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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक - १३ 

सभावृ ांत 

दनांक - २०/०२/२०१३      वेळ - दपार  ु २.०० वाजता  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  üफे ुवार  २०१३ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा बुधवार दनांक २०/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० 
वा.महानगरपािलकेची शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे  - महापौर 
२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 
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७. मा.सौ. वाती मोद सान े

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
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१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 
१७. मा.जगद श शेटट  

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
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१०५. मा.जवळकर वैशाली राहलु  
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११८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१२०. मा.संजय केशवराव काटे 

१२१. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१२२. मा.पाट ल सु जत वसंत 
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     यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा. काश कदम-अित.आयु , 
मा.सावंत-सहआयु ,मा.पवार,मा.मंुढे,मा.कारच,ेमा.कुलकण ,मा.गावडे,मा.टेकाळे, 
मा.झुरे, मा.दरगुडेु –सहा.आयु , मा.घाडगे-मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर-
.नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण, 

मा.तुपे,मा.काची-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गायकवाड- .आरो य 
वै .अिधकार , मा.डॉ.पवनसावळे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाण-ेउपसंचालक 
(नगररचना), मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम,मा.इंगळे, मा.पाट ल, मा.च हाण, 
मा.शरद जाधव,मा.तांबे, मा.पठाण, मा.कुलकण ,मा.लडकत,मा. परजादे, मा.बरशे ट , 
मा.दांगट,मा.स यद-काय.अिभयंता,मा.भोसले- शा.अिधकार (िश णमंडळ), मा.कांबळे 
- .िश णािधकार  (मा य.), मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पवार- .कायदा 
स लागार मा.गायकवाड - जनसंपक अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
मा.महापौर:- उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, 
प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत 
आहे.  
(१)  मौजे ताथवडे या न याने पंपर  िचंचवड म.न.पा.स समा व  झाले या गावाची 

वकास योजना महारा  ादेशीक व नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम 
२६ अ ये िस द कर यास मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास 
टाकणेत आली असता –  

 
 

अनुकूल - ११२    ितकूल –०१ 
अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

----------- 
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मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब ड .पी.फायनल झालेला 
आहे. र याचे सव ट ड आर झा यानतंर तु ह  हा वषय घेत आहे. हा वषय 
दाखल कर याची काय स  आहे. हा ड पी कधी एक  आणला आहे. हा ड पी १ 
के खाली घे यास वरोध आहे. या ड पी या झेरॉ स माझेकडे आहे. शेतक-यां या 
जागेवर आर ण दाखवून हा ड पी तयार केला आहे का? ट ड आरसाठ  हा ड पी 
थांब वला का? रतसर का  तु ह  खुलासा कर त नाह . ड पी मंजूर कर याची 
आव यकता का वाटली? काह या हरकती नाह त परंतू आर ण का घेतले नाह . 
याबाबत खुलासा दे यात यावा. 
मा.भदाणे मॅडम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.नगरसेवक, 
मा.नगरसे वका, अिधकार  वग तसेच प कार बंधू भिगनीनो पंपर  िचंचवड 
महापािलकेम ये  ताथवडे गावची वकास योजना तयार करणेकामी उपसंचालक , 
नगररचना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत नेमणुक झाली यानुसार ताथवडे 
गावाचा व मान जिमन वापर नकाशा तयार कर यात आला. सदर वकास 
योजना तयार कर याचा ईरादा  दनांक १४/१/२०१० रोजी िस द झाला ह  
गांवे महापािलकेत समा व  केली होती. सदर दनांक ५/४/२०११ ईरादयाची 
तार ख गृह त धर यास ६ म ह या या आत जिमन वापराचा नकाशा तयार 
करणे आव यक आहे. व मान जिमन वापर नकाशा दनांक १/१०/११ रोजी 
तयार झालेला. नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २६ अ वये  िस द साठ  
ड पी जी.बी.म ये घे यात आला होता. शासक य सुचनेनुसार याचा वचार क न 
सवाना वचारात घे या या ीने ड पी घेत आहे. 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब ड पी वर मागील आयु  
शमा साहेब यांची सह  माकटम ये फरत होती. चुक या प दतीने कारभार 
आप या वभागात चाललेला आहे. चुक या प दतीने गोरगर बाला वेठ स ध  
नये.  

मा.कैलास कदम  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब हा वषय आपण 
दाखल क न घेणार आहोत. मागे हा वषय दाखल क न घे यात यावा ह  
वनंती केली होती. कारण यावर चचा घे यात येणार होती.  

मा.गणेश ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब अ खल भारतीय 
नाटयप रषद म यवत  शाखा प म महारा  िनयमक मंडळाची झाले या 
िनवडणुक म ये मा. ी.भाऊसाहेब भोईर यांची पुणे वभागातून ३०७७ 
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मतदानापैक  २०६३ इतके भरघोस मतदान पडून ( थम मांकाने) अ खल 
भारतीय मराठ  नाटयप रषद म यवत  शाखा िनयमक मंडळावर यांची िनवड 
झाली. पंपर  िचंचवड शहरा या ीकोनातून ह  िनवड हणजे ऐितहािसक 
िनवड असून थमच पंपर  िचंचवड शहराला या पदाचा मान िमळत आहे 
यामळेु यांचे मनपा सेवेत अिभनंदन करावे. 

मा. वनोद जयवंत नढे  - सदर अिभनंदना या सुचनेला अनुमोदन आहे   

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब पंपर  िचंचवड शहराचा 
वकास होणेचे ीने कै.रामकृ ण मोरे सर यांनी वशेष कामिगर  केली आहे. 
यांनी अनेक ठकाणी यश वी रतीने महारा भर काम केले आहे. याचे फळ या 

महारा  रा याला िमळालेले आहे. पंपर  िचंचवड शहरा या ीकोनातून ह  
िनवड हणजे ऐितहािसक िनवड असून थमच पंपर  िचंचवड शहराला या 
पदाचा मान िमळत आहे यामुळे सभागृहाचे वतीने मी यांचे अिभनंदन करतो. 
यांनी हे काय असेच चालू ठेवावे व भ व यात असे काय चालू रा हले पा हजे 

असे वाटते.   

मा.महापौर साहेब – पंपर  िचंचवड शहरा या ीकोनातून ऐितहािसक िनवड 
झा याबददल मा.भाऊसाहेब भोईर यांचे अिभनंदन कर यात येईल. 
मा. करण गायकवाड – मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा मा.आयु  साहेब,मा.महापौर 
साहेब  यांचे ह ते स कार कर यात येत आहे. 
मा.सुलभा उबाळे – िनवडणूक या काय असते आ हाला सांग यात यावी. 
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आताच सव प ाचे 
गटनेते तसेच मा.सुलभाताई उबाळे यांनी  उप थत केला िनवडणूक या 
काय असते आ हाला सांगावी. अ खल भारतीय नाटयप रषद म यवत  शाखा 
प म महारा  िनयमक मंडळाची झाले या िनवडणुक म ये माझी पुणे 
वभागातून ३०७७ मतदानापैक  २०६३ इतके भरघोस मतदान पडून ( थम 
मांकाने) अ खल भारतीय मराठ  नाटयप रषद म यवत  शाखा िनयमक 

मंडळावर िनवड झाली. यानुसार मराठवाडा, पुणे, प म महारा  अशी सहा 
वभागातुन िनवड होत असते. सांगली, सातारा, महारा  रा य, मंगळवेढा अशी 
४२ ठकाणी होते. संपूण महारा ात ह  या कर यात येते. पंपर  िचंचवड 



 - 8 - 
शहराला असा बहमाु न िमळाला आहे. तु ह  सवानी माझे अिभनंदन केले 
यामुळे मी सवाचा आभार  आहे. ध यवाद.  

------- 
िनयु या 

वषय मांक १) मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम 
२०(५) म य े तरतूद के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या 
िनयु या कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन 
नामिनदशना ारे करणे. 
मा. .नगरसिचव  - वषय मांक १ मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 

चे कलम २० (५) म य ेतरतूद के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मुंबई ांितक 

महानगरपपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 

माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणे कर ता सदर कलमा अ वये 

महानगरपािलका अिधिनयमा वय े गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खा ीपूवक पुरेसे 
ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद 

कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर िनवृ  झालेला सद य या मा यता ा  

प ाचा, न दणीकृत प ाचा, गटांचा, आघाड चा कंवा ं टचा असेल याच मा यता ा  

प ा या, न दणीकृत प ा या, गटा या आघाड या कंवा ं ट या सद यास 

नामिनदिशत करावयाचे असून व मान थायी सिमतीचे दनांक     १ माच २०१३ रोजी 
दपारु  िनवृ  होणारे सद यांची नांवे पुढ ल माणे -   

१) मा.जावेद शेख – रा वाद  काँ ेस पाट  २) मा.ठ बरे सुभ ा ई र - रा वाद  
काँ ेस पाट  ३) मा.भोसले राहल हनुमंतरावु  - भारतीय रा ीय काँ ेस व रा ीय 
काँ ेस णत (अप ) आघाड  ४) मा.सोनाली पोपट जम - रा वाद  काँ ेस 
पाट  ५) मा.च धे आरती सुरेश - भारतीय रा ीय काँ ेस व रा ीय काँ ेस णत 
(अप ) आघाड  ६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे- पाट ल – िशवसेना व 
आर.पी.आय. महायुती आघाड  ७) मा.पाडाळे िनता वलास - रा वाद  काँ ेस 
पाट  ८) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण- िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती 
आघाड . 
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 या माणे रा वाद  काँ ेस प  - ४, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत अप  (आघाड ) -  २, आ ण िशवसेना व आर.पी.आय महायुती 
(आघाड ) - २ या प यबला माणे िनयु या करणे कर ता-  

रा वाद  काँ ेस पाट चे गटनेते मा. मंगलाताई अशोक कदम यांनी 
यां या प ाचे ४ सद यांची नांवे बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 

मा.महापौरांकडे ावीत -  ( बंद लखोटा देणेत आला.) 
भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाड ) गटनेते 

मा.कैलास महादेव कदम यांनी यां या प ा या २ सद यांची नांवे बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी महापौरांकडे ावीत (बंद लखोटा देणेत आला) 

िशवसेना व आर.पी.आय.महायुती (आघाड ) यांचे गटनेते मा.अ पा उफ 
ीरंग चंद बारणे यांनी यां या प ा या ू २ सद यांची नांवे बंद लखोटयातून 
ावी. (लखोटा देणेत आला)  

यानंतर -   

मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  
नांवे मा. करण गायकवाड जनसंपक अिधकार  यांनी सभागृहात वाचून दाख वली 
ती पुढ ल माणे -  

१) मा.सौ.सुिनता राजेश वाघेरे २) मा.महेश कसनराव लांडगे ३) 
मा.सौ.माया संतोष बारणे ४)  सौ.शकंुतला भाऊसाहेब धराडे ५) मा. ी.गणेश 
नारायण ल ढे ६) मा.सदगु  महादेव कदम ७) मा.सौ.संिगता भ डवे ८) 
मा.सौ.आशा शडगे.  

------------------ 
 

ठराव मांक - २१७         वषय मांक -  १  

दनांक २०/२/२०१३                     वषय  - नगरसिचव             

थायी सिमती सद य  

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २० (५) म ये 
तरतूद के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मुंबई ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर 
ितिनिध व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत 
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प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह 
नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळां या माणात १) मा.सौ.सुिनता राजेश वाघेरे २) 
मा.महेश कसनराव लांडगे ३) मा.सौ.माया संतोष बारणे ४)  सौ.शकंुतला 
भाऊसाहेब धराडे ५) मा. ी.गणेश नारायण ल ढे ६) मा.सदगु  महादेव कदम ७) 
मा.सौ.संिगता भ डवे ८) मा.सौ.आशा शडग.े  

 या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी 
सिमतीचे सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे 
जाह र करणेत येत आहे.  

 
 

         महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
                               

------------------------- 
 
 
 

ो रे 
 

´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü - ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸üÖÃÖÖšüß †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ ¾Öêôû ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.ÁÖß Ó̧üÝÖ ²ÖÖ¸üÞÖê - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖ³Öế Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ´Öß •Öê ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö ȩ̂ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öß 
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»Öß †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß †Ö×ÞÖ †×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê •µÖÖ ®ÖÖë¤üß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ 
ŸµÖÖ†®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ´Öß ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸ü ‹¾ÖœüµÖÖÃÖÖšüß“Ö 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ Ûúß, †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã 
µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖÛú¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß¾Ö¹ý®Ö 339049 ®ÖÖë¤üß ×¤üÃÖã®Ö µÖêŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ ®ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÆüÞÖ•Öê“Ö †×¬ÖÛéúŸÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß ÃÖÓÜµÖÖ 
204815 †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ †ÃÖ»Öê»®µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖà“Öß ÃÖÓÜµÖÖ 
134234 †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß®Öê ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß 
ÃÖÓÜµÖÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ×´Öôæû®Ö 23661 ×´ÖôûÛúŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÞÖ•Öê 134234 ×´ÖôûÛúŸÖß“µÖÖ 
®ÖÖë¤üß Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ¸ü×•ÖÃ™ü̧ ü»ÖÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôûÛúŸÖß¾Ö¸ü 
•Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. •µÖÖÓ®Öß 1,2,3,4 ´Ö•Ö»Öê ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß 
´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú´Ö¬µÖê ®ÖÖÆüß. Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2012 ®ÖÓŸÖ¸ü •µÖÖ 
†®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÖ›ÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ Æüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ •ÖÖÞÖÖ¸ü 
†ÖÆêü. ÃÖ¤ü̧ ü“Öß ²ÖÖ²Ö Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ µÖÖ¾Öß µÖÖ¥üÂ™üß®Öê ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. 
´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê †®ÖêÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ×®ÖµÖ´ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 
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ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã®ÆüÖ ¾ÖÖœüß¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü ²Ö-µÖÖ“Ö »ÖÖêÛúÖÓ“Öß ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ¯Ö Ï»ÖÓ²ÖßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ, †®ÖêÛú ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ²ÖÖêÝÖÃÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®Öß ²ÖÑÛúÖ“Öß Ûú•ÖÔ 
‘ÖêŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúÛú›êü ¸êüÛúÖò›Ôü ®ÖÖÆüß. µÖã‹»ÖÃÖß“Öß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ÃÖß›üß 
ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü •Ö¸ü ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê 23661 ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ×®ÖµÖ´ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß 
†ÖÆêüŸÖ.¯ÖÏŸµÖõÖÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü Æüß ²ÖÖêÝÖÃÖ ÛúÖÝÖ¤ǖ Ö¡Öê •ÖÖê›æü®Ö  ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê —ÖÖ»Öê»Öß 
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ“Öß  Ûú»¯Ö®ÖÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ»ÖÖ †Ö×ÞÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß †Ö×ÞÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ 
“ÖãÛúÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúÛú›ãü®Ö ÆüÖê‰ú ®ÖµÖê †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß †ÖÆêü. †×¬ÖÛéúŸÖ  ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß 
®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÝÖŸÖê. µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖ †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ 
ŸÖß †×¬ÖÛéúŸÖ¯ÖÞÖê ®ÖÖë¤üß Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ . ¯ÖÖ¾ÖÞÖê ¤üÖê®Ö »ÖÖÜÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ×®ÖµÖ´ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ 
†ÃÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÞÖ•Öê µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü Ûãúšêü ŸÖ¸üß ÛúÖÝÖ¤üÖ»ÖÖ ÛúÖÝÖ¤ü 
»ÖÖ¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ÃÖæ“Ö×¾Ö»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü †Ö¯ÖÞÖ ÛúšüÖȩ̂ ü ³Öæ×´ÖÛúÖ 
‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. Æüß“Ö ³Öǽ ÖßÛúÖ ŸµÖÖ“Ö¾ÖêôêûÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü †Ö•Ö •Öß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ¯ÖÖ›ü»Öß 
•ÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖß ¯ÖÖ›üÞµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ¯Ö›ü»Öß ®ÖÃÖŸÖß. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê 
×®ÖµÖ´ÖßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ÛúÖœü»ÖÖ †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖÆüß ¡Öã™üß ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ 
¡Öã™üß ¤ãü¹ýÃŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯Öã®ÆüÖ ÆüÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ¯ÖÖ›üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 1/4/2012 ®ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¯ÖãÞÖÔ   —ÖÖ»Öê»µÖÖ 
×´ÖôûÛúŸÖß ÃÖÓÜµÖÖ †Ö×ÞÖ †ÖÛúÖ¸üÞÖß ®Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß †×¬ÖÛéúŸÖ 260 ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ 
×¿ÖŒÛúÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß 5691 ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê •Öê ˆ¢Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê»Öê 
†ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖ®Öê.12 ŸÖê ´ÖÖ“ÖÔ 2012 µÖÖ ŸÖß®Ö ´Ö×Æü®µÖÖ“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê †×¬ÖÛéúŸÖ †Ö×ÞÖ 
×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß ‹ÛãúÞÖ 12549 ®ÖÖë¤üß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¸üÖ•µÖ 
¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ®ÖÖë¤üß“Öê †•ÖÔ £ÖÖÓ²Ö¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ ŸÖê £ÖÖÓ²Ö¾Ö»Öê ÝÖê»µÖÖ´Öãôêû 
ÛúÖêÞÖÖ“µÖÖ“Ö ®ÖÖë¤üß ®ÖÖÆüßŸÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê µÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖê™üµÖÖ¾Ö¬ÖÐß ¹ý.“Öê 
®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖ“µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ‹¾Öœêü“Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖê Ûúß, ÃÖ¤ü̧ ü“Öß ²ÖÖ²Ö ¸üÖ•µÖ 
¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ †ÖÞÖæ®Ö ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯ÖÞÖ 
¯Öã¾ÖÔ»ÖõÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ®Öê Ûú¸ü ¾ÖÃÖæ»Ö Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê †Ö¯ÖÞÖ µÖÖ ®ÖÖë¤üß Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ 
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÝÖê»µÖÖ 3 ´Ö×Æü®µÖÖ´Ö¬µÖê 31 ´ÖÖ“ÖÔ 
2012 ¯Öã¾Öá ×ÛúŸÖß ®ÖÖë¤üß Ûêú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ¯Öã¾Öá ´Öß †Ö¸üÖê̄ Ö Ûêú»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ •µÖÖÓ®Öß ¯ÖîÃÖê 
×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ •µÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸üŸÖã •µÖÖ“ÖÖ ÛúÖêÞÖÖ“ÖÖ 
¾ÖÖ»Öß ®ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß ´Ö¬µÖê ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß 1441 
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ±êú²ÖÎ¾ÖÖ¸üß 12 ´Ö¬µÖê 1018 —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÞÖ•Öê ‹ÛÓú¤ü̧ üßŸÖ ´ÖÖ“ÖÔ 2012 
¯ÖµÖÕŸÖ †×¬ÖÛéúŸÖ †Ö×ÞÖ ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß ®ÖÖë¤üß ‹ÛãúÞÖ 12549 
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ÃÖÖÓÝÖÞµÖÖ“Öê ŸÖÖŸ¯ÖµÖÔ Æêü Ûúß, µÖê£Öæ®Ö ¯Öãœêü ŸÖ¸üß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ÛúÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß 
¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ®ÖÖë¤üß ŸÖã́ Æüß ‹×¯ÖÏ»Ö´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ÛúÖ? ®ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê ÛúÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý. “Öê †ÖÙ£ÖÛú ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ 11 
Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ®Öê ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ÃÖÖÓÝÖÖµÖ“Öê 
Ûúß, ´ÖÖ“ÖỐ Ö¬µÖê ®ÖÖê¤Ó Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ÝÖê»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖÓÝÖÖµÖ“Öê Ûúß, Ûú¿ÖÖ»ÖÖ ‹Ûú ´Ö×Æü®µÖÖÃÖÖšüß ‹Ûú 
¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ™òüŒÃÖ ³Ö¸üŸÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêõÖÖ ‹Ûú ´Ö×Æü®ÖÖ £ÖÖÓ²Öæ®Ö ¯Öãœü“µÖÖ ¾ÖÂÖá´Ö¬µÖê ®ÖÖë¤ü Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü 
“ÖÖ»Öæ ™òüŒÃÖ ±úŒŸÖ »ÖÖÝÖæ ÆüÖê‡Ô»Ö. †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®Öß ®ÖÖë¤üß Ûêú»Öê»µÖÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. 
µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá“ÖÖ ÃÖ¾Æìü Ûêú»ÖÖ ŸÖ¸ü 30 Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×´ÖôûÛúŸÖß ®ÖÖë¤ü ®ÖÃÖ»Öê»µÖÖ 
×®Ö‘ÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüßŸÖ. †Ö¯ÖÞÖ ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã 
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•Öê Ûú¸ü ²Öã›ü×¾ÖŸÖÖŸÖ, •Öê Ûú¸ü“ÖãÛú¾Öê×ÝÖ¸üß Ûú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ̧ üõÖÞÖ 
¤êüÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ( ¯ÖÏ¿®Ö ÛÎú. 2 “Öê ¾ÖÖ“Ö®Ö Ûêú»Öê.) 
ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ¿®Ö ÛÎú. 2 “µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ“Öê ¾ÖÖ“Ö®Ö Ûêú»Öê.) ´Ö»ÖÖ µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¸êüÂÖế Ö¬µÖê —
ÖÖ»Öê»µÖÖ †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. ¯Öæ̧ ü̧ ê üÂÖế Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß 
´ÖÖÝÖßŸÖ»Öß  †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¤ü̧ ü •ÖÖÝÖÖ ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖế Ö¬µÖê µÖêŸÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê.  ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖê´Ö¬µÖê •Öß 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖß Ûú´ÖÔ×¿ÖµÖ»Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ÝÖ¸üß²Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖ“µÖÖ 
‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü Ûãú-ÆüÖ›ü ÛúÖêÃÖôû»Öß •ÖÖŸÖê †Ö×ÞÖ ®Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖß»Ö Ûú´ÖÔ×¿ÖµÖ»Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÛú›êü ¤ãü»ÖÔõÖ 
Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü ×ÛúŸÖß ×´ÖôûÛúŸÖß †×¬ÖÛéúŸÖ †Ö×ÞÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
Ûêú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×´ÖôûÛúŸÖß ¯ÖÖ›üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ †ÃÖê ®ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ 
“ÖãÛúß“µÖÖ ×®ÖÞÖÔµÖÖ´Öãôêû ÝÖ¸üß²ÖÖÓ“Öß ‘Ö¸êü ¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ®Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ´Ö¬µÖê 
¸üÖ›üÖ¸üÖê›üÖ ™üÖÛú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê †ÖÆêü ŸµÖÖÛú›êü ¤ãü»ÖÔõÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¸êüÂÖÖ Æüß 
“ÖÖ±êúÛú¸ü “ÖÖîÛúÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. Æüß पुररेषा †ÖÜÖŸÖÖ®ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö —ÖÖê̄ Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ÛúÖ ? ´Öß 
¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¸êüÂÖế Ö¬µÖê ¾Ö ®Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ»ÖÝÖŸÖ ÝÖÏß®Ö —ÖÖê®Ö´Ö¬µÖê ÆüÖò×Ã¯Ö™ü»Ö, ¿ÖÖôûÖ, ÛúÖò»Öê•ÖêÃÖ, 
ÃÖÖ¾ÖÔ.ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ®Ö ¾Ö ´ÖÓ›üôêû µÖÖÓ“Öê ®ÖÖÓ¾Öê †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê †ÖÆêüŸÖ ÛúÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ 
ŸµÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÛúŸÖß“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü ¾Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ õÖê¡Ö±úôûÖÃÖÆü ¾Ö Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ®ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü ŸÖê 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö †×¬ÖÛéúŸÖ †ÖÆêü ÛúÖ µÖÖ“Öß ÃÖÓ̄ ÖãÞÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü 
†ªÖ¯Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×¤ü»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. Ûêú¾Öôû µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ˆ¢Ö¸ü ªÖµÖ“Öê ´ÆüÞÖã®Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. †ÖòÝÖÂ™ü 
2010 ´Ö¬µÖê ¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¸êüÂÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÜÖÖŸµÖÖ®Öê ÛúÖµÖ´Ö Ûú¹ý®Ö ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ 
¸êüÂÖÖ ÛúÖµÖ´Ö Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖÓ®Öß †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß —Ö™üÛæú®Ö ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ 3 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖê™ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×ÛúŸÖß ¾ÖêôûÖ ¯Öæ̧ ü †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê 
¯ÖÖ×Æü•Öê.ŸÖÖ£Ö¾Ö›êü“ÖÖ ›üß¯Öß ¯»Öò®Ö Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ȩ̂üÂÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. 
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ÜÖÖŸÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ †ÜÖŸµÖÖ×¸üŸÖ ÛúÖ´Ö Ûú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯Öæ̧ ü ×ÛúŸÖß ¾ÖêôûÖ 
†Ö»ÖÖ Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Ö¾Ö®ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö®Öê†ŸÖÝÖÔŸÖ ®Ö¤üß¯ÖÖ¡Ö ×ÛúŸÖß ÜÖÖê»Ö ÝÖê»Öê»Öß †ÖÆêü Æêü 
¤êüÜÖß»Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÝÖ¸üß²ÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖŸÛúÖôû ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üŸÖÖ 
¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ¾Ö¸ü¤üÆüÃŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¯ÖÖ›üÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ×ÛúŸÖß ÜÖ“ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
ÃÖÓ̧ üõÖÞÖÖÃÖÖšüß ×ÛúŸÖß ÜÖ“ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×ÞÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×ÛúŸÖß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê 
¯ÖÖ›ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¯ÖÖ›üÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÜÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü 28 »ÖÖÜÖ ¹ý. ÜÖ“ÖÔ 
—ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ®Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖŸÖ´Öß †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü Ûúß, 829 •ÖÞÖÖÓ¾Ö¸ü ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ÝÖã®Æêü 
¤üÖÜÖ»Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. 1000 ŸÖê 1200 †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖÞÖÖ¸ü  †ÖÆêüŸÖ. 
•µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ŸµÖÖÛú›êü ¤ãü»ÖÔõÖ Ûêú»Öê»Öê 
†ÖÆêü. ¾Öêôûß“Ö »ÖõÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü †Ö•Ö Æüß ¾Öêôû †Ö»Öß ®ÖÃÖŸÖß. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
×ÛúŸÖß ×¸ü—Öì¾Æêü¿Ö®Ö †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ×ÛúŸÖß †Ö»Öê»Öß ®ÖÖÆüßŸÖ ×ÛúŸÖß ×¸ü—Öì¾Æêü¿Ö®Ö“Öß ×ÃÖ´ÖÖ¸êüÂÖÖ 
†ÖÜÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ†®ÖãÂÖÎÝÖÖ®Öê †Ö¯ÖÞÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ŸÖ¸ü •ÖÖê ®ÖÖÝÖ×¸üÛú 
†›ü“ÖÞÖßŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. Ûêú¾Öôû ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖê µÖÖÛú›êü ®Ö 
¯ÖÆüÖŸÖÖ †Ö¯ÖÞÖ ÛúÖµÖ “ÖãÛú»ÖÖê †ÖÆêü Æêü ¤êüÜÖß»Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö †Ö×ÞÖ †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ‹¾ÖœüµÖÖÃÖÖšüß“Ö ´Öß †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯ÖÞÖ ‹¾ÖœüµÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖ¾Ö¸ ü 
ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üŸÖÖê Ûêú¾Öôû ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß ŸÖÛÎúÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖê ´ÆüÞÖã®Ö †Ö¯ÖÞÖ Ûãúšêü ŸÖ¸üß “ÖãÛúŸÖÖê. Æêü 
¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ²Öß¯Öß‹´ÖÃÖß †òŒ™ǖ ÖÏ´ÖÖÞÖê †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ÆüÖê‰ú ®ÖµÖê µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö 
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†Ö×ÞÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛú ÃÖã¬¤üÖ “ÖãÛú»Öê †ÖÆêü. •µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÞÖÖ¸êü ®ÖÖÝÖ×¸üÛú †ÖÆêüŸÖ 25 ŸÖê 30 
Æü•ÖÖ¸ü ×´ÖôûÛúŸÖß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÓ“Öß ®ÖÖë¤ü Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖÛú›ãü®Ö ÛúÖÆüß “ÖãÛú —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü 
ÛúÖ? Æêü ¯ÖÖÆæü®Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üÖ¾ÖÖ. ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“µÖÖ 
×´ÖôûÛúŸÖß“Öß ®ÖÖë¤ü Ûú¹ý®Ö ‘Öê‰ú®Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ ™òüŒÃÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö¯ÖÞÖ 
¬ÖÖȩ̂ üÞÖÖŸ´ÖÛú ×®ÖÞÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ ÃÖ¤ü̧ ü“Öß ²ÖÖ²Ö †ÖÞÖæ®Ö ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. 
µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ“Öê ¯ÖÏ¿®Ö ¾ÖêÝÖôêû †ÖÆêüŸÖ µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ †ÖÆêü. 
´ÖÖ—µÖÖ †ÖÝÖÖê¤ü̧ ü“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê µÖÖ “ÖãÛúÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ 
´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖê. ®Öß ÃÖÖÓÝÖÖ¾Öê. †Ö×ÞÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÛúÖê®ÖÖŸÖæ®Ö ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö 
Ûú¸üÖ¾Öê. †Ö×ÞÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸üÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ Ûú¸üÞÖê“Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ¬Ö®µÖ¾ÖÖ¤ü. 
 
´ÖÖ. ¸üÖ•Öë¦ü •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö - ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ‹ÛúßÛú›êü †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖ Öê. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê 
¯ÖÖ›üÞµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ ¤ãüÃÖ¸üßÛú›êü ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü“Öß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ¯ÖÞÖê ˆ³ÖÖ¸üÞÖß Ûêú»Öß 
•ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ²Öß™ü ×®Ö¸üßõÖÛú ®Öê´Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÓ“Ö®ÖÖ´Öê Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö 
“ÖÖ»Öæ †ÖÆêü ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ»ÖÛúÖÃÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ®ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü 
‹±ú†ÖµÖ†Ö¸ü ¤üÖÜÖ»Ö Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üŸÖÖê. ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü 
ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê †›üß“Ö ŸÖê ŸÖß®Ö ´Ö×Æü®µÖÖ“ÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß •ÖÖŸÖÖê. ´Ö»ÖÖ µÖÖ×šüÛúÖÞÖß 
ÃÖæ“Ö®ÖÖ Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü Ûúß, •µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö “ÖÖ»Öæ Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê 
ŸµÖÖ“Ö¾ÖêôêûÃÖ †Ö¯ÖÞÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öß ŸÖ¸ü ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ´ÖÖÞÖãÃÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öê 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö £ÖÖÓ²Ö¾Öê»Ö. ²Öß™ü ×®Ö¸üßõÖÛúÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤üÖê®Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ´ÆüÞÖ•Öê ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô 
Ûú¸üÞÖê ÃÖÖê̄ Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ‹ÛúßÛú›êü †Ö¯ÖÞÖ Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®ÖÖ´Ö¬µÖê Ûú¸ü ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üŸÖÖê 
†Ö×ÞÖ ‹ÛúßÛú›êü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. Ø¯Ö¯ÖôêûÝÖã̧ ü¾Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ 
ÛÎú.57 ´Ö¬µÖê 5 ŸÖê 6 ×Ûú.´Öß. »ÖÖÓ²Öß“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ †ÃÖã®Ö ŸÖÖê 18 ´Öß™ü̧ ü“ÖÖ †ÖÆêü ¯Ö Ó̧üŸÖã ÃÖ¤ü̧ ü“ÖÖ 
¸üÃŸÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß´Öãôêû  ±úŒŸÖ 9 ´Öß™ü̧ ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †ÖÆêü. 82 ÃÖÖ»Öß Ø¯Ö¯ÖôêûÝÖã̧ ü¾Ö 
Æêü ÝÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. †Ö¸ü×õÖŸÖ •ÖÖÝÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö, ³ÖÖ•Öß ´ÖÖÛìú™ü 
†ÃÖê»Ö, ¿ÖÖôûÖ †ÃÖê»Ö †¿Öß †®ÖêÛú †Ö¸üõÖÞÖê †Ö¯ÖÞÖ ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûêú»Öê»Öß ®ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü 
ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê ×ÛúŸµÖêÛú †Ö¸üõÖÞÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰ú®Ö ÃÖã¬¤üÖ ŸÖß 
×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûêú»Öê»Öß ®ÖÖÆüßŸÖ. 67 †Ö¸üõÖÞÖê †¿Öß †ÖÆêüŸÖ Ûúß, ŸµÖÖÓ®ÖÖ ™üß›üß†Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ 
®ÖÖÆüß. µÖÖÛú›êü †Ö¯ÖÞÖ »ÖõÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×¤ü»»Öß´Ö¬µÖê ×¿Ö»ÖÖ ×¤üõÖßŸÖ µÖÖÓ®Öß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ×®ÖµÖ´ÖßŸÖ Ûêú»Öê»Öß  †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †Ö¯ÖÞÖÆüß Ûú¸üÖ¾Öê. †Ö×ÞÖ µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ“ÖÖ 
×¾ÖÛúÖÃÖ Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üÖ¾ÖÖ. †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖê. †Ö¯ÖÞÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ÛúÖ´Ö Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ 
†Ö¸üõÖÞÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ †Ö¯ÖÞÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ 
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖ¸üß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯ÖÞÖ Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ×®ÖÞÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.†Ö¸ü.‹ÃÖ.Ûãú´ÖÖ¸ü -  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÝÖê»µÖÖ †®ÖêÛú ´Ö×Æü®µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ 
†ÖÆêü. µÖÖ †ÖÝÖÖê¤ü̧ ü †®ÖêÛú Ûú×´Ö¿Ö®Ö¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖê‰ú®Ö ÝÖê»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê 40 ™üŒÛêú 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Æêü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ Ûú×´Ö¿Ö®Ö¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÛúÖ Ûêú»Öê»Öß 
®ÖÖÆüß, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÛúÖ Ûêú»Öê»Öß ®ÖÖÆüß. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®Öß †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖîÃÖê ¯ÖÞÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö 
®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“Öê“Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß 8 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
†Öò›Ôü̧ ü ÛúÖœüÞÖÖ¸ü †ÃÖê •ÖÖ×Æü̧ ü Ûêú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê Æüß 
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†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÞÖÖ¸ü ÛúÖ ? ŸÖÃÖê“Ö 
×¤ü.1/4/2012  †ÜÖȩ̂ ü ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß 5691 †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯ÖÞÖ 
±úŒŸÖ Ûú×´Ö¿Ö®Ö¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸ü ×™üÛúÖ Ûú¸üŸÖÖê ¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ¯ÖÏ¿®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ȩ̂ü›ü—ÖÖê®Ö´Ö¬µÖê ×ÛúŸÖß 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÝÖ×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ¯Ö¸ÓüŸÖã ÝÖê»µÖÖ 15/16 ´Ö×Æü®µÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖÆüß“Ö 
ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. †Ö×ÞÖ †Ö•Ö ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸üÖ“µÖÖ ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê ˆ¢Ö¸êü ¤êüŸÖÖ. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß Æêü ˆ¢Ö¸ü “ÖãÛúß“Öê †ÖÆêü.ÝÖê»µÖÖ †®ÖêÛú ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæ®Ö ´Öß 
²Ö‘ÖŸÖ †ÖÆêü †Ö´Æüß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã 
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Öß Ûú×´Ö™üß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÛúÖ ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. †®ÖêÛú ×šüÛúÖÞÖß ÆüÖòÛúÃÖÔ 
—ÖÖê®ÖÃÖÖšüß •ÖÖÝÖÖ †Ö¸ü×õÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸÖê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ®Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß 
ˆ³µÖÖ ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖòÛúÃÖÔ —ÖÖê®Ö Ûú¸üÞÖÖ¸ü ´ÆüÞÖã®Ö †Ö´Æüß ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖ®Ö ¤êüŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã 
†Ö¯ÖÞÖ ŸÖê Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ÆüÖòÛúÃÖÔ —ÖÖê®Ö ÛúÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ªÖ¾Öê. ÝÖ¸üß²Ö 
»ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ 40 ŸÖê 50 »ÖÖÜÖ ¹ý.¤êü‰ú®Ö ¤ãüÛúÖ®Ö ÜÖ ȩ̂ü¤üß Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. ”ûÖê™êü/”ûÖê™êü ÆüÖòÛúÃÖÔ —
ÖÖê®Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß »Ö¾ÖÛú¸üÖŸÖ »Ö¾ÖÛú¸ü ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üÖ¾ÖêŸÖ ÆüÖòÛúÃÖÔ —ÖÖê®Ö Æüß ÛúÖôûÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö 
†ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯ÖÞÖ »Ö¾ÖÛú¸üÖŸÖ »Ö¾ÖÛú¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÖ¾Öß †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ. ˆ»ÆüÖÃÖ ¿Öê¼üß - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖ“µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ´Ö»ÖÖ ‹Ûú ¯ÖÏ¿®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ 
†ÖÆêü Ûúß, †ÖÛãú›üá“Öß ³ÖÖ•Öß ´ÖÓ›ü‡Ô †Ö×ÞÖ †•ÖÓšüÖ®ÖÝÖ¸ü“µÖÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ‘ÖãÃÖÜÖÖȩ̂ üß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ †ÖÞÖã®Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. 
†Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÃÖõÖ´Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö †ÖÆêü. †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖ Öê.®Öß ¾ÖîµÖ×ŒŸÖÛú 
³Öê™ü ¤êü‰ú®Ö ³ÖÖ•Öß´ÖÓ›ü‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •Öê ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê ´ÖÓ›ü‡Ô ÃÖÖê›æü®Ö ²ÖÖÆêü̧ ü ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÛúÖê™Ôü ´Öò™ü̧ ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. †¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖµÖãŒŸÖÖÓ®ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“Öê 
ÝÖÖôêû Æêü ÛúÖêÞÖß ‘ÖêŸÖ ®ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ²ÖÖÆêü̧ ü •Öê ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖ¸üß ªÖ. 
†×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÆüÖ ÃÖõÖ´Ö ÛúÖ ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“µÖÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ÃÖÓ̧ üõÖÞÖ ×´ÖôûÖ¾Öê 
µÖÖÃÖÖšüß ´Öß ÝÖê»Öß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¯ÖÖšǖ Öã̧ üÖ¾ÖÖ Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸üß µÖÖÃÖÖšüß ÛúÖÆüß“Ö ¯ÖÏµÖŸ®Ö ÆüÖêŸÖ 
®ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ—Öß ®Ö´ÖÏŸÖê“Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß †ÖÆêü Ûúß, ³ÖÖ•Öß´ÖÓ›ü‡Ô“µÖÖ ²ÖÖÆêü̧ ü ²ÖÃÖÞÖÖ-µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ 
†ÖŸÖ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾Öê. †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ“µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®Öß ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ‹Ûú ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÛú¸üÖ ´ÖÖ¹ý ®ÖÛúÖ 
×Ûú´ÖÖ®Ö 8 ×¤ü¾ÖÃÖ ¤ü̧ ü̧ üÖê•Ö “ÖÛú¸üÖ ´ÖÖ¸üÖ¾µÖÖŸÖ ´ÆüÞÖ•Öê »ÖÖêÛú †ÖŸÖß»Ö ³ÖÖ•Öß´ÖÓ›ü‡Ô ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰ú®Ö 
²ÖÃÖŸÖß»Ö. ¤ãüÃÖ¸üß ÝÖÖêÂ™ü †•ÖÓšüÖ®ÖÝÖ¸ü ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üßÃÖÖšüß †Ö¯ÖÞÖ ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö ×²Ö»›üàÝÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÖµÖ“Öß ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ×¿Ö±ú™ü Ûú¸üÖµÖ“Öê †Ö×ÞÖ ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ´Ö¬µÖêÆüß ŸÖê“Ö »ÖÖêÛú 
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ´Ö¬µÖê ×¿Ö±ú™ü Ûú¸üÖ¾Öê. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê µÖêÞÖÖ¸üß 
»ÖÖêÛú Æüß ²ÖÖÆêü̧ ü“Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖß Ûú´Öß ŸÖ¸üß ÆüÖêŸÖß»Ö. •Öã®µÖÖ ¤ãüÛúÖ®Ö¤üÖ¸üÖÓ®ÖÖ †Ö¯ÖÞÖ ×¿Ö±ú™ü 
Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü †Ö¯ÖÞÖ ”ûÖê™êü/”ûÖê™êü ÝÖÖôêû ²ÖÖÓ¬ÖÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“Öê »ÖÖêÛú ÝÖÖôêû ²ÖÖÓ¬Öã 
¤êüŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:“Ö ²ÖêÃÖ´Öë™ü»ÖÖ ¤ãüÛúÖ®Ö ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üß µÖÖÛú›êü †Ö¯ÖÞÖ »ÖõÖ ªÖ¾Öê Æüß ×¾Ö®ÖÓŸÖß. 
 
´ÖÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ×¿ÖŸÖÖêôêû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÜÖ ȩ̂ü ŸÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸üÖ“µÖÖ ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö 
†›üß†›ü“ÖÞÖß“ÖÖ ¯ÖÖœüÖ“Ö ¾ÖÖ“Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ÁÖß Ó̧üÝÖ †Ö¯¯ÖÖ ²ÖÖ¸üÞÖê µÖÖÓ®Öß •Öê ¯ÖÏ¿®Öü 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê •Öê ˆ¢Ö ȩ̂ü ×¤ü»Ö ê»Öß †ÖÆêüŸÖ ´Ö»ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 
´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖÖ®ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü Ûúß, Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬Öã®Ö ‡Ó¦üÖµÖÞÖß,¯Ö¾Ö®ÖÖ †Ö×ÞÖ 
´ÖãôûÖ µÖÖ  3 ®ÖªÖ ÝÖê»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ ŸÖß®Ö ®ÖªÖÓ“Öß ×®Öôûß ȩ̂üÂÖÖ ÛúÖµÖ´Ö Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü Ûúß 
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®ÖÖÆüß Æêü †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ®ÖÖÆüß. Ûãúšü»µÖÖÆüß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü Æêü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
šü̧ ü¾ÖÖµÖ“Öê Æêü“Ö †Ö´Ö“µÖÖ »ÖõÖÖŸÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¬¤üÖ 
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ³ÖÖÃÖ †ÖÆêü Æêü †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ »ÖõÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 100 ™üŒÛêú Ûãúšêü ®ÖÖ Ûãúšêü ŸÖ¸üß 
ÝÖÖë¬ÖôûÖŸÖ ™üÖÛúÞÖÖ¸üß ˆ¢Ö ȩ̂ü †ÖÆêüŸÖ. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß †Ö¯ÖÞÖ ‹ÛúÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÞÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô 
Ûú¸üÞµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß †ÖÆêüŸÖ Ûúß 
®ÖÖÆüß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ®ÖÖë¤ü ¸üª Ûú¸üÞµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê †Ö×ÞÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ»ÖÖ ÃÖÃ¯Öë›üÆüß Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. †¿Öß †®ÖêÛú ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ÛúÖœü»Öß ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ“Ö ÃÖÃ¯Öë›ü 
Ûú¸üÖ¾Öê »ÖÖÝÖê»Ö. µÖÖ“Öß •ÖÖÞÖß¾Ö ŸÖã́ ÆüÖÓ»ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÃÖã ªÖ ŸÖÖê µÖÖ 
¿ÖÆü̧ üÖ“ÖÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛú †ÖÆêü ´ÆüÞÖã®Ö ŸµÖÖ®Öê “ÖãÛúß“Öê ÛúÖ´Ö Ûú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖ®Öê 
ÛúÖµÖªÖ“µÖÖ “ÖÖîÛú™üßŸÖ ¸üÖÆæü®Ö“Ö ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê 1 »ÖÖÜÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
×´ÖôûÛúŸÖß †ÖÆêüŸÖ †ÃÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ  ´ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ“Öê ×“Ö¡Ö “ÖÖÓÝÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê 
µÖÖÃÖÖšüß ŸÖã́ Ö“µÖÖÛú›ãü®Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖ“Öß †¯ÖêõÖÖ †ÖÆêü. ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô“Öß †¯ÖêõÖÖ ®ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêÛú 
®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ˆŸ¯Ö®®ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖÆüÞµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ 
ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÖ®Öê ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×®Ö¾ÖÖ-µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ®Ö Ûú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÞÖÖ¸ü 
†ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü Æêü “ÖãÛúß“Öê †ÖÆêü. µÖÖ×šüÛúÖÞÖß “ÖãÛúß“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ÆüÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß µÖÖ“Öß 
¤üõÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÜÖ ȩ̂ü ŸÖ¸ü ¯Öã̧ ü̧ ê üÂÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖÓÝÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü Æêü ”ûÖê™êüÃÖê ²Öê™ü 
†ÖÆêü. ‹ÛúÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¯Ö¾Ö®ÖÖ ®Ö¤üß †ÖÆêü ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“Öß ²»µÖæ »ÖÖ‡Ô®Ö ÃÖÖê›ü»Öß ŸÖ¸ü ±úŒŸÖ 25 
™üŒÛêú ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß ³ÖÖÝÖ †ÖÆêü. ŸÖë¾ÆüÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß¯ÖÖÃÖæ®Ö 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ¯ÖÞÖê »ÖÖêÛú ¸üÖÆüÖŸÖÖŸÖ ÛúÖ? ´ÖÖ. ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ×®ÖÞÖÔµÖÖ“Öê Ûãúšü»ÖêÆüß ˆ»»ÖÓ‘Ö®Ö 
®Ö ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ÆüÖê‰ú ®ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß †ÖÆêü Ûúß, Ûëú¦üßµÖ ´ÖÓ¡Öß 
†Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ®Öß ÃÖã¬¤üÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ Ûúß, ´ÖÖ—µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ Ûú¬ÖßÆüß 
¯ÖÖ×Æü»Öê»Öê ®ÖÖÆüß Ûúß, “ÖÖ±êúÛú¸ü “ÖÖîÛúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯Ö¾Ö®ÖÖ ®Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÞÖß †Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö †Ö×ÞÖ 
¾ÖÖ“Ö»Öê»ÖêÆüß ®ÖÖÆüß ŸÖë¾ÆüÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®Öß “ÖãÛúß“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ †ÖÜÖ»Ö ê»Öß †ÖÆêü. ‹¾ÖœüÖ 
†×ŸÖ¿ÖµÖ ÝÖÖÓ³ÖáµÖÖ®Öê ×¾ÖÂÖµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×ÞÖ Æüß ×®Öôûß ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ´Ö¬µÖê Ûú¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê 
²Ö¤ü»Ö Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ•Öß´ÖÓ›ü‡Ô“µÖÖ †Ö¸üõÖÞÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¿®Ö 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÖÖÝÖ“µÖÖ ¾ÖÂÖá †Ö¯ÖÞÖ †Ö¸üõÖÞÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß´Ö¬µÖê 20 ŸÖê 25 ™üŒÛêú ¸üŒÛú´Ö 
ÜÖ“ÖÔ Ûú¹ý ¿ÖÛú»ÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖÝÖÖê¤ü̧ üÆüß 25 ™üŒÛêú“Ö ¸üŒÛú´Ö ÜÖ“ÖÔ Ûú¹ý ¿ÖÛú»ÖÖê †Ö¸üõÖÞÖê 
†Ö¯ÖÞÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰ú ¿ÖÛú»ÖÖê ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ÛúÃÖê Ûú¸üÞÖÖ¸ü ? †Ö¯ÖÞÖ 100 ŸÖê 125 
ÛúÖê™üß ¹ý. “Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü ¯Ö Ó̧üŸÖã Æêü Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ •Öß †Ö¸üõÖÞÖê ×¾ÖÛúÃÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ 
®ÖÖÆüßŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÛúÖµÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ? ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÞÖÖ¸êü ¯ÖÏ¿®Ö †ÖÆêüŸÖ 
³ÖÖ•Öß ´ÖÓ›ü‡Ô“Öê †Ö¸üõÖÞÖ Æêü †ŸµÖ ÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Æêü ¸üÖê•Ö 
100 ¹ý. ‘Öê‰ú®Ö ²ÖÖÆêü̧ ü“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖæ®Ö †Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß »ÖÖ¾ÖÞµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß 
¤êüŸÖÖŸÖ.´Ö•Öã̧ ü ¯Ö¤üÖ“Öê Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ®Öế Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓÛú›ãü®Ö 100 ¹ý. 
‘ÖêŸÖÖŸÖ. ÆüÖòÛúÃÖÔ —ÖÖê®Ö“Öê ¬ÖÖȩ̂ üÞÖ ×®Ö×¿“ÖŸÖ ÛúÖ ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß.  †Ö¯ÖÞÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê »ÖõÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. 
¯Ö¸ÓüŸÖã Æêü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖÖÓÝÖ¾Öß´Ö¬µÖê 
²ÖÖÓÝÖ»ÖÖ¤êü¿Ö“Öê »ÖÖêÛú ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß¾Ö¸ü ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖê Ûãúšêü ŸÖ¸üß Ø¯Ö¯Ö¸üß 
Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê  ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÛãúšêüÆüß ¸üÖÆüÞµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü †ÖÆêü. 
†¿ÖÖ ³ÖÖ•Öß¾ÖÖ»µÖÖÛú›ãü®Ö †Ö¯Ö»Öê Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¤ü̧ ü̧ üÖê•Ö 100 ¹ý. ‘ÖêŸÖÖŸÖ ³ÖÖ•Öß´ÖÓ›ü‡Ô“Öê †Ö¸üõÖÞÖ Æêü 
100 ™üŒÛêú ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ‹ÛúÖ“Ö ×šüÛúÖÞÖß ³ÖÖ•Öß ×´Öôêû»Ö, ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü •Öê 
†×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê ÆüÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ÛúÖÆüß ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê “ÖÖȩ̂ ü †ÃÖŸÖÖŸÖ Æêü ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ×®Ö¸üßõÖÞÖ 
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Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ ¸üÖ¡Öß “ÖÖê-µÖÖ Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 
ÝÖÖêÂ™üßÛú›êü †Ö¯ÖÞÖ ÝÖÖÓ³ÖáµÖÖ®Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü̧ üÖ“Öß ü ÝÖÖ¾Ö¾ÖÖ»Öê †Ö×ÞÖ 
²ÖÖÆêü̧ ü“Öê †¿Öß †ÖêôûÜÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ—Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö®ÖÓŸÖß †ÖÆêü Ûúß, ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß 
ÆüÖ ÃÖÖÓÝÖ¾Öß´Ö¬µÖê ¸üÖÆÞÖÖ¸üÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÃÖÖÓÝÖ¾Öß´Ö¬µÖê“Ö ›üµÖã™üß šêü¾ÖÖµÖ“Öß ®ÖÖÆüß. ´ÆüÞÖ•Öê“Ö 
Ã£ÖÖ×®ÖÛú ÝÖÖ¾Ö¾ÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛú šêü¾ÖÖµÖ“ÖÖ ®ÖÖÆüß. ÛúÖ¸üÞÖ ŸÖÖê ¤üÖ¤üÖ×ÝÖ¸üß Ûú¸üŸÖÖê †Ö×ÞÖ ŸÖÖê 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰ú®Ö ÛúÖ´Ö Ûú¸üŸÖÖê. †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ“Öß ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Æüß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 2 ŸÖê 5 †¿Öß 
†ÃÖÖ¾Öß Æêü »ÖÖêÛú 5 ®ÖÓŸÖ¸ü µÖêŸÖÖŸÖü. ŸÖë¾ÆüÖ µÖÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¾Öêôêû́ Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ 
Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö±ú™ü´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ. †×À¾Ö®Öß Ø“Ö“Ö¾Ö›êü -  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, Ø“Ö“Ö¾Ö›üÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÝÖÖ¾ÖšüÖÞÖÖ´Ö¬µÖê ²»µÖæ»ÖÖ‡Ô®Ö Æüß 
¯ÖÖò¾Ö¸ü»ÖÖ‡Ô®Ö ¯ÖµÖÔŸÖ ¤üÖÜÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»µÖÖ »ÖÖ‡Ô®Ö´Ö¬µÖê ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö 
Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ™ü²Ö¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öß ¯Öã̧ ü̧ ê üÂÖÖ šü̧ ü»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †™üß šü̧ ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ . 
2009 ´Ö¬µÖê •µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖà®ÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÛúÖµÖ 
Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ ? µÖÖ“ÖÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ Ûú¸üÖ¾ÖÖ. ÛúÖ¸üÞÖ Ø“Ö“Ö¾Ö›üÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“Öê 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ²Ö-µÖÖ“Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ¸üÜÖ›ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ®ÖÝÖ¸ü̧ ü“Ö®ÖÖ †Ö×ÞÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü 
ÜÖÖŸÖê µÖÖÓ®Öß ‹Ûú×¡ÖŸÖ ²Ö‘Öã®Ö ‘Öê‰ú®Ö ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ Ûêú»ÖÖ ŸÖ¸ü ²Ö¸êü ÆüÖê‡Ô»Ö. 
 
´ÖÖ. ÝÖ¾ÆüÖÞÖê अ जत    -    ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛú, 
®ÖÖÝÖ×¸üÛú, Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ®ÖÖ •µÖÖ ÝÖÖêÂ™üà®ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖ †ÖÆêü ŸÖê ´ÆüÞÖ•Öê †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ÛúÖê™üÖÔ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯ÖÞÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. 
†Ö×ÞÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ ¯ÖÞÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê †×¬ÖÛéúŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÓ²ÖÓ×¬Ö ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ Ûêú»Öê»Öß 
†ÖÆêü.  µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê †®ÖêÛú †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›êü 
®ÖÖë¤üß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö¯ÖÞÖ ÛúÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öã¾Öá 3/4 Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. 
•Ö¸ü †Ö¯ÖÞÖ ‘ÖÖêôû“Ö Ûêú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü“Ö ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÖ¾Öß »ÖÖÝÖê»Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 
Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ, Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/ †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô 
Ûêú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖêÞÖŸÖÖ ‹Ûú Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ®ÖÖÆüß. Æüß ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ‹Ûú™üµÖÖ 
Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ®ÖÖÆüß. ÃÖÓ̄ ÖãÞÖÔ ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ •µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¿ÖÆü̧ ü ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖ 
†ÖÆêü ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ •ÖÖê ÛúÖµÖ¤üÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö®Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö 
Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. †²ÖÔ®Ö »ÖÑ›ü ¹ý»Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ´ÖÖÞÖÃÖÖÃÖÖšüß Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Öß 
†Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß ®Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“Öß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ¯ÖÖ›ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 
µÖã‹»ÖÃÖß“ÖÖ ÛúÖµÖ¤üÖ †›ü“ÖÞÖß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ˆ»»ÖêÜÖ Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Ûúß, 
‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“ÖÖ 1/2 ÝÖãÓšüµÖÖ“ÖÖ ¯»ÖÖò™ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ̄ ÖãÞÖÔ 5 ‹Ûú¸ü“Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê 
³Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖÖŸÖ µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ´ÖÖÞÖãÃÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Öã ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯»Öò®Ö 
´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ †®ÖêÛú †›ü“ÖÞÖß †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ŸÖÖê ®ÖÖÝÖ×¸üÛú ÛúÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
Ûú¸üŸÖÖê †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê ²Ö¸êü. •µÖÖÓ®Öß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯»Öò®Ö ¯ÖÖÃÖ 
ÆüÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖÖê. †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ŸµÖÖ®Öê •ÖÖÝÖÖ ÃÖÖê›ü»Öê»Öß †ÖÆêü ÛúÖÆüß •ÖÞÖÖÓÛú›ãü®Ö ¤Óü›ü ÃÖã¬¤üÖ 
‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ÛúÖÆüß ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“ÖÖ ×®ÖµÖ´Ö ®ÖÖÆüß ÆüÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê ¤Óü›ü “ÖÖ»Öæ Ûêú»Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü. †Ö¯ÖÞÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ×®ÖµÖ´ÖßŸÖ Ûú¸üŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ •ÖÖ“ÖÛú ×®ÖµÖ´ÖÖ´Öãôêû ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß 
´ÖÖÞÖãÃÖ †×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. ®Ö¾µÖÖ®Öê •µÖÖÓ®ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü 
´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ Ûêú»Öß †ÖÆêü Ûúß, ¯ÖãÞÖê †Ö×ÞÖ Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ Æüªß²ÖÖÆêü̧ ü 10 
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×Ûú.´Öß. ¯ÖµÖÕŸÖ •Öß ÝÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê ¯»Öò®Ö Æêü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖÖÆêü²ÖÖ®Öß ´ÖÓ•Öã̧ ü 
Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ‹®Ö.‹. / ´ÖÖê•ÖÞÖß ¾ÖÝÖî̧ êü »ÖÖÝÖŸÖ ®ÖÖÆüß ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖÛú›ãü®Ö 
ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ×´ÖôûŸÖê ŸÖê“Ö ¬ÖÖȩ̂ üÞÖ †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü ²Ö‘ÖÖ¾Öê. ÃÖÝÖôûµÖÖÓ“µÖÖ 
³ÖÖ¾Ö®ÖÖ †¿ÖÖ †ÖÆêüŸÖ Ûúß, ´ÖÖ. ˆ““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸üÖ¾Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê 
¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ‡ŸÖÛêú ÛúšüÖȩ̂ ǖ ÖÞÖê ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö ®ÖÖÆüß. ´ÆüÞÖ•Öê ™ǖ µÖÖ™ǖ µÖÖ®Öê 
ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ¾ÖÖ“ÖŸÖß»Ö ´ÆüÞÖã®Ö µÖÖ ÝÖÖêÂ™üß“ÖÖ ÃÖÆüÖ®Öã³ÖæŸÖß¯Öã¾ÖÔÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ. †Ö×ÞÖ ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛúÖÓ®ÖÖ •ÖÖê ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬Öã®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ ´ÖãŒŸÖ Ûú¸üÖ¾Öê 
†¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ. ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖê‡Ô̧ ü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃÖ ÜÖÖŸÖê ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ †ÃÖ»Öê 
ŸÖ¸üß ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß ÛúÖµÖ ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ Ûêú»Öß †Ö×ÞÖ ÛúÖµÖ Ûêú»Öê ®ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ 
†ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ †Ö´Æüß “Ö“ÖÖÔ Ûêú»Öß ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿®Ö Ûêú¾Öôû ‹ÛúÖ“Ö 
¿ÖÆ¸üÖ¯Öã̧ üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô, šüÖÞÖê,¾ÖÃÖ‡Ô µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÃÖã¬¤üÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿®Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã 
´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß †®ÖêÛúÖ“Öß ¤ãüÛúÖ®Ö¤üÖ¸üß ²ÖÓ¤ü Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü.ŸÖë¾ÆüÖ Æêü Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ 
´ÖÖ®Ö¾ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÛúÖê®ÖÖŸÖæ®Ö ÛúÖ´Ö Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. ÛúÖµÖ¤üÖ †Ö×ÞÖ ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ µÖÖ ×¾Ö×³Ö®®Ö ÝÖÖêÂ™üß 
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¤ãüÂÛúÖôû ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖÆüß ÝÖÖêÂ™üß ×¿Ö×£Ö»Ö Ûú¸üŸÖÖê 
µÖÖ“Ö¥üÂ™üß®Öê †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖ¸üÜµÖÖ“Öê ØÛú¾ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖã¬¤üÖ µÖÖ ÝÖÖêÂ™üß»ÖÖ ŸÖê¾Öœêü“Ö 
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ.†×•ÖŸÖ ÝÖ¾ÆüÖÞÖê µÖÖÓ®Öß “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ¯ÖÏ¿®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Ø¯Ö¯Ö¸üß 
Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü̧ ü Æêü ¯ÖãÞÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô •Ö¾Öôû †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÛúÖµÖ¤üµÖÖ“µÖÖ ÝÖÖêÂ™üß 
ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ®ÖÖë¤ü Ûú¹ý®Ö ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖê Æêü ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ †•Öã®ÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖ 
®ÖÖÆüß. ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öß ®ÖÖë¤ü ®ÖÖÆüß. »ÖÖ‡Ô™ü ²Öß»Ö †ÖÆêü. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß ÃÖã®ÖÖ¾ÖÞÖß“µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÝÖÖêÂ™üß“Öß ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖ¸üß Ûú¸üÖ¾Öß. 2012 “Öê ÛúÖ´Ö 
†ÖÆêü •µÖÖ“µÖÖÛú›ê »ÖÖ‡Ô™ü ²Öß»Ö †ÖÆêü, ȩ̂ü¿Ö®ÖÛúÖ›Ôü †ÖÆêü ŸÖê ¯Öã̧ üÖ¾Öê µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÝÖéÆüßŸÖ ¬Ö¸üÖ¾Öê. 
•µÖÖ×šüÛúÖÞÖß 8/9 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö “ÖÖ»Ö æ †ÖÆêü †£Ö¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ ²ÖÓ¬Ö®Ö 
†Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖã́ Æüß ÛúÖµÖ¤üÖ ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾Öã®Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖ¸üß Ûú¹ý®Ö ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô 
Ûú¸üÖ¾Öß. ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ®Ö •µÖÖÓ“Öê 20/30 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæ®Ö ÝÖÖ¾ÖšüÖÞÖÖŸÖ ‘Ö ȩ̂ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß 
®ÖÖÆüßŸÖ ŸÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ 
ÛúÖ? ÛúÖµÖ¤üµÖÖ®Öê ¤êüÜÖß»Ö ´ÖÖ®Ö¾ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÛúÖê®ÖÖŸÖ ²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †Ö´Ö“µÖÖ 
ŸÖã́ Ö“µÖÖÛú›æü®Ö •Ö®ÖŸÖê“µÖÖ ÛúÖÆüß †¯ÖêõÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ®ÖÖë¤üß †Ö×ÞÖ ®ÖÖë¤üÞÖß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÃÖÞÖÖ¸üÖ 
ÛúÖµÖ¤üÖ †Ö×ÞÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß †›ü“ÖÞÖ µÖÖ †™üß ×¿Ö×£Ö»Ö Ûú¸üÞµÖÖ¯ÖêõÖÖÆüß ŸµÖÖ †™üß´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÞÖ 
ÛúÃÖê ²ÖÃÖã µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ. 
 
´ÖÖ. ¤ü¢ÖÖ ÃÖÖ®Öê - ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ´Ö»ÖÖ †ÖµÖãŒŸÖ साहेबांना ¯ÖÏ¿®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü Ûúß, 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ÛúÖ? 
µÖÖ“ÖÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ Ûú¸üÖ¾ÖÖ. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ ´ÖÖ¸üÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ×²Ö»›üßÝÖ ¯Ö¸ü×´Ö¿Ö®Ö 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ‹ÜÖÖ¤üÖ ¯Öê̄ Ö¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ®ÖÃÖê»Ö 
ØÛú¾ÖÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´Ö ¯ÖãÞÖÔ —ÖÖ»Öê ®ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸üßü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ ´ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
ÛúÖ¸üÞÖ µÖÖ¯Öã¾Öá 2006 “µÖÖ ¤ü̧ ǘ µÖÖ®Ö ÃÖã¬¤üÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÛúÖœü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ 
1000 ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖê 
¯ÖãÞÖÔ ÆüÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ ×ÛúŸÖß ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß •ÖÖŸÖÖê Æêü ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •µÖÖÓ®Öß ¯Öã¾Öá ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´Öê Ûêú»Öê»Öß 
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†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ®Öß Ûãúšü»µÖÖ ŸÖ¸üß ²ÖÑÛúÖ“Öê Ûú•ÖÔ ÛúÖœãü®Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ“Öß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê 
Æüß 10 ¾ÖÂÖÖÔ̄ Öã¾Öá“Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ †™üß / ¿ÖŸÖá •µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ×Ûú“ÖÛú™ü †ÖÆêüŸÖ 
ŸµÖÖ ×¿Ö×£Ö»Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö †ÖÆêü. ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê ²ÖòÛúÝÖÏÖ‰Óú›ü »ÖõÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. 
ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ´ÖÖÞÖãÃÖ ÆüÖ 3 Æü•ÖÖ¸ü,4 Æü•ÖÖ¸ü ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß“ÖÖ 
×¾ÖÂÖµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê †®ÖêÛú —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ †ÖÆêüŸÖ  ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
»ÖÖ‡Ô™ü,¯ÖÖÞÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ±ãúÛú™ü ¤êüŸÖÖê µÖÖ —ÖÖê̄ Ö›ü¯Ö¼üß´Ö¬µÖê †®ÖêÛú ¿ÖÆü̧ üÖŸÖæ®Ö,‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖæ®Ö  
»ÖÖêÛú ¸üÆüÖÞµÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ †Ö´Ö“µÖÖ µÖÖ×šüÛúÖÞÖ“µÖÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ •µÖÖÓ®Öß ÛúÂ™üÖ®Öê 
‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÖÆêü, Ûú•ÖÔ ÛúÖœãü®Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öß ‘Ö ȩ̂ü ¯ÖÖ›üÖµÖ“Öß ÆüÖ Ûãúšü»ÖÖ ®µÖÖµÖ 
†ÖÆêü. ŸÖë¾ÆüÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •µÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÖ¾Öß. †Ö×ÞÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öß ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †Ö´Æüß —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ²ÖÖÓ¬Öã®Ö ¸üÖÆæü. 
—ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖÓ“Öêê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß †Öê™üÖ×ÃÛú´Ö µÖê£Öê ‘Ö ȩ̂ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ×ÛúŸÖß —
ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ ×¿Ö±ú™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“Ö »ÖÖêÛúÖÓ®Öß ¤ãüÃÖ¸üßÛú›êü —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 
¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ‘Ö¸êü ¯ÖÖ›üŸÖÖ®ÖÖ •Öß ¸üÃŸÖÖ¹Óý¤üßÛú¸üÞÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖß ¯ÖÖ›ü»Öß ŸÖ¸üß Æü̧ üÛúŸÖ 
®ÖÖÆüß ¯Ö¸üŸÖã •Öß ‘Ö ȩ̂ü †×¬ÖÛéúŸÖ Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †¿Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÞÖ 100 ™üŒÛêú ¯ÖÏµÖŸ®Ö 
Ûú¸üÖ¾ÖêŸÖ. 
 
´ÖÖ.µÖ´Öã®ÖÖताई ¯Ö¾ÖÖ¸ü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÆüÖ ›üß¯Öß »Ö¾ÖÛú¸üÖŸÖ »Ö¾ÖÛú¸ü ´ÖÓ•Öã̧ ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß 
Ûú¸üŸÖê.  

´ÖÖ.झामाबाई ²ÖÖ¸üÞÖê - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“µÖÖ ×•Ö¾ÆüÖôûµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ÁÖß¸ÓüÝÖ 
†Ö¯¯ÖÖ  ²ÖÖ¸üÞÖê µÖÖÓ®Öß ÃÖÖ×ÝÖŸÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¿Öß ´Öß ÃÖÆǘ ÖŸÖ †ÖÆêü. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ 
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß “Ö“ÖÖÔ Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖÃŸÖ ‰úÆüÖ¯ÖÖêÆü Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê Ûú¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÖÆêü. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ÆüÖêÞµÖÖ“Öß ÛúÖ¸üÞÖê †®ÖêÛú †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖ»ÆêüÛú¸ü¾ÖÖ›üß, £Öȩ̂ üÝÖÖÓ¾Ö,ÛúÖôêû¾ÖÖ›üß µÖÖ ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê 
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ²ÖÖ×¬ÖŸÖ •Ö´Öß®Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛú ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê 
µÖÖ×šüÛúÖÞÖß †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®Öß ”ûÖê™üß/ ”ûÖê™üß ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ †ÖµÖãŒŸÖ 
ÃÖÖ Öê. †Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±ãú™ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ®ÖÖÝÖ×¸üÛú ³ÖßŸÖß¤üÖµÖÛú —
ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯ÖÞÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß»ÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êüŸÖÖê,ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“µÖÖ ¤ü̧ üÖ´Ö¬µÖê ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬Öã®Ö 
¤êüŸÖÖê †Ö×ÞÖ •µÖÖÓ“Öß Ûêú¾Öôû ®ÖÖë¤ü —ÖÖ»Öê»Öß ®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖã®Ö †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ÃÖ´Ö•Öæ®Ö  ‘Ö ȩ̂ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ Æêü 
“ÖãÛúß“Öê †ÖÆêü. •Öß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¤Óü›ü †ÖÛúÖ¹ý®Ö ×®ÖµÖ´ÖßŸÖ Ûú¿ÖÖ 
¯Ö¬¤üŸÖß®Öê Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤Óü›üÖ“Öß ¸üŒÛú´Ö ÃÖã¬¤üÖ Æüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ®ÖÖ ³Ö¸üŸÖÖ 
µÖê‡Ô»Ö †¿Öß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ Æüß ¸üÖ¾ÖêŸÖ, ¯Öã®ÖÖ¾Öôêû, ŸÖÖ£Ö¾Ö›êü,ÃÖÖÓÝÖ¾Öß µÖÖ×šüÛúÖÞÖ“Öß 
†®ÖêÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ¯Öæ̧ ü̧ ê üÂÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ÛúÖÆüß ×šüÛúÖÞÖß ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ †Ö¯ÖÞÖ ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ 
×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûêú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Ö ê. µÖÖ´Ö¬µÖê Æü•ÖÖ¸üÖê »ÖÖêÛúÖÓ“Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖê“ÖÖ ˆ»»ÖêÜÖ 
†Ö¤ü̧ üÞÖßµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖ Öê. ®Öß Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ®ÖÖÆüß ÛúÖ ? †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖÛúÖ¸üß •ÖÖÝÖê¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú®Ö †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ÛúÖ? ¯Öæ̧ ü̧ ê üÂÖÖ Ûú¿ÖÖ 
¯Ö¬¤üŸÖß®Öê †ÖÜÖ»Öê»Öß †ÖÆêü µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖ®Öß ªÖ¾Öß †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê. 
 
´ÖÖ. ŸÖÖ®ÖÖ•Öß ÜÖÖ›êü  - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ´ÖÖ.¸üÖ•Öë¦ü •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö µÖÖÓ®Öß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¿®Ö 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ü¯Ö¼üß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ“Ö¾ÖêôêûÃÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô 
Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú µÖÖÓ®ÖÖ ×²ÖÝÖÖ¸üß, ´Ö•Öã̧ ü ¯ÖÖ×Æü•Öê 
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†ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ Æêü Ûú´Öß ¯Öî¿ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêÛú †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö×ÞÖ Æêü ×²Ö»›ü̧ ü 
»ÖÖêÛú µÖÖ ´Ö•Öã̧ üÖÓ®ÖÖ ¸üÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß  ŸÖÖŸ¯Öã̧ üŸÖê ¿Öê›ü ´ÖÖ¹ý®Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. †Ö×ÞÖ ÛúÖ´Ö ÃÖÓ̄ Ö»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü 
ÃÖã¬¤üÖ Æêü »ÖÖêÛú ŸµÖÖ“Ö×šüÛúÖÞÖß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ®Öê —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖê. 
¤ãüÃÖ¸üß ÝÖÖêÂ™ü ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖÆüß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖ®Öê ÛúÖœãü®Ö 
ÃÖê.22 µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ×¿Ö±ú™ü Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ™ü̧ ü®ÖÝÖ¸ü, ¸ǘ ÖÖ²ÖÖ‡Ô®ÖÝÖ¸ü µÖÖ×šüÛúÖÞÖ“µÖÖ —
ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ ÛúÖœãü®Ö ÃÖê.22 µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ™üÖÛú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß¾ÖÖ»µÖÖÛú›êü 2000 ¯Öã¾Öá 
•Öê ¯Öê̄ Ö¸ü ÆüÖêŸÖê ŸÖê ¯ÖÖÆæü®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×¿Ö±ú™ü Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö Ã¯ÖÖ‡Ô®Ö¸üÖê›ü“Öê ÛúÖ´Ö ÛúÖÆüß 
³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Öãôêû £ÖÖÓ²Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ÛúÖÆüß »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ †•ÖÓšüÖ®ÖÝÖ¸ü µÖÖ×šüÛúÖÞÖß Æü»Ö×¾Ö»Öê»Öê 
†ÖÆêü. ÛúÖµÖªÖ“µÖÖ Ûú“ÖÖ™üµÖÖ´Öãôêû Æüß »ÖÖêÛú Æü¾ÖÖ»Ö×¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ™ÒüÖò×®—Ö™ü ÛÑú´¯Ö´Ö¬Öß»Ö 
¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ 300 ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö 200 —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ¯ÖÖ¡Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö×ÞÖ 
150 —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ †¯ÖÖ¡Ö šü̧ ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖ“µÖÖ ÃÖß.†Öê. ®Öß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ®ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»Öê»Öß 
†ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ®ÖÖ —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ÛúÖœüÖ¾µÖÖ »ÖÖÝÖŸÖß»Ö. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê ²ÖÖÆêü̧ ü“Öê »ÖÖêÛú µÖê‰ú®Ö 
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ  ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÛúÖÆüß“Ö ¯Ö¢ÖÖ ¾ÖÝÖî̧ êü ®ÖÃÖŸÖÖê ŸÖê ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛúÖÓÛú›ãü®Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ¯Ö¡Ö ¾ÖÝÖî̧ êü ‘Öê‰ú®Ö 
µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ ȩ̂ü¿Ö®ÖÛúÖ›Ôü, ×®Ö¾Ö›üÞÖãÛúß“Öê †ÖêôûÜÖ¯Ö¡Ö ÛúÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ ×®Ö¾Ö›üÞÖãÛúß“µÖÖ 
¾ÖêôêûÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ®ÖÖë¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê †Ö×ÞÖ ´ÆüÞÖã®Ö ¸üÖ•ÖÛúßµÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ 
×®Ö¾Ö›üÞÖãÛúß´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ¤üÖ®ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÖ¾Öß »ÖÖÝÖŸÖê. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬Ö»µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ •Öê 
ÝÖÖôêû ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®Öß ŸÖß ÝÖÖôêû ³ÖÖ›üµÖÖ®Öê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ÛúÖÆüß •ÖÞÖÖÓ®Öß 
×¾ÖÛú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ÛúÖµÖªÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ Æêü ÝÖÖôêû ×¾ÖÛúŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß, ³ÖÖ›üµÖÖ®Öê ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß 
†ÃÖê †ÃÖŸÖÖ®ÖÖÓÆüß ÛúÖÆüß »ÖÖêÛúÖÓ®Öß ÝÖÖôêû ³ÖÖ›üµÖÖ®Öê ØÛú¾ÖÖ ×¾ÖÛÎúß Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü 
ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê Ûúß, †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ  ×´ÖôûŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ  ¯ÖÝÖÖ¸üÖ¯ÖÖê™üß  ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ »ÖÖÜÖÖê ¹ý. ÜÖ“ÖÔ Ûú¸üŸÖê. 
´ÖÝÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ÛúÖ ×´ÖôûŸÖ ®ÖÖÆüß. ÃÖê.22 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Öß ´ÖÓ›ü‡Ô“Öê †Ö¸üõÖÞÖ ÆüÖêŸÖê. 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ‹ÛúÖ ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ®ÖêŸµÖÖ®Öê 2/3 ²ÖÖÓ²Öæ »ÖÖ¾Öæ®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß •ÖÖŸÖßµÖŸÖê“ÖÖ 
ÝÖã®ÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖê.22 ´Ö¬µÖê ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÝÖôêû ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öß ŸÖ¸ü †®ÖêÛú »ÖÖêÛúÖÓ“ÖÖ ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ²Öã›üÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸµÖÖ´Öãôêû ÛúÖÆüß »ÖÖêÛú ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ‘Öê‰ú®Ö ˆ¤ü̧ ü×®Ö¾ÖÖÔÆü Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ®ÖÖ 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúŸÖ±ìú 5 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý. †®Öã¤üÖ®Ö ¤êüŸÖÖê Æêü †®Öã¤üÖ®Ö ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê Ûú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ÛúÖê™êü¿Ö®Ö †ÖÞÖÞµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÝÖŸÖÖê ÛúÖÆüß ´Ö×Æü»ÖÖ µÖÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ûú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ Ûãúšü»ÖßÆüß ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ŸÖß ¾Öêôûß“Ö Ûêú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. •µÖÖ •µÖÖ×šüÛúÖÞÖß 
®Ö¾Öß®Ö —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¾Öêôûß“Ö ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ×¿ÖŸÖÖêôêû 
´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ Ûúß, ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß¾ÖÖ»Öê “ÖÖȩ̂ ü †ÖÆêüŸÖ ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸÖê “ÖÖȩ̂ ü ®ÖÖÆüßŸÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ Ûãú™æÓü²ÖÖ“ÖÖ 
ˆ¤ü̧ ü×®Ö¾ÖÖÔÆü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 
 
´ÖÖ.×•ÖŸÖë¦ü ®Ö®ÖÖ¾Ö¸êü - ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, †×¬ÖÛéúŸÖ / †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖÓ®ÖÖ †Ö¯ÖÞÖ ÃÖ¾ÖÔ 
ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êüŸÖÖê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖÞÖß ´Öß™ü̧ ü ¤êüŸÖÖê. ÛúÖÆüß ÝÖãÓ›ü ´ÖÓ›üôûß®Öß ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß / 
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖ“µÖÖ •ÖÖÝÖê¾Ö¸ü 10/10 —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖÆüß“Ö 
ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß ´Ö¬Öã®Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •ÖÛúÖŸÖß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ®Öê ˆŸ¯Ö®®Ö ×´ÖôûŸÖ 
ÆüÖêŸÖê. •ÖÛúÖŸÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖê‰ú®Ö †ÖŸÖÖ ‹»Ö²Öß™üß “ÖÖ»Öæ ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÛÓú¯Ö®µÖÖ ²ÖÓ¤ü 
¯Ö›üÞµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖãÝÖÖ¸ü / ´Ö™üÛúÖ  “ÖÖ»ÖŸÖÖê. ´Öß ‹ÛúÖ      
—ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬Öß †ÖÆêü —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¾ÖÖÕ®Öß ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ ¾µÖŒŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê 24 ŸÖÖÃÖ ¯ÖÖÞÖß¯Öã̧ ¾ÖšüÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ¬ÖÖȩ̂ üÞÖ ü†ÖÜÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯Ö Ó̧üŸÖã µÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
—ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ £ÖÖÓ²Ö×¾Ö»µÖÖ ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¿ÖÆü̧ üÖ»ÖÖ 24 ŸÖÖÃÖ ¯ÖÖÞÖß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞÖê ¿ÖŒµÖ ®ÖÖÆüß. 
¤îü.ÃÖÛúÖôû“µÖÖ ¾ÖŸÖỐ ÖÖ®Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ±úÖê™üÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ³ÖßÂÖÞÖ ¤ãüÂÛúÖôû ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
ˆ®ÆüÖôûµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖêÛú µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê µÖê‰ú®Ö —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÞÖÖ-µÖÖÓ“Öß 
ÃÖÓÜµÖÖ ¾ÖÖœüÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖÖ¸üÜÖß ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü,±ãú»Öê®ÖÝÖ¸ü µÖÖ×šüÛúÖÞÖ“µÖÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß×¾ÖÂÖµÖß †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖ Öê.“Öê ÛúÖµÖ ¬ÖÖȩ̂ üÞÖ †ÖÆêü 
µÖÖ“ÖÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ Ûú¸üÖ¾ÖÖ. 
 
´ÖÖ. ¸üÖ•Öë¦ü ÛúÖ™êü  - ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü“Öê ¯ÖḮ ÖÖÞÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü 
¾ÖÖœüÞµÖÖ´ÖÖÝÖ“Öß  ÛúÖ¸üÞÖê ¿ÖÖê¬Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»ÖÖ ›üß¯Öß ¯»Öò®Ö 20 ¾ÖÂÖÖÔ̄ Öã¾Öá ´ÖÓ•Öã̧ ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü. ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ •Öê †Ö¸üõÖÞÖ ™üÖÛú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß Ûãúšü»Öê“Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ 
®ÖÖÆüß. 20 /20 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæ®Ö †Ö¯ÖÞÖ •ÖÖÝÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. •ÖÖÝÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ 
µÖêŸÖ ®ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö¸üõÖÞÖ šêü¾ÖÞµÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ ÛúÖµÖ ? µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öß “ÖãÛú †ÖÆêü. ³ÖÖ•Öß 
´ÖÓ›ü‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ•Öß´ÖÓ›ü‡Ô ÛúÖœüÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖÖÓÝÖŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ›üß¯Öß ´Ö¬µÖê ¸üÃŸÖÖ 12 
´Öß™ü̧ ü“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÖŸÖÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ȩ̂ü»ÖàÝÖ Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖÃÖ ÃÖÖ×ÝÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö•Ö 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß †¿Öß ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß †ÖÆêü Ûúß, ȩ̂ü»ÖàÝÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü̧ ü ³ÖÖ•Öß¾ÖÖ»Öê µÖê‰ú®Ö ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. 
•µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ †Ö´Æüß ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ÃÖÖÝÖŸÖÖê ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ Æêü †×¬ÖÛúÖ¸üß ˆ›ü¾ÖÖˆ›ü¾Öß“Öß ˆ¢Ö¸êü 
¤êüŸÖÖŸÖ. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸üŸÖ ¯Öã®ÆüÖ ŸµÖÖ“Ö×šüÛúÖÞÖß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ŸÖ¿Öß“Ö 
ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß †×¬ÖÛúÖ¸üß ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÞµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. †Ö´Æüß 
ŸÖÛÎúÖ¸ü Ûú¹ý®ÖÆüß ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÛúÖêÞÖ“Ö »ÖõÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖ ®ÖÖÆüß. ‹ÛúßÛú›êü ÆüÖŸÖÝÖÖ›üß ˆ“Ö»ÖÖµÖ“Öß 
†Ö×ÞÖ ¤ãüÃÖ¸üßÛú›êü †×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ›üÖêôêû—ÖÖÛú Ûú¸üÖµÖ“Öê. µÖÖ¯ÖêõÖÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®Öß 
•ÖÖÝÖê¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú®Ö ¤Óü›ü Ûêú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖã´ÆüÖÓ»ÖÖ ´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû ×´ÖôûŸÖ ®ÖÖÆüß, ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ 
×´ÖôûŸÖ ®ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÜÖã»ÖÖÃÖÖ Ûú¸üÖ¾ÖÖ. 
 
´ÖÖ. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ®ÖÖÓ¤üÝÖã›êü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÁÖß¸ÓüÝÖ †Ö¯¯ÖÖ ²ÖÖ¸üÞÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ‹Ûú 
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖãªÖ †ÖÆêü Ûúß, ¯Öæ̧ ü×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¸êüÂÖÖ 2010 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×ÛúŸÖß 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö¯ÖÞÖ ¤êü‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. •Öê 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê Ûú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ Ûú¿ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšüß¿Öß ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ •µÖÖÓ®Öß µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ“ÖÖ 
“ÖêÆü̧ üÖ´ÖÖêÆü̧ üÖ ÜÖ¸üÖ²Ö Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü •µÖÖÓ®Öß 1 ØÛú¾ÖÖ ×¤ü›ü ÝÖãÓšüµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÆüÖ®Öã³ÖæŸÖß †ÖÆêü. ¯Ö Ó̧üŸÖã •µÖÖÓ®Öß ¬ÖÓ¤üÖ Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, ÛúÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý. 
Ûú´ÖÖ×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ®ÖÖÓ¾Öê •ÖÖ×Æü̧ ü Ûú¸üÖ¾ÖßŸÖ. ŸÖ¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ²ÖÓ¤ü ²ÖÃÖê»Ö. †ÖµÖãŒŸÖ 
ÃÖÖÆêü²Ö †Ö¯ÖÞÖ ¾ÖÖµÖÃÖß‹´Ö‹“Ö “ÖÖ ¯ÖÏ¿®Ö †ÃÖê»Ö, ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿®Ö †ÃÖê»Ö Ûãúšü»ÖêÆüß ¯ÖÏ¿®Ö 
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †Ö¯ÖÞÖ ŸÖê ¬ÖÖ›üÃÖÖ®Öê ÃÖÖê›ü×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯ÖÞÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ›üÖỐ Ö¬µÖê ×¾Æü•Öß™ü 
¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß 7.45 “Öß ¾Öêôû ×¤ü»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖ¾Öêôêû»ÖÖ †Ö¯ÖÞÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ . †¿Öß 
†Ö¯Ö»µÖÖ ÛúÖ´ÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖÆêü. ŸÖã́ Ö“Öß µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê ØÃÖ‘Ö´Ö ´ÆüÞÖã®Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×ÞÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ¯Öôû¾ÖÖ™üÖ ÛúÖœüÞÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ®ÖÖÆüß. (†×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö 
Ûú¸üÞÖêÃÖÖšüß µÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ™üß›üß†Ö¸ü“µÖÖ  ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖÖ“Öæ®Ö 
¤üÖÜÖ×¾ÖÞÖêŸÖ †Ö»Öß.) ´ÖÖ—µÖÖÛú›êü 25 ‹Ûú¸ü ¿ÖêŸÖß ÝÖÏß®Ö²Öê»™ü ´Ö¬µÖê †ÖÆêü ¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö´Æüß Ûú¬Öß“Ö 
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê ®ÖÖÆüß.  
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´ÖÖ.Ûîú»ÖÖÃÖ Ûú¤ü´Ö - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ´Öß ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê Ûú¸üÃÖÓÛú»Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ»ÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸üÞÖÖ Ûêú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß Ûúß, †Ö¯ÖÞÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öê»Öß ®ÖÖÆüß. 
‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß ´Ö¬µÖê †ÃÖÞÖÖ ȩ̂ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê •µÖÖÓ®Öß ÃÖÖ‡Ô›ü ´ÖÖ•Öá®Ö´Ö¬µÖê ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. 
ÃÖÖ‡Ô›ü ´ÖÖ•Öá®Ö“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ´Öãôêû 6 ´Ö×Æü®µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ •Öß¾Ö ÝÖ´Ö¾ÖÖ¾ÖÖ 
»ÖÖÝÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ •µÖÖ ÛÓú¯Ö®µÖÖ®Öß ÃÖÖ‡Ô›ü ´ÖÖ•Öá®Ö´Ö¬µÖê †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü 
ŸÖê †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ®ÖÖÆüß ÛúÖ? ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ ÛúÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý.“ÖÖ Ûú¸ü ²Öã›üÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÛúÖµÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. ÁÖß´ÖÓŸÖÖ®ÖÖ ‹Ûú ®µÖÖµÖ 
†Ö×ÞÖ ÝÖ¸üß²ÖÖÓ®ÖÖ ‹Ûú ®µÖÖµÖ †¿Öß ¤ãü™ǖ ¯Öß ³Öæ´ÖßÛúÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü. •µÖÖ 
ÛúÖ¸üÜÖÖ®Ö¤üÖ¸üÖÓ®Öß ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ Ûú¸üÖê›üÖê ¹ý. “ÖÖ Ûú¸ü ²Öã›ü×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›ãü®Ö 
¾ÖÃÖã»Ö Ûú¸üÖ¾ÖÖ ‹¾Öœüß“Ö ´ÖÖÝÖÞÖß ´Öß Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.च¦ंüÛúÖÓŸÖÖ ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÝÖê»µÖÖ 4/6 
´Ö×Æü®µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö †Ö¯ÖÞÖ “Ö“ÖìŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ÜÖ ȩ̂ü ŸÖ¸ü Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ¿ÖÆü̧ üÖ»ÖÖ ²ÖêÃ™ü ×ÃÖ™üß ´ÆüÞÖã®Ö 
†ò¾ÖÖò›Ôü ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê ¿ÖÆü̧ ü ´ÆüÞÖã®Ö ÃÖã¬¤üÖ †®ÖêÛú ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖã®Ö ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ ´ÖÖ.ˆ““Ö 
®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö×ÞÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×®Ö¤ìü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ²Ö-µÖÖ“Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ÛúÖœü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öß •ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß. 
²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß •Öê ÛúÖêÞÖß ÛúÖê™üÖÔŸÖ ÝÖê»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ  †Ö×ÞÖ ÛúÖê™üÖÔ®Öß •ÖÖê †Ö¤êü¿Ö 
×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê ÛúÖœüßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ 
®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ¾Öêôûß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®Öß ®ÖÖê™üßÃÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ®ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‹ÛúÖ“Ö ²ÖÖ•Öã“Öê 
®ÖãÛúÃÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ®Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖß»Ö, ÝÖÏß®Ö²Öê»™ü ´Ö¬µÖê •Öß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê —ÖÖ»Öê»Öß  †ÖÆêüŸÖ 
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê बंगले, ‘Ö ȩ̂ü,ÆüÖò™êü»Ö Æêü ÛúÖœüÞÖê †ŸµÖÓŸÖ ÝÖ¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ´Öß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß šêü¾ÖÖ 
†Ö×ÞÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß ‘Ö ȩ̂ü ¯ÖÖ›üÖ †ÃÖê ´Öß ´ÆüÞÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ¯Ö¸üŸÖã •Öë¾ÆüÖ ¯Öæ̧ ü µÖêŸÖÖê ŸÖë¾ÆüÖ ÃÖÝÖôûß“Ö 
µÖÓ¡ÖÞÖÖ ÛúÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÝÖŸÖê. ¯Öã̧ üÖ“µÖÖ ³ÖßŸÖß¯ÖÖê™üß ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß Ûú›üÛú ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÆüÖêÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê 
†ÖÆêü. ®Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ´Ö¬µÖê 3/3 ´Ö•Ö»Öß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¤üÖ¯ÖÖê›üß ´Ö¬µÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 
†ÖÓ²Öê›üÛú¸ü ¯ÖãŸÖôûµÖÖ•Ö¾Öôû 11 ´Öß.“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“Öß ‘Ö ȩ̂ü Æü»Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖêÞÖß“Ö ¬ÖÖ›üÃÖ Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖãÞÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¸üÃŸµÖÖ“Öê 
¹Óý¤üßÛú¸üÞÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“µÖÖ 25 ŸÖê 28 —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
×¤ü»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÛúÖœü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ®ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ûêú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ Æü»Ö¾Öæ 
®ÖµÖê. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê •ÖãÝÖÖ¸ü,´Ö™üÛúÖ,¤üÖ¹ý“Öê †øêü “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÛúÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê 
†ÖÆêü. ´Öß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖê ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÛãúšêüÆüß ¤üÖ¹ý“ÖÖ †øüÖ †£Ö¾ÖÖ ÝÖî̧ ü¬ÖÓ¤êü 
“ÖÖ»ÖŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. •µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ¤üÖ¯ÖÖê›üß ³ÖÖÝÖ ÆüÖ ¯ÖãÞÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ 
•ÖÖÃŸÖ Ûú¸ü ³Ö¸üÞÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ´ÆüÞÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê ´ÆüÞÖ•Öê ¤üÖ¯ÖÖê›üß †ÖÆêü. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê ¤üÖ¹ý“Öê 
¬ÖÓ¤êü “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ‘ÖêÞÖÖ ȩ̂ü ÛúÖêÞÖ †ÖÆêüŸÖ ×®Ö¾Ö›üÞÖãÛúß“µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÞÖ    —
ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê ×²Ö®Ö¬ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖê —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ´ÆüÞÖ•Öê“Ö †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Öæ ®ÖµÖê. †Ö¯ÖÞÖ 
¤êü¾ÖÖ“µÖÖ †ÖôÓû¤üß»ÖÖ ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö»ÖÖ‡Ô®Ö«üÖ¸êü ¯ÖÖÞÖß ¤êüŸÖÖê ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÞÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üßŸÖ»µÖÖ ´ÖÖÞÖÃÖÖÓ»ÖÖ 
ÃÖã¬¤üÖ ¯ÖÖÞÖß ªÖ¾Öê. µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê Ûúß, ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸ü ÛúÃÖê ¾ÖÖ“Öê»Ö †Ö×ÞÖ 
ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß ‘Ö¸ü ÛúÃÖê ¾ÖÖ“Öê»Ö †¿Öß ³Öǽ ÖßÛúÖ †Ö¯ÖÞÖ ÃÖ¾ÖÖÕ®Öß šêü¾ÖÖ¾Öß. ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ 
¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ÛúÖêÞÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖò›üÖÔŸÖ ×ÛúŸÖß —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ÃÖã¬¤üÖ •ÖÖ×Æü̧ ü Ûú¸üÖ¾Öê. 
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†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ®ÖÖ ÛúÖêÞÖ“Ö ¯ÖÖšüà²ÖÖ ¤êüŸÖ ®ÖÖÆüß. †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖÓÆêü²ÖÖÓ®ÖÖ ‹Ûú“Ö ÃÖÖÓÝÖÖµÖ“Öê 
†ÖÆêü Ûúß, Ø¯Ö¯ÖôêûÝÖã̧ ü¾Ö“µÖÖ ¸üÃŸÖÖ ¹Óý¤üßÛú¸üÞÖÖ´Ö¬µÖê •Öß ‘Ö¸êü ¯ÖÖ›ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›êü 
‘Ö¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖë¤üß 1990 ÃÖÖ»Ö“Öß †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öß ‘Ö¸êü ¯ÖÖ›ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃÖÖ¸ü ˆ¬¤ü¾ÖÃŸÖ —
ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, ÛúÖÆüß »ÖÖêÛú ÛúÖê™üÖÔ´Ö¬µÖê ÝÖê»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê †Ö¸ü×õÖŸÖ •ÖÖÝÖÖ 
šêü¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê£Öê ²Öê‘Ö¸üÖÃÖÖšüß ‘Ö¸ü ´ÆüÞÖã®Ö ŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß •ÖÖÝÖÖ ×¤ü»Öß 
¯ÖÖ×Æü•Öê. ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×¤ü›ü »ÖÖÜÖÖ´Ö¬µÖê •Öß ‘Ö ȩ̂ü ¤êüÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ŸµÖÖÓ®ÖÖ ‘Ö¸ü ×¤ü»Öê 
¯ÖÖ×Æü•Öê. •µÖÖÓ®Öß ¯Öã¾Öá 1 »ÖÖÜÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÝÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖê»Ö  ŸµÖÖ •ÖÖÝÖê“Öß ØÛú´ÖŸÖ †Ö•Ö 20 
»ÖÖÜÖ ¹ý. —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. •µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß ÛúÖêÞÖßÆüß †Ö´Ö¤üÖ¸ü ®ÖÃÖŸÖÖê, ‘Ö¸üß ÜÖÖÞµÖÖÃÖÖšüß 
†®®Ö ®ÖÃÖŸÖê †¿ÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ‘Ö¸êü ¤êüÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ×´ÖôûÛúŸÖÛú¸üÖ“Öß ®ÖÖë¤ü ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß 
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾µÖ×ŒŸÖÛú›êü ‡ŸÖ¸ü ÛúÖÆüß ÛúÖÝÖ¤ǖ Ö¡Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê ÝÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¹ý®Ö •Öê †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ×®ÖµÖ´ÖßŸÖ ÛúÃÖê Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö Æêü ¯ÖÆüÖ¾Öê †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê. †Ö×ÞÖ 
¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö †×¬ÖÛéúŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê •ÖÖ×Æü̧ ü Ûú¸üÖ¾Öê. †¿Öß ´Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß 
Ûú¸üŸÖê. 
 
´ÖÖ.ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû -  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê ŸÖß®Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ, 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, †Ö×ÞÖ ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß µÖÖ ŸÖß®Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü ÛúÖ? ÃÖ®´ÖÖ.ÃÖ¤üÃµÖ ¤ü¢ÖÖ ÃÖÖ®Öê 
†Ö×ÞÖ ®Ö®ÖÖ¾Ö ȩ̂ü µÖÖÓ®Öß •Öê ´Öãªê ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´Öß †®Öã´ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖê. “ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖÖ 
ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû µÖÖÓ®Öß ´ÖãªÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Ûúß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖò› üÖÔŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ¾ÖÖœüŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã 
†Ö´ÆüÖÓ»ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖò›üÖÔŸÖß»Ö ÃÖã×¿Ö×õÖŸÖ »ÖÖêÛú ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ûúß, †Ö´Æüß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê 
¸üÖÆüÞµÖÖÃÖ •ÖÖ‰ú ÛúÖ ? ÛúÖ¸üÞÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖ ±ãúÛú™ü ×´ÖôûŸÖÖŸÖÖ. —
ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ‘ÖÖ²Ö¹ý®Ö †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †®ÖêÛú ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ÝÖ¯¯Ö ²ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖã×¿Ö×õÖŸÖ »ÖÖêÛúÖÓ“Öß ‘Ö ȩ̂ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ ŸÖÃÖê ŸÖã́ Æüß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬Öê ‘ÖãÃÖæ®Ö ¤üÖÜÖ¾ÖÖ 
†Ö´Æüß ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ÃÖÖÓÝÖæ Ûúß, ŸÖã́ Æüß ÜÖ¸üß ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡ Ô Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ 
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖê. ®ÖÖ •Öß ØÃÖ‘Ö´Ö ¯Ö¤ü¾Öß ×¤ü»Öê»Öß ¤ü²ÖÓÝÖ- 2 “Öß ÃÖã¬¤üÖ †Ö´Æüß ŸÖã´ÆüÖÓ»ÖÖ  
¯Ö¤ü¾Öß ¤êü‰ú. †Öê™üÖ×ÃÛú´Ö“µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ×¾ÖÆüß¸üß´Ö¬µÖê ÝÖÖÓ•ÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, Ûãú¤üôû¾ÖÖ›üß´Ö¬µÖê 
†×ŸÖ ȩ̂üÛúß ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ †•Öã®Ö ÛúÖµÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÃÖã̧ ü×õÖŸÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×ÞÖ •Öê 
×®ÖµÖ´ÖßŸÖ ™òüŒÃÖ ³Ö¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖã´Æüß ¡ÖÖÃÖ ¤êüŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖ Öê. †Ö¯ÖÞÖ 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ Ûêú²Öß®Ö´Ö¬µÖê ²ÖÃÖã®Ö †Ö¯ÖÞÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ“Öß ×´Ö™üàÝÖ ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü 
®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛúÖÓ®ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ×´Ö™üàÝÖ»ÖÖ ²ÖÖê»Ö¾Öæ®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸÖã́ ÆüÖÓ»ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖß»Ö. 
•ÖÃÖê ÛúÖ¾Ößôû —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Öê¿ÖÓ™ü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÝÖ ×¯Ö¾Öôêû ×¤üÃÖŸÖê ŸÖÃÖê ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêÛú ®ÖÖÆüßŸÖ. †Ö´Ö“Öß 
‹Ûú“Ö ´ÖÖÝÖÞÖß †ÖÆêü Ûúß, ÛúÖêÞÖŸÖÖ ®ÖÝÖ¸üÃÖê¾ÖÛú ÃÖÖÓÝÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêü Ûúß, †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖò›üÖÔŸÖ 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü, †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ™ǖ Ö¸üß ™üÖÛú»Öê»Öß †ÖÆêü †ÃÖê ˆ‘Ö›ü ÛúÖêÞÖ“Ö 
ÃÖÖÓÝÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ÆüÖµÖÛúÖê™üÖÔ“ÖÖ •ÖÖê ÃÖ®´ÖÖ®Ö †ÖÆêü ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß †Ö´Æüß ÃÖÆǘ ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã 
†Ö´Ö“Öß ´ÖÖÝÖÞÖß ÃÖã¬¤üÖ ŸÖê¾Öœüß“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ. †Ö¸ü.‹ÃÖ.Ûãú´ÖÖ¸ü 
µÖÖÓ®Öß ±ãú™ǖ ÖÖ£Ö¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ™ǖ Ö-µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²ÖÖê»Öæ®Ö £ÖÛú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ 
¥üÂ™üß®Öê ÛúÖµÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖã¬¤üÖ ŸÖã́ ÆüÖÓ»ÖÖ ÃÖ´Ö•Öê»Ö. µÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê †/²Ö/Ûú/›ü —
ÖÖêØ®ÖÝÖ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ“Öê ¤ü̧ ü Æêü ÃÖã¬¤üÖ ȩ̂ü›üß ȩ̂üÛú®Ö¸ü®ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôêû†ÖÆêüŸÖ 
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖŸÖß»Ö ȩ̂ü›üß ȩ̂üÛú®Ö¸ü®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ“Öê ¤ü̧ ü Æêü •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖŸÖß»Ö  100 ™üŒÛêú »ÖÖêÛú Æêü ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ ³Ö¸üÞÖÖ ȩ̂ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖã´Æüß ÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö 
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ÃÖÓ¬Öß ªÖ. •Ö¸ü ŸÖã´Æüß  ‹ÛúÖÛú›ãü®Ö ™òüŒÃÖ •ÖÖÃŸÖ ‘ÖêŸÖÖ †Ö×ÞÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖÓÛú›ãü®Ö Ûú´Öß ‘ÖêŸÖÖ. 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ÆüªßŸÖß»Ö ®Ö¾µÖÖ®Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü —ÖÖ»Öê»Öß ÝÖÖ¾Öê ÃÖÖê›ü»Öß ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ×šüÛúÖÞÖß 
•µÖÖÓ®Öß 1/ 2 ÝÖãÓšêü •ÖÖÝÖÖ ‘Öê‰ú®Ö ‘Ö ȩ̂ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ®Öß ÝÖê»Öß ×ÛúŸµÖêÛú ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæ®Ö 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ ØÛú¾ÖÖ ÛúÖêÞÖŸÖê“Ö ™òüŒÃÖ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. •µÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ 
´ÖÖ±ú Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêÛú ´ÖÖêšüß †ÖÆêüŸÖ,¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ®ÖÖ ™òüŒÃÖ ´ÖÖ±ú 
Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ“Öß ‘Ö ȩ̂ü ¸üÃŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÝÖê»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ •µÖÖÓ®Öß 1 »ÖÖÜÖ ¹ý. ´Ö¬µÖê ÝÖãÓšüÖ 
•ÖÖÝÖÖ ‘Öê‰ú®Ö ‘Ö ȩ̂ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ •ÖÖÝÖê“ÖÖ ³ÖÖ¾Ö †Ö•Ö 10 »ÖÖÜÖ ¹ý. —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
•µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü •Ö´Öß®Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×ÞÖ •Öê ÝÖ¸üß²Ö †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ÝÖ¸üß²Ö“Ö 
—ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ  †Ö¯ÖÞÖ ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÖ.ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê †×³Ö®ÖÓ¤ü®ÖÖ“ÖÖ šü̧ üÖ¾Ö Ûú¸üŸÖÖê 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×®ÖÞÖÔµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖë¾ÆüÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¬µÖÖ ŸÖ¸üß 1, 2 
ÝÖãÓšüµÖÖ´Ö¬Öß»Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¹ý ®ÖµÖê. •µÖÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ —
ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ •µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ÆüÖŸÖÝÖÖ›üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô 
Ûú¸üÖ¾Öß †¿Öß ´Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê. 
 
´ÖÖ. ÃÖß´ÖÖ ÃÖÖ¾Öôêû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, •µÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö¯ÖÞÖ †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ü —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß¯ÖÖÃÖæ®Ö Ûú¸üÖ¾Öß. 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß®ÖÝÖ¸ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö™üß ǘ Ö¬Öß»Ö †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ¬ÖÓ¤üµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö´Æüß †®ÖêÛú¾ÖêôûÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß 
Ûú¹ý®Ö £ÖÛú»Öê»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹ÛúÖ ´ÖÖÞÖÃÖÖ“µÖÖ  40/40 
—ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö×ÞÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú —ÖÖê̄ Ö›üßÛú›ãü®Ö 2000 ¹ý. ³ÖÖ›êü ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ 
»ÖÖêÛúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÛúÖ Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ®Öôû•ÖÖê›ü ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü Æêü“Ö »ÖÖêÛú 
´ÖÖê“ÖÖÔ †ÖÞÖŸÖÖŸÖ. †×¬ÖÛúÖ¸üß ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß Ûú¿Öß ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö»ÖÖ‡Ô®Ö ™üÖÛúÖµÖ“Öß. 
•µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ®Ö¾Öß®Ö —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß 5/5 ²»ÖÖòÛú“Öê ÃÖÓ›üÖÃÖ ²»ÖÖòÛú 
²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖ“Öß ´ÖÓ•Öã̧ üß †ÖÆêü. ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß †Ö¯ÖÞÖ •ÖÖÝÖê†³ÖÖ¾Öß ²ÖÖÓ¬Öã ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. †Ö´Æüß 
ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖã¬¤üÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß »ÖÖêÛú ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¤ãü»ÖÔõÖ Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê 
ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤üß¸ü ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖê ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤üß¸üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÛúÖÆüß 
×šüÛúÖÞÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤üß¸ü Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÛÓú™üÛúÖ®Öß ²ÖôûÛúÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖê“Öê ®ÖÛúÖ¿Öê 
´ÖÖÝÖßŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¯ÖÞÖ ×šüÛú×šüÛúÖÞÖß ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖê“Öê ±ú»ÖÛú »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. “ÖÖ±êúÛú¸ü “ÖÖîÛúÖŸÖ 
¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ Ûú¿Öß †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ÛúÖ™ü”ûÖ™ü ®ÖÛúÖ¿Öê ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ 
µÖÖ¯Öãœêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ बांधकाम ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ÜÖÖŸµÖÖ“Öê ¤ü̧ ü¾ÖÖ•Öê 
×—Ö•Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖß»Ö. ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ÜÖÖŸÖê ´ÆüÞÖŸÖê †Ö´Æüß ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ †ÖÜÖ»Öê»Öß ®ÖÖÆüß, ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê 
†×¬ÖÛúÖ¸üß ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ †Ö´Æüß Ûêú»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. ´ÖÝÖ Æüß ¯Öæ̧ ü̧ ê üÂÖÖ ÛúÖêÞÖß †ÖÜÖ»Öê»Öß †ÖÆêü ¯Öæ̧ ü̧ êüÂÖÖ 
•ÖÖÆüß¸ü Ûú¸üÖ¾Öß. ‹ÛúÖ“Ö ¯Öæ̧ ü̧ ê üÂÖê“Öê ¤üÖê®Ö/¤üÖê®Ö ®ÖÛúÖ¿Öê ŸÖµÖÖ¸ü ÛúÃÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê 
†×¬ÖÛúÖ¸üß †Ö×ÞÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÜÖÖŸµÖÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ †ÖÆêü ÛúÖ? —ÖÖê®Ö 
¤üÖÜÖ»ÖÖ Ûú¿ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖæÞÖÔ̄ ÖÞÖê ÜÖÖê™üß 
×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. •µÖÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®Öß ÜÖÖê™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÞÖêŸÖ 
µÖÖ¾Öß. 
 
´ÖÖ. µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, µÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÞÖ “Ö“ÖìÃÖÖšüß ³Ö¸ǖ Öæ̧ ü ¾Öêôû ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
ÃÖ®´ÖÖ.ÃÖ¤üÃµÖ ÁÖß Ó̧üÝÖ †Ö¯¯ÖÖ ²ÖÖ¸üÞÖê ¾Ö •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö µÖÖÓ®Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. 
†®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÜÖǣ Ö “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. 31/3/12 †ÜÖȩ̂ ü ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß ÃÖÓÜµÖÖ 
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339049 ÆüÖêŸÖß, 31/3/12 †ÜÖȩ̂ ü ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ ®ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖà“Öß ÃÖÓÜµÖÖ 
204815 ÆüÖêŸÖß, 31/3/12 †ÜÖȩ̂ ü ×²ÖÝÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×´ÖôûÛúŸÖß“Öß ÃÖÓÜµÖÖ 
134234 †¿Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö¯ÖÞÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß ÛúÖœü»Öß ŸÖ¸ü 60.40 ™üŒÛêú Æêü ±úŒŸÖ 
†×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öß †ÖÆêü. †Ö×ÞÖ 39.60 ™üŒÛêú ‘Ö ȩ̂ü Æüß ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ. 
´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß †Ö×ÞÖ ´ÖÖ.ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ®Öß ®ÖãÛúŸÖê“Ö †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¤êü¿Ö 
¯ÖÖ¸üßŸÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖ×Æü̧ ü Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö®ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖßŸÖß †ÖÆêü Ûúß, µÖÖ 
¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê 40 ™üŒÛêú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê Æüß ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ . 31 ´ÖÖ“ÖÔ 2012 ¸üÖê•Öß ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ 
‘Ö¸üÖ“Öê ¾ÖÖµÖ¸üàÝÖ“Öê ÛúÖ´Ö —ÖÖ»Öê ®ÖÃÖê»Ö, ¯Öë™üàÝÖ“Öê ÛúÖ´Ö —ÖÖ»Öê ®ÖÃÖê»Ö †¿Öß ‘Ö ȩ̂ü ÃÖã¬¤üÖ ŸÖã´Æüß 
²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ´ÆüÞÖÞÖÖ¸ü ÛúÖ ? ´ÖÖ. ¿Ö´ÖÖÔ ÃÖÖÆêü²Ö †ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ ÛúÖ´Ö “ÖÖ»Öæ Ûêú»Öê †Ö×ÞÖ 
¯Ö¸ü¤êü¿Öß ÃÖÖÆêü²Ö †Ö»µÖÖ®ÖŸÖ¸ü †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÛúÖ™êüÛúÖê™ü̧ ǖ ÖÞÖê 
†Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß “ÖÖ»Öæ Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ †ÖµÖãŒŸÖÖÓ®Öß ÛúÖ †ÖõÖê̄ Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ®ÖÖÆüß  ŸµÖÖ 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê •µÖÖ ÝÖ¸üà²ÖÖÓ®Öß ÃÖÖê®Öê ÝÖÆüÖÞÖ šêü¾Öæ®Ö ‘Ö ȩ̂ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ ŸÖã´Æüß 
†Ö»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÆüÖ ±úŸÖ¾ÖÖ  ×®Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü  ŸÖã́ Æüß †Ö»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü Æêü †×¬ÖÛúÖ¸üß ²ÖÖê»Öæ »ÖÖÝÖ»Öê 
†ÖÆêüŸÖ, †×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖÃ¯Öë›ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÝÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê •Öß †®ÖÖ×¬ÖÛéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê 
—ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÛúÖêÞÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ´Öß µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ŸÖã́ Ö“µÖÖ¿Öß ¾ÖÖ¤ü ‘ÖÖ»ÖÞÖÖ¸ü 
®ÖÖÆüß. ´ÖÖ. ÛúÖê™üÖÔ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †¾Ö´ÖÖ®Ö ÆüÖê‰ú ®ÖµÖê ´ÆüÞÖã®Ö Æüß ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.  
ŸÖã́ ÆüÖÓ»ÖÖ  Ûãúšü»ÖßÆüß ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã́ Æüß ÛúÖµÖªÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¹ý®Ö“Ö 
†×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖ. ´ÖÖÝÖß»Ö 5/6 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ×´Ö×®Ö™üÃÖË ‘µÖÖ †Ö´Æüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‘ÖÃÖÖ 
ÛúÖȩ̂ ü›üÖ Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Ûúß, µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÃÖÖšüß ‹Ûú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸êü¾Æüß®µÖæ“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞÖêŸÖ 
µÖÖ¾ÖÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß ®ÖÛúÖê. ȩ̂ü¾Æêü®µÖã“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß †ÖÞÖã®Ö 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ  ‡Ó×•Ö×®ÖµÖ¸»ÖÖ ü ŸµÖÖŸÖã®Ö ´ÖãŒŸÖ Ûú¸üÖ¾Öê. यावेळ या मा.आयु  व अिधका-
यांनी वेळ च ल  दले असते तर आज ह  वेळ आली नसती. ह  शासनाची 
जबाबदार  आहे.तुम या कालावधीम ये असले या बांधकामावर कारवाई करता मा य 
आहे परंतु आमचे दखणे कोण समजून घेणार आहेु . हे ठरवत असतांना आ हांला 
जसे तुमचे ऐकावे लागणार आहे तसेच आमचेह  तु हांला शासक हणुन न द घेणे 
िततकेच गरजेचे आहे. जे.ई.,डे युट  यांना काम देणार आहात शहरातील इतर 
वकास कामे कोण करणार आहेत महापािलकेचे जे.ई. डे युट  अनािधकृत 
बांधकामाचेच काम करणार असतील तर महापािलकेचे कोटयावधी . स लागारा या 
खशात घालायचे का हा पण  िनमाण होतो. नवीन गावे समा व  झाले यांम ये 
अिधकृत र या या बांधकामांना परवानगी दलेली आहे या ठकाणी क स ् 
झाले या आहेत ती घरे पाडावयाची झाली तर मा.आयु  साहेब ना या 
सभागृहाम ये चिलत असलेले िनयम बदल याचा अिधकार कोणी दला आहे. 
ब ड ंग परिमशन वभागाने बांधकाम चालू कर याचा दाखला द यानंतर परिमशन 
दे या या आगोदर हे यव थत बघुन या.मागील आयु ांनी चुक केली  हणुन  
तु ह  चुक क  नका. द.२७/११/२००९ रोजी  डायरे टरच प  आलेलं आहे यांचे 
हणणे आहे क , महापािलका सभेसमोर ठेवुन कलम ३७ ची कायवाह  क न 
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मानवते या ीकोनातून आप याला  िनणय घेता येईल. ( बीपीएमसी ट 
से शन २ चे वाचन केले.) इतके प  हणलेले असतांना तु ह  तुम याकडे 
असले या काय ाचा वापर कर त नाह . एड ट पीला अिधकार आहेत पुव या 
आयु ांनी केलेले कामकाज चुक चे होते असे वाटत नाह . डॉ.जगदाळे यांचेवर 
कोण या काय ा वये कारवाई केलेली आहे. कोण या कलमा वये आयु ांना 
अिधकार आहेत हे दाखवून ावे. कोणी तर  आ ेप काढायचा आ ण आयु ांनी 
यावर कारवाई करायची.  

(ग धळ) 
िनवृ ी या शेवट या दवशी खातेिनहाय चौकशी लंबीत आहे असे हणता येणार 
नाह . ( द.२/६/१९९८ या शासनिनणयाचे वाचन केल.े) यांनी ३०/३५ वष या 
महापािलकेची सेवा केलेली आहे  अशा एका जबाबदार अिधका-याला याची 
मानहानी क न याची खातेिनहाय चौकशी सु  करणे चुक चे आहे असे वाटत नाह  
का यापुव  बंड सो.,शमा सो. होते यांनी तावास मा यता दलेली आहे यांचेवर 
कारवाई करणार का  थायी सिमतीने सदर तावास मा यता दलेली आहे. 
द.२३ जानेवार  २०१३ रोजी टाई स ऑफ इंड याम ये लेख आलेला आहे याम ये 
असे हणलेले आहे क , अशी मिशनर  शहरा या इतर ४ हॉ पटलम ये आहे. 
वायसीएमएच हॉ पटल हे ा.रामकृ ण मोरे यांनी सु  केलेले आहे. यावेळेस या 
हॉ पटलला पांढरा ह ी हणत होते परंतु आज हा ह ी कमी पडतो आहे. यापुव चे 
आयु  आिशष शमा यांनी फाईल मंजुर केली, थायी सिमतीने यास मा यता 
दली यानंतर त  डॉ.नी यास स ले दलेले आहेत यानंतर ह  मिशनर  खरेद  
केलेली आहे. याम ये फ  डॉ.जगदाळे यांनीच पाप केलेले नाह . कुठलीह  कारवाई 
करताना थम या य स नोट स दली जाते यानी खुलासा सादर के यानंतर 
तो समाधानकारक नसेल तर या यावर कारवाई केली जाते. परंतु हा कुठला 
कायदा आहे याला कुठलीह  नोट स न देता याची खातेिनहाय चौकशी करता 
याम ये आपण काय वजय िमळ वलेला आहे. चांग या कामासाठ  आ ह  नेहमी 

तुम या पाठ शी आहोत. आमची वनंती आहे क ,भ व यात आ ह  नेहमी तुम या 
पाठ शी राह पण डॉू . जगदाळे यांनी उभे आयु य या हॉ पटलसाठ  घालवले आहे. 
यांनी तालेरा, जजामाता, वायसीएमएच हॉ पटल सांभाळलेले आहे. आयु  सो.ना 

एकच वनंती आहे क , कुठलेह  िनणय घाईघाईने घेऊ नयेत. भ व यात आपण 
चांगले िनणय यावेत अशी वनंती करतो.  
 
मा.महापौर - ो राचा तास संपलेला आहे. वषयाला सु वात करणेत यावी. 
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मा. जत  ननावरे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.          

वषय मांक  - २                                               दनांक २०/२/२०१३  

                                                  वभाग - मा.आयु   
  

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  शा/१अ/का व/२८,  

        दनांक ८/१/२०१३  

२) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३ नुसार 

मनपा प रसरातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलनासाठ  
महापािलका े ात एक वशेष पोिलस ठाणे येक अ, ब, क, ड भागासाठ  
चार पोिलस चौ या याक रता पदे िनिमती करणेकामी तावात नमुद प रिश  
अ माणे ७८ पदे, प रिश  ब माणे २८ पदे अशी एकूण १०६ पदे रा य 
शासना या आ थापनेवर िनमाण केली जाणार असून यावर ल खचाची ितपुत  
आगावू (Advance Payment) या व पात मनपाने करावयाची असून ह  बाब 
वचारात घेता अ) तावात नमुद शासन िनणयात नमुद केले या आ ण 
मनपासाठ  अनु ेय असले या पोिलस अिधकार  व कमचार  यांचे वेतन व भ ,े 
िनवृ ीवेतन अंशदान होणा-या खचास व सदर खचाची र कम आगावू ितमाह  
ह या या व पात रा य शासनाकडे/संबंधीत पोिलस आयु ालयाकडे भर यास 
ब)सदर अिधकार  व कमचार  यांना पुर व यात येणा-या वाहन, कायालय व 
इतर सु वधांवर येणा-या खचास व तो शासनाकडे/संबंधीत वभागा या पोिलस 
आयु ांकडे आगावू व पात भर यास क)सदर क ा या िनिमतीमुळे होणा-या 
खचाची पुतता कर यासाठ  मनपा या अंदाजप कात नवीन लेखािशष िनमाण 
क न याखाली आव यक तरतूद ितवष  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
मा. शुभांगी बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. शमीम पठाण  :- मा.महापौर साहेब, सदर वषय मांक २ चा वचार  

                  पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मांडते.  

 

मा.तानाजी खाडे -   :-  सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर ü :- वषय मांक २ तहकूब करणेत येत आहे. 
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यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक २१८     वषय मांक - २ 

दनांक -२०/२/२०१३     वभाग - मा.आयु   
 

संदभ) १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  शा/१अ/का व/२८, दनांक ८/१/२०१३  

२) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३ नुसार 
 

          वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल - ७२              ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले.        

------ 
 

मा.नंदा ताकवणे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव  

               मांडते.  
 

ठराव मांक - २१९       वषय मांक - ३ 

दनांक -  २०/२/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /७/का व/३०६९/१२ द.११/१२/२०१२      
   २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २६/१२/२०१२ ठराव .२२१२ नसुार 
   ३) मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
   ४) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४५६ नुसार 
वाय.सी.एम. णालयासाठ  र ामधील घटक तपासणीचे शु काबाबतचा त ा 
तावासोबत जोडलेला असून सदर त यात नमुद केले माणे तपासणीचे शु क 

माहे १ ए ल २०१२ पासून अंमलात आणणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.भारती फरांदे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

              यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७२       ितकूल - ० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले.        -------  

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे  

                ठराव मांडते 

ठराव मांक - २२०       वषय मांक - ४ 

दनांक -  २०/२/२०१३       वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/४५/२०१३ 
        द.१०/१/२०१३.      
     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२६२१ नुसार 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िश ण मंडळाचे सन २०१२-१३ चे सुधा रत अंदाजप क 
र. .१,०५,३७,५२,०००/- व सन २०१३-२०१४ चे मुळ अंदाजप क 
र. .१,००,४०,००,०००/- मा यतेसाठ  करणेत आलेली िशफारस वचारात घेवून 
सन २०१३-२०१४ चे मूळ अंदाजप काम ये खालील माणे  -     

सन २०१३ - २०१४ चे मुळ अंदाजप क (वाढ) 
अ
.

. 

लेखािशष मा. िश ण 
मंडळाने 
सुच वलेली तरतूद 

मा.आयु  
यांनी 
सुच वलेली 
तरतूद 

मा. आयु  यांनी 
सुच वले या तरतूद त 
करावयाची वाढ 

१ ई लिनग २ कोट  ५० लाख ०० ५० लाख 

२ खेळ शाळा १ कोट  १५ लाख १५ लाख ६५ लाख 

३ शालेय 
सा ह य 

१ कोट  ६५ लाख १५ लाख 

४ पी.ट . 
गणवेश 

१ कोट  ७० लाख १ कोट  ४० लाख 

५ व ाथ  वेटर 
(१ली ते ७वी) 

१ कोट  १० लाख १ कोट  १० ७५ लाख 

 

 

तसेच सन २०१३ -२०१४ चे मुळ अंदाजप क (घट) 
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अ
.

. 

लेखािशष मा. िश ण 
मंडळाने 
सुच वलेली तरतूद 

मा. आयु  
यांनी 
सुच वलेली 
तरतूद 

मा. आयु  यांनी 
सुच वले या तरतूद त 
करावयाची घट 

१ व ाथ  
गणवेश 

६ कोट  ६० लाख ५ कोट  १ कोट  

२ व ाथ  
पाद ाणे व 
सॉ स 

१ कोट  ३५ लाख १ कोट  १५ 
लाख 

२० लाख 

३ व ाथ  
पाटया व 
द रे 

१ कोट  १५ लाख १ कोट  २० लाख 

४ व ाथ  
पावसाळ  
साधने 

१ कोट  ५० लाख १ कोट  ३० 
लाख 

२६ लाख 

वर ल लेखािशषावर वाढ व घट करणेत येऊन या माणेचे मा. िश ण 
मंडळाचे सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कास 
मा यता दे यात येत आहे. 
´ÖÖ. ितभा भालेराव :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾ÖÖ»ÖÖ †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü.  

 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब िश ण मंडळाचे अंदाजप काचे अिभनंदन 
करतो. परंतू शाळेतील व ा याना वेळेवर वेटर,रेनकोट, बुट िमळत नाह . 
पावसाळा झा यानंतर रेनकोट िमळतो, थंड  संप यानंतर वेटर व शाळा सु  
झा यानंतर पु तके देतात. मागील काळात रेनकोटचा वषय झाला होता. 
रेनकोट दले होते परंतु मुलांनी ते घातलेले पा हले नाह . आम या भागाम ये 
काह  मु या यापक,िश क आले तर कं ोल राहणार आहे. मुले कुठेह  कचरा 
टाकतात. यामुळे या ठकाणचा स ह केलेले आहे. मुले मा  इतर  कचरा 
टाकत आहे. या ठकाणी काम कर यासाठ  कोणी धजावत नाह . माझे भागातील 
शाळांचे कंपाऊंड तुटले आहे. रेडझोन अस यामुळे या ठकाणी काम होत नाह . 
शाळेचे जवळ दवाखा याचे काम झाले पा हजे. या भागात काह  डेनेज तुंबलेले 
आहे. परंतु आपली कामाची प दतचांगली आहे. ह  प दत तशीच चालू 
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ठेवावी.शाळा कं ोल झा यावर व ाथ  कं ोल होणार आहे. बजेटला मा यता 
दयावी असे मला वाटते.  
मा.अ नी िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब बजेट हे 
जानेवार पयत सादर करावे अस ेवाटते. आता काह  उपसुचना द या तर चालेल 
का ? 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब सव थम मी बजेटबाबत 
अिभनंदन करतो. ाय हेट शाळे या दजा माणे महापािलके या शाळेचा दजा 
सुधारला पा हजे. बी ह जीसंदभात खूप मोठ  त ार आली होती. फरशी सु दा 
साफ होत नाह . टॉयलेटची साफसफाई केली जात नाह . फ  दखाऊपणाचे काम 
या ठकाणी केले जाते. फुकटचे पैसे यांना देणेपे ा दसु-यांना काम देणे यो य 

होईल. रेनकोट, वेटर मुलांना ६,७ म ह यानंतर िमळाला नाह . 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब याबाबत मी वारंवार 
सांगत आले आहे. मागील सभेम ये अिधका-यांना सांिगतले होते. गेली तीन वष 
शाळचे बांधकाम बंद पडले आहे. या शाळांचे बांधकाम लवकर चालू करावे. एका 
वगात दोन वगातील मुले बसतात. मुलांना खेळ यासाठ  मैदान नाह . बी ह जीचे 
काम अ जबात चांगले नाह . प या या पा याचे टाक चे सु दा यव थत 
िनयोजन केलेले नाह . वगा या बाहेर या जागेत मुले बसलेली असतात.शाळेचा 
दजाम य े सुधारणा करावी. 
मा.नंदाताई ताकवणे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मा या भागातील 
शाळेत ३० मुले आहेत. एका वगात एक िश क आहे. मुलांचा काय दोष मुले 
कमी आहेत. मुलांचा वचार क न शाळेला िश क दयावा ह  वनंती करते. 
मा.आशा शडगे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब िश ण मंडळाचे 
अंदाजप क या वषयावर बोलत असताना चांगले वाटत आहे. येक शाळेची 
अव था पा हली तर सुस ज अशी हवी. व ा याना योगशाळेतील व तुंची नांवे 
मा हत नसतात. संगणक मुलांना उपल ध क न देतात परंतु यांना िश ण 
दले पा हजे. कासारवाड तील येक शाळेतील मुले प या या पा यासाठ  
शेजार ल गाडनम ये जातात. गे या दहा वषापासून मुले प या या पा यासाठ  
शेजार ल घरांम ये सु दा जातात. यांची ह  अव था पा हली पा हज.े शाळा ६, ६ 
म हने धुतली जात नाह . िश कांना आपण जी कामे देतो ती उदा. जणगणना, 
िनवडणूक या कामांना िश कांना गुंतवू नय.े 
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मा.महापौर  -  नुकतेच साय स पाक सवासाठ  खुले केले आहे.  

मा. माया बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब िश ण मंडळाचे खचाचे 

माण मोठया माणात होत चाललेल ेआहे. मुलांना दजदार िश ण िमळावे यासाठ  

खच केला पा हजे. मुलांना गणवेश, वेटर,रेनकोट, बुट या व तू मोफत वाटप कर त 

असतात. बरेचशे व ा याना शाळामधून मोफत सा ह य िमळत नाह . इं जी 
मा यिमककडे व ा याचा कल जा त आढळतो. पाचवीनंतर सेमी इं जी शाळा 
केली पा हजे. इं जी मा यमा या शाळा आहे यात वाढ केली जावी. गुणव ा 
वाढ साठ  योजना करावी. थेट प दतीने हे काम आपण दले आहे. बारावीपयत 
या कामाला बराच खच आला आहे. साय सपाकचे िनयोजन केले आहे. दोन 
कोट चा खच केला आहे. वशेषक न या कामाचा दजा अितशय चांगला आहे. 
आरो य सदंभात बोलायचे झाले तर बी ह जीचे काम अितशय घाणेरडे आहे. 
प या या पा याची सोय नाह . टॉयलेट जे आहे ते यव थत नाह . अितशय 
घाण आहे. यात कती सुधारणा करावी हे बजेटम ये पा हले पा हज.े  सव सोयी 
सु वधा मुलांना िमळा या पा हजे. महापािलकेचे शाळेच व ाथ  यापासून वंचीत 
राह नयेू .  

मा. शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब आणखी कती खरेद  
झाली पा हजे ते आपण पा हले पा हजे. काह  काह  तरतूद तर शोसाठ  आहे. 
आ हाला वाटते संगणक खरेद  केले आहेत संगणक खरेद पे ा द तीच जा त ु
दसुन येते. परंतु खरेद  केललेे संगणक कोण या शाळेत व कोणासाठ  दलेले 
आहे हे पा हले पा हजे. मुले घड व या या ीने महापािलकेची शाळा खच करत.े 
आपण आंधळेपणाने खच कर त नाह . आप याला आपली मुले घड वता आलीच 
नाह . यामुळेच मुले खाजगी शाळेत जातात. तेथे यां या हातात कॉ युटर 
आहे. आपण मुलांना कॉ युटर िशक यासाठ  देत आहे. यासाठ  िश कांची 
आव यकता असते. यामुळे मु या यापक व िश कांचा वेळ वाचतो.झॅरॉ सचा 
खच वाचतो.कॉ युटरवर जा त ती देता येतात.मग येक शाळेत 
कॉ युटरची सोय उपल ध का नाह ?  का असे दा र य? िश ण मंडळाम ये 
गेले क , अजागळयासारखे दसत असते, तर शाळेत काय असणार? या ठकाणी 
आप याकडे येक शाळेला ाउंड आहे. इमारतीसाठ  आप याला शासनाकडून 
अनुदान िमळत आहे. येक शाळेला अनुदान शासनाकडून िमळत आहे. 
मुलांसाठ  खेळाचे सा ह य कती आहे? कती सा ह य िमळाल ेहे कळत नाह . व 
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कती सा ह य गेले आहे हे आपण पा हले पा हजे. खेळामधून मुले पुढे जातात. 
आप याकडून खेळांसाठ  िश ण दले पा हजे. पी.ट . या तासासाठ  काह  मुले 
तयार केली आहे. यांचेसाठ  काह  खास िश ण दले गेलेले आहे. व याचे 

येकांना गुण दले जाते.िश णाचे ीने मुलांचे ीने सगळा आनंद आहे. 
काह  अनथ होऊ नये हणून हे सगळे गुण दले जाते. ेणी असेल तर गुण 
दले जातील. या ठकाणी पालकांना बोलावून यांचे गुण सांिगतले जात.े 
यांचकडे तर  सम वय आहे का? झोपडपटट तील मुले फरत असतात. यांना 

झोपडपटट तील बालवाड त, शाळेत बस वणे. आप याकडे ज हा प रषदे या 
अंगणवाडया,बालवाडया आहेत. आप याच महापािलके या जागेत या आहेत. 
वशेष हणजे ह च मुले दो ह कडे असतात. अशा कारे ह  प र थती आहे. व 
असे हे काम आहे. 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब महापािलकेतील 
शाळेतील मुलांना पंपाम ये काह  तर  खाऊ दला जातो. व तो मुलांना वाटप 
क न खायला देतात.एका गो ीचा उ लेख आवजुन करावा वाटतो. दोन 
म ह यापुव  दापोड या शाळेत गेले होत.े तेथे वायर ल बकळत होती. हे काम 
बी ह जीचे आहे. खड यांना हात लावला तर हात सव धुळ ने माखल.े मुले 
खडक त थांबलेली असतात यां या नाकाला ती धुळ लागत असते. वगा या 
पाय-या कळकटले या आहेत. आप याकडे महापािलकेत कमचार  भरती करतो. 
बी ह जीचे कमचार  आहेत. काह  वषापासून ते आप याकडे काम कर त आहेत. 
महापािलके या शाळांची व छता, शाळांची द तीु ,शालेय पोषण व बालवाड या 
व ा याचा खाऊ या सव गो ी आपण पा ह या पा हज.े 
मा. वनया तापक र -  मा.महापौर साहेब आज आप या महापािलके या 
शाळामधून प र थती अशी आहे क , शाळेला ाऊंड नाह . टॉयलेट नाह . तेथील 
मुले शेतात जातात.आमचेकडे काह  शाळेत साफसफाईचे काम चालू होते तेथे 
वषार  पाल पडली होती. व ती पा याजवळच पडली होती. ते पाणी मुले याली 
असती तर मुलांचे काय झाले असते. साफसफाई बाबत पा हले पा हजे. िश क 
बाहेर खु या टाकून बसतात.शाळेतील, बालवाड तील मुलांना खाऊ, खेळणी दली 
तर पटसं या वाढेल. ग णता या मा यमातून खेळणी उपल ध क न दे यात 
यावी. 
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मा.भारती फरांदे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब महापािलके या या 
शाळा आहेत यांची पटसं या कमी झालेली आहे. ािधकरण म ये यमुनानगर 
र ता ॉस करता यावा हणून बसची यव था करावी. पोषण आहारामुळे मुले 
शाळेत जातात. प हली ते सातवी चे व ाथ  िमळत नाह . हे व ाथ  िमळावे 
यासाठ  वचार हावा. शाळेत मुलांसाठ  प या या पा याची सोय असावी. 
टॉयलेट व छ  असावे. मुलांना खेळ यासाठ  ाऊंडची जी यव था केली ती 
यव थत झाली पा हजे. मुलांना आधार दला पा हजे. यांना घड व याचे काम 
हे आपले आहे. व ते काम करावे. िश कांना जनगणना, िनवडणूक यासारखी 
कामे दे यात येऊ नय.े मुलांसाठ  यांनी जा तीत जा त वेळ दयावा. तसेच 
मुलां या पोषण आहाराचा वचार करावा. 
मा.उ हास शेटट  – मा.आयु  साहेब नांदेड पॅटन कती गाजलेला आहे. 

येका या वॉडम ये शाळा आहे. िश कां या त ार  येत असतात. 
मु या यापकांनी िश कां या अडचणी काय आहे हे पा हले पा हजे. ७५ ट के 
खच होतो. दहा ते कोट  पये खरेद ला होत असते. एवढा खच क न 
वेटर,रेनकोट,शुज वेळेवर देता आले नाह . सव व तू वेळेत द या अस या तर 
याचा मुलांना फायदा झाला असता. ५० ट के बजेट होत असते. िश ण 

मंडळाम ये कॉ युटर कती गरजेचा झालेला आहे. मुलांना कॉ युटर दे याचा 
य  केला पा हजे. आयु  साहेब वातावरण चांगले कर याची गरज आहे. 

खरोखर मुलांना घड व यासाठ  आपण आलेलो आहोत का? आज आप याकडे 
प र थती अशी आहे क , शाळेत बाक नाह , कपाट नाह . ह  िश कांची गरज 
आहे. साफसफाई या कामाचे टडर संपलेले आहे. यांचे नेमके काय कारण आहे 
हे पा हले पा हजे. अपंग व वधवा म हलांना काम नाह , यांची दखल घेत 
नाह त. यां यासाठ  काय अट  करता येईल हे पा हले पा हजे. वॉचमनचे काम 
करणारे स म आहेत का हे पा हले पा हजे. खरेतर शाळेचे वातावरण चांगले 
कर याचा य  करावा. आप याला खरोखर मुलांना घड व याचे काम करायचे 
आहे. व या सव गो ी गरजे या आहेत. मुलांना काय वाटते यांचे हणणे ऐकून 
यावे. अशा प दतीने िश ण मंडळाने य  केले पा हज.े डा वभाग वेगळा 

आहे. अिधकार कोणाकडे आहे हे कळत नाह . अित मण माणे िश ण 
मंडळाकडे पाहतो आहे असे वाटत.े 
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मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब शाळे या जागेचा वापर 
आपण कमिशयलम ये केला आहे. येक शाळे या समोर मोठे ाऊंड होते. 
तीन तीन मज याम ये शाळा आहेत.चौ या मज यावर प ाशेड बांधले आहे. 
टेबल, खु या आजपयत द या नाह . अशा कारे या शाळांची दयनीय अव था 
आहे. आपण ल  घातले पा हजे. िचखली गावांत ८० वषाचा माणूस वॉचमन 
हणून ३ हजार पगारावर काम कर त आहे. या शाळेत सुख सु वधा तयार 

करावी. लवकरात लवकर शाळेची डझाईन बनवून सोयी सु वधा देता येईल हे 
पा हले पा हजे. शाळेचे वजावंदन घे याचे झाले तर चौकात यावे लागत.े  
मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब सवानी शाळा कशी 
असावी याबाबत चचा केली आहे. चांगली दजाची शाळा असावी या वषयी माझे 
दमत नाहु . मुलांना शाळेत िशकवून चांगले घड व याचे काम िश क कर त 
असतात. नांदेडम ये जा त काय म राब वले जातात.तसेच पंपर  िचंचवड 
महापािलके या शाळेत सु दा हे काय म करता येतील का? महापािलका 
शाळेतील कॅ सर झाले या मुलां/मुलींसाठ  महापािलका देणार होते. 
महापािलके या णालयातून णांना मोफत उपचार झाले पा हजे. यसना या 
वळ यात माणसे सापडली आहे. यसनमु  काय म ठेवता येतील का? शाळा 
सुट या या वेळेस जे रोिमयो ास देतात यावर काह  कारवाई होईल का?  

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब महापािलका शाळेतील 
घटत चाललेली पटसं या हा पंपर  िचंचवड वषय आहे. आज महापािलके या 
ब-याच शाळेत मुलांची सं या कमी होऊ लागली आहे. २००९ पासूनचा 
आप याला संकेत आहे. यावर आपला अंकुश असला पा हजे. आप या 
शाळेम ये चांगले िश क असले पा हजे. अनेक शाळांमधील िश कां या बद या 
होत नाह . काह  िश कांना ेिनंगची गरज आहे. दांडया मारणा-या िश कांवर 
कारवाई झाली पा हजे.  

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब माझे वॉडमधील 
नगरसेवकाचे दद य आहेु . माझे भागात महापािलकेची शाळाच नाह . पुना 
कँ टोमट, खडक  कॅ टोमट येथे क ची दा  तयार होत.े याचा फोट होत नाह . 
अशा ठकाणी शाळा आहे. आमचेकडे शाळा नाह  हे दद य आहेु . आ ह  सु दा 
पैसा देतो. आ ह  १२००/-  देत आहोत. सगळे  सुिश त झाले पा हजे. आमचे 
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वॉडम ये का अ याय करतात. आमची अपे ा आहे आमचे वॉडम ये शाळा सु  
करावी ह  मी वनंती करतो.  

मा.राहल ू जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब माझे भागाम ये दोन 
शाळा आहेत. खरेच या आदश शाळा आहेत. कुदळवाड तील २० गुंठे जागा 
ता यात आली पा हजे. िनधी मंजूर  के यानंतर या ठकाणी शाळा सु  करावी 
अशी माझी वनंती आहे. ितसर  वेळ आहे आ ह  हा वषय घेतला आहे.  

मा.सुरेश हे  े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स या येक शाळेत एक 
िश क आहे. िश क वाढ वले पा हजे. यामुळे मुलांचे िश णाचा दजा 
सुधार यास मदत होईल. माझे वॉडम ये रेड झोनची जागा आहे. 
मा.वषाताई म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब माझे वॉडमधील 
शाळेचे म यव थत नाह . यामुळे मुले शाळे या बाहेर बसतात. मुलांना 
प याची पा याची यव था नाह . मुलांना शाळेमधून िमळणारे कपडे, बुट वेळेवर 
दले जात नाह . 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब िश णमंडळाने सादर 
केलेले बजेट यव थत नाह . याम ये वाढ सुच वली आहे. १०० %  र कम 
खच झाली पा हज ेअसे वाटते. नांदेड पॅटन सारखा पंपर  िचंचवड पॅटन सु दा 
सु  करावा. तसेच पुणे काप रेशन सु दा क  शकते. खरेतर अडचणी दर के या ू
गे या पा हजे. शाळे या बाबतीत या मुलभूत सु वधा आहेत या पुर व या 
पा हज.े तसेच मूलभूत व वध सु वधांची सुधारणा करणे हे फार गरजेचे आहे. 
शाळेतील टॉयलेट हे शहाबाद  फरशीचे आहे यामुळे ते यव थत व छ होत 
नाह . लहान २ X २ ची फरशी चांगली व छ होते. झालेले काम हे हल या 
दजाचे का झाले हे आपण पा हले पा हजे. शाळेतील मुलांची पटसं या कशी 
वाढेल हे सु दा पा हले पा हजे. दोन वभागाकडून वगवार ची से या चांगली 
झाली ती कौतुक कर यासारखी आहे. िश णाचा दजा वाढ व यासाठ  जे लागेल 
ते आपण सव केले पा हजे. िश कां या बद या के या पा हजे. यामुळे यांची 
मानिसकता चांगली होते व वता उ फुतपणे व ा याना िशक वले जात.े 
याम ये आपण १०० %  यश वी होणार नाह .  

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मा.मायाताई बारणे 
यांनी अंदाज प काबाबत अितशय चांगले सांिगतले आहे. आपण २२ या 
शतकात पाहत आहे. त हा िश णाचा दजा उंचावला पा हजे परंतू तो खालावत 
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चालला आहे. िनवृ  िश कांची किमट  करावी यांनी अज करावे व यांचे 
मानधन ठरवावे. यां या संदभात या योजना या पाहणे. यांच दजा व 
यांचा एक कालखंड ठरवावा. आरो य वषयी व थाप य वषयी धोरण काय 

आहे हे पा हले पा हजे. सुर ा यव था कडक असली पा हजे. िश कांना वगात 
येऊन मारले आहे. कै.रामकृ ण मोरे सर नेहमी हणायचे िश णाचा दजा 
वाढवला पा हजे. िश कांना सु दा मॅनेज कर याची सवय लागली आहे. 
बालवाड , अंगणवाड  ह  महापािलके या जागेत सामावून घेतली आहे. एक तर 
िश कांना जनगणना, िनवडणुका सारखी कामे करावी लागतात. िश णा या 
मा यमातून मूलभूत सु वधा दे यात या यात.  

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब िश णाचा सव खेळ झाला 
आहे. शाळेचे िश कच पुढार  झाले आहेत. िश णमंडळाचा कारभार मजेिशर 
चालला आहे. गेली अनेक वष िश ण मंडळ बजेट या बाबतीत जेवढ  मु नी 
बदनाम झाली नाह  तेवढे िश ण मंडळ बदनाम झाले आहे. बी ह जीचे कामाचा 
जरा बारकाईने वचार केला आहे का? बी ह जी हे कमान व छतेचे काम करते 
का? ी.हनुमंत गावडे हे बी ह जीचे सं थापक आहेत. ह  सं था सगळया 
सं थांचे साफसफाईचे कामे करतात. पंपर  िचंचवड महापािलके या 
व ा याकडून गेली ४,५ वषापासून मुळ च व छता राखली जात नाह . याकडे 
जाणूनबुजून दल  केले जातेु . ठेकेदार ला का बोल वले जाते. तु ह  कामाचा 
आढावा घे यासाठ  बी ह जी कायालयाला दोन ओळ चे प  िल हले का?  
शाळे या मु या यापकां या त ार  येत असतात. शाळेचे शास कय अिधकार  
आहे यात गुंतला जातो. ते सगळयांना कळत पण कळन उमजत नाहू . 
महापािलकेचे मागील आयु  मा. दलीप बंड यांचेवर फौजदार  कारवाई करावी. 
महापािलकेला १५ कोट  पयांचा भुदड केला आहे. महापािलके या शाळेत गर ब 
मुले िशकतात. इं जी मा यमाची कती शाळा आहे? इं जी मा यमाची व ाथ   
मराठ  भाषा िशकले पा हजे. तसा महापािलकेने य  केला पा हजे. ाथिमक 
सु वधा, ाथिमक िश ण हे एक बेस आहे. आपण याकडे पा हले आहे का? 
कॉ युटर िश ण व ा याना दले पा हजे. ामु याने कॉ युटर खरेद  केले 
आहेत ते कॉ युटर धुळ खात पडले आहे. याचा उपयोग कधी होणार आहे? 
यासाठ  िश क नाह  यामुळे व ा याना कोण िशकवणार? आपण गु कुल 

चालू केले आहे. पटसं या वेगवेगळ  आहे. या सभागृहात या ुट  आहेत या 
सांग याचा य  सवानी केला आहे. या ुट  महापािलकेने वचारात घेऊन 
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िश कांचा दजा सुधारणे या ीने व पटसं या कमी का होत आहे हे आपण 
पा हले पा हजे.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब खरे तर िश ण 
मंडळाचे बजेट कती आहे हे बिघतले पा हज.े लाखो पये व ा यावर खच 
कर त आहेत हे काम खुप मह वाचे आहे. या गो ीसाठ  टडर दले जाते ती 
गो  तपासून पा हली पा हजे. व ा याना थंड त दयावयाचे वेटर याच वेळ  
दले पा हजे. िश ण मंडळ व ा याना वेटर,रेनकोट,शुज,वहया पु तके, या सव 
शालेय उपयोगी व तू,सा ह य वेळेवर देत नाह  यामुळे िश ण मंडळ बदनाम 
झाले आहे. मला असे वाटते क , शाळेचे बाबतीत जतके बजेट चांगले करता 
येईल तेवढे केले पा हजे. शाळा ह  एक क.मी.अंतरावर असावी हणजे 
व ा याना शाळेचा पुरेपुर वापर करता येईल व शाळा सु दा खर  वापरतात असे 
होईल. ान बोिधनी सारखे शाळेचे मॅनेजमट आ ह  पाहतो. यांचेकडून आपण 
समजून घेतले पा हजे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत इं लश िम डअम शाळा 
चालू करा यात. आप या शाळेत या मुलांना सुधारणेचे ीने आ ह  सतत य  
कर त असतो. िश कांसाठ  कायशाळा सु  करावी. यांचेकडून जादाचे काम होत 
नाह . िश क हे मानिसक ताणतणावाखाली मुलांना िशकवू शकत नाह . व 
यामुळे मुलां या िश णावर याचा प रणाम होत असतो. संपूण िश णाचा दजा 

ढासळत चालला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेतील मुले बोडात 
येणार  होती. पुव  असे व ाथ  होते. नेमके नगरसेवकांचे चुकते का     
अिधका-यांचे चुकते? उसुला सार या शाळेत येक माणसाने डोनेशन दे यापे ा 
काप रेशन या शाळेत मुलांना घातले पा हजे. आज आपण अशी तयार  ठेवू क , 
व ा यापयत िमळणा-या आव यक व गरजे या व तू वेळेवर िमळा या पा हज.े 
मी अशी वनंती करते क , हा वषय मंजूर कर यात यावा.मा.महापौर साहेब या 
वषयाला मंजूर  ावी. 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 

अनुकूल - ७२       ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

------- 

´ÖÖ.³ÖÖ¸üŸÖß ±ú¸üÖÓ¤êü :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú ५ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö 
            ´ÖÓÖ›üŸÖê. 
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šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २२१       ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :-५ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३      ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .व.ृस.ं/४/का व/१/२०१३  
         द.९/१/२०१३.  

    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२६९१ नुसार 
मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ चे 

मुळ अंदाजप क तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ािधकरण ठराव .१९ 
द.१२/१०/२०१२ चे तपिशला माणे मा यता देणेत येत आहे.  

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
´ÖÖ.¿Ö´Öß´Ö ¯ÖšüÖÞÖ- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ¾ÖéõÖ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÛúÖµÖÔÛúõÖÖ ÛúÖµÖ †ÖÆêü ? µÖÖ“Öß 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 
´ÖÖ.स वता ÃÖÖôãÓûÛêú - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü,¾ÖéõÖ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß´Ö¬µÖê ¬ÖÖêÛúÖ¤üÖµÖÛú —ÖÖ›êü ŸÖÖê›üÞµÖÖÃÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ¤êüÞÖê,´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ •ÖÖÝÖê¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ —ÖÖ›üÖÓ“Öß ”ûÖ™üÞÖß Ûú¸üÞÖê, —ÖÖ›üÖÓ“Öê ÃÖÓ̧ üõÖÞÖ 
Ûú¸üÞÖê,±ãú»Öê ±úôêû µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê,—ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖÞÖê, ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üµÖÖÓ®ÖÖ —ÖÖ›êü 
»ÖÖ¾ÖÞÖêÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµµÖ ¤êüÞÖê.‡.¾ÖéõÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÛúÖµÖÔÛúõÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖ´Öê µÖêŸÖÖŸÖ. 
 
´ÖÖ.¿Ö´Öß´Ö ¯ÖšüÖÞÖ- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, †Ö´Æüß ¾ÖéõÖ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ Ûú×´Ö™üß´Ö¬µÖê †×ŸÖ.†ÖµÖãŒŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.µÖÖ 
Ûú×´Ö™üß´Ö¬µÖê ‹Ûú“Ö ×¾ÖÂÖµÖ †®ÖêÛú ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †´ÖãÛú ÛÓú¯Ö®Öß“Öê —ÖÖ›êü ŸÖÖê›üÞµÖÖÃÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. 200/300 †¿Öß —ÖÖ›êü ŸÖÖê›üÞµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß †ÃÖê ×¾ÖÂÖµÖ 
µÖêŸÖÖŸÖ.¯Ö¸ÓüŸÖã Æüß —ÖÖ›êü ŸÖÖê›ü»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß®Öê ¤ãüÃÖ¸üß ×ÛúŸÖß —ÖÖ›êü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ  
 
ØÛú¾ÖÖ Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¾ÖéõÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¾ÖéõÖŸÖÖê›ü ÃÖ×´ÖŸÖß 
†ÃÖê ®ÖÖ´ÖÛú¸üÞÖ Ûú¸üÖ¾Öê. ¾ÖéõÖ¸üÖê̄ ÖÞÖÖÃÖÖšüß ÜÖøêü Ûãúšêü †Ö×ÞÖ ×ÛúŸÖß Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 
ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öß ´ÖÖŸÖß ™üÖÛú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ¸üÖê̄ Ö Æêü •ÖÝÖ»Öê †ÖÆêü ØÛú¾ÖÖ 
®ÖÖÆüß Æêü ŸÖã́ Ö“µÖÖ ÛúÖµÖÔÛúõÖế Ö¬µÖê µÖêŸÖê. ¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö¯Ö»µÖÖ ÛúÖµÖÔÛúõÖÖ´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ —ÖÖ›êü ŸÖÖê›üÞµÖÖÃÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ¤êüÞÖê ‹¾Öœêü“Ö µÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü ¾ÖéõÖŸÖÖê›üß´Öãôêû ¸ü.¹ý.3 ÛúÖê™üß •Ö´ÖÖ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. 
µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÞÖ —ÖÖ›êü ×ÛúŸÖß ¾ÖÖœü¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ®ÖÖÆüß. ÛÓú¯Ö®Öß“Öê —ÖÖ›êü 
ŸÖÖê›ü»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß®Öê  3/4 ¾ÖÂÖÖÕ®Öß ŸµÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß®Öê ×ÛúŸÖß —ÖÖ›êü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ . 
Ø“Ö“Ö¾Ö›ü Ã™êü¿Ö®Ö“µÖÖ ¸üÃŸÖÖ¹Óý¤üßÛú¸üÞÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ  »ÖÖêÛúÖÓ“Öß ‘Ö ȩ̂ü ÝÖê»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ 
¤ãüÃÖ¸üßÛú›êü ‘Ö¸êü ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ÛúÖ? †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖ Öê.†Ö¯ÖÞÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ×¿ÖÃŸÖ »ÖÖ¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. ×¿ÖõÖÞÖ ´ÖÓ›üôûÖ´Ö¬µÖê ×Æü¾ÖÖôûµÖÖ´Ö¬µÖê ȩ̂ü®ÖÛúÖê™ü ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ, 
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ Ã¾Öê™ü̧ ü ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. †Ö¸ü×õÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ •ÖÖÝÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×´ÖôûÞµÖÖÃÖÖšüß 
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ 10/15 ¾ÖÂÖì »ÖÖÝÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¾ÖéõÖ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß´Ö¬µÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×ÛúŸÖß —
ÖÖ›êü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ×ÛúŸÖß —ÖÖ›êü •ÖÝÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 
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†Ö¯ÖÞÖ µÖÖ —ÖÖ›üÖÓ®ÖÖ ×™Òü™ǘ Öë™ü ¯»ÖÑ™ü“Öê ¯ÖÖÞÖß ¤êü‰ú ¿ÖÛúŸÖÖê. ÝÖã»Ö´ÖÖêÆü̧ üÖ“Öß —ÖÖ›üÖÓ“Öê †ÖµÖãÂµÖ 
10/12 ¾ÖÂÖÔ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü Æüß —ÖÖ›êü Æü¾Öê®Öß ÃÖã¬¤üÖ ¯Ö›æü ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü ¯ÖÖ¸Óǖ ÖÖ¸üßÛú 
—ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ. ˆ¤üÖ.¾Ö›ü, Ø¯Ö¯Öôû, Ø“Ö“Ö, Ø»Ö²Ö ‡. ¾ÖéõÖ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖÖ“Öê ²Ö•Öê™ü Æêü 
¾ÖÖœü¾Öæ®Ö ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öê.ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´Öôêû»Ö. 
 
´ÖÖ.¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖ Öê.,¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ •Öß —ÖÖ›êü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß 
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖ´Öãôêû Ã™Òüß™ü»ÖÖ‡Ô™ü“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯Ö›üŸÖ ®ÖÖÆüß. •µÖÖ×šüÛúÖÞÖß µÖÖ 
±úÖÓ¤üµÖÖ´Öãôêû Ã™Òüß™ü»ÖÖ‡Ô™ü“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯Ö›üŸÖ ®ÖÖÆüß ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“ÖÖ ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ÃÖ¾Æìü Ûú¹ý®Ö ÃÖ¤ü̧ ü“µÖÖ 
±úÖÓ¤üµÖÖ ŸÖÖê›üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. ÛúÖÆüß —ÖÖ›üÖÓ®ÖÖ ´ÖÖêšüß ±úôêû µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖß Æü¾Öê´Öãôêû ¯Ö›æü®Ö ×ÛúŸµÖêÛú 
»ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸üß ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ÃÖ¾Æìü Ûú¹ý®Ö •µÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖ´Öãôêû Ã™Òüß™ü»ÖÖ‡Ô™ü“ÖÖ 
¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯Ö›üŸÖ ®ÖÖÆüß †¿ÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖ ŸÖÖê›üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. 
 
´ÖÖ.¸üÖ•Öë¦ü ÛúÖ™êü  - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü , †Ö¯Ö»Öê ˆªÖ®Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖãÓ¤ü̧ ü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ˆªÖ®ÖÖ´Ö¬µÖê 
“ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öß —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ˆ¤üµÖÖ®ÖÖ´Ö¬µÖê ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß šêüÛêú¤üÖ¸üÖÓ“Öß 
®Öế ÖÞÖãÛú Ûú¸üŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ —ÖÖ›üÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖÞÖß ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ‡»Öê.´ÖÖê™üÖ¸ü ¯ÖÓ̄ Ö Æüß ¯Öã̧ ü×¾ÖÞµÖÖ“Öê 
ÛúÖ´Ö †Ö¯ÖÞÖ Ûú¸üÖ¾Öê. †Ö¯ÖÞÖ ¤ãüÃÖ¸üßÛú›êü ÛúÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý.ÜÖ“ÖÔ Ûú¸üŸÖÖê ¯Ö Ó̧üŸÖã µÖÖ×šüÛúÖÞÖß 
×Ûú¸üÛúÖêôû ÜÖ“ÖÔ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã®Öê »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß —ÖÖ›êü ×™üÛú»Öß 
¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖŸÖÖ®ÖÖ •µÖÖ »ÖÖêÜÖÓ›üß •ÖÖôûµÖÖ »ÖÖ¾ÖŸÖÖê ŸµÖÖ •ÖÖôûµÖÖ —ÖÖ›ü ´ÖÖêšêü 
—ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖ¿ÖÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ. †®ÖêÛú •ÖÖôûµÖÖ ³ÖÓÝÖÖ¸ü¾ÖÖ»µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®Öß ‘Öê‰ú®Ö ÝÖê»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 
ÃÖãÓ¤ü̧ ü ±ãú»ÖÖÓ“Öß —ÖÖ›êü †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ÆüÖ ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ ×¤üÃÖê»Ö. ÝÖã»Ö´ÖÖêÆü̧ üÖ“Öê —ÖÖ›ü 6 
¾ÖÂÖÖÔ̄ Öæ¾Öá »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ 6 ¾ÖÂÖÖỐ Ö¬µÖê ‹Ûú¤üÖÆüß ±ãú»Ö »ÖÖÝÖ»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. Ûú¤üÖ×“ÖŸÖ Æêü —
ÖÖ›ü ÝÖã»Ö´ÖÖêÆü̧ üÖ“Öê ´ÆüÞÖã®Ö ¤ãüÃÖ¸êü“Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö. ŸÖê —ÖÖ›ü ÛúÖœæü®Ö ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ê ŸÖ¸üß »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê. 
ŸÖ¸üß µÖÖ ÝÖÖêÂ™üßÛú›êü »ÖõÖ ªÖ¾Öê †¿Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.´ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖÖ‡Ô Ûú¤ü´Ö - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖÖ›üÖỐ Ö¬µÖê ±úôêû,±ãú»Öê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®Ö 
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü̧ ü“µÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®ÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß  †Ö¯ÖÞÖ •Ö¹ý¸ü µÖÖ¾Öê. 
¾ÖéõÖ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ ˆªÖ®Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ÛúÖÆüß ŸÖ¸üß Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß 
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ŸÖê “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ ȩ̂ü ÛúÖ´Ö Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ. ÝÖÏß®Ö ²Öê»™ü ÆüÖ ×®ÖµÖ´ÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ˆ¤üµÖÖ®Öê šêüÛêú¤üÖ¸üÖÓ®ÖÖ ¤êüÜÖ³ÖÖ»ÖßÃÖÖšüß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖß 
ÜÖ¸üÖêÜÖ¸ü“Ö “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê “ÖÖ»Ö¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ ÛúÖ ? Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.†ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖÆêü²Ö 
†Ö¯ÖÞÖ 2 ´Ö×Æü®µÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ ÝÖê»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü®µÖÖ“µÖÖ 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê µÖÖ šêüÛêú¤üÖ¸üÖÓ®Öß ÛúÖÆüß“Ö ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê ®ÖÖÆüß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ Ûú›êü»ÖÖ 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖÓ®ÖÖ ×³ÖÛúÖ-µÖÖÓ®Öß —ÖÖêôûß ²ÖÖÓ¬Öã®Ö ŸµÖÖ“Ö ×šüÛúÖÞÖß ŸµÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ“Öê 
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †Ö×ÞÖ ˆ¤üµÖÖ®Ö µÖÖ ¤üÖê®Æüß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖôû´Öêôû ×¤üÃÖŸÖ 
®ÖÖÆüß. ˆ¤üµÖÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ †ò×›ü¿Ö®Ö»Ö ÛúÖÆüß ŸÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸ü ªÖ.¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê 
•Öê¾Öœêü ²Ö“ÖŸÖ ÝÖ™ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ Ûú“Ö-µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÜÖŸÖ ²Ö®Ö×¾ÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü“Öê ÛúÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê 
†ÖÆêü. ŸÖë¾ÆüÖ ˆªÖ ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®ÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÞÖ •Ö¹ý¸ü ³Öê™ü ªÖ¾Öß. µÖÖ´Ö¬µÖê 
´Ö×Æü»ÖÖÓ®Öß ¯ÖÖÞÖß ÛúÖ™üÛúÃÖ¸üß®Öê ÛúÃÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öê †ÖµÖã¾Öì¤üßÛú †ÖîÂÖ¬ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, —
ÖÖ›üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÖŸÖÖ“Ö ´ÖÖ.ˆ¯Ö´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ üÖÓ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê †ÖÆêü Ûúß, ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖ´Öãôêû Ã™Òüß™ü»ÖÖ‡Ô™ü“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯Ö›üŸÖ ®ÖÖÆüß. ÛúÖÆüß 
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×šüÛúÖÞÖß †¿ÖÖêÛúÖ“Öß —ÖÖ›êü ÜÖã̄ Ö ¾ÖÖœü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üµÖÖ ØÛú¾ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ 
ÝÖ™üÖÓ®ÖÖ —ÖÖ›üÖÓ“Öê ÃÖÓ̧ üõÖÞÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üµÖÖ®ÖÖ ™òüŒÃÖ ´Ö¬µÖê 
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †¿Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×¤ü»Öß ŸÖ¸ü ˆ¤üµÖÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ 
†×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÞÖêŸÖ 
µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê. मा.महापौर साहेब या वषयाला मंजूर  ावी. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
अनुकूल - ७२      ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 
कट केले.  
     -------- 

´ÖÖ. ितभा भालेराव :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú ६ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê    
             šü̧ üÖ¾Ö ´ÖÓÖ›üŸÖê. 

        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ६  
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/६/का व/९६/२०१३  
    द.२२/१/२०१३.      

   २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२७५३   
    नुसार 

पंपर -िचंचवड मनपा गृह क पांम ये SVAGRIHA ीन ब ड ंग क रता 
खालील माणे िमयममधील व सामा य कराम ये सवलत दे याक रता (इतर 
सव सवलती यित र ) मा यता देणेत येत आहे.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

ा  गुणांकन टार रेट ंग िमयम 
सवलत 

सामा य करातील 
सवलत 

२५-३०             * १०% ५% 

३१-३५            ** २०%     ८% 
३६-४०               ***                  

३०% 
१०% 

४१-४५                 
***** 

                  
४०% 

१२% 

४५-५०               
****** 

 ५०% १५% 
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´ÖÖ. पो णमा सोनवण े  - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾ÖÖ»ÖÖ †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब,मी वाचले या उपसूचने या अनुषंगाने वषय 

               मंजूर करावा. 
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, उपसुचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा. ितभा भालेराव  – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

             यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :-२२२      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :-६ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०.02.2013         ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/६/का व/९६/२०१३  
    द.२२/१/२०१३.      

    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२७५३  नुसार 

पंपर -िचंचवड मनपा गृह क पांम ये SVAGRIHA ीन ब ड ंग क रता 
खालील माणे िमयममधील व सामा य कराम ये सवलत दे याक रता (इतर 
सव सवलती यित र ) मा यता देणेत येत आहे.  

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील सव गृह क प, यापार  
संकुल, (Commercial Complex) य गत घरे, बंगला इ. इमारतींना  SVAGRIHA  
ीन ब डंग या रेट ंग माणे यां या अट  व शत  पुण करणा-यांना सामा य 

कराम ये सवलत (इतर सवलतीं यित र ) देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

ा  गुणांकन टार रेट ंग िमयम 
सवलत 

सामा य करातील 
सवलत 

२५-३०             * १०% ५% 

३१-३५            ** २०%     ८% 
३६-४०               ***                  

३०% 
१०% 

४१-४५                 
***** 

                  
४०% 

१२% 

४५-५०               
****** 

 ५०% १५% 
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  For small size constructions ( Projects smaller than 20,000 Sq.mtrs.) Rebate 
in premiums, Property Tax can be Incentive to encourage the Green Rating. 

  For Large size ( Project more than 20,000 Sq.mtrs.) EC clearance is a big 

hardal it take 12 to 18 month  to get EC clearance Assurance to Builder & 
Promoters to fast track EC can really promote Green Building concept.  The 
necessary request  should be forwarded by the Commissioner on behalf of 
General Body. 

 

  †®ÖãÛæú»Ö- ७२            ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö- ० 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         

     -------- 
´ÖÖ.अतुल िशतोळे :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú ७ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö 
               मांडतो. 
          ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ७ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३       ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ   

संदभ:- १) मा.आरती च ध,े मा.छाया साबळे यांचा ताव. 
         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १७/११/२०१२ ठराव .१९५२ नुसार 

      ३) मा.सुषमा तनपुरे, मा.सोनाली जम यांचा ताव 
         ४) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२७९६ नुसार 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सन १९८७ म ये राब वणेत आले या 
झोपडप ट  पुनवसन क पाअंतगत भाटनगर पुनवसन क प राब वणेत आलेला 
होता. सदर क पाअंतगत एकूण १७ इमारती भाटनगर, बौ नगर, अशोकनगर 
येथे बांध यात आले या हो या. तथापी स थतीत सदर पुनवसन क पांतगत 
बांध यात आले या सव इमारतींची अ यंत दराव था झालेलीु  असून सदर 
इमारतींम ये राहणे तेथील नाग रकांसाठ  अ यंत धोकादायक झालेले आहे. सदर 
क पातील इमारतीमधील बहतांश जीने नाद त झालेले असून याव न चढ ु ु

उतार करणे अ यंत अवघड झालेले आहे. पावसा याम य े चौ या मज याव न 
घरात पाणी पडत असून याचाह  ास तेथील नाग रकांना होत आहे. सदर 
इमारतींची ेनेज यव था अ यंत खराब झालेली असून यामुळे तेथील प रसरात 
अनारो यकारक प र थती िनमाण झालेली आहे. अ या प र थतीम ये तेथील 
नाग रक अ यंत धोकादायक प र थतीम ये राहत आहेत. तसेच यामुळे वारंवार 
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अपघात होत आहेत. काह  दवसांपूव  पु याम ये तळजाई टेकड वर झाले या 
इमारत दघुटनेमुळे याबाबत व रत यो य िनणय घेणे आव यक आहे. यामुळे 
सदर भाटनगर पुनवसन क प इमारतीचे पुन  S.R.A. अंतगत पुनवसन करावे 
अशी तेथील नाग रकांची मागणी आहे. तसेच भाटनगर पुनवसन क पालगत या 
बौ नगर, रमाबाईनगर, िनराधारनगर येथील नाग रकांचीह  याच ठकाणी 
झोपडप ट  पुनवसन क न िमळावे अशी मागणी आहे.  

वर ल माग यांचा वचार करता भाटनगर पुनवसन क प इमारतींचे पुन  
S.R.A. अंतगत पुनवसन करणे व उव रत झोपडप टया बौ नगर, रमाबाईनगर व 
िनराधारनगर या ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क प राब वणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

 

´ÖÖ. µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö - †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖÖê. 
 

´ÖÖ.ˆ»ÆüÖÃÖ ¿Öê¼üß- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †•ÖÓšüÖ®ÖÝÖ¸ü ´Ö¬µÖê •Öã®µÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ´Ö¬µÖê ×Ûú¸üÛúÖêôû 
¤ãü¹ýÃŸÖß“Öß ÛúÖ´Öê ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. ›Òêü®Öê•Ö »ÖÖ‡Ô®Ö“µÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öê ÛúÖ´Ö ÃÖã¬¤üÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ 
®ÖÖÆüßŸÖ.ŸÖß Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.  

 
´ÖÖ.†Ö¸ü.‹ÃÖ.Ûãú´ÖÖ¸ü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ‹ÃÖ†Ö ü̧‹ ¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü Æêü 1988/89 ´Ö¬µÖê 
ˆ³ÖÖ¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü̧ ü“Öê ¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü Æêü ¯ÖÖ›æü®Ö ¯Ö¸üŸÖ ²ÖÖ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ 
¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü“Öê »ÖÖ‡Ô±ú Æêü 20/22 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß 40/50 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÝÖ µÖÖ 
ÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÜÖ¸üÖ²Ö †ÖÆêü ÛúÖ? —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö ‘Ö ȩ̂ü ¤êüŸÖÖ µÖÖ ‘Ö¸üÖÓ®ÖÖ 
†Ö¯ÖÞÖ ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ 6 ŸÖê 7 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý.¯ÖÏÖò̄ Ö™üß ™òüŒÃÖ“Öß †ÖÛúÖ¸üÞÖß Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬Ö»µÖÖ 
»ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ¹ý.125/- ™òüŒÃÖ µÖêŸÖÖê ŸÖÖê ÃÖã¬¤üÖ ŸÖê ¾Öêôêû¾Ö¸ü ³Ö¹ý ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ.ŸÖê 6 ŸÖê 7 Æü•ÖÖ¸ü 
¹ý. ™òüŒÃÖ ³Ö¹ý ¿ÖÛúŸÖß»Ö ÛúÖ ? µÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ´Ö¬µÖê ×»Ö±ú™ü ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê “ÖÖ•ÖìÃÖ ÛúÖêÞÖ 
³Ö¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆêü,™òüŒÃÖ ÛúÖêÞÖ ³Ö¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Öê »ÖÖêÛú 
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ »ÖÖ‡Ô™ü“Öê ²Öß»Ö ³Ö¹ý ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ ŸÖê ÛúÖò́ Ö®Ö ²Öß»Ö ÛúÖêšãü®Ö ³Ö¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ 
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö µÖÖÓ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê †ÖÆêü Ûúß , 
›üÖò.•ÖÝÖ¤üÖôêû µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÛúÖêÞÖß ŸÖ¸üß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê ´ÆüÞÖã®Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÜÖÖŸÖê×®ÖÆüÖµÖ “ÖÖîÛú¿Öß ÃÖã¹ý 
Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. ´Öß µÖÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ´Ö¬µÖê 19 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêü. †ÖµÖãŒŸÖÖÓ®ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ¯ÖæÞÖÔ 
†×¬ÖÛúÖ¸ü ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. •Ö®Ö¸ü»Ö ²ÖÖò›üß®Öê Ûêú»Öê»ÖÖ šü̧ üÖ¾Ö ÃÖã¬¤üÖ ŸÖê ÛúÖµÖ¤üµÖÖŸÖ ²ÖÃÖŸÖ ®ÖÃÖê»Ö 
ŸÖ¸ü ±êú™üÖôæû ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ. µÖÖ Ûú×´Ö¿Ö®Ö¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÝÖß ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ÛúÖêÞÖß Ûú×´Ö¿Ö®Ö¸ü †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü 
15/20 »ÖÖÜÖ ¹ý.‘Öê‰ú®Ö ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûêú»Öß ®ÖÃÖŸÖß. 
 
´ÖÖ.“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖÖ ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ‹ÛãúÞÖ ²Ö•Öê™ü“µÖÖ ÛúÖÆüß 
¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖáµÖÖÃÖÖšüß µÖÖê•Ö®ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö †ÃÖê»Ö, 
®ÖÖÝÖ¸ü¾ÖÃŸÖß“µÖÖ ÛúÖÆüß µÖÖê•Ö®ÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö, ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖáµÖ ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ µÖÖÓ®ÖÖ †®Öã¤üÖ®Ö 
¤êüÞÖê †¿ÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯ÖḮ ÖÖÞÖê ´ÖÖÝÖß»Ö 10 ¾ÖÂÖÖỐ Ö¬µµÖê 
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‹ÛúÆüß ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖáµÖ ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ †®Öã¤üÖ®Ö ×¤ü»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. †Ö¯ÖÞÖ ³ÖÖ™ü®ÖÝÖ¸ü µÖê£Öß»Ö 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ“Öê •Öß®Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ •Öß®µÖÖ“Öê 
ÃÖ¾ÖÔ ×ÃÖ´Öë™ü ×®Ö‘Öã®Ö ÝÖê»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ±úŒŸÖ Ã™üß»Ö“ÖÖ ÃÖÖÓÝÖÖ›üÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ 
×²Ö»›üàÝÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¬ÖÖêÛúÖ¤üÖµÖÛú —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ ¯Ö›ü»µÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß 
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Æüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ¾Ö¸ü µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ×šüÛúÖÞÖ“µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®Öß ‹´Ö‹ÃÖ‡Ô²Öß“Öê ²Öß»Ö ³Ö¸ü»Öê 
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÓ®ÖÖ —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö™éü™üß»ÖÖ •µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ™òüŒÃÖ µÖêŸÖÖê ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ™òüŒÃÖ“Öß 
†ÖÛúÖ¸üÞÖß Ûêú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üµÖÖÓ“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö Ûú¹ý®Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖ“ÖÖ 
×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü “ÖÖÓÝÖ»Öê ÆüÖê‡Ô»Ö. ³ÖÖ™ü®ÖÝÖ¸ü“µÖÖ ×²Ö»›üàÝÖ“Öß †Ö•Ö“Öß ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß 
ŸÖ¸üß ÜÖã̄ Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÆêü. 
´ÖÖ.ÁÖß Ó̧üÝÖ ²ÖÖ¸üÞÖê - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´Ö»ÖÖ ‹ÛúÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖ“ÖÖ 
ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³ÖÖ™ü®ÖÝÖ¸ü ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö ÆüÖ šêüÛêú¤üÖ¸üÖ®Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêúÛú›êü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ 
Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ÛúÖ? µÖÖ“ÖÖ खुलासा Ûú¸üÖ¾ÖÖ. 
 
´ÖÖ.¸üÖ•Ö®Ö ¯ÖÖ™üß»Ö - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ³ÖÖ™ü®ÖÝÖ¸ü ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö ÆüÖ 1987 ÃÖÖ»Öß ²Öß.•Öß.×¿ÖÛìú 
†òÞ›ü ÛÓú. µÖÖÓ®Öß ÃÖã¹ý Ûêú»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¤ü̧ ü ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ¯ÖãÞÖÔ Ûú¹ý®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ»ÖÖ 
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.ÁÖß Ó̧üÝÖ ²ÖÖ ü̧ÞÖê - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÆüÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ šêüÛêú¤üÖ¸üÖ®Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú»ÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ 
Ûêú»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. †×¬ÖÛúÖ¸üß ÜÖÖê™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüŸÖÖŸÖ. 

मा.शुभांगी बो-हाडे - वषय मांक ७ द र  दाखल कर यात यावा- 
मा.यमुनाताई पवार - वषय मांक ७ द र  दाखल कर यास अनुमोदन आहे. 
´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü  - ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú.7 द र  दाखल µÖêŸÖ †ÖÆêü.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक २२३       ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ८  
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

   संदभ:- १) मा.आरती च धे, मा.छाया साबळे यांचा ताव. 
            २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १७/११/२०१२ ठराव .१९५२ नुसार 

         ३) मा.सुषमा तनपुरे, मा.सोनाली जम यांचा ताव 
         ४) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२७९६ नुसार 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सन १९८७ म ये राब वणेत 
आले या झोपडप ट  पुनवसन क पाअंतगत भाटनगर पुनवसन क प 
राब वणेत आलेला होता. सदर क पाअंतगत एकूण १७ इमारती भाटनगर, 
बौ नगर, अशोकनगर येथे बांध यात आले या हो या. तथापी स थतीत सदर 
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पुनवसन क पांतगत बांध यात आले या सव इमारतींची अ यंत दराव था ु
झालेली असून सदर इमारतींम ये राहणे तेथील नाग रकांसाठ  अ यंत धोकादायक 
झालेले आहे. सदर क पातील इमारतीमधील बहतांश जीने नाद त झालेले ु ु
असून याव न चढ उतार करणे अ यंत अवघड झालेले आहे. पावसा याम ये 
चौ या मज याव न घरात पाणी पडत असून याचाह  ास तेथील नाग रकांना 
होत आहे. सदर इमारतींची ेनेज यव था अ यंत खराब झालेली असून यामुळे 
तेथील प रसरात अनारो यकारक प र थती िनमाण झालेली आहे. अ या 
प र थतीम ये तेथील नाग रक अ यंत धोकादायक प र थतीम ये राहत आहेत. 
तसेच यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. काह  दवसांपूव  पु याम ये तळजाई 
टेकड वर झाले या इमारत दघुटनेमुळे याबाबत व रत यो य िनणय घेणे 
आव यक आहे. यामुळे सदर भाटनगर पुनवसन क प इमारतीचे पुन  S.R.A. 

अंतगत पुनवसन कराव ेअशी तेथील नाग रकांची मागणी आहे. तसेच भाटनगर पुनवसन 

क पालगत या बौ नगर, रमाबाईनगर, िनराधारनगर येथील नाग रकांचीह  याच 

ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क न िमळावे अशी मागणी आहे.  

  वर ल माग यांचा वचार करता भाटनगर पुनवसन क प इमारतींचे पुन  

S.R.A. अंतगत पुनवसन करण ेव उव रत झोपडप टया बौ नगर, रमाबाईनगर व 

िनराधारनगर या ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क प राब वणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

अनुकूल - ७२        ितकूल - ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव द र  दाखल कर यात आ याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले.  
     -------- 

  ´ÖÖ.üआशा सुयवंशी :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú ८ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö  
               ´ÖÓÖ›üŸÖê. 

        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ८  
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .कर/मु य/६/का व/९०३/२०१२ 

              द.१४/१२/२०१२.       
      २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८०४ नुसार 

सन २०१३-२०१४ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र 
बाबीची फ  / शु क सोबतचे प  अ माणे िन त करणेची मा.आयु  यांची 
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मागणी असली तर  सन २०१२-२०१३ या आिथक वषातील महापािलका करांचे दर 
व करे र बाबींचे फ /शु क सन २०१३-२०१४ या आिथक वषाक रता िन त 
करणेत येऊन कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
´ÖÖ.माया बारणे   -  †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖê. 
 
´ÖÖ.µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö- मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- 
 

१. तसेच प  अ मधील त यात द ती माणे फेरु बदल क न तसेच 
उव रत सव करांचे दर आ ण करे र बाबींची फ  / शु क सन 2012-2013 आिथक 
वषा माणेच सन 2013-2014 क रता कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
प  ब म ये अ. .१ व २ म ये खालील माणेबदल क न अ. .३ व ४ कायम 

ठेवणेस व क मधील करे र बाबींची फ / शु काचे दर २०१२-१३ आिथक 
वषा माणेच  सन २०१३-१४ क रता कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे. 
२. माजी सैिनक व वातं य सैिनक कंवा यां या प ी यांचे नावे असले या 1500 

चौरस फूट अथवा यापे ा कमी े फळाचे रहाते िनवासी घरास स या 
सामा यकरात 50% सूट दे यात येत आहे.   

याऐवजी सन 2013-2014 पासून माजी सैिनक व वातं य सैिनक कंवा 
यां या प ी यांचे वत: रहात असले या फ  एका िनवासी घरास े फळाची अट 

न ठेवता सामा यकरात 50% सूट मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सवलत िमळणेकामी महापािलकेने िन त केले या सवलती या व हत मुदतीत 

थकबाक सह संपूण िमळकतकर बलाची र कम भरणे आव यक रा हल. 

३. फ  म हलांचे नावे असले या, फ  एका िनवासी िमळकतीस / घरास स या 
सामा यकरात 10% सूट दे यात येत आहे.   

याऐवजी सन 2013-2014 पासून फ  म हलांचे नावे असले या, वत: रहात 
असले या फ  एका िनवासी घरास सामा यकरात 50% सूट मंजूर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सवलत िमळणेकामी महापािलकेने िन त केले या सवलती या 
व हत मुदतीत थकबाक सह संपूण िमळकतकर बलाची र कम भरणे आव यक 
रा हल 

मा.संजय काटे –  अनुमोदन आहे.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर वषय .८ वर उपसुचना मांडत.े 
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सन २०१३-१४ चे दर िन त करत असतांना पंपर  िचंचवड शहरातील जु या 

िनवासी बांधकामांना ( राह या घरांना) घर, लॅट, बंगला, प याचे शेड, क चे घर इ. 
यांचे जे जुने असेसमट झालेले आहे तचे करयो य मु य कायम ठेवून कर वसुल करत 
असतांना वर ल नमुद केले माणे राह या घरांची द तीु , रंगरंगोट  के यास कराची 
आकारणी बदलू नय.े  जु याच दरा माणे कर घे यात यावेत.  जु या बांधकामाचे 
े फळा यित र  अिधकचे वाढ व बांधकाम के यास तेवढयाच अिधक केले या 

बांधकामाचे े ासाठ  न वन दराने आकारणी करावी. जुने े फळ जु या दराने व 
न वन अिधकचे े फळ न वन दराने आकारणेत याव.े 

असे िनदशनास येते क , जु या बांधकामाची द ती अथवा रपेअ रंग केले असता ु
वाढ व एखाद दोन खोली केली असता संपूण आकारणी न वन दराने केली जाते ते 
चुक चे असून मोजमाप क न याचे असेसम ट क न वाढ व े फळाची आकारणी 
फ  न वन दराने करणेत यावी. 
   तसेच जुने राहते घर वर नमुद के या माणे कोण याह  व पाचे राहते घर व  केले 

असता कंवा ह तांत रत करत असतांना जु या इमारतीचे करयो य मु य व असेसम ट वष, 

मोजमाप इ. म ये कोण याह  कारचा बदल होत नस यामुळे उलट जु या इमारतीचा घसारा 
(Depratiation)  ल ात घेता न वन बाजारभावाने आकारणी करणे हे चुक च ेआहे.  सदर 

इमारती या आकारणीम ये े फळाम ये व वापराम य ेफरक होत नस यामुळे न वन दराने 
आकारणी करण ेचुक चे आहे.  जु याच दरान ेआकारणी क न फ  ह तांतर शु क आकारणेत 

यावे व ते वाजवी असावे यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा. साद शेटट  – उपसचुनेस अनुमोदन देतो. 
मा.आशा सुयवंशी - उपसुचना वकारली 
´ÖÖ.ÁÖß Ó̧üÝÖ ²ÖÖ ü̧ÞÖê - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, Ûú¸ü¾ÖÖœüß»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. ´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü µÖÖ´Ö¬µÖê 1 ™üŒÛúÖ 
¾ÖÖœü Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. †•Öã®ÖÆüß ÛúÖÆüß ×šüÛúÖÞÖß ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê ÃÖÖÓ›ǖ ÖÖÞµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ûêú»Öê»Öß 
®ÖÖÆüß. †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›ãü®Ö ´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü 1 ™üŒÛúÖ •ÖÖÃŸÖß“ÖÖ ¾ÖÃÖã»Ö Ûú¸üÞÖê “ÖãÛúß“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
•µÖÖ  ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êüÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü ŸµÖÖ ¤êüŸÖ ®ÖÖÆüß †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›ãü®Ö ´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü ™òüŒÃÖ 
¾ÖÃÖã»Ö Ûú¹ý ®ÖµÖê. ²Ö-µÖÖ“Ö¿ÖÖ ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ›Òêü®Öê•Ö»ÖÖ‡Ô®Ö ™üÖÛú»Öê»µÖÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. ›Òêü®Öê•Ö»ÖÖ‡Ô®Ö 
¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß •Öß ‹•Ö®ÃÖß ®Öế Ö»Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖß ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ÛúÖ´Ö Ûú¸üßŸÖ ®ÖÖÆüß. ÆüÖ Ûú¸üÖ“ÖÖ 
²ÖÖê•ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ Ûú¸ü 30 Æü•ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ™üÖÛúßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. µÖÖ Ûú¸ü¾ÖÖœüß»ÖÖ  
¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê †Ö´Ö“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ. µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö´Ö“Öê •ÖêÂšü ÃÖ®´ÖÖ.ÃÖ¤üÃµÖ †Ö¯¯ÖÖ ²ÖÖ¸üÞÖê µÖÖÓ®Öß 
×¾Ö¸üÖê¬Ö Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö¯ÖÞÖ 30 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý.“µÖÖ ¾Ö¸ü ™òüŒÃÖ †ÃÖÞÖÖ-µÖÖÓ®ÖÖ 1 ™üŒÛúÖ 
Ûú¸ü¾ÖÖœü ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ¸üÖÆüŸµÖÖ ‘Ö¸üÖÓ®ÖÖ ™òüŒÃÖ ¾ÖÖœüÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. •ÖÛúÖŸÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖê‰ú®Ö 
‹»Ö²Öß™üß »ÖÖÝÖæ ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÝÖÖÔŸÖæ®Ö ˆŸ¯Ö®®Ö ¾ÖÖœü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. 
†ÖµÖãŒŸÖÖÓ®Öß •Öß ¾ÖÖœü ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖß †´ÖÖ®µÖ Ûú¹ý®Ö ±úŒŸÖ 1 ™üŒÛúÖ ¾ÖÖœü ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê»Öß 
†ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê ´Ö×Æü»ÖÖ ³Ö×ÝÖ®Öà“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖ®Öê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖÝÖß»Ö †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß¾Ö¹ý®Ö 
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ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ¯ÖÞÖê 1400 ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖÓ¾Öê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ Ûú¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖæ™ü ¤êüÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê 
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖÆü ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ. धनंजय आ हाट  - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ Æüªß´Ö¬µÖê ®Ö¾Öß®Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü —
ÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖê ³ÖÖÝÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê †•Öã®ÖÆüß 50 ™üŒÛêú ÃÖã¬¤üÖ  ›Òêü®Öê•Ö»ÖÖ‡Ô®Ö“Öê ÛúÖ´Ö ¯ÖãÞÖÔ —
ÖÖ»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. ŸÖ¸üßÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“µÖÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓÛú›ãü®Ö ´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü ™òüŒÃÖ ¾ÖÃÖã»Ö Ûú¸üßŸÖ 
†ÖÆüÖŸÖ. “Ö-ÆüÖê»Öß“ÖÖ ´Ö»Ö¿Öã¬¤üßÛú¸üÞÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö †Ö•ÖÆüß “ÖÖ»Öæ ®ÖÃÖŸÖÖ®ÖÖ ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß  
´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ´Ö¬µÖê 1 ™üŒÛúÖ ¾ÖÖœü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ ÆüÖ ®Ö¾Öß®Ö ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ¾Ö¸ü †®µÖÖµÖ 
†ÖÆêü. ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖ“Öê ®ÖÖÝÖ×¸üÛú •µÖÖ ®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæ®Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ®Ö¾Öß®Ö ÝÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ 
×¾ÖÛúÖÃÖ 25 ŸÖê 30 ™üŒÛêú —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü 70 ™üŒÛêú ³ÖÖÝÖ ¤ãü»ÖÔ×õÖŸÖ †ÖÆêü ¿ÖÆü̧ üß ³ÖÖÝÖ †Ö×ÞÖ 
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖ µÖÖ“Öê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûêú»Öê»Öê ®ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß  ŸµÖÖÓ®ÖÖ 1 ™üŒÛúÖ ´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü Ûú¸ü »ÖÖÝÖæ 
Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ ´Öß ŸÖß¾ÖÎ ¿Ö²¤üÖŸÖ ×®ÖÂÖê¬Ö Ûú¸üŸÖÖê. 
 
´ÖÖ. ´ÖÓÝÖ»ÖÖ Ûú¤ü´Ö - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®Öê»ÖÖ ´Öß समथन ¤êüŸÖê. ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®Ö«üÖ¸êü •ÖÖÃŸÖßŸÖ 
•ÖÖÃŸÖ ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ®µÖÖµÖ ¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×®ÖÛú †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
¯ÖŸ®Öß“Öê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá¾Ö¸ü ®ÖÖÓ¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ®ÖÖ 50 ™üŒÛêú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ªÖ¾Öß †¿Öß ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ †ÖÆêü. 
µÖÖ ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖÆü ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê.  
 
´ÖÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö¯ÖÞÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖÓ¾Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ 
Ûú¸üÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ®ÖÖ 50 ™üŒÛêú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´Öß †×³Ö®ÖÓ¤ü®Ö 
Ûú¸üŸÖê. µÖÖ×®Ö×´Ö¢ÖÖ®Öê ŸÖ¸üß ×Ûú´ÖÖ®Ö †®ÖêÛú »ÖÖêÛú ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖÓ¾Öê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá Ûú¸üŸÖß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã 
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü •µÖÖ  ‘Ö¸ǘ ÖÖ»ÖÛúÖ®Öê ŸµÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÝÖế Ö¬µÖê •Öã®Öê ‘Ö¸ü ¯ÖÖ›æü®Ö ®Ö¾Öß®Ö ‘Ö¸ü 
²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖ®ÖÖ ¯ÖÖÛúâÝÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ Ûêú»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ‘Ö¸üÖÓ®ÖÖ †×¬ÖÛéúŸÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖß ˆ¤üÖ.•Öã®Öê ‘Ö¸ 
1000 ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê †ÃÖê»Ö †Ö×ÞÖ ŸÖê ¯ÖÖ›æü®Ö ®Ö¾Öß®Ö 1500 ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê ŸÖ¸ü •Öã®Öê 
1000 ÃÛêú.±ãú™üÖÃÖÖšüß ¯Öã¾Öá •ÖÖê ™òüŒÃÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö šêü¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ®Ö¾Öß®Ö 500 ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê •Öê 
²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö ¤ü̧ üÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ“Öß †ÖÛúÖ¸üÞÖß Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß.  
†¿Öß ´Öß ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ¤êüŸÖê. 

´ÖÖ.आशा शडग ेˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖ ´Öß †®Öã´ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖê. 
 
´ÖÖ.³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖê‡Ô̧ ü- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ´Ö»ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ®ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖ®Öê 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ×±ú¸üÞµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
Ûú¸ü¾ÖÖœüß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ûú¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ÃÖÆüÖ®Öã³ÖæŸÖß¯Öã¾ÖÔÛú ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêŸÖê. µÖÖ“ÖÖ 
ÜÖã»ÖÖÃÖÖ Ûú¸üÖ¾ÖÖ. 
 
´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ  -  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ¯ÖãÞÖê ¿ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¤ü̧ ü ¾ÖêÝÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖŸÖÖ ²Ö-µÖÖ“Ö 
¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ¯ÖãÞÖê ¿ÖÆü̧ ü †Ö×ÞÖ  Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“ÖÖ †ÖÙ£ÖÛú¥üÂ™üµÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ †ÖÆêü. 
‡ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖÓ“Öê †Ö×ÞÖ †Ö¯Ö»Öê Ûú¸ü ŸÖã»Ö®ÖÖŸ´ÖÛú¥üÂ™üµÖÖ •ÖÖÆüß¸ü Ûú¸üÖ¾Öê. †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 
†Ö¯ÖÞÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÛúÖŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öã®Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ŸÖã™ü Æüß 5 ŸÖê 10 ™üŒÛêú 
‡£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×šüÛú †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ Æüß ÃÖã¬¤üÖ •Ö®ÖŸÖê“Öß †ÖÆêü. •Öë¾ÆüÖ †Ö¯ÖÞÖ 
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Æêü ¿ÖÆü̧ ü “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖê ŸÖë¾ÆüÖ µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ“Öß ÃÖÓÛú»¯Ö®ÖÖ ÃÖÖ¤ü̧ ü Ûú¸üŸÖÖê. 50¾ÖÂÖÖÔ®ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÆü̧ üÖ“Öß ÛúÖµÖ 
ÝÖ¸ü•Ö †ÃÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêü µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÛúÖêÞÖÛúÖêÞÖŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“ÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûêú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ûú¸ü¾ÖÖœüß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸÖã»Ö®ÖÖŸ´ÖÛú ŸÖŒŸÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ®Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü Ûú¸üÖ¾Öê 
ŸÖ¸ü“Ö µÖÖ“Öê ÝÖÖÓ³ÖáµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖê»Ö.µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ“µÖÖ ÝÖ¸ü•ÖÖÓ“Öß •ÖÖÞÖß¾Ö Ûú¹ý®Ö ªÖ¾Öß. 
                                    
´ÖÖ.वषाताई ´Ö›üßÝÖȩ̂ üß - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,´ÖÖ—Öß †ÖµÖãŒŸÖÖÓ®ÖÖ ‹Ûú“Ö ×¾Ö®ÖÓŸÖß †ÖÆêü Ûúß, 
Ûú¸ü¾ÖÖœü Ûú¹ý ®ÖµÖê ÃÖ¬µÖÖ •Öê ¤ü̧ ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖÃÖê“Ö šêü¾ÖÖ¾Öê. †Ö×ÞÖ •µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü £ÖÛú²ÖÖÛúß †ÖÆêü 
ŸÖß •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 250 ÛúÖê™üß ¹ý.“µÖÖ ¯Öãœêü †ÖÆêü ŸÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÃÖã»Ö Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü“Ö 
Ûú¸ü¾ÖÖœü Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß †¿Öß ´Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê. 
 
´ÖÖ.¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ×¿ÖŸÖÖêôêû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, Ûú¸ü¾ÖÖœüß“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×•Ö¾ÆüÖôûµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. †ÖµÖãŒŸÖ 
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ®Öß ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê»Öß ¤ü̧ ü¾ÖÖœü Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê †´ÖÖ®µÖ Ûú¹ý®Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖõÖÖ®Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ®µÖ 
®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ  Ûú¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ®µÖÖµÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖ ÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´ÖÖÓ›æü. †Ö¯ÖÞÖ µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ×Ûú´ÖÖ®Ö ¤ü̧ ü¾ÖÖœü Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯Öã¾Öá ×ÛúŸÖß ¤ü̧ ü ÆüÖêŸÖê †Ö×ÞÖ †Ö×ÞÖ 
†ÖŸÖÖ ×ÛúŸÖß ¤ü̧ ü¾ÖÖœü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ µÖÖ“Öß ŸÖŒŸµÖÖÃÖÆü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓ®ÖÖ 50 
™üŒÛ ê †Ö¸üõÖÞÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ûú¸üÖ“µÖÖ  ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖã¬¤üÖ 50 ™üŒÛêú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ  »ÖÖÝÖæ —ÖÖ»Öß 
¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯ÖÞÖ µÖÖ×šüÛúÖÞÖß “ÖÖÓÝÖ»Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯ÖÖ›üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ÃÖã»Ö³ÖÖŸÖÖ‡Õ“Öß 
ÃÖæ“Ö®ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö µÖÖÓ®Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®Öê“Öê ´Öß ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖê.  
 
´ÖÖ.´ÖÓÝÖ»ÖÖ Ûú¤ü´Ö - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÃÖã»Ö³ÖÖŸÖÖ‡Õ®Öß •ÖÖê ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ®Öê 
•Öã®Öê ‘Ö¸ü ¯ÖÖ›æü®Ö ×²Ö»›üàÝÖ“Ö ®Ö¾Öß®Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö •ÖÖê ¤ü̧ ü †ÃÖê»Ö 
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÖÛúÖ¸üÞÖß ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû -  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ´Öß •Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖß ´ÖãôûÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ 
×²Ö»›üàÝÖÃÖÖšüß मांडलेलीच ®ÖÖÆüß. ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®Öß ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆü®Öê »ÖÖ¾Öæ ®ÖµÖêŸÖ ´ÆüÞÖã®Ö †Ö¯ÖÞÖ 
¯ÖÖÛúâÝÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÛúÖµÖ´Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ´ÖÖÞÖÃÖê“Ö 
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖãÜÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ®ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ Ûú¸ü¾ÖÖœüß»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ—
Öê ´ÆüÞÖÞÖê †ÖÆêü Ûúß, Ã¾ÖŸÖ:“Öê •Öã®Öê ¸üÆüÖŸÖê ‘Ö¸ü 1000 ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê †ÃÖê»Ö †Ö×ÞÖ ŸÖê  ¯ÖÖ›æü®Ö 
®Ö¾Öß®Ö 1500 ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÞÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü 1000 ÃÛêú.±ãú™üÖ»ÖÖ •Öã®ÖÖ •ÖÖê ¤ü̧ ü ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá 
™òüŒÃÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö šêü¾ÖÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö •ÖÖÃŸÖß“Öê 500 ÃÛêú.±ãú™üÖ»ÖÖ ÆüÖ ®Ö¾Öß®Ö ¤ü̧ ü »ÖÖÝÖæ 
Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. †¿Öß ´ÖÖ—Öß ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ †ÖÆêü. ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖÆü ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ.  
 
´ÖÖ.×¾Ö»ÖÖÃÖ ®ÖÖÓ¤üÝÖã›êü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, 1 ‹×¯ÖÏ»Ö ¯ÖÖÃÖæ®Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öß •ÖÛúÖŸÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêÞÖÖ¸ü 
†ÖÆêü. µÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛê“µÖÖ ‹ÛãúÞÖ  ˆŸ¯Ö®®ÖÖ¯ÖîÛúß 70 ™üŒÛêú ˆŸ¯Ö®®Ö Æêü •ÖÛúÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ®Ö ×´ÖôûÞÖÖ¸êü 
†ÖÆêü. †Ö×ÞÖ 30 ™üŒÛêú ˆŸ¯Ö®®Ö Æêü ‡ŸÖ¸ü Ûú¸üÖÓ´Ö¬Öã®Ö ×´ÖôûŸÖê. ´ÆüÞÖ•Öê •Ö¾Öôû̄ ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ ‹ÛúÖ 
™êü»ÛúÖê ÛÓú.¯ÖÖÃÖæ®Ö 350 ÛúÖê™üß ¹ý. ˆŸ¯Ö®®Ö ×´ÖôûŸÖê. ‹»Ö²Öß™üß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ‹¾Öœêü ˆŸ¯Ö®®Ö 
×´Öôêû»Ö ÛúÖ ÆüÖ ÜÖ¸üÖ ¯ÖÏ¿®Ö †ÖÆêü. ´ÆüÞÖã®Ö †ÖµÖãŒŸÖÖÓ®Öß •Öß ¾ÖÖœü ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ. ÛúÖ¸üÞÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖò›üÖỐ Ö¬µÖê ÛúÖÆüß ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ¸üŒÛú´Ö 



 - 50 - 
ÜÖ“ÖÔ Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß ×®Ö¬Öß ÃÖã¬¤üÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ŸÖë¾ÆüÖ 
´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖÖÓ®Öß •Öß ¾ÖÖœü ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ. 
 
´ÖÖ.µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö -  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü , ÃÖã»Ö³ÖÖŸÖÖ‡Õ®Öß •Öß ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 
×¾ÖÃÖÓÝÖŸÖß †ÖÆêü. ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ®Öê •Öã®Öê ‘Ö¸ü ¯ÖÖ›æü®Ö ®Ö¾Öß®Ö ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ×®Ö×¿“ÖŸÖ“Ö 
®Ö¾Öß®Ö ¤ü̧ üÖ®Öê ŸµÖÖ“Öß †ÖÛúÖ¸üÞÖß ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖãªÖ †ÖÆêü Ûúß, ‹ÜÖÖ¤üÖ ³ÖÖ›êüÛú¹ý 
²Ö¤ü»Öæ®Ö ÝÖê»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö ¤ü̧ üÖ®Öê Ûú¸ü†ÖÛúÖ¸üÞÖß Ûú¸üÞÖê “ÖãÛúß“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê •Öê †ÃÖêÃÖ´Öë™ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖÖê“Ö ¤ü̧ ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖã́ Æüß ŸÖÖê ¤ü̧ ü 
ÛúÖµÖ¤üµÖÖ®Öê ²Ö¤ü»Öæ ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. †ÃÖêÃÖ´Öë™ü ¯Öã¾Öá“Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ®Ö¾Öß®Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö          
—ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö ¤ü̧ ü »ÖÖÝÖæ Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê.  
´ÖÖ.ÃÖã»Ö³ÖÖ ˆ²ÖÖôêû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖ®ÖÖ ´Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®Öê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê Ûúß, ÛúÖµÖªÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖÖÓÝÖŸÖÖê. ´Öß ±úŒŸÖ ×®Ö¾ÖÖÃÖß 
‘Ö¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®Öê̄ ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾ÖÖ“Öß †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß 
Ûúß ®ÖÖÆüß Æêü †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¹ý®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêŸÖß»Ö.  
 
´ÖÖ.†Ö¸ü.‹ÃÖ.Ûãú´ÖÖ¸ü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ÃÖã»Ö³ÖÖŸÖÖ‡Ô®Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®Öê²Ö§ü»Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖê 
´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê †¿Öß †®ÖêÛú •Öã®Öß ‘Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ 1000 ÃÛêú.±ãú™üÖ»ÖÖ ¯Öã¾Öá •ÖÖê 
™òüŒÃÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ“Ö ™òüŒÃÖ ®Ö¾Öß®Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö ™òüŒÃÖ ³Ö¸üÞµÖÖ“Öß 
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ 6 ´Ö×Æü®µÖÖ´Ö¬µÖê ³Ö¸ü»Öê  ŸÖ¸ü ¤Óü›ü ®ÖÖÆüß †Ö×ÞÖ ¤ ãüÃÖ-µÖÖ 6 ´Ö×Æü®µÖÖ´Ö¬µÖê ³Ö¸ü»Öê 
ŸÖ¸ü ¤ü̧ ü´ÖÆüÖ 2 ™üŒÛêú ¤Óü›ü †ÖÛúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê Æêü “ÖãÛúß“Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê •Öß ¿ÖÖÃŸÖß 
Ûú¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ÃÖã¬¤üÖ “ÖãÛúß“ÖÖ †ÖÆêü. ‹¾Öœêü ¯ÖîÃÖê »ÖÖêÛú ÛúÖêšãü®Ö ³Ö¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.  
 
´ÖÖ.ÁÖß Ó̧üÝÖ ²ÖÖ¸üÞÖê - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, 30 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý.“µÖÖ ¾Ö¸ü †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá»ÖÖ ´ÖãôûÖŸÖ“Ö 23 
™üŒÛêú Ûú¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê“Ö ŸÖã́ Æüß ¯Ö¸üŸÖ ¾ÖÖœü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. Æêü “ÖãÛúß“Öê †ÖÆêü.                                                        
´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÛúÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß †ÖÙ£ÖÛú×Ã£ÖŸÖß 
´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß ®ÖÖÆüß. ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Öß ÛúÖÆüß ³ÖÖÂµÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ 
‹ÛãúÞÖ ˆŸ¯Ö®®ÖÖ¯ÖîÛúß 2/3 ˆŸ¯Ö®®Ö Æêü •ÖÛúÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö µÖêŸÖê. 1 ‹×¯ÖÏ»Ö  2013 ¯ÖÖÃÖæ®Ö 
•ÖÛúÖŸÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü.¾Ö ‹»Ö²Öß™üß »ÖÖÝÖæ ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü.  
( ÃÖ®Ö 2010 -11,11-12,12-13 ´Ö¬µÖê ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ •ÖÛúÖŸÖß“µÖÖ ˆŸ¯Ö®®ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß.) 
ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ 200 ÛúÖê™üß ¹ý.±ú™üÛúÖ ²ÖÃÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¯Öãœüß»Ö ´Ö×Æü®µÖÖ´Ö¬µÖê 
²Ö•Öê™ü šêü¾ÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 1200 ÛúÖê™üß ¹ý.“Öê šêü¾ÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 
†Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÛúÖŸÖ ¯Öê Ûú¸üÞÖÖ¸üß ™êü»ÛúÖê ÛÓú. †ÖÆêü µÖÖÓ“ÖÖ“Ö ÃÖê»Ö Ûú´Öß     
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÛúÖŸÖß“Öê ˆŸ¯Ö®®ÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ö™ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ 
¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß´Ö¬µÖê Ûú´ÖßŸÖ Ûú´Öß 200 ŸÖê 300 ÛúÖê™üß ¹ý.“Öê ˆŸ¯Ö®®Ö ²Ö•Öê™ü´Ö¬µÖê Ûú´Öß µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
®Ö¾Öß®Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü ÝÖÖÓ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÜÖã̄ Ö Ûú´Öß ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ×šüÛúÖÞÖß •ÖÖÃŸÖßŸÖ 
•ÖÖÃŸÖ ×®Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ¥üÂ™üß®Öê Æüß ³Öæ×´ÖÛúÖ šêü¾Öã®Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ 10 
ŸÖê 15 ™üŒÛË ê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü Ûêú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Öß 250 ÛúÖê™üß ¹ý.“Öß ‘Ö™ü 
µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖß ³Ö¹ý®Ö ×®Ö‘ÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêü.Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê ÃÖ¬µÖÖ“Öê ¯ÖÏÖò̄ Ö™üá ™òüŒÃÖ“Öê 
•Öê ¤ü̧ ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖê 35 ŸÖê 45 ™üŒÛêú †ÖÆêü. ¯ÖãÞÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê 64 ŸÖê 71 ™üŒÛêú †ÖÆêü. šüÖÞÖê 
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öê ¤ü̧ ü 56 ŸÖê 83 ™üŒÛêú †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê 35 ŸÖê 45 ™üŒÛúµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÆêüŸÖ •Öê ¯ÖãÞÖê 
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†Ö×ÞÖ šüÖÞÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß †ÖÆêüŸÖ. ÛúÖ¸üÞÖ †Ö¯ÖÞÖ ‹»Ö²Öß™üß ØÛú¾ÖÖ •ÖÛúÖŸÖ µÖÖ¾Ö¸ü 
•ÖÖÃŸÖ †¾Ö»ÖÓ²Öã®Ö †ÖÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûêú»ÖÖ ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü 
ˆŸ¯Ö®®ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ‘Ö™ü µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´Öß ¾ÖÃŸÖã×Ã£ÖŸÖß 
ÃÖÖ¤ü̧ ü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. 
´ÖÖ. आशा सुयवंशी   - ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú.8“Öß मा.बहल, मा.मंगलाताई कदम यांची 
                  ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ´Öß ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. 
       यानंतर उपसुचनेसह सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
   ठराव . २२४     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ८ 
   ×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .कर/मु य/६/का व/९०३/२०१२  
            द.१४/१२/२०१२.      

         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८०४ नुसार   
  सन २०१३-२०१४ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची फ  / शु क 

सोबतचे प  अ माणे िन त करणेची मा.आयु  यांची मागणी तसेच मा. थायी सिमती सभा 
ठराव मांक २८०४ च े ठरावा माणेचा ताव वचारात घेऊन सन २०१३-१४ या वषाकर ता 
महापािलका करांचे दर आ ण करेतर बाबींची फ  / शु क खालील माणे िन त करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   
 

सन 2013-14 क रता 
दरवाढ करावयाचे कर 

सन 2013-14 साठ  
य ात वाढ कराचे नाव करयो यमू य 

ट पा 

स याचा 
दर 

2012-13 िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 
1 ते 12000 13% 13% 14% -- 1% 
12001ते30000 16% 16% 17% -- 1% 1. सामा यकर 

 
30001/- चे पुढे 23% 24% 24% 1% 1% 

 
1 ते 12000 12% 
12001ते30000 12% 

सामा यकर 
मा हती तं ान/मा हती 
तं ान सहा यभूत सेवा 
धोरण 2009 चे 
अनुषंगाने मा हती 
तं ान उ ोगातील 
िमळकतींक रता 

30001/- चे पुढे 12% 

सन 2013-2014 पासून सदर धोरण बंद 
क न करयो यमू य ट या माणे 
सामा यकराची आकारणी करावी. 

2. साफसफाईकर करयो यमू यावर 5% 5% 6% -- 1% 
3. मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 4% 5% -- 1% 
4. मल वाह सु वधाकर करयो यमू यावर 4% 5% 5% 1% 1% 
5. पाणी पुरवठालाभकर करयो यमू यावर 4% 4% 5% -- 1% 
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6. र ताकर करयो यमू यावर 2% 2% 3% -- 1% 

 एकूण    1-2% 6% 
 

 
 
तसेच प  अ मधील उव रत सव करांचे दर आ ण करे र बाबींची फ  / शु क सन 

2012-2013 आिथक वषा माणेच सन 2013-2014 क रता कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच प  ब म ये अ. . १ व २ म ये खालील माणे बदल क न अ. . ३ व 
४ कायम ठेवणेस व क मधील करे र बाबींची फ /शु काचे दर २०१२-१३ आिथक 
वषा माणेच सन २०१३-१४ क रता कायम ठेवणेस मा यता देणेत सेत आहे. 
1. माजी सैिनक व वातं य सैिनक कंवा यां या प ी यांचे नावे असले या 1500 चौरस फूट 

अथवा यापे ा कमी े फळाच े रहाते िनवासी घरास स या सामा यकरात 50% सूट 

दे यात येत आहे.   

याऐवजी सन 2013-2014 पासून माजी सैिनक व वातं य सैिनक कंवा यां या 
प ी यांचे वत: रहात असले या फ  एका िनवासी घरास े फळाची अट न ठेवता 
सामा यकरात 50% सूट मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सवलत िमळणेकामी महापािलकेन े िन त केले या सवलती या व हत मुदतीत 

थकबाक सह संपूण िमळकतकर बलाची र कम भरणे आव यक रा हल. 

2. फ  म हलांच े नावे असले या, फ  एका िनवासी िमळकतीस / घरास स या 
सामा यकरात 10% सूट दे यात येत आहे.   

याऐवजी सन 2013-2014 पासून फ  म हलांच े नावे असले या, वत: रहात 

असले या फ  एका िनवासी घरास सामा यकरात 50% सूट मंजूर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सवलत िमळणेकामी महापािलकेने िन त केले या सवलती या व हत मुदतीत 

थकबाक सह संपूण िमळकतकर बलाची र कम भरणे आव यक रा हल. तसेच सन 
२०१३-१४ चे दर िन त करत असतांना पपंर  िचंचवड शहरातील जु या िनवासी 
बांधकामांना ( राह या घरांना) घर, लॅट, बंगला, प याचे शेड, क चे घर इ. यांचे 
जे जुने असेसमट झालेले आहे तेच करयो य मु य कायम ठेवून कर वसुल करत 
असतांना वर ल नमुद केले माणे राह या घरांची द तीु , रंगरंगोट  के यास कराची 
आकारणी बदलू नय.े  जु याच दरा माणे कर घे यात यावेत.  जु या बांधकामाचे 
े फळा यित र  अिधकचे वाढ व बांधकाम के यास तेवढयाच अिधक केले या 

बांधकामाचे े ासाठ  न वन दराने आकारणी करावी. जुने े फळ जु या दराने व 
न वन अिधकचे े फळ न वन दराने आकारणेत याव.े 

असे िनदशनास येते क , जु या बांधकामाची द ती अथवा रपेअ रंग केले ु
असता वाढ व एखाद दोन खोली केली असता संपूण आकारणी न वन दराने केली 
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जाते ते चुक चे असून मोजमाप क न याचे असेसम ट क न वाढ व े फळाची 
आकारणी फ  न वन दराने करणेत यावी यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच जुने राहते घर वर नमुद के या माणे कोण याह  व पाचे राहते घर 
व  केले असता कंवा ह तांत रत करत असतांना जु या इमारतीचे करयो य 
मु य व असेसम ट वष, मोजमाप इ. म ये कोण याह  कारचा बदल होत 
नस यामुळे उलट जु या इमारतीचा घसारा (Depratiation)  ल ात घेता न वन 
बाजारभावाने आकारणी करणे हे चुक चे आहे.  सदर इमारती या आकारणीम ये 
े फळाम ये व वापराम ये फरक होत नस यामुळे न वन दराने आकारणी करणे 

चुक चे आहे.  जु याच दराने आकारणी क न फ  ह तांतर शु क आकारणेत यावे 
व ते वाजवी असावे यास मा यता देणेत येत आहे. 
यानंतर सदर उपसुचनेसह ठराव मतास टाकणेत आला असता 
 

अनुकूल - ७२       ितकूल - ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

     -------- 
´ÖÖ.ü अतुल िशतोळे :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú ९ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö   
                मांडतो.      

 ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ९ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .जकात/१०/का व/३२८/२०१२ 

      द.२९/१२/२०१२.          
         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८०६ नुसार 

मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९९ अ वये 
पुढ ल आिथक वषाक रता लागू करावयाचे करांचे दर फे ुवार  म ह याचे २० 
तारखेला कंवा यापुव  महापािलकेने िन त करावयाचे अस याने चिलत 
दरप कातील सव मालाचे सन २०१२-१३ म ये असलेले जकात दर सन २०१३-
२०१४ क रता कायम ठेवणेस व दर समानीकरणा या तावातील शासनाकडून 
जे दर मा य होऊन येतील या शासन आदेशा माणे कायवाह  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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´ÖÖ. साद शेटट  - †®Öã´ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.¿Ö´Öß´Ö ¯ÖšüÖÞÖ - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2013 ¯ÖÖÃÖæ®Ö †Ö¯ÖÞÖ ‹»Ö²Öß™üß »ÖÖÝÖæ 
Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¹ý®Ö ÛúÖÆüß“Ö ±úÖµÖ¤üÖ ®ÖÖÆüß. 
 
´ÖÖ. ´ÖãÓœêü  - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ‹»Ö²Öß™üß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê †ªÖ¯Ö †Ö¤êü¿Ö ÛúÖœü»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. 
‹Ûú ÜÖ²Ö¸ü¤üÖ¸üß ´ÆüÞÖã®Ö •ÖÛúÖŸÖß“Öê •Öê “ÖÖ»Öæ ¤ü̧ ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß 
†Ö¯Ö»µÖÖ¯Öãœêü ×¾ÖÂÖµÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

´ÖÖ.µÖÖêÝÖê¿Ö ²ÖÆü»Ö - सदर वषयाला उपसुचना मांडतो. 
 चिलत दरप कातील सव मालाचे सन २०१२-१३ म ये असलेले जकात 

दर सन २०१३-२०१४ क रता कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे व दर 
समानीकरणाचा ताव अमा य करणेत येत आहे. 
´ÖÖ.  संजय काटे  - ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖ †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖÖê. 
 
´ÖÖ.अतुल िशतोळे ü- ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. 
 

यानंतर उपसुचनसेह सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
     ठराव . २२५     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ९ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जकात/१०/का व/३२८/२०१२   
         द.२९/१२/२०१२.          
       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८०६ नुसार       

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९९ अ वये 

पुढ ल आिथक वषाक रता लाग ू करावयाचे करांचे दर फे ुवार  म ह याचे २० 
तारखेला कंवा यापुव  महापािलकेने िन त करावयाचे अस याने चिलत 

दरप कातील सव मालाचे सन २०१२-१३ म ये असलेल े जकात दर सन २०१३-

२०१४ क रता कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे व दर समानीकरणाचा 
ताव अमा य करणेत येत आहे 

अनुकूल - ७२       ितकूल - ० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

------ 
´ÖÖ.üनंदा ताकवणे :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १० ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö  
                   ´ÖÓÖ›üŸÖê. 

ठराव मांक - २२६     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १० 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

      संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/८/का व/१८/२०१३ 
             द.२२/१/२०१३.      

    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८१३  
नुसार 

स या अ त वात असले या उ ोगधंदा परवाना फ चे दरप क प  
अ, यवसाय परवाना फ चे दरप क प  ब व साठा परवाना फ चे दरप क 
प  क म ये तावा सोबत सादर केलेले असून सन २०१३-१४ या आिथक 

वषाक रता वाढ करणेचे मा.आयु  यांची मागणी असली तर  स या 
अ त वात असले या दरात स याची मंद ची प र थती वचारात घेता सन 
२०१३-१४ कर ता तावीत केलेली २० % ऐवजी   १० % वाढ करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

 
´ÖÖ.भारती फरांदे   - †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖê. 

 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

अनुकूल - ७२       ितकूल - ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

----- 
´ÖÖ.भारती फरांदे :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú ११ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö 
            ´ÖÓÖ›üŸÖê. 

        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- ११ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
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संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/९/का व/९४/२०१३ 

       द.२२/१/२०१३.          
      २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८१४  
         नुसार 

सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता अ, ब आ ण क नुसार प रिश  अ मधील 
जाह रात कराची व प रिश  ब मधील परवाना फ  / शु क याम ये ( वलंब शु क 
वगळता) तसेच प रिश  क मधील जागाभाडे दर नमुद केलेले असून सन २०१३-१४ 
या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जाह रात कर, परवाना फ  / शु क व जागा 
भाडे तावा सोबतचे प रिश  अ, ब आ ण क ता वत दरप का माणे वसुली 
करणेस मा यता देणेत यावी अशी मागणी मा.आयु  यांचेकडून करणेत आली असली तर  

सन २०१३-२०१४ या आिथक वषासाठ  परवाना फ  व जागाभाडे याम य े कोण याह  

कारची वाढ न करता फ  जा हरात कराम ये १० % वाढ करणेस मा यता देणेकामी 
तसेच या माणे सन २०१३-२०१४ या वषासाठ  िन त करणेत आलेले जा हरात कर, 

परवाना फ  तसेच जागाभाडे यांच ेदर २०१४-२०१५ या वषासाठ ह  कोणताह  बदल न करता 
िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

´ÖÖ. नंदा ताकवण े - †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖê. 
 

  ´ÖÖ.ˆ»ÆüÖÃÖ ¿Öê¼üß - सदर वषयाला उपसुचना मांडतो. 
जा हरात कराम ये १० % वाढ करण ेऐवजी २०% वाढ करणेस तसेच या माणे 

सन २०१३-२०१४ या वषासाठ  िन त करणेत आलेले जा हरात कर, परवाना फ  
तसेच जागाभाडे यांचे दर २०१४-२०१५ या वषासाठ ह  कोणताह  बदल न करता 
िन त करणेस मा यता देणेत यावी. 
´ÖÖ.¸üÖ•Öæ ×´ÖÃÖÖôû- ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖ †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö देतो. 

 
´ÖÖ. भारती फरांदे  - ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. 
 

यानंतर उपसुचनेसह सदर ठराव मतास टाकणेत येत असता 
šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २२७     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :-११ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०.02.2013     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ  

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/९/का व/९४/२०१३  
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            द.२२/१/२०१३ 
        २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८१४ नुसार    

सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता अ, ब आ ण क नुसार प रिश  अ मधील 

जाह रात कराची व प रिश  ब मधील परवाना फ  / शु क याम ये ( वलंब शु क 

वगळता) तसेच प रिश  क मधील जागाभाडे दर नमुद केलेले असून सन २०१३-१४ या 
आिथक वषाक रता आकाशिच ह जाह रात कर, परवाना फ  / शु क व जागा भाडे 

तावा सोबतचे प रिश  अ, ब आ ण क ता वत दरप का माणे वसुली करणेस 

मा यता देणेत यावी अशी मागणी मा.आयु  यांचेकडून करणेत आली असली तर  सन 

२०१३-२०१४ या आिथक वषासाठ  परवाना फ  व जागाभाडे याम ये कोण याह  कारची 
वाढ न करता फ  जा हरात कराम ये १० % वाढ करण े ऐवजी २०% वाढ करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  तसेच या माण े सन २०१३-२०१४ या वषासाठ  िन त 

करणेत आलेले जा हरात कर, परवाना फ  तसेच जागाभाडे यांचे दर २०१४-२०१५ या 
वषासाठ ह  कोणताह  बदल न करता िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
अनुकूल - ७२       ितकूल - ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

----- 
 

´ÖÖ. जत  ननावरे  :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १२ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö  
              मांडतो. 

        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १२ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

       द.१९/०१/२०१३  
   २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .१११ नुसार 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  स.े२३ या ठकाणी 
सी.सी.ट . ह .यं णा बस वणेकामी येणा-या र. .१,३२,००,०००/-( अ र  र. .एक 
कोट  ब ीस लाख फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 
´ÖÖ.  द ा साने   - †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖÖê. 
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मा. भारती फरांदे :- मा.महापौर वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ   
                 करावा. 
 

मा. üनंदा ताकवणे :- अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सूचने माणे सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २२८     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १२ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/२/२०१३        ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

       द.१९/०१/२०१३  
    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .१११ नुसार 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
†®ÖãÛæú»Ö- ७२            ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö- ० 

†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê

          ------ 

´ÖÖ. जत  ननावरे  :- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १३ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö  
               मांडतो. 

ठराव मांक २२९        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १३ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 
संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९३/२०१३,  

       द.२९/०१/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११३ नुसार 
  तावातील वै क य अिधकार  पदावर ल अिधका-यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन 
र. .६६०० या वेतन ेणीम ये ये  वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक 
दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . अिधका-यांचे नांव वग 

१. डॉ. ी.साळंुके मधुकर परबती अनु.जाती 
२. डॉ. ीमती गंभीर वणादेवी संजीव खुला 
३. डॉ. ी.िचखलीकर हेमंत कृ णा अनु.जाती 
४. डॉ. ी.का े चं शेखर बंक  खुला 



 - 59 - 
५. डॉ. ीमती वसावे उषा फ ू खुला (अनु.जमाती) 

६. डॉ. ीमती शेणॉय जय ी सुर  खुला 
७. डॉ. ी.भोसले राज  रघुनाथ खुला (अनु.जाती) 

८. डॉ. ी.होडगर बाळासाहेब पाराजी भ.ज. (क) 

 

´ÖÖ.द ा सान े- †®Öã´ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.रामदास बोकड ü- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ †®ÖãÃÖ¹ý®Ö ´Ö»ÖÖ ®Ö´Öã¤ü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü 
Ûúß,´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú´Ö¬µÖê ¾Öî¤üµÖÛúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Ö¬µÖê  
†®Öã.•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß´Ö¬µÖê †®µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü ÃÖÆüÖ.†Ö¸üÖêÝµÖ 
†×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ‡ŸÖ¸ü  †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öê»Öß 
†ÖÆêü. †®Öã.•Ö´ÖÖŸÖß“Öê •Öê ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †®µÖÖµÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß 
ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ÛúÖê™üÖÔŸÖ •µÖÖ ÛêúÃÖêÃÖ ÝÖê»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖ µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê 
†®Öã.•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ®µÖÖµÖ ¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üÖ¾ÖÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê “ÖãÛúß“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê 
ÛúÖÆüß Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ®ÖÖ ¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ØÛú¾ÖÖ ®ÖÖÆüß µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÞÖêŸÖ 
µÖÖ¾Öß.  
 
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü - ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú.13 ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
 

अनुकूल - ७२       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 

कट केले.  
----- 

मा.राज  काटे - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १४ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö  
            मांडतो. 

ठराव मांक - २३०     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १४ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . शा/१/का व/९२/२०१३,  

       द.२९/०१/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११४ 
            नुसार 
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डॉ. ी .देशपांडे मकरंद वसंत यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० 

या वेतन ेणीम य ेबालरोग त  या पदावर पदो नतीन ेनेमणूक दे यास मा यता 
देणेत येत आहे.                           

´ÖÖ.द ा साने - †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü. 

 
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü - ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
 

अनुकूल - ७२       ितकूल - ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 

कट केले.  
----- 

  मा. द ा साने - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १५ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö  
             मांडतो. 

        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १५ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

      संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९१/२०१३,  

       द.२९/०१/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११५ नुसार 
अ. . अिधका-यांचे नांव वग शै णक अहता 
१. ी.स यद इफतेखार युसुफ खुला ड .सी.ई. 
२. ी.बरशेटट  जयंत मधुकर (खुला) वमा  ड .सी.ई. 

 

 उपरो  नमूद त या माणे उपअिभयंता थाप य पदावर ल अिधका-
यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये कायकार  
अिभयंता थाप य  पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

              
´ÖÖ.राज  काटे - †®Öã´ÖÖê¤ü®Ö देतो. 
´ÖÖ.¯ÖÏÃÖÖ¤ü ¿Öê¼üß - ˆ¯ÖÃÖæ“Öना मांडतो 
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थाप य अिभयां क  सहा यक पदावर कायरत असलेल े ी सुिनल िस द पा 

बेळगांवकर, ी संतोष पंड त कुदळे, ी चं कांत मुरलीधर कंुभार, ी मह  राहु कांबळे यांची 
शै णक अहता बी ई िस हल ह  असून किन  अिभयंता पदाचे पदवीधर अिभयं यां या 
सेवाजे ता याद म ये ते सेवाजे  आहेत.  किन  अिभयंता पदासाठ  आव यक असणारा 
अनुभव, शै णक अहता ते पुण कर त अस याने यांना किन  अिभयंता पदावर पदो नती 
दे यात यावी.   

´ÖÖ.  अतुल िशतोळे   - ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖ †®Öã´ÖÖê¤ü®Ö ¤êüŸÖÖê. 

´ÖÖ.  द ा साने - ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü - ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖÆü ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÞÖêŸÖ येत †ÖÆêü. 

    यानंतर उपसुचनेसह सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
 

šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २३१     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १५ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०.02.2013     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ  
   संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९१/२०१३,  

            द.२९/०१/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११५ नुसार 
अ. . अिधका-यांचे नांव वग शै णक अहता 
१. ी.स यद इफतेखार युसुफ खुला ड .सी.ई. 
२. ी.बरशेटट  जयंत मधुकर (खुला) वमा  ड .सी.ई. 

 

 उपरो  नमूद त या माणे उपअिभयंता थाप य पदावर ल अिधका-यांना 
र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन णेीम ये कायकार  अिभयंता 
थाप य  पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
थाप य अिभयां क  सहा यक पदावर कायरत असलेले ी सुिनल िस द पा 

बेळगांवकर, ी संतोष पंड त कुदळे, ी चं कांत मुरलीधर कंुभार, ी मह  राह ु
कांबळे यांची शै णक अहता बी ई िस हल ह  असून किन  अिभयंता पदाचे 
पदवीधर अिभयं यां या सेवाजे ता याद म ये ते सेवाजे  आहेत.  किन  
अिभयंता पदासाठ  आव यक असणारा अनुभव, शै णक अहता ते पुण कर त 
अस याने यांना किन  अिभयंता पदावर पदो नती दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 
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अनुकूल - ७२       ितकूल - ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

----- 
मा. अतुल िशतोळे   - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १६ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
               šü̧ üÖ¾Ö मांडतो. 

šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २३२     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १६ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०.02.2013     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ  
 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/११०/२०१३,  

       द.३१/०१/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११६  
वै क य उपअिध क पदावर स या कायरत असलेले डॉ.शामराव बाजीराव 

गायकवाड यांची वै क य उपअिध क पदावर ल सेवा वै क य अिध क पे बॅ ड     
र. . १५६००- ३९१०० ेड पे र. .७६०० या वेतण ेणीतीलच यशवंतराव च हाण 
मृती णालय, या पदावर वगकरणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

´ÖÖ. राज  काटे  - †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü -      ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
 

अनुकूल - ७२       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 

कट केले.  
----- 

मा.सुरेश हे  े - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १७ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê šü̧ üÖ¾Ö  
            मांडतो. 

šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २३३    ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १७ 

×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०.02.2013     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ  
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संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/३/का व/५०२/२०१२,  

       द.२९/१२/१२  
    २)मा. शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव  
      .६९ नुसार 

 
शासन िनणय .झोपसु-२०१०/ . .१(भाग-१)/झोपसु-१ द.२९/०६/२०१२ शासन िनणय . 

झोपसु-२०१०/ . .१ /झोपसु-१ द.२ जानेवार  २०१२ नुसार महापािलका े ातील अहता 
दनांकापूव या संर णपा  झोपडया ह  तांतर त कर यासाठ  िनवासी योजनाकर ता 
वापरावया या झोपड कर ता र. .४०,०००/- आ ण अिनवासी व संयु  वापरातील झोपड कर ता 
र. .६०,०००/- ह तांतर शु क आकारणीक न ह तांतर करणेचा शासन िनणय तसेच शासन 

िनणय . झोपसु-२०१०/ . .१(भाग-१)/झोपसु-१ द.२९ जून २०१२ नुसार सदरचे ह तांतरण 

शु क र कम शासनाकडे जमा करणेचा आदेश अवलोकन कर यात येत आहे.  
 
´ÖÖ.द ा साने - †®Öã´ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü. 
´ÖÖ.¿Ö´Öß´Ö ¯ÖšüÖÞÖ - ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, †Ö¯ÖÞÖ Æêü Ûú¬Öß¯ÖÖÃÖæ®Ö »ÖÖÝÖæ Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ.  
—ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ×¾Ö³ÖÖÝÖ •ÖÖê †ÖÆêü ŸµÖÖÓ®Öß †Ö´Ö“µÖÖÛú›êü •ÖÖê ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü †ÖÞÖã®Ö šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê 
†Ö´Ö“µÖÖÃÖÖšüß ‹Ûú ¿ÖÖ¯Ö“Ö †ÖÆêü. ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü Æêü ×ÛÎú›üÖÓÝÖÞÖÖ¾Ö¸ü †ÖÞÖã®Ö šêü¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü 
Æêü ´ÖÖêšǘ ÖÖêšüµÖÖ šêüÛêú¤üÖ¸üÖÓ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖÛú›êü •ÖêÃÖß²Öß,™ÒüÛú,¯ÖÖêÛú»Ö®Ö Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖÛúß“Öê 
†ÖÆêüŸÖ. •µÖÖÓ®ÖÖ †Ö¯ÖÞÖ ‘Ö ȩ̂ü ¤êüŸÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ ŸÖê ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ¸êüÂÖêÜÖÖ»Öß»Ö »ÖÖêÛú †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¤üÖ×¸ü¦üµÖ 
µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ®ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê. •µÖÖÓ“ÖÖ ÜÖ¸üÖêÜÖ¸ü ÃÖ¾Æìü“Ö Ûêú»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß †¿ÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ 

‘Ö ȩ̂ü ¤êüŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ÆüÖ ÃÖ¾Æìü १९९७ ÃÖÖ»Öß Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê 5/6 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ÆüÖêŸÖß 
ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾Æìü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ŸÖß ´Öã»Öê ´ÖÖêšüß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü´Ö¬Öß»Ö 
×®Ö´´µÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü »ÖÖêÛúÖÓ®Öß ³ÖÖ›üµÖÖ®Öê ‘Ö¸êü ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖêŸÖÖôû®ÖÝÖ¸´Ö¬Öß»Ö ‘Ö ȩ̂ü ×¾ÖÛú»Öê»Öß 
†ÖÆêüŸÖ. ®Ö¾Öß®Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÓ®ÖÖ Æêü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú Ûú¸üÖ¾Öê. µÖÖ 
µÖÖê•Ö®ÖÖ ÝÖ¸üß²ÖÖÓÃÖÖšüß †ÖÆêüŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÛúÖ-µÖÖÓ®Öß »ÖõÖ šêü¾Öã®Ö ÛúÖ´Ö Ûú¸üÖ¾Öê 
†¿Öß ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üŸÖê. 
 
´ÖÖ.×•ÖŸÖë¦ü ®Ö®ÖÖ¾Ö ȩ̂ ü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 
´ÖÖ.×¤ü»Öß¯Ö ÝÖÖ¾Ö›êü  - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÆüÖ •ÖÖê ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü ÃÖ¾ÆìüõÖÞÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö —ÖÖê̄ Ö›üß 
†ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß 40 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý. ±úß ³Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖÝÖê»Ö. 
†Ö×ÞÖ ÆüÖ ¤ü̧ ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê šü̧ ü×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ“Öß †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß †Ö¯ÖÞÖ Ûú¸üßŸÖ 
†ÖÆüÖêŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ †¾Ö»ÖÖêÛú®ÖÖ£ÖÔ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öã®Ö¾ÖÃÖÔ®Ö 
¯ÖÏÛú»¯Ö †Ö×ÞÖ µÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ±úß “ÖÖ ÛúÖÆüß“Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ®ÖÖÆüß. —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß¬ÖÖ¸üÛúÖÓ“Öß •Öß •ÖÖÝÖÖ 
†ÃÖŸÖê ŸÖß †Ö¯ÖÞÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. ´ÆüÞÖã®Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ÆüÖ ¤ü̧ ü šü̧ ü×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.  
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´ÖÖ.×•ÖŸÖë¦ü ®Ö®ÖÖ¾Ö ȩ̂ü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü †Ö×ÞÖ ´Öß 
‹Ûú •Öã®Öß —ÖÖê̄ Ö›üß ×¾ÖÛúŸÖ ‘Öê‰ú®Ö ŸµÖÖ“Öê 40 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ±úß ³Ö¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü 
¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö»ÖÖ ®Ö¾Öß®Ö ‘Ö¸ü ×´Öôêû»Ö ÛúÖ.  
 
´ÖÖ.×¤ü»Öß¯Ö ÝÖÖ¾Ö›êü - ÆüÖê ×´Öôêû»Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ÆüÖ ¤ü̧ ü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖÓÃÖÖšüß »ÖÖÝÖæ Ûêú»Öê»ÖÖ  
           †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.×•ÖŸÖë¦ü ®Ö®ÖÖ¾Ö ȩ̂ü - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ÆüÖ  ×¾ÖÂÖµÖ ±êú™üÖôû»ÖÖ ŸÖ¸ü ÛúÖµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. 
 
´ÖÖ.×¤ü»Öß¯Ö ÝÖÖ¾Ö›êü - ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ“Ö »ÖÖÝÖê»Ö. 
 
´ÖÖ.“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖÖ ÃÖÖê®ÖÛúÖÓ²Öôêû - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü,ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê †Ö¤êü¿Ö »ÖÖÝÖæ Ûêú»Öê»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß µÖÖ 
×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ  Ö×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. µÖÖ¯Öã¾Öá 5 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý. ±úß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹Ûú¤ǘ Ö ‹¾Öœüß 
´ÖÖêšüß ¾ÖÖœü Ûêú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖë¾ÆüÖ µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÛúÖòÝÖÏêÃÖ®Öß †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ ®ÖêŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÖÓÝÖæ®Ö Æüß ±úß 
Ûú´Öß Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üÖ¾ÖÖ. •µÖÖ —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ †×¬ÖÛéúŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ 1995 ¯Öã¾Öá“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 
‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •Öë¾ÆüÖ 4 ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖß ´Öã»Öê ´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖß •ÖÖÝÖÖ 
¯Öã̧ üŸÖ ®ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖß ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»Öß —ÖÖê̄ Ö›üß ×¾ÖÛãú®Ö ¤ãüÃÖ¸üßÛú›êü •ÖÖÝÖÖ ×¾ÖÛúŸÖ ‘ÖêŸÖÖê. •ÖÖê —
ÖÖê̄ Ö›üß ×¾ÖÛúŸÖ ‘ÖêÞÖÖ¸üÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖÖ“ÖÖ ÜÖ“ÖÔ Ûú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖŸÖÖê. •ÖÖê ×¾ÖÛúŸÖÖê 
ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ®ÖÃÖŸÖê •ÖÖê ×¾ÖÛúŸÖ ‘ÖêŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê ³Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖÖŸÖ. ×¾ÖÛúŸÖ ‘ÖêÞÖÖ¸üß 
—ÖÖê̄ Ö›üß Æüß ¯Ö¡µÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü 40 ŸÖê 50 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý.‘Öê‡Ô»Ö ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ±úß ¹ý.40 
Æü•ÖÖ¸ü Æêü ³Ö¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß. ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ÆüÖ •ÖÖê  ×®ÖÞÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê “ÖãÛúß“ÖÖ †ÖÆêü. 
ÆÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ±úß 40 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý. »ÖÖ¾Öæ ®ÖµÖê. †ÖŸÖÖ“Ö ¯ÖšüÖÞÖŸÖÖ‡Õ®Öß ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê †ÖÆêü Ûúß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
¾ÖÖò›üÖỐ Ö¬µÖê ¯Ö¡µÖÖ“Öê ¿Öê›ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖÖê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¿ÖÖ¯Ö“Ö šü̧ ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.×¿ÖõÖÞÖ ´ÖÓ›üôûÖ´Ö¬µÖê 
—ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üßŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ®ÖÖ ÝÖÞÖ¾Öê¿Ö,²Öã™ü ÃÖÖòŒÃÖ ¤ǖ ŸÖ¸ü ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý.“Öß ÜÖ¸êü¤üß 
Ûú¸üŸÖÖê. —ÖÖê̄ Ö›ü¯Ö¼üß“ÖÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý.“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üŸÖÖê.—
ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ †Ö¯ÖÞÖ 70 ÃÛêú.±ãú™üÖ“Öê ‘Ö¸ü ¤êüŸÖÖê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ®Öê ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ¯ÖÃÖºþ®Ö 
ÃÖã¬¤üÖ ŸÖÖê ¸üÖÆæü ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. —ÖÖê̄ Ö›ü¼üß´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÃÖ ê ²ÖÖê»ÖÞÖê Æêü µÖÖêÝµÖ 
®ÖÖÆüß.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛêú´Ö¬µÖê ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ“Öê ²Ö‘ÖÖ ¤üÖ¹ý“Öê ¬ÖÓ¤êü ÛúÖêÞÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê 
²Ö‘ÖÖ, ´Öß 20 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæ®Ö ®ÖÝÖ¸üÃÖê×¾ÖÛúÖ †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß»ÖÖ 
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ×¤ü»Öê»Öê ®ÖÖÆüß.  —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü  ŸÖß ŸÖÖê›ü»Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê.           
—ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ ÛúÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ ±úÖ¸ü ¾ÖêÝÖôêû †ÖÆêü. ¯ÖãÞÖê,´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ×šüÛúÖÞÖß           
—ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ •µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¤ãüÂÛúÖôûÖ®Öê »ÖÖêÛú ´Ö¸üŸÖÖŸÖ †¿Öß »ÖÖêÛú ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß †ÖÆêüŸÖ.           
—ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê •Öê ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ¬ÖÓ¤êü “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Ûú¸üÖ¾Öß. †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü 
•Öß 4 ´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü †ÃÖŸÖê ŸÖß µÖÖ ¿ÖÆü̧ üÖ“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖÖ¸üß †ÖÆêü ÛúÖ? 
•Öë¾ÆüÖ †Ö¯ÖÞÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖë¾ÆüÖ ³ÖÖ®Ö šêü¾Öæ®Ö ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê. 40 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý.“Öß ±úß Æüß Ûú´Öß —ÖÖ»Öß 
¯ÖÖ×Æü•Öê. •µÖÖ ²ÖêÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ÛúÖœüÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. •µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü 
ˆ³ÖÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê ŸÖÖŸ¯Öã̧ üŸÖß ŸµÖÖ »ÖÖêÛúÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ Ûêú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¯ÖšüÖÞÖŸÖÖ‡Õ®Öß           
—ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •ÖÖê ¿ÖÖ¯Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öß •ÖÖÆüß¸ü ×®ÖÂÖë¬Ö ¾µÖŒŸÖ 
Ûú¸üŸÖê. 
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´ÖÖ.द ा ÃÖÖ®Öê  - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, †Ö´Æüß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß. •µÖÖ ÛúÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü    
—ÖÖê̄ Ö›üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ®ÖÖÆüß. ÛúÖÆüß —ÖÖê̄ Ö›ǖ Ö¼üß´Ö¬µÖê †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ ¬ÖÓ¤êü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖŸÖ.  
 
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü - ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 17 ´ÖÓ•Öã̧ ü Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
 

अनुकूल - ७२       ितकूल - ०  
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे   मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

----- 
 

मा. जत  ननावरे   - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö,×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú १८ ¾Ö¸ü ´Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê  
                šü̧ üÖ¾Ö मांडतो. 

ठराव .- २३४      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- १८ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ. नगरसिचव 

मा. वधी सिमती 
 (अ) दनांक २१/१२/२०१२, ०४/०१/२०१३ व ०९/०१/२०१३ चा सभावृ ांत  

            कायम करणेत येत आहे. 
             (ब)  दनांक ०४/०१/२०१३ व ०९/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत  

         येत आहे. 
मा. साद शेटट  :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
      
µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ´ÖŸÖÖÃÖ ™üÖÛúÞÖêŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ -    

†®ÖãÛæú»Ö- ७२             ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö- ० 
†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 

 

-------- 
 

मा. जत  ननवरे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ ला पुढ ल माणे ठराव  
                मांडत आहे. 

šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २३५     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :-१९ 
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×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

(अ) दनांक ०२/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
      

(ब)  दनांक १६/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा. साद शेटट  :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ´ÖŸÖÖÃÖ ™üÖÛúÞÖêŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ -    
 

†®ÖãÛæú»Ö- ७२            ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö- ० 
 

†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
---- 

 
मा. जत  ननवरे  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० ला पुढ ल माणे ठराव 
मांडत आहे. 

šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- २३६      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :-२० 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö 

मा. डा सिमती 
 

दनांक १९/१२/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा. साद शेटट   :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ´ÖŸÖÖÃÖ ™üÖÛúÞÖêŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ -    

†®ÖãÛæú»Ö- ७२           ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-- ० 
 

†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 

     ------ 
 
मा.राज  काटे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ ला पुढ ल माणे ठराव मांडत  

              आहे. 
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×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :-२१ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/२/२०१३     ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.आयु   
संदभ - मा.आयु  यांचे प  .नर व/का व/४८७/२०१३, द.२०/०२/२०१३ 

मौजे ताथवडे हे गाव शासन अिधसूचना . पीसीसी 
३००७/१२६७/ . . १७४/०७/न व-२२, दनांक ३०/०७/२००९ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका हदद त समा व  झालेले आहे. 0 याबाबतची 
अिधसूचना महारा  राजप ात दनांक ०६/०८/२००९ रोजी िस  झालेली 
आहे.  महारा  ादेिशक व नगर रचना अिध.१९६६ या कलम २१ मधील 
तरतुद नुसार सदर न याने समा व  ताथवडे गावाची ा प वकास योजना 
तयार क न ती ३ वषा या आत शासनास मंजुर साठ  सादर करणे आव यक 
आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. सवसाधारण 
सभेने ठराव  ७२८ द २१/०८/२००९ अ वये उ  अिधिनयमा या कलम 
२३ व २४ मधील तरतुद नुसार मौजे ताथवडे या गावा या े ासाठ  वकास 
योजना तयार कर याचा इरादा जाह र केला आहे.सदर इरा ा दनांक 
०१/०१/२०१० रोजी जा हर केला असून याबाबत सूचना शासना या राजप ात 
दनांक १४/०१/२०१० म ये िस द केलेला आहे.  सदर े ाची वकास 
योजना तयार कर याकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महासभेने 
संदभ . १ या ठरावाने उपसंचालक, नगर रचना, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांची नगर अिधकार  हणून नेमणूक कर यास मा यता 
दलेली आहे.  यास अनुस न महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम २४ अ वये मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना तयार 
कर याकामी उपसंचालक, नगर रचना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांची 
नगर रचना अिधकार  हणून कायालयीन आदेश . नर व /का व/५/५८/ 
२०११, द.०५/०३/२०११ अ वये नेमणुक केली आहे. यानुसार ताथवडे 
गावाचा व मान जिमन वापर नकाशा द ०१/१०/२०११ रोजी सादर कर यात 
आला आहे.  

मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना महारा  ादेिशक व 
नगर रचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २६(१) अ वये िस द कर याकर ता 
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तयार केली आहे. ती िस द कर याकर ता मा महासभेपुढे सादर कर त 
आहे.सदर वकास योजनेबाबत खालील माणे नकाशा / अहवाल जोडला आहे.  

१) व मान जिमन वापर नकाशा 
२) ा प वकास योजना नकाशा 
३) वकास योजना अहवाल 
 

उपरो  वकास योजना तयार कर याचा इरादा महारा  ादेिशक व 
नगर रचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २१(१) अ वये जाह र के यापासुन ३ 
वषा या आत शासनास सादर करणे आव यक आहे. सदर वकास योजना 
तयार कर याचा इरादा द १४/०१/२०१० या शासन राजप ात िस द 
झालेला आहे. तथा प महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम १९६६ 
मधील सुधार त तरतुद नुसार शासनाने प   टपीएस-१८११/१८४८/   
२१९/११/न व-१३ द ०५/१२/२०११ अ वये मागदशन केलेले आहे. या 
मागदशनानुसार सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द 
०५/०४/२०११ रोजी झाली अस याचे गृह त धर यात येत आहे.सदर द 
०५/०४/२०११ इरा ाची तार ख गृह त धर यास तदनंतर ६ म ह या या आत 
हणजेच द ०४/१०/२०११ पयत व मान जिमन वापर नकाशा तयार करणे 

उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार आव यक आहे. व मान जिमन वापर 
नकाशा द ०१/१०/२०११ रोजी तयार झालेला आहे. ता वत जिमन वापर 
नकाशा तयार क न सदर वकास योजना महारा  ादेिशक व नगर रचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २६ अ वये िस द साठ  मा महासभेपुढे सादर 
कर त आहे. म. ा. व न.र.अिध.१९६६ या काय ात सन २०११ म ये सुधारणा 
झालेली असुन तसेच शासनाने प  द.०५/१२/२०११ म ये सदर 
सुधारणांबाबत खुलासा दलेला आहे. सदर खुलासा वचारात घेता उ  वकास 
योजने या बाबत कायदेशीर बाबी खालील माणे आहेत. 

 
ताथवडे मनपा ह त समा व  - द.३०/०७/२००९  
वयो तयार करणेचा इरादा - द.१४/०१/२०१० 
वयो तयार करणेचा इरादा- द.०५/०४/२०११ (शासना या  
खुलाशानुसार) 
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Elu सादर के याचा दनांक - द.०१/१०/२०११ 
कलम २६ अ वये िस द करणेचा  
अखेरचा दनांक   -- द.०४/०४/२०१३ 

 

वर ल कायदेशीर बाबी ल ात घेता तुत वकास योजना वह त 
मुदतीत िस द होणेसाठ  दोन म ह याचा कालावधी िश लक रा हला आहे. 
यामुळे सदर वकास योजना िस द करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

´ÖÖ. साद शेटट  - †®Öã́ ÖÖê¤ü®Ö †ÖÆêü. 
 
´ÖÖ.¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ×¿ÖŸÖÖêôêû - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त न याने समा व  होत 
असले या व या कारची कायवाह  चालू असले या मौजे ताथवडे गाव या 

ता वत आराखडयाम ये सदर गावचे र त,े आर णे व त सम सोयी-सु वधा 
या सदर ह म ये कमाल ३ चटई िनदशांक वापरायो य राहतील या माणे 
आराखडयातील उपाययोजना, नकाशे असावेत यास मा यता देणेत यावी अशी 
उपसुचना मांडतो. 
 

मा.संजय काटे - उपसुचनेस अनुमोदन देतो  
 

राज  काटे -  उपसुचना  वकारली.   
 

´ÖÖ.ÁÖß¸ÓüÝÖ ²ÖÖ¸üÞÖê - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü, ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü Æü̧ üÛúŸÖß / ÃÖæ“Ö®ÖÖ ‘ÖêÞÖÖ¸ü  
           †ÖÆüÖŸÖ ÛúÖ? 

 
´ÖÖ.ÁÖß´ÖŸÖß ³Ö¤üÖ®Öê (ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú,®ÖÝÖ¸ü ü̧“Ö®ÖÖ) - ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖÖÆêü²Ö, ( ‹´Ö†Ö¸ü™üß¯Öß 
†òŒ™ü 7 Ûú»Ö´Ö 26 “Öê ¾ÖÖ“Ö®Ö Ûêú»Öê.) 

×¾ÖÛúÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûêú»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖêŒ¿Ö®Ö 28 
ÜÖÖ»Öß ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖæ“Ö®ÖÖ ´ÖÖÝÖ×¾ÖŸÖê ŸµÖÖÓ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖã®ÖÖ¾ÖÞÖß ÆüÖêŸÖê 1 ´Ö×Æü®µÖÖ“µÖÖ 
´Öã¤üŸÖßŸÖ Æü¸üÛúŸÖß / ÃÖæ“Ö®ÖÖ µÖêŸÖß»Ö ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß¯Öãœêü •ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Öß ÃÖã®ÖÖ¾ÖÞÖß     

 
—ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö ü̧ŸÖ •Ö®Ö¸ü»Ö ²ÖÖò›üß»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß µÖê‡Ô»Ö.†¿Öß 

‹´Ö†Ö¸ü™üß¯Öß“Öß ¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ †ÖÆêü. 

 
´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü - ˆ¯ÖÃÖæ“Ö®ÖêÃÖÆü ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú.21 ´ÖÓ•Öã¸ü. 
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        यानंतर उपसुचनेसह ठराव मतास टाकला असता- 
     

ठराव . २३७        ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÓÖÛú :- २१ 
×¤ü®ÖÓÖÛú :- २०/०२/२०१३    ×¾Ö³ÖÖÝÖ :- ´ÖÖ.†ÖµÖãŒŸÖ 

 

 संदभ -मा.आयु  यांचे प  .नर व/का व/४८७/२०१३, द.२०/०२/२०१३ 

मौजे ताथवडे हे गाव शासन अिधसूचना . पीसीसी ३००७/१२६७/ . . 
१७४/०७/न व-२२, दनांक ३०/०७/२००९ अ वये पंपर  िचचंवड महानगरपािलका 
हदद त समा व  झालेले आहे.  याबाबतची अिधसूचना महारा  राजप ात दनांक 
०६/०८/२००९ रोजी िस  झालेली आहे.  महारा  ादेिशक व नगर रचना अिध.१९६६ 
या कलम २१ मधील तरतुद नुसार सदर न याने समा व  ताथवडे गावाची ा प 
वकास योजना तयार क न ती ३ वषा या आत शासनास मंजुर साठ  सादर करणे 
आव यक आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. सवसाधारण 
सभेने ठराव  ७२८ द २१/०८/२००९ अ वये उ  अिधिनयमा या कलम २३ व २४ 
मधील तरतुद नुसार मौजे ताथवडे या गावा या े ासाठ  वकास योजना तयार 
कर याचा इरादा जाह र केला आहे.सदर इरा ा दनांक ०१/०१/२०१० रोजी जा हर केला 
असून याबाबत सूचना शासना या राजप ात दनांक १४/०१/२०१० म ये िस द 
केलेला आहे.  सदर े ाची वकास योजना तयार कर याकर ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या महासभेने संदभ . १ या ठरावाने उपसंचालक, नगर रचना, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांची नगर अिधकार  हणून नेमणूक कर यास 
मा यता दलेली आहे.  यास अनुस न महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम २४ अ वये मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना तयार 
कर याकामी उपसंचालक, नगर रचना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांची नगर 
रचना अिधकार  हणून कायालयीन आदेश . नर व/का व/५/५८/२०११, 
द.०५/०३/२०११ अ वये नेमणुक केली आहे. यानुसार ताथवडे गावाचा व मान 
जिमन वापर नकाशा द ०१/१०/२०११ रोजी सादर कर यात आला आहे.  

मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगर 
रचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २६(१) अ वये िस द कर याकर ता तयार केली 
आहे. ती िस द कर याकर ता मा महासभेपुढे सादर कर त आहे.सदर वकास 
योजनेबाबत खालील माणे नकाशा / अहवाल जोडला आहे.  

१) व मान जिमन वापर नकाशा 
२) ा प वकास योजना नकाशा 
३) वकास योजना अहवाल 
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उपरो  वकास योजना तयार कर याचा इरादा महारा  ादेिशक व नगर 

रचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २१(१) अ वये जाह र के यापासुन ३ वषा या आत 
शासनास सादर करणे आव यक आहे. सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द 
१४/०१/२०१० या शासन राजप ात िस द झालेला आहे. तथा प महारा  ादेिशक व 
नगर रचना अिधिनयम १९६६ मधील सुधार त तरतुद नुसार शासनाने प   टपीएस-
१८११/१८४८/   २१९/११/न व-१३ द ०५/१२/२०११ अ वये मागदशन केलेले आहे. 
या मागदशनानुसार सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द ०५/०४/२०११ 
रोजी झाली अस याचे गृह त धर यात येत आहे.सदर द ०५/०४/२०११ इरा ाची 
तार ख गृह त धर यास तदनंतर ६ म ह या या आत हणजेच द ०४/१०/२०११ पयत 
व मान जिमन वापर नकाशा तयार करणे उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार 
आव यक आहे. व मान जिमन वापर नकाशा द ०१/१०/२०११ रोजी तयार झालेला 
आहे. ता वत जिमन वापर नकाशा तयार क न सदर वकास योजना महारा  
ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २६ अ वये िस द साठ  मा 

महासभेपुढे सादर कर त आहे. 
म. ा. व न.र.अिध.१९६६ या काय ात सन २०११ म ये सुधारणा 

झालेली असुन तसेच शासनाने प  द.०५/१२/२०११ म ये सदर सुधारणांबाबत खुलासा 
दलेला आहे. सदर खुलासा वचारात घेता उ  वकास योजने या बाबत कायदेशीर 
बाबी खालील माणे आहेत. 

 
ताथवडे मनपा ह त समा व  - द.३०/०७/२००९  
वयो तयार करणेचा इरादा - द.१४/०१/२०१० 
वयो तयार करणेचा इरादा- द.०५/०४/२०११(शासना या खुलाशानुसार) 

Elu सादर के याचा दनांक - द.०१/१०/२०११ 
कलम २६ अ वये िस द करणेचा  
अखेरचा दनांक -- द.०४/०४/२०१३ 

वर ल कायदेशीर बाबी ल ात घेता तुत वकास योजना वह त 
मुदतीत िस द होणेसाठ  दोन म ह याचा कालावधी िश लक रा हला आहे. यामुळे 
सदर वकास योजना िस द करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त न याने समा व  होत असले या व या कारची कायवाह  
चालू असले या मौजे ताथवडे गाव या ता वत आराखडयाम ये सदर गावचे र त,े 
आर णे व त सम सोयी-सु वधा या सदर ह म ये कमाल ३ चटई िनदशांक 
वापरायो य राहतील या माणे आराखडयातील उपाययोजना, नकाशे असावेत यास 
मा यता देणेत येत आहे.  
 



 - 72 - 
 
 
 

†®ÖãÛæú»Ö- ७२           ¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö-- ० 
 

†¿Öß ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê. 
         ---- 
 

ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖ®Öæ®Ö ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ̄ Ö»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü Ûú¸üŸÖê. 
 
 

                 (´ÖÖê×Æü®ÖßŸÖÖ‡Ô ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÓÖ›êü) 
          ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü 

 Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ 
                                Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018 
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®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ  
ÛÎú´ÖÖÓÛú - ®ÖÃÖ/4/ÛúÖ×¾Ö/३६८/13 
दनांक - ५/०४/२०१३ 
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