ अांदाजऩिक यक्कभ रु . २१.३५ राख इतक्मा यक्कभेच्मा मळल्रकी अांदाजऩिकाव आजची 
वबा भांजूयी देत आशे. अांनतभ भानमतेवाठी  भा. भशावबेऩुढे अथावांकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

(रु. राखाांत) 
तऩमळर  2020-21 वुधायीत  2021-22 भुऱ 

वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिक 
                                      = एकूण जभा 

 126586.50  206286.35 

वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिक 
                                      = एकूण खचा 

 126139.00  206265.00 

अखेयची मळल्रक  447.50  21.35 
याकेळ ळाश :- 
  भाझ ेअनुभोदन आशे. 
अननर वालांत :- 
 कुठे कुठे लाढलरे  
शवभुख गेशरोत :- 
 फाांधकाभ आणण ऩाण्माभध्मे लाढलरे. आऩण जी मोजना चारू कयणाय त्मावाठी. 
भा. वबाऩती :- 
 वुमाा प्रकल्ऩाची मोजना आता पास्ट कयामची आशे. 
जमांतीरार ऩाटीर :- 
 फकती लाढलरे? 
भा. वबाऩती :- 
 आऩण जे कॅल्क्मुरेळन केरे शोते त्माभध्मे वुमाा प्रकल्ऩाच ेकाभ जास्तीत जास्त करुन घ्मामच े
आशे. ऩुढच्मा लऴी काशी शोणाय नाशी. 
शवभुख गेशरोत :- 
 भॅक्झीभभ ऩाण्माभध्मे लाढलरे आशे. 
भा. वबाऩती :- 
 वफके काभ शो जामेंगे|  
जमांतीरार ऩाटीर :- 
 स्नभा. नगयवेवलका श्रीभ. ननरभ ढलणच्मा लॉडााभधरे ते काभ घ्मा. 
भा. वबाऩती :- 
 ते काभ घेतरेरे आशे. वलाानुभते ठयाल भांजूय. 
 
 
 
 
 



भा. स्थामी वमभती वबा दद. १६/०३/२०२१ (दद. १२/०२/२०२१ ची तशकुफ वबा)             {ÉÉxÉ Gò. 6 

 

प्रकयण क्र. ८७ :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच ेवन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिकाव 
भांजुयी मभऱणेफाफत. (“अ” + “क” + “भदशरा ल फारकल्माण” + “अांध ल अऩांग” + “JNNURM” + “P” 
+ “लषृप्राधधकयण” + “मळषण”) 
ठयाल क्र. ७३ :- 
 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माांनी वादय केरेरे वन २०२०-२१ च े वुधारयत ल वन     
२०२१-२२ च ेभुऱ अांदाजऩिकाभध्मे भा . आमुक्ताांच्मा अांदाजाभध्मे वुचवलरेरी उत्ऩननातीर अऩेक्षषत 
लाढ/घट आणण वुधायीत अांदाजऩिकातीर लाढ/घट त्मानुवाय वलबागण्मात आरेरा खचा वलचायात घेलून वन 
२०२१-२२ च ेभुऱ अांदाजऩिक यक्कभ रु . २१.३५ राख इतक्मा यक्कभेच्मा मळल्रकी अांदाजऩिकाव आजची 
वबा भांजूयी देत आशे. अांनतभ भानमतेवाठी  भा. भशावबेऩुढे अथावांकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

(रु. राखाांत) 
तऩमळर  2020-21 वुधायीत  2021-22 भुऱ 

वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिक 
                                      = एकूण जभा 

 126586.50  206286.35 

वन २०२०-२१ च ेवुधारयत ल वन २०२१-२२ च ेभूऱ अांदाजऩिक 
                                      = एकूण खचा 

 126139.00  206265.00 

अखेयची मळल्रक  447.50  21.35 
 

वुचक :- श्री. शवभुख गेशरोत  अनुभोदन :- श्री. याकेळ ळाश 
ठयाल वलाानुभते भांजूय 

 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. वबाऩती :- 
 आजची वबा वांऩरी अवे भी जादशय कयतो. 
 

(वबा वांऩण्माची लेऱ वकाऱी ११.४५ लाजता) 
 

 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

 
 


