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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४६ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.०७.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुल-ै२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक २०/०७/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.   

        

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा. वीनल क पल हे  े

३) मा.साधना अंकुश मळेकर 

४) मा.अ नी संतोष जाधव 

५) मा.सार का िशवाजी स ते 

६) मा.राहुल गुलाब जाधव 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा.बुड सुवणा वकास 

९) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

११) मा.डोळस वकास ह र ं  

१२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
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१४) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१५) मा.बारसे यांका वण 

१६) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१७) मा.लांडगे र व ल मण 

१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१९) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२०) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२१) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२२) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२३) मा.सावळे िसमा र वं  

२४) मा.ल ढे न ता योगेश 

२५) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२६) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२७) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२८) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२९) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.संजय बबन नेवाळे 

३४) मा.भालेकर वण महादेव 

३५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३७) मा.उ म काश कदळे 

३८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३९) मा.राजू िमसाळ 
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४०) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४१) मा.बाबर शिमला राजू 

४२) मा.अिमत राज  गावडे 

४३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४४) मा.भ डवे संिगता राज  

४५) मा.मोरे र महादू भ डव े

४६) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४७) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४८) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४९) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५०) मा.अपणा िनलेश डोके 

५१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५२) मा.गावडे राज  तानाजी 
५३) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
५४) मा.जय ी वसंत गावडे 

५५) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे    

५६) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५७) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५८) मा.कदम िनक ता अजुन 

५९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६२) मा.पाडाळे िनता वलास 

६३) मा.काळे उषा दलीप 

६४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६५) मा.पवार मिनषा मोद 
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६६) मा.बारणे अचना तानाजी 
६७) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

६९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७०) मा.बारणे माया संतोष 

७१) मा.वाघमारे अ नी व म 

७२) मा.दशले रेखा राजेश 

७३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७४) मा.कामठे तुषार गजानन 

७५) मा.च धे आरती सुरेश 

७६) मा.क पटे सं दप अ ण 

७७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८०) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८२) मा.कुटे िनमला संजय 

८३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८६) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८७) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९१) मा.राजापुरे माधवी राज  
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९२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९४) मा.संतोष बबन कांबळे 

९५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९६) मा. संजय म हारराव वाबळे   

९७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९८) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

    
 यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.संतोष पाट ल- अित र  आयु  

(१), मा.अ जत पवार-अित र  आयु  (२), मा. वण तुप-े अित र  आयु  (३) 
तथा सह शहर अिभयंता, मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे-
उपआयु , मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.पाट ल- शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.भालकर, मा.सवण े - सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.जोशी, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे- सहा.आयु , 
मा.गायकवाड– उदयान अिध क, मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , 
मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.घुबे, मा.सेठ या, मा.काळे, 
मा.टकल-े कायकार  अिभयंता, मा.आगळे- शासन अिधकार   हे अिधकार  सभेस  
उप थत  होते.  

                   ----                          
मा. महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.  
                   ----                          

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू - मा.महापौर साहेब, भारत आ ण चीन 
सै यात झाले या चकमक त एक अिधकार  आ ण २० जवान शह द तसेच द ाकाका 
साने - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी वरोधी प नेते  व रा.कॉ.चे व मान 
नगरसेवक यांचे िनधन, चं कला गोयल- माजी आमदार मा.ना. पयुषजी गोयल, 
क य रे वेमं ी यां या मातो ी, यांचे िनधन, ह रभाऊ जावळे – जळगाव ज हयाचे 
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व मान भाजपा अ य  व माजी खासदार यांचे िनधन, माधव पाटणकर – 
मा.उ दवजी ठाकरे, मु यमं ी महारा  यांचे सासरे यांचे िनधन, वठोबा लांडे – 
माजी आमदार ी. वलास लांडे यांचे वड ल यांचे िनधन, संजय साळवी – पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी नगरसेवक यांचे िनधन, सरलाताई हसे - पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या माजी नगरसे वका यांचे िनधन, िनला स यनारायण – 
महारा  रा या या प ह या म हला मु य िनवडणुक आयु  यांचे िनधन, सुिनल 
काळे –पुलवामा येथे अितरे यां या चकमक त सोलापूर येथील सीआरपीएफचा जवान  
शह द, निलनी ढसाळ – जे  प कार बाळासाहेब ढसाळ यां या प ी यांचे िनधन, 
बासु चटज  – ये  द दशक यांचे वृ दापकाळाने िनधन, सुभाष सर न – जे  
कामगार नेते यांचे िनधन, द ा य पंगळे – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
कमचार  यांचे िनधन, उमेश भोसले - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कमचार  
यांचे िनधन, मुकंूद केणी – ठाणे महानगरपािलकेतील रा वाद  काँ ेसचे नगरसेवक 
यांचे िनधन, ह र ं  आमगावकर – मीरा भा दरमधील िशवसेना नगरसेवक यांचे 
िनधन, सुशांत िसंग राजपुत- हंद  िच पटसृ ीतील िस द अिभनेते यांचे िनधन,  
दनु रण दवे – ये  प कार वातं यसेनानी यांचे िनधन, र व दाते – ये  
संगीतकार यांचे िनधन, सरोज खान – ये  नृ य द दश का यांचे िनधन, वमल 
सुरेश तापक र – मा. वनया तापक र नगरसे वका यां या सासुबाई यांचे िनधन, 
ल मण गायकवाड – माजी नगरसेवक यांचे िनधन, महेश ल ढे – माजी नगरसेवक 
वसंतराव ल ढे यांचे िचरंजीव, सुलोचनाताई बढे – माजी नगरसे वका यांचे िनधन,  
ल मण गेनुजी कंद-गु जी-हभप यांचे िनधन, गु नाथ मो हते–यांचे िनधन, जावेद 
बाबा शेख यांचे िनधन, कै.सौ. कसनाबाई सावळेराम बुड, च-होली, व ठल अ णा 
मा ती हेञे, िचखली, चं भागा द ाञय भुजबळ यांचे दु:खद िनधन झा याने 
यांना दांजली वाहणेत यावी. अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.संतोष ल ढे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
मा.महापौर-  दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर - जे स मा.सद य ऑनलाईन उप थत आहेत यांना कोणाला बोलायचे 
आहे का.  
मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. कोरोना या 
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महामार म ये ख-या अथाने जगाच खुप मोठ नुकसान झालं याच बरोबर आ या 
भारत देशाच नुकसान झाल आ ण याच बरोबर पंपर  िचंचवड शहराच देखील 
नुकसान झालेलं आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील नगरसेवक असतील, कायकत 
असतील हे या ठकाणी संपुण समाजाम ये यव थतर या काम करत आहेत 
आ ण सव घटकाना या ठकाणी मदत कर याचे काम करत आहेत. बाबूजी नायर 
यांनी दांजली सूचना मांडली आहे आप या पंपर  िचंचवड शहरातील या या 
य ंच िनधन झाल याब ल यांनी सवाचा नामो लेख केला. पंपर  िचंचवड 
शहरातील एक कत यद  नगरसेवक, आमचे सहकार  आ ण िचखली गावचे सुपूञ, 
या शहराचे माजी वरोधी प नेते आदरनीय द ा काका सान ेयांचे सु दा कोरोना या 
महामार म ये आप या भागाम ये, आप या भागातील येक घटकाना मदत 
करत असताना कोरोना वषाणूने बािधत होवून बला हॉ पटलम ये उपचार घेत 
असताना काकांच चार तारखेला िनधन झालेल आहे. काकां या बाबतीत सांगायच 
झालतर काकांचा ज म शेतकर  कुटंूबाम ये झाला. १३/८/१९७० म ये बाबूराव साने 
आ ण शांता बाबूराव साने या उभयंता या पोट  काकानी ज म घेतला. गतशील 
शेतकर  हणून आ ण िचखली गावामधील ववीध समाजाम ये, ववीध ेञाम ये 
एक अ ग य भूमीका असलेला प रवार या प रवारातील काका व काकांचे मोठे दोन 
भाऊ आज यांची आई आहे प ी आहे दोन मुल आहेत परंतु या समाजसेवेचे वृत 
हाती घेत यानंतर ख-या अथाने १९९७ पासून काकानी या सामा व  गावांच 
अ य पद भूषवलं. जी कृती सिमती थापन झाली याच काकानी अ य पद 
घेतलं आ ण यव थतर या यांनी ती जबाबदार  पार पाडली. २००२ या 
िनवडणूक म ये अव या २६ मतानी काकांचा पराभव झाला. परंतु मला आठवतय 
या दवशी पराभवाचा िनकाल काकां या हाती आला या दवसापासून काकानी 

समाजसेवा चालू केली आ ण ह  समाजसेवा चालू के यानंतर कायम समाजा ती 
असलेला आदर, समाजा ती असलेली भावना ह  कायम काकानी स यात उतरवत 
या ठकाणी चांगल काम केलं. िचखली गावासाठ  देखील चांगल काम केलं. २००७ 
या िनवडणूक म ये काका भरघोस मतानी िनवडून आले. यांनी ववीध पदावर 

काम करत असताना रा वाद  काँ ेस प ा या मा यमातून काका अ भागाचे 
अ य  देखील झाले. याच बरोबर २०१२ या िनवडणूक चा मी सा ीदार आहे, 
२०१२ या िनवडणूक म ये मी जर  मनसे मधुन असलो आ ण काका जर  
रा वाद मधुन असलेतर  काकानी मला खुप मदत या ठकाणी केली. एक मागदशक 
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कसा असावा आ ण आपला सहकार  कसा असावा तर काका सारखा असावा. गे या 
जनरल बॉड म ये काका यावेळ  एका मु यावर बोलत होते यावेळ  देखील 
काकानी सांगीतल क  राहूल जाधव तु ह  वस  नका २०१२ ला मीच होतो. ख-या 
अथाने तो याचंा श द बरोबर होता क  काकानी मला खरोखरच २०१२ ला एक 
नवीन कायकता हणून मदतह  केली. याच मा यमातून काकानी पंपर  िचंचवड 
शहरा या कामाम ये नाव लौक काम ये भर टाक याच काम काकानी केल आहे 
वेळ संगी यांनी प रवाराचा वचार नाह  केला. परंतु काकानी कायम एक आदराची 
भूमीका ठेवून या शहराच काम केलेलं आहे. २०१७ या िनवडणूक त देखील काका 
भरघोस मतानी िनवडून आले. योगायोगाने मी महापौर झालो व काका वरोधी 
प नेते झाले. या ठकाणी चे ेवार का होईना परंतु कायम टका हायची क  तुम या 
गावचा महापौर अस यामुळे तु ह  वरोध करत नाह त. पण येकवेळ  काकानी 
मला सांभाळून घेतलं. आज या कोरोना या महामार म ये समाजाची सेवा करत 
असताना काका आप या सवाना सोडून गेलेले आहेत. मी प रवाराच दु:खाच सां वन 
करत असताना या ठकाणी आदरनीय पवार साहेब आले, अ य रा वाद चे नेते 
या ठकाणी आले, ववीध प ाचे नेते या ठकाणी आले. पंपर  िचंचवड ऐर यातील 
या सं था आहेत या सं थानी, नागर कांनी देखील हाळहाळ य  केली. ती 

हाळहाळ य  करत असताना शा तीकराचा  असेल याच बरोबर अनिधकृत 
बांधकामाचा वषय असेल हे आपण वस  शकत नाह त अशा प दतीच कामकाज 
काकानी या ठकाणी केलेलं आहे. ख-या अथाने सांगायच झालतर आम या िचखली 
गावचा मोठा आधार हा काकां या पाने गेलेला आहे आ ण यामुळे 
भ व यकाळाम ये िचखली गावाला या पंपर  िचंचवड शहराला काकांची उ णव ह  
कायम भासणार आहे. मी आप या नगरसेवक, नगरसेवीका, सव अिधकार , पंपर  
िचंचवड शहरा या वतीने याच बरोबर मा या टाळगाव िचखली या ाम थां या 
वतीने याच बरोबर भारतीय जनता पाट  पंपर  िचंचवड या वतीने, भारतीय 
जनता पाट चे अ य  आदरनीय महेशदादा लांडगे यां या वतीने, आमदार 
ल मणभाऊ जगताप यां या वतीने, पुणे ज हा बैलगाडा संघटने या वतीने कारण 
बैलगाडा ेञाला देखील काकांच खुप मोठ योगदान आहे, िचखलीगावाला बैलगाडा 
घाट देखील काका या मा यमातून बांध यात आला होता यामुळ पुणे ज हा 
बैलगाडा संघटने या वतीने काकाना भावपुण दांजली अपण करतो, 
भ व यकाळाम ये काकां या प रवारा सोबत आ ह  सवचजण कायम आहोत एवढ 
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सांगून काकाना भावपुण दांजली अपण क न माझे दोन श द थांब वतो, 
ओमशांती. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर 
आज या सभेम ये अनेक मा यवरांना दांजली अपण करताना सगळयात आमच 
ल  वेधल गेल ते आम या द ाकाकां या नावाकडे. द ाकाकांनी मागील तीन टम 
हे सभागृह यांनी भूषवलं, जी काह  प ाची भूमीका असेल ती खरपणे सभागृहात 
मांड याची ताकद ठेवणारा एक चांगला नेता या संपुण शहराने हारवलेला आहे. 
काकांच दुसर प बघीतलतर माग या तीन वषाम ये यातले काह  वष द ाकाकानी 
नुसतच नगरसेवक नसुन माजी वरोधीप नेता हणून यांनी पद भुषवलं. परंतु 
सभागृहात बोलत असताना शहराचे हताचे असेल, प ाची भुमीका असेल, 
नागर कांचे  असतील जे काह  यांना बोलायच आहे ते अ यंत मु ेसुद, 
खरपणे कुणाचाह  वचार न करता परंतु या शहराच चांगल झाल पाह ज मा या 

हातून चांगल घडल पाह जे, मी जे समाजसेवेच  घेतलेलं आहे या ाची ख-या 
अथाने पुतता झाली पाह जे याच कोनातून यांनी कायम पावल उचलली. 
हणजे एखादा वषय सभागृहात येणार असेल तर वरोधीप  हणून कोण बघेल 

तर िन तपणे सगळया सभागृहा या पुढे द ाकाकांच नाव हे समोर आ या िशवाय 
राहत न हतं. हणजे ख-या अथाने हणाव लागेल क  सभागृहातला वाघ होता. 
सात याने मु े मांडायचे, वषय मांडायचे आ ण एक एक कागद घेवून ते सभागृहात 
दाखवायचे आगद  आ ह  सगळेजण उठून बघायचो आ ण पुढ या तासाच काय 
घडणार अशा प दतीने काम करणारा एक चांगला नेता या शहरानी गमावलेला 
आहे. काकां या जा यानी िन तपणे या शहराची एक मोठ  हानी होणार आहे. 
द ाकाकांना मा या कुटंूबीया या वतीने, भारतीय जनता पाट या वतीने या ठकाणी 

दांजली अपण करते.  
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज आपण कोरोना या 
महामार या संकटाम ये लढताना मला वाटत आप या सगळया पीसीएमसीची 
सगळयात मोठ  हानी झाली आहे ते हणजे आपले द ाकाका गेले. सवाना एकञीत 
घेवून जाणारा नगरसेवक नाह तर एक आपला कायकता आप यामधुन काळाने 
हरावून घेतला आहे. माणुस िनघून जातो परंतु आठवणी राहतात. या आठवणी 
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द ाकाकां या आप या सगळया सहकायाबरोबर राहणारच आहेत. सवाना एकञीत 
घेवून जाणारे अनेक वषयाला वाचा फोडणारे असे आपले द ा काका आप यामधुन 
गेले आहेत. लोक हणतात क  जग बदलत नाह  परंतु मला वाटते आप या मधुन 
एखादा माणुस हरावून घेतला जातो, काळा या पडदया या आड जातो यावेळेला 
आप या सवाची खुप मोठ  हानी झालेली असते. आज िचखली गावावरच शोककळा 
नाह तर पुण पीसीएमसी शहरावर शोककळा पसरलेली आहे. द ाकाकांची मला एक 
आठवण येते आ ह  जयपुरला सगळेजण एकञ गेलो होतो पह यांदा वाटत होत 
क  द ाकाकांचा दरारा एवढा मोठा आहे क  येकजण घाबरत होते. पण 
द ाकाकांचा एकञ िमसळ याचा वभाव जा त कषाने जाणवला. आ ह  एकञीत 
सवजण ५२ जण होतो. यावेळेला द ाकाका एकञ िमसळून गेले होते क  
यावेळेला समजल क  द ाकाका काय आहेत. हा माणुस आज काळा या 

पडदयाआड गेला आहे. द ाकाकाला आ ह  के हाह , कोणीह  वस  शकत नाह . 
तुम यासाठ  दोन वा य, शु यातून िन प न होवूनी, कत  सुगंध वृ  फुलोनी, 
लोभ, माया, ती देऊनी स ते शेवट  मागे राहूनी अमर झाला तु ह  द ाकाका. 
द ाकाका तु हांला पालांडे कुटंूबीयांकडून तसेच मा या भाग मांक २० मधुन 
संपुण माझे जेवढे मंडळ आहेत या मंडळाकडून दांजली वाहते. पु हा 
तुम यासारखा कायकता न होने. पु हा एकदा दांजली वाहते, ध यवाद, जय हंद 
जय महारा .                                    
मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. कोरोना या 
महामार त सगळा देश होरपळून िनघाला आहे. या यात आप या भारताला सु दा 
झळ पोहचलेली आहे. महारा ात सगळयात जा त झळ पोहचली असेलतर मुंबई, 
पुणे आ ण पंपर  िचंचवडम ये. पण ख-या अथाने महापौरताई तु ह  फार क  केले 
आ ण पंपर  िचंचवडला कोरोनाम ये खरे स सेस महापौर हणुन तु ह  आघाड वर 
आहात. आमचे सहकार  द ाकाका यांचे दु:खद िनधन झालेलं आहे. माझा काकांचा 
प रचय फार पुव चा न हता पण मी सद य झा यापासून ताईनी सांगीत या माणे 
जयपुरला आ ह  एकञीत गेलो होतो. आ हांला काकांब ल फार वेगळ वाटायच 
आ ह  सगळे एकञीत होतो ते सगळयांना समजावून सांगायचे. या सात 
दवसा या काळात आ ह  द ाकाका आ ण सुजाताताईकडून फार िशकलो. यांची 
बातमी ऐक यानंतर मला पण शॉक बसला क  द ाकाका आम यात नाह त हणून. 
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यां या गे यामुळे एक पोकळ  िनमाण झालेली आहे. ती पोकळ  भ न न येणार  
आहे. मी भारतीय जनता पाट  पंपर  िचंचवड शहर आ ण आमचे शहर अ य  
मा.महेशदादा लांडगे, खासदार मा.अमर साबळे आ ण मा या थोरात कुटंूबीया या 
वतीने यांना भावपुण दांजली अपण करतो आ ण थांबतो. 
मा. वनल हेञे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. द ाकाका गे यामुळे 
पंपर  िचंचवड शहराच फार मोठ नुकसान झाल आहे. यां या जा यामुळे फार 
मोठ  पोकळ  िनमाण झाली आहे तसेच या शहरतील मृ यूमुखी पडले यांना मी 
मा या कुटंूबीया या वतीने, मा या भागा या वतीने भावपुण दांजली अपण 
करते आ ण थांबते. 
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , सव 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. कोरोना या 
महामार मुळे आप या सवाचे लाडके नगरसेवक द ाकाका साने आप यामधुन िनघून 
गेलेले आहेत यामुळे खुप दु:ख होत आहे. कोरोना या या महामार म ये आप या 
पंपर  िचंचवडचे महापौर माई ढोरे, मा.आयु  साहेब, मा.अित.आयु  साहेब यांनी 
पंपर  िचंचवड मध या सव नागर कांसाठ  मनापासून काम केलेलं आहे. तसेच 
आमचे मागदशक द ाकाका साने हे आप या सवामधुन िनघुन गेलेल आहेत. 
मा या कांबळे कुटंूबीयातफ व नवी सांगवी, पंपळेगुरव तफ तसचे मा. वधानसभेचे 
आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या तफ मी काकाना मनापासून दांजली 
वाहतो. मला बोल याची संधी द याब ल मी मा.महापौरांचे आभार मानतो. जय हंद 
जय महारा . 
मा.राज  गावडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आपण गे या सहा 
मह यापासून कोरोनाशी झुंज देत आहोत. या झुंजीम ये आप या शहरातील एक 
मोहरा आपण गमावलेला आहे. मा.कै.द ाकाका साने यांचे कोरोनामुळे दु:खद िनधन 
झालेल आहे. आताच सुजाताताई तसेच माऊली थोरात यांनी सांगीतल क  आ ह  
राज थान दौ-याम ये यावेळेला एकञीत होतो यावेळेला द ाकाकांचा वभाव 
आ हांला कळाला. या प दतीने द ाकाका सभागृहात आ मक होते तसेच बाहेर 
खुप को-ऑपरेट ह होते. द ाकाकांचे बरेचसे फोटो मा या कॅमेराम ये मी यावेळेला 
काढलेले होते आ ण यावेळेला राज थानव न आलो यानंतरच आपण या 
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कोरोनाशी झुंज दयायला लागलो. हे सव फोटो मला द ा काकाना दयायचे होते. 
आज मला खंत वाटते क  हा सगळा ठेवा मला यांना दयायचा होता तो मी आता 
यांना देऊ शकत नाह . द ाकाका बरोबरच आपण आप या देशातील बरेचसे 
द गज लोक या कोरोना महामार मुळे गमावलेले आहेत. मी या सवाना गावडे 
प रवारां या वतीने, मा या भाग मांक १८ या वतीने या ठकाणी भावपुण 

दांजली वाहतो आ ण माझे दोन श द संप वतो.  
मा.झामाबाई बारण-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आप या 
देशाम ये कोरोना या महामार नी अनेक लाकांचे जीव गमावलेले आहेत. आप या 
पंपर  िचंचवडचे नगरसेवक, कायक यानी सु दा जीवाची परवा न करता चांग या 
कारे काम केलेल आहे. याच प दतीने द ाकाका साने यानंी सु दा आप या 

वॉडाम ये चांग या प दतीने काम केलेलं आहे आ ण यां या वरती ह  वेळ आली 
आप या मधुन िनघून जा याची. द ाकाकाच अनेक नगरसेवकांनी आता कौतूक 
केलेलं आहे. चांगल समाजकाय करणारा नगरसेवक असा नगरसेवक आज आप या 
पंपर  िचंचवड मधुन काळा या पडदयाआड गेलेला आहे. मी द ाकाका ब ल एवढच 
सांगते क  सभागृहातील मनिमळावू, हासरा चेहरा आप यातून िनघून गेला. 
महापािलकेचे आप या शहरातील ववीध  असतील ते सडेतोडपणे या 
वषयावरती चचा करत असायचे. कोणाला राग येवू क  काह  मग कुठ या प ाचा 
कोण असा वचार न करता शहरातील चांग या कामासाठ  ते धडाड ने आपले  
मांडायचे. यां या िचखलीगावाम ये ते चांगल काम करत असताना, शहराम ये 
चांगल काम करत असताना यां यावरती अशी वेळ आलेली आहे. 
ना यागो यामधुन सु दा ते सगळयांना चांगल सांभाळून घे याच काम करत होते. 
आज आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये एक मोठ संकट आलेलं आहे. या 
महामार मुळे आज देशाचे कतीतर  लोक गेलेली आहेत. िभतीमुळे लोकांना धडक  
भरते क  आप याला काह  होतय का हणून. मा.महापौर, मा.आयु  साहेब आपण 
व आपले सव कमचार  चांगल काम करत आहेत. हे काम करत असताना आलेल 
संकट आप याला कशा प दतीने घालवायचे, या यावर काय उपचार करायचा हे 
बघीतले पाह जे. आज आम या थेरगाव प रसराम ये पण या कोरोना या 
महामार मुळ बरेच लोक दगावलेली आहेत. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब 
आप याला जेवढ काह  करता येईल ते आपण आप या प दतीने करतच राहणार 
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आहोत परंतु अजून या यावरती काह  उपचार असतीलतर ते लवकरात लवकर 
करावे. आप या शहराम ये खरोखर खुप मोठ संकट आलेलं आहे. सगळेजण 
हणायचे क  पंपर  िचंचवड शहराम ये एवढ जा त नाह  पु यात आ ण मुंबईम ये 

जा त आहे. परंतु आता आपल पंपर  िचंचवड शहर या महामार या कचाटयात 
पुण आडकलेलं आहे. द ाकाका साने सारखा चांगला हरा गमावलेला आहे, अशी 
वेळ कोणावरच येऊ नये. मी मा या बारणे प रवारा या वतीने, मा.आमदार 
ल मणराव जगताप, भोसर  वधानसभेचे आमदार मा.महेशदादा लांडगे, आप या 
शहरातील द ाकाकाचे नातेवाईक यां या वतीने मी द ाकाका सानेना भावपुण 

दांजली अपण करते आ ण यां या प रवाराला या संकटातून सावर याची श  
परमे रांनी देओ एवढ च मी या ठकाणी इ छा य  करते आ ण थांबते. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. या 
कोरोना या महामार म ये आप या शहराचे माजी वरोधी प नेते व ये  
नगरसेवक व धडाड चा नेता आप यातून गेला आहे, यां या जा याने आप या 
शहरावर शोककळा पसरलेली आहे. जनतेसाठ  काम करणारा असा तळमळ चा नेता 
आज आप यातून हरपलेला आहे. यां याकडन िशक यासारख खुप काह  होतं 
यांचा अ मकपण पाहून आ हांला असं वाटायच क  काका हे असेच अ मक 

बाहेरह  असतील का. पण तसे नाह , बाहेर वागतानी काकानी जनतेसाठ , जनते या 
सेवेसाठ च ते खुप तळमळ ने काम करत होते. यां याकडन िशक यासारख हणजे 
यांचा येक वषयावर असणारा अ यास, येक वषयाची मांडणी आम या 

सार याना िशक या सारख होतं अशा द ाकाका सानेना मी भावपुण दांजली 
वाहतो, ध यवाद. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ ,  
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. द ाकाकांची 
िनधनाची बातमी कळाली या णी अतीशय मला दु:ख झालं. ते आमचे मामासासरे 
होते यां या जा यामुळे संपुण िचंचवडे प रवार असतील या सवावर दु:खाचा ड गर 
पसरलेला आहे. एक मुलूख मैदान थंडावलेल आहे. कुठलाह  प  असो स ाधार  
असो कंवा वरोधी असो पण चुक या कामाला सात याने वरोध करणारे असे द ा 
काका ते गे या मुळे केवळ सभागृहाचच न हे, केवळ िचखलीचच न हेतर पुण 
शहराच नुकसान झालेल आहे. गोरगर बांसाठ  सतत सात याने लढणारे असे द ा 
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काकां या जा यामुळे फार मोठ नुकसान या वंिचतांच झालेल आहे. मी मा या 
शेडगे प रवारां या वतीने याच बरोबर भारतीय जनता पाट या तमाम 
कायक या या वतीने आ ण मा या . . १८ या वतीने मी यांना भावपुण 

दांजली अपण करतो. 

मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. २५ तारखेला माझ 
द ाकाका बरोबर बोलंण झाल या दवशी ते बला हॉ पटलम ये ऍडमीट झाले 
या दवशी. साधारण १०८ िमनीट बोलणं झाल. मी हणालो काका आप याला 

कसा काय कोरोना झाला ते हणाले चार पाच दवस मी घर च होतो या यानंतर 
ञास होऊ लागला हणून मी बला हॉ पटलम ये ऍडमीट झालो. ते हणाले सगळ 
नॉमल आहे. २० तारखे या जीबीचा सु दा वषय झाला मी हणालो काका तु हांला 
२० तारखे या जीबीला याव लागेल तर ते हणाले येतो काह  काळजी क  नको. 
आज अ याया व द आवाज उठवणार  ती य  होती. िचखली-टाळगाव जथ 
तुकाराम महाराजांचे टाळ पडले या टाळगावचे हे पुञ. द ा काका तेथील संत 
िशरोमणीचा वारसा घेवून तेथील लोकांना मदत करत होते. ते लोक तेथील आहेत 
का बाहेरचे हेह  वचार करत न हते. यांच सव कुटंूब लोकांना मदत करत होतं 
अशा द ाकाकाना काळाने आप यातून हरावून नेलं आहे. “जो आवडे सवाना, तो 
आवडे देवाना” असं हणतात पण मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब मी ल  वेधू 
इ छतो क  या बला हॉ पटलम ये द ाकाकांचा मृ यू झाला या बला 
हॉ पटलम ये मेड कल या सु वधा कुठ या कार या हो या. आम या पंपर तला 
एक य  आता परवा कोरोनानी वारली, तो य  वत: त डाला िसलींडर लावत 
होता तो हड ओ सव पंपर  िचंचवड शहरात हारयल झाला. तीथे कुठ याह  
सु वधा िमळत नाह त. या हड ओ म ये यानी सगळ मे शन क न पाठवल 
होतं. जे औषध आहे या यानंतर लाझमा थेरपी या गो ी कर यात आ या का 
नाह  आ या. द ाकाकांचा मृ यू हा बला हॉ पटलमुळे झालेला आहे याची पुण 
चौकशी महारा  मेड कल कौ सल तफ केली पाह जे व यांच एक ऑड ट केल 
पाह जे. याची शहािनशा क न घेतली पाह जे. द ाकाका बला हॉ पटल या 
हलगज पणामुळे गेलेले आहेत. द ा काका मला छोटया भावा माणे येक 
ठकाणी मागदशन करत होते. द ाकाका हे येक चुक या कामाला वरोध करत 
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होते. आज आप यातून एक चांगली य  देवानी हरावून घेतली आहे. मी मा या 
पंपर गाव या वतीने काकाना भावपुण दांजली वाहतो. पंपर  िचंचवड शहराम ये 
यांना कोरोना होवून गेलेला आहे यांना डोनेट करायला सांगा या यामुळे      

ब-याचशा लोकांचे जीव वाचतात. मा.महापौर साहेब, तु ह  वत: पुढाकार घेवून हे 
आवाहन जनतेला कराव जेणेक न द ा काकासारखी वेळ अजून कोणावर येवू नये. 
एवढ बोलून मी थांबतो. 

मा.अचना बारण-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा या भागातील 
जावेद बाबा शेख आ ण काका यांना दांजली वाह यात यावी. आता सं दपभाऊ 
बोललेना क  बलाम ये टमट चांगली देत नाह त हणजे चांगल बघत नाह त. 
संद प भाऊला माझा पण पाठ ंबा आहे. मा या भावाच पण कोरोनामुळेच तीथ 
िनधन झालेल आहे. बला हॉ पटलवर काह तर  कारवाई करावी ह च वनंती आहे 
आ ण माझा भाऊ जावेद बाबा शेख यांना दांजली वाह यात यावी,  जय हंद जय 
महारा . 

मा.क णा िचंचवडे -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज कोरोना या 
महामार मुळे आप या वभागाचे लाडके नगरसेवक द ाकाका सान े यांच िनधन 
झाल. ते अतीशय मनिमळावू व हासरे होते ते आमचे पाहूणेपण लागत होते. 
काकां या जा यामुळे खरोखरच एक पोकळ  िनमाण झालेली आहे. काका आ ह  
राज थान या दौ-यावर होतो, णभर असं वाटल क  काका आप या बरोबर आहेत 
िभती मनात कुठेतर  होती पण तसं नाह , तीन दवस आ ह  यां या बरोबर होतो 
यांचा मनिमळावू वभाव आहे, अस वाटत न हत क  ते वरोधी प नेते होते. 

आज काकां या जा यामुळे खरोखरच एक पोकळ  िनमाण झालेली आहे. मी मा या 
. . १७ या वतीने व िचंचवडे प रवारां या वतीने काकाना भावपुण दांजली 

वाहते आ ण थांबते, ध यवाद. 

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर असं कधी वाटल 
न हतं क  द ा काकाना दांजली वाहावी लागेल. ह  शहरा या व सगळया या 

ने खुप दु:खद घटना आहे. यांनी आपला वेगळा ठसा या शहरावर उमट वला 



16 
 

 

आहे. यांनी चांग या रतीने वरोधी प नेता हणून काम केलेलं आहे. यां या 
जा यामुळे एक खुप मोठ  पोकळ  िनमाण झालेली आहे. यां या कुटंूबीयाना हे 
दु:ख सहन कर याची परमे रांनी ताकद देओ अशी ई रचरणी मी ाथना करते 
आ ण मी मा या भागा या वतीने यांना भावपुण दांजली अपण करते आ ण 
थांबते. 

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज 

येकानी या ठकाणी आपआप या भावना य  के या. संपुण जगावरती, आप या 
देशावरती आ ण पंपर  िचंचवड शहरावरती फार मोठ संकट आलेलं आहे. अनेक 
लोकांच या कोरोनाम ये दु:खद िनधन झालेल आहे. सगळयात मोठ  आप या 
शहराची कुठली हानी झालेली असेलतर द ाकाका साने सारखा आप या सवाचा एक 
सहकार  िमञ आज आप यातून िनघुन गेलेला आहे. खर हणजे या गो ीवर 
आजपण व ास बसत नाह . द ाकाकां या संपकात मी होतो पण अनेक लोक 
यां या संपकात होते. २ जुलैला मी यांना फोन केला परंतु यांनी फोन न 

उचलता मला आपण एसएमएस क  अशा कारचा एसएमएस केला आ ण यानंतर 
यांनी मला सांगीतल क  मला खुप ञास होतो. यां या िनधनाची बातमी जे हा 

कळाली ते हा सगळयांनाच ध का बसला. आजह  अनेक लाकांनी आपआप या 
भावना य  करत असताना महापािलकेत येताना सु दा आपण अ यंत जड 
अंतकरणानी या सभागृहात आलेलो आहोत. द ाकाकांच नेतृ व हे संघषातून तयार 
झालेल नेतृ व होतं. मगाशी राहूल जाधवांनी यां या दांजलीपर भाषणात 
उ लेख केला क  पंपर  िचंचवड प रसराम ये जे हा हा ामीण प रसर समा व  
कर याचा वषय मंजूर झाला यावेळेस संघष सिमती थापन कर यात आली 
आ ण याच अ य पद द ाकाकानी वकारलं. संघष सिमतीची मागणी आ ण 
भूिमका अशी होती क  जो ामीण भाग आहे तो पंपर  िचंचवड शहराम ये घेवू 
नये अशा कारची मागणी यांची होती आ ण या यामाग कारण असं होत ते 
मा.महापौर साहेब, आप याह  ल ात असेल क  यावेळेस ती गाव आप या 
शहराम ये घेताना यांचा रोड टॅ स वाढणार होता. तो टॅ स खुप जा त होता 
आ ण तो टॅ स महापािलकेनी, शासनाने माफ करावा अशा कारची मागणी 
द ाकाकांची आ ण या सिमतीची होती. या संघष सिमती या मा यमातून 
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द ाकाकानी नंतर आदरनीय पवार साहेबांकडे अनेक वष पाठपुरावा केला. आमदार 
वलास लांडे असतील आ ण  आदरनीय अजीत दादा पवार साहेबां या मा यमातून 
नंतर ती गाव महापािलकेत समा व  झाली आ ण यावेळेस यांनी नगरसेवक 
हणून िनवडणूक लढवली परंतु ते पराभूत झाले तर  सु दा ते न खचता यांनी 

पाठपुरावा सतत चालू ठेवला आ ण मा.अजीतदादां या मा यमातून शासनाकडन 
या संपुण भागात या लोकांचा टॅ स माफ केला. याच संपुण ेय द ाकाकांना 

जातं. संघष सिमती या मा यमातून द ाकाकानी अ यंत मह वाची भूमीका 
या ठकाणी बजावली होती. अनेक लोकांचा लाखो पयाचा टॅ स यां यामुळे 
यावेळ  वाचला. नंतर या काळचा सगळा वास यांचा आप या समोर आहे. मी 
वत: द ाकाका बरोबर पंधरा वष एकञीत काम केल. मी थायी सिमतीचा 

अ य  असताना द ाकाका सद य होते. यावेळेस पासून आजपयत द ाकाका 
अतीशय परखड पणे जी भूमीका घेतली ती प पणे मांड याच काम यांनी केल 
आहे. आज रा वाद  प  स ते नाह  हणून ते वरोधीप ाची भूमीका बजावत होते. 
परंतु माग या दहा वषा या काळाम ये ते स ाधार  प ात असताना सु दा एखादा 
वषय जर चुक चा असेलतर याला वरोध कर याची भूमीका द ाकाकानी यावेळेस 
घेतलेली आहे. जनते या ासाठ  द ाकाका सात यान े सभागृहात आवाज 
उठवायचे. नुसतेच सभागृहातच न हेतर र यावर येवून लोकांसाठ  मदत कर याची 
आ ण लोकांसाठ  आवाज उठ व याचे काम द ाकाकांनी केलं. यां याब ल बोलण 
कतीह  हणलतर  कमीच आहे इतक चांगल काम द ाकाकानी या कालखंडाम ये 
केलेलं आहे. आदरनीय पवार साहेबांचे आ ण द ाकाकांचे अतीशय जवळचे संबंध 
आले होते. वत: पवार साहेब द ाकाकां या घर  यांच सां वन कर यासाठ  
माग या दहा दवसापुव  आले होते. जयंत पाट ल साहेब आले होते. इतके चांगले 
संबंध द ाकाकानी पवार साहेबां बरोबर ठेवले होते. यांना फार मोठा ध का या 
िनमी ानी बसला. माग या मह याम ये मा.अजीत दादाना भेट यासाठ  आ ह  
द ाकाका गेलो होतो याह  ठकाणी दादांकड  मांडत असताना शहरा या ीने 
कोरोना या ीकोनातून याह  दवशी द ाकाकानी  मांडले. माग या जीबीम ये 
सु दा यावेळेला द ाकाका या ठकाणी आले यावेळेला एक पशवी यांनी हातात 
आणली होती आ ण यावेळेस आ हांला सांगत होते क  मला कोरोना वरती या 
जीबीम ये बोलायच आहे. यावेळेस चचा करत असताना यांनी सांगीतल क  काह  
गो ी िन तपणे आप या शहरा या कोनातून शासनान खुप चांग या के या  
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आहेत परंतु काह  गो ीम ये ञुट  आहे आ ण ती ञुट  मांड याच काम मला या 
जीबी या मा यमातून करायच आहे. अशा कारची भूमीका सात याने द ाकाकानी 
घेतली. मगाशी संद प वाघेरे यांनी या गो ीचा उ लेख केला आ ण आणखी एका 
मह ला नगरसेवीकेनी उ लखे केला क , आयु  साहेब ाय हेट हॉ पटलम ये जी 
काह  टमट दली जाते या याब ल लोकां या मनाम ये फार मोठया माणात 
शंका आहे. बीला हॉ पटलम ये माग या दड मह यापुव  आप या नगरसेवीका 
वनयाताई तापक र यां या सासूबाई ऍडमीट हो या. याचंह  या ठकाणी दु:खद 
िनधन झालं. अनेक लोकांच बला हॉ पटलम ये दु:खद िनधन झाल हणजे 
या ठकाणी नेमक  टमटम ये काय ञुट  राहती हे मला माह त नाह . आप याशी 

द ाकाका या िनधनानंतर दुस-या दवशी आप या दोघांच बोलणं झाल यावेळेस 
तु ह  मला सांगीतल क  मी शेवटपयत यां या संपकात होतो आ ण या 
टमटवरती तुमच बारकाईन ल  होत अशा कारच तु ह  मला फोनवरती 

सांगीतल. पण तर  मनात अशी कुठेतर  शंका येते क  अचानकपणे इतक  कृती 
कशी काय खालावली. मला वाटत ह  संपुण प र थती होती या यावरती आपण 
चौकशी केली पाह जे. आप या शहराम ये अजून अशा काह  घटना घडू  नयेत 
यासाठ  आप याला आयु  साहेब चचा करायची आहे. ह  दांजली वाहत 
असताना माझी एक आप याला वनंती आहे क  आज शहराम ये खुप मोठया 
माणात पेशंट वाढतात आपण सु दा फेसबुक लाई ह वरती सांग याचा य  

केलेला आहे क  यांना िस टन नाह त यांनी घर च टमट यावी आ ण यांना 
कमी िस ट स आहे यांनी सु दा घर च टमट यावी अशा कारची सुचना तु ह  
या ठकाणी करतात. या यामुळे यांना जा तीच िस ट स आहेत यांना 

हॉ पटलम ये बेडस देता येतील अशा कारची मागणी आ ण भूमीका आप या 
सगळयांची आहे ह  व तु थती खर  आहे.  परंतु ते करत असताना आयु  साहेब, 
महापौर साहेब, या याम ये काह  ञुट  आहेत. संतोष पाट ल अित.आयु  
या ठकाणी आहेत अनेक डॉ टस खुप चांगल काम करतात परंतु यां यावरती 
इतका चंड ताण आहे. मला वाटत या लोकांचा िन मा वेळ फोन अटे ड 
कर यातच जात असेल. शहरातून अनेक लोकं यांना फोन करत असतात क  
मा या भागातील ह  य  आहे. याला ॉपर टमट िमळत नाह  कंवा याला 
हे ट लेटरची गरज आहे, ऑ सजनची गरज आहे अशा कारे आपण सगळेजण 
रोज यांना फॉलोअप करत असतो. महापािलकेम ये जशी फोनची सु वधा उपल ध 
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असते तशी येक हॉ पटलम ये याची सु वधा िनमाण क न देता आली पाह जे 
कंवा या ठकाणी लोकांची मागणी असेलतर एक डेड केटेड टाफ यासाठ  जर 
आपण अपॉ ट केलातर मला वाटत ब-याचशा माणात सोईच होवू शकतं. आता 
भोसर  हॉ पटलच काम पण खुप चांगल चालल आहे. भोसर  हॉ पटलम ये अनेक 
डॉ टस आ ण टाफ पॉ झट ह झाला नंतर या काळाम ये. या यामुळे 
या ठकाणी आज टाफची पण अडचण िनमाण झालेली आहे. डॉ.भावसार मॅडम 

भोसर म ये खुप चांगल काम करतात परंतु ते करत असताना यां यावरती चंड 
ताण आहे. आ ह  जे हा फोन करतो क  अमुक अमुक घरातला एक पेशंट ऍडमीट 
आहे तो पॉ झट ह आहे या या घरातील लोकांना तपासून यायच आहे कंवा 
याचा फॉलोअप यायचा यासाठ  जी यंञणा आहे ती पण कमी पडते मला 

मा हती आहे क  टाफची अडचण आहे. परंतु आप याला कुठेतर  या याम ये 
सुरळ तपणा आण यासाठ  य  केला पाह जे. हणजे येथून पुढ या काळाम ये 
अशा कार या घटना घडू नयेत आ ण मला वाटत तीच ख-या अथाने द ाकाकांना 

दांजली ठरेल. द ाकाकांच जाण हणजे कोरोनाम ये लोकांना मदत करत 
असताना भागाम य े खुप मदत द ाकाकानी केलेली आहे. ती करत असताना 
कुठेतर  संपकात आ यामुळे यां यावरती ह  वेळ आली. या यामुळे आपण या 
सगळया पा भूमीवरती हे ट लेटर कसे जा तीचे उपल ध करता येतील आ ण या 
ाय हेट हॉ पटलवरती आप याला काय िनयंञण आणता येतील हे बघावे. आज 

सु दा मी तीन हे ट लेटरसाठ  मागणी केली. हणजे माझी एकटयाचीच तीन 
लोकांसाठ  हे ट लेटरची मागणी असेलतर अशा अनेक लोकांची मागणी यां याकडे 
आहे क  आ हांला हे ट लेटर पाह जे. कारण हे ट लेटर िमळत नाह त हणून 
अनेक लोकांचा मृ यू होतो. या यामुळे या गो ीकडे आपण गांभीयाने ल  दयाव.  
आप याकडे बजेट भरपूर आहे पाह जेतर यावष  कुठलह  काम क  नका पण 
कोरोनासाठ  जी काह  आप याला आथ क मदत देता येईल आप या शहरातील 
नागर कां या कोनातून ती दे याच काम आपण करावं अशा कारची मी या 
िनमी ाने आप याकडे मागणी करतो आ ण आ ह  जर  वरोधी प ात असलोतर  
या िनमी ाने आ ह  वरोधी प ाची भुमीका न बजावता या संकटा या काळाम ये 
आ ह  तुम या बरोबर आहोत,  कुठलाह  चांगला िनणय तु ह  या काळात यावा 
यासाठ  आमचा रा वाद  काँ ेस प  तुम या बरोबर आहे. या िनमी ाने आणखीन 

अशा घटना घडू नयेत या कोनातून आपण य  करावेत. द ाकाका जा यामुळे 
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आप या सगळयांनाच मोठ दु:ख झाल आहे आप या सवाचे सहकार , जवळचे िमञ 
आज आप यातून गेलेले आहेत. येक ठकाणी अ यंत चांगली छाप द ाकाकानी 
बजावून दाखवलेली आहे. द ाकाकां या या दु:खाम ये मी वत: माझ संपुण भोसर  
गाव, आमचा ग हाणे प रवार, सव रा वाद  काँ ेस प  आ ण रा या उमु यमंञी 
मा.अजीतदादा पवार साहेब या सवा या वतीने मी यांना भावपूण दांजली 
वाहतो.  

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. कोरोनामुळे पंपर  
िचंचवड शहराच झाले या नुकसानीबाबत सव नगरसेवक बोलत आहेत. याम ये 
आमचा सहकार , धडाड चा कायकता, एक रा वाद चा कायम आ ेसर असणारा असा 
कायकता आमचा िमञ द ाकाका साने यांच दु:खद िनधन झाल आहे. द ाकाका 
ऍडमीट असताना सु दा कायम आम याशी फोनवर बोलत होते. कधी वाटल न हत 
क  एवढा तगडा य  आ हांला असा सोडून जाईल. २००७ पासून आ ह , सवात 
मह वाच हणजे यावेळेस रा वाद  काँ ेसपाट  िनमाण झाली यावेळ  युवकबॉड  
होती, या युवक बॉड तील वजू लांडे यावेळेस आम या युवकांचे अ य  होते. 
या बॉड तील आ ह  सव एकञीत काम करणारे हे सव कायकत यावेळेस पासून 

माझा आ ण द ाकाकांचा संबंध आ ण द ाकाकांनी िचखलीगावाम ये काम करत, 
आज लोकांची सेवा करत ते वत: या जीवाला मुकलेले आहेत. साहेब, आपल पण 
बोलन झाल होत क  ते वायसीएमला असते तर कदािचत यातून बाहेर पण पडले 
असते, बला या बाबतीत सवाचीच क ले ट आहे. बला हॉ पटल या बाबतीत 
तु हांला कोणतीतर  ऍ शन घेणं गरजेच आहे. कारण काल मा या एका िमञाना 
कोवीड पॉ झट ह आले हणून ऍडमीट कर यासाठ  गेलोतर तीथून सांग यात आलं 
क  बलाचे सव डॉ टस पॉ झट ह आहेत हणून. आज बला सारखी एवढ  मोठ  

ट आहे आज या टम ये माझे िमञाची आई याच दवशी द ाकाका गेले 
याच दवशी ती सु दा बचार  माऊली तीथे मुखली गेली. मा या भागातील आज 

आठ ते नऊ लोक दगावलेली आहेत. तशीच शहरामधील भरपूर लोक या याम ये 
दगावलेली आहेत. मला पह ल वाटायच क  झोपडप ट , सगळयांच झोपडप ट कडे 
ल  होतं. पण मला पण असं वाटायला लागल क  कोरोनानी झोपडप ट  सोडली 
आ ण जे काह  उ चिश ीत आहेत हणजे जे क  वत:ला घरामधून ड टे स ठेवू 
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शकतात अशा लोकांम ये आज कोरोना घुसला आहे. कारण यांनी सव यापार  
पकडलेत, सव पॉलीटेशन पकडलेत आ ण सेिल ेट  पण सोडले नाह त. मी हणालो 
होतो मागे क  पंपर  िचंचवड पॉलेटे नक या तीथे सटर क  नका हणून मी 
अ ह  होतो मी हणायचो क  ािधकरण ीन आहे, ीन आहे. तु ह  मला 
सांगीतल होत क  हे एका दवशी कुठ या टेजला जाईल. या यावेळ  एक एक 
पेशंट वाढायला लागले यावेळेस मला हे जाणवल. आज वायसीएम या सव 
डॉ टरांच आ ण तुम या टमच मी न क च कौतूक करेल. कारण क  येक 
डॉ टर जो तु ह  फ डवर ठेवलेला आहे तो जाणीवपुवक ल  देतो. कतीह  वाजता 
फोन करा सवजण याला अट ड करतात. द ाकाकाना आपण मुकलो आहोत, आज 
आमचा दुसरा सहकार  रा वाद चा जावेदभाई शेख हे सु दा आज वेगळया डे जर 
झोनम ये आहेत, ते आता टार हॉ पटलला ऍडमीट आहेत. मी आता डॉ टरांना 
फोन लावला होतातर डॉ टरांनी सांगीतल क  मी यां या पुण फॅमीलीला बोलावून 
घेतलं आहे. जे चाळ स हजाराच इंजे शन असतं ते आतापयत दोन इंजे शन 
याना दलेले आहेत. याला हे ट लेटर लावला, ऑ सजन लावलातर  ते ८६ वर 

ऑ सजन ले हल आहे. माझी वनंती आहे साहेब, जर काह  झालतर अजून एक 
य  आम यातून जायला नको यासाठ  जे काह  करता येईल यासाठ  तु ह  
जाणीवपुवक ल  घालाव कारण अजूनह  वेळ गेलेली नाह . याला काह ह  क न 
सर तु हांला जी काह  चांगली सु वधा देता आलीतर दयावी, आ ह  आता यां या 
घर यांना भेटायला जाणार आहेत. कारण हा डसीजन घर यानी यायचा असतो 
क  कुठ ऍडमीट करायच ते. सर तु ह  सांगीतलतर न क  या याम ये फरक पडेल 
आ ण जर याला अजून काह  वेगळ  सु वधा देवून वाचवता आलंतर मी तु हांला 
सभागृहा या वतीने नं  वनंती करतो क  ते कराव. मा.महापौर साहेब, याम ये 
तु ह ह  ल  घालाव. आपण आप या सभागृहाचा एक ह-यास मुकलेलो आहोत. 
कारण यामुळे आम या रा वाद  काँ ेस पाट च नुकसान झालेल आहे द ाकाकां या 
पानी एक चांगला कायकता रा वाद चा गेलेला आहे. हे दु:ख कधीच भ न येणार 

नाह  एवढ आ हांला दु:ख झालेल आहे. मी द ाकाका यांना भावपुण दांजली 
वाहतो तसेच माझे िमञ यास यां या मातो ी यांनाह  मी दांजली वाहतो आ ण 
आता जे मी सांगीतल आहे याम ये आयु  साहेब आपण जातीने ल  देवनू 
जावेदभाईसाठ  जी काह  पुढची टमट करता येईल यासाठ  न क  य  करावेत 
अशी मी सभागृहाला आ ण तु हांला वनंती करतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
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मा.चं कांत नखाते - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खर पाह लतर 
कोरोना या मा यमातून हे जागतीक संकट आलेल आहे. या संकटाला त ड 
दे यासाठ  आप या शहरातील आयु , मा.महापौर, सव पदािधकार , अिधकार , 
कमचार , सव डॉ टस, पोलीस अतीशय चांग या कारे काम करतात परंतु हे काम 
करत असताना लोकांची काळजी घेत असताना आपणह  आपली वत:ची काळजी 
घेणं गरजेच आहे. लोकां या अड अडचणी दुर कर यासाठ  काकानी खुप य  केले 
आहेत परंतु काकांनी वत:ची काळजी घेतली नाह . आप या सवाची भूमीका एकच 
आहे क  आपण नागर कांची सेवा केली पाह जे, कोरोनामु  हे शहर झाल पाह जे 
यासाठ  आपण संबंिधतांना मदत केली पाह जे. आपण सवानी काळजी घेतली आ ण 
हे पंपर  िचंचवड शहर कोरानामु  केलतर ख-या अथाने दताकाकाना दांजली 
वाह यासारख होईल. द ाकाकांचा वभाव अतीशय मनिमळावू होता, 
महापािलकेम ये यांनी वरोधी प नेते हणून काम केलं. एखादयाच काम जर 
झाल नाह तर द ाकाका पुणपणे आपले प  मत मांडत असत. अशा वभावाचा 
एक चांगल खंबीर नेतृ व असलेला आपला िमञ द ाकाका साने या कोरोना या 
मा यमातून यांच िनधन झालेलं आहे. यां या कुटंू बयावर, यां या नातेवाईकांवर 
जे दु:ख झालेल आहे ते सहन कर याची परमे रांनी यांना ताकद देओ अशी मी 
ई रचरणी ाथना करतो आ ण या ठकाणी थांबतो. 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर द ाकाका या 

दांजलीसाठ  आपण या ठकाणी जमलेलो आहोत, कधी कधी माझातर व ास 
बसत नाह , गे या पंचवीस-तीस वषापासून द ाकाकां या राजक य कारक द या 
सुरवातीपासूनचे आ ह  खरतर िमञ आहोत. सभागृहाम य े यां या बरोबर काम 
कर याची माझी ह  दुसर वेळ होती. पह यावेळेस मी वकृत सद य हणून 
होतो. यावेळेस रा वाद  काँ ेस प ाची स ा होती या या नंतरह  होती. कधी 
कधी िनयतीला काय झाल हे खरतर समजत नाह . द ाकाकांच काम बघीतलतर 
एखादया प ाचा कायकता असला परंतु जनतेसाठ  प ाचे जोडे बाहेर ठेवून काम 
करणारा एक धडाड चा कायकता एक नेता होता. अजीतभाऊ तु ह  उ लेख केला 
१९८६-८७ साली यावेळेस समा व  गाव या महापािलकेत घे याचा वषय होता 
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द ाकाका यावेळेस कडाडून वरोध करणारे एक नेता होता. यावेळेस या 
दवसापासूनच आता  आपण महापािलकेम ये समा व  गावा या वकासाला हणजे 
ते यावेळेस वरोधी प नेता झाले यावेळेस मी स ा ढ प ाचा नेता होतो. असे 
अनेक माझे आ ण यांचे कॉमन िमञ होते. हणजे आज यांन टका केली क  मी 
याला उ र देणार. मी एखाद  गो  केली क  या यावर यांनी उ र देणार अशी 

उ रावर उ र दयायचो. अनेक जण हणायचे क  तुम या दोघाला काह  कामधंदा 
आहे का नाह . हणजे तु ह  दोघ एकमेकांना बोलता आ ण आम याम ये भांडण 
लागायचे. हणजे अशा प दतीची सु दा प र थती अजीतभाऊ शंभर ट के होती. 
वरोधीप नेता कसा असला पाह जे, नाना तु ह  पण आहात, योगेशभाई पण होते. 
परंतु ऍ ेिस हपणे एखादया वषयाची हणजे द ाकाका एखादा वषय अ यास 
कर याएवढा मोठा ग ठा आणायचा. लोकांना असं दाखवयचे क  खरच या 
ग याम ये खुप काह  आहे. परंतु एक गो  आहे क  वरोधी प ने यांनी स ाधार  
प ावर अंकूश जर  ठेवायचा असेलतर मला असं वाटतय क  द ाकाका सारखा 
वरोधी प नेता आज या काळाम ये खरतर माग या दहा पंधरा वषाचा इितहास 
बघीतलातर यावेळेस आ ह  वरोधी प ाम ये होतो तर ती प र थती 
द ाकाकां या पान चांगला वरोधीप नेता या महापािलके या मा यमातून 
िमळाला. हणजे माग या काळात जो अनिधकृत बांधकामाचा वषय होता, 
शा तीकराचा वषय होता. याकाळात यांची स ा होती मध या काळाम ये आमची 
स ा आली. शा तीकराचा वषय ८० ते ९० ट के सोडव याच काम हे माग या 
काळाम ये केलं. परंतु एखादया वषयाच जर पुण समाधान झाल नाह तर तो 
द ाकाका साने कसला. यांनी सांगीतल क  मा या या सगळया लोकांना शंभर 
ट के शा तीकरामधुन माफ  िमळाली पाह जे. अशा प दतीन लढाई करता करता 
माग या वधानसभे या अगोदर एक रान पेटव याच काम खरतर द ाकाकां या 
पानी केलं. मी खाजगीतह  काकाना हणल अरे, काका माग यावेळेस तुमची स ा 

होती, नाह  जमल तु हांला आता उगीच एखादया वषयाच भांडवल क न एखादया 
पाट या वरोधाम ये राजक य वचार बदलले अशा प दतीची प र थती नका क . 
यांनी मला सांगीतल तु ह  ग प बसा, मला माझ काम क  दयात. हणजे 

एखादा वषय खाजगीम ये जर  सागंीतल तर तो िमञ हणून ऐकायचा, यांनी 
मला सांगीतल आपण य गत र या एखादया वषयावर खुप चांगले िमञ आहोत 
परंतु मा या प ाची भूमीका मला भावीपणे लोकां या समोर मांडण हे माझ काम 
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आहे. अशा प दतीच काम ख-या अथाने द ाकाका या पान केल गेलं. अनेक 
व यांनी सांगीतल क  बला हॉ पटलम ये यांना टमट िमळाली का नाह . 
परंतु ऍडमीट झा या यानंतर दुस-या दवशीपासून मी रोज सकाळ  फोन करायचो. 
काका काय चालल आहे, ते हणायचे ासनाचा ञास होतो. यावेळेस घटना घडली 
यावेळेस मला कमीशनर साहेबाचंा साडेसहा वाजता फोन आला. फोन आला 
याचवेळेस मला वाटल क  काह तर  अघट त घडलय. मला या या अगोदर दोन 

तीन फोन येवून गेले. द ा काकां या भागामधले काह  मतदार मा या भागात 
आहेत, मा या भागामधले काह  मतदार यां या भागाम ये आहेत. आज 
र यानी जाताना यतेाना एखादा फोटो बघीतलातर माझा वत:वर व ास नाह  
बसत क  हाच एक नेता हाच एक माझा िमञ, एक धडाड चा कायकता आज 
अप याम ये नाह  अशा प दतीची प र थती काका या मा यमातून िनमाण होते. 
मी खरतर यांच अ त व कधीह  पुसु शकणार नाह . मी खरतर या वषयावर 
एवढच सांगेन क  द ाकाका या पान रा वाद  काँ ेसप ाची हानी िन त झालेली 
आहे. शहराचा एक धडाड चा कायकता, या शहराचा वचार क न पुढ या ने एक 
हजन ठेवून काम करणारे कायकत असतील पण एक नेता हणून आप या 

शहराला काय दशा असली पाह जे, आप या शहरा या दशा या ने आपण काय 
काय केल पाह जे एक चांगली दशा देणारा एक चांगला नेता आप या शहरा या 
मा यमातून द ाकाका या पान आज खरतर आप यातून हरावून नेलेला आहे. या 
शहराचे महापौर मा.मधुकर अ णा पवळे होते यावेळेस मी खुप लहान कायकता 
होतो, महापौर असताना यांच िनधन झाल यावेळेस थाप यन यांचा एक 
चांगला पुतळा केला. काह  ठकाणी आपण आ णाची नावह  दली गेली होती. या 
िनमी ान सगळया प ा या ने यांनी एकञीत बसून एक झुंजार नेता द ाकाका या 
पान ख-या अथान आप यातून हरवलेला आहे याची कुठतर  आपणाला आठवण 

रहावी हणून मग कुणीतर  सांगीतल क  यांच एखादया ठकाणी नाव दयाव परंतु 
आपण सवानी बसून एखादया चांग या ोजे टला एखादया धडाड या  कायक याच 
जर नाव दलतर मला वाटत क  आपण नाव देवून यांची आठवण नाह  खोडू 
शकत परंतु एक लढव या नेता, लढव या कायक याची आठवण िन त होवू 
शकेल. मी भारतीय जनता पाट या वतीने आप या सवा या वतीन मा या एका 
परममीञाला या ठकाणी आदरांजली वाहतो. आता राजूभाऊ मला सांगत होते क  
जावेदभाई या संदभाम येह  अशी प र थती आहे, खरतर कोरोनाच संकट हे खपु 
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भयानक संकट आहे. आपण एखादया या ब ल यावेळेस तळमळ न सांगायचा 
य  करतो, कोरोना आटो यात याव हणून आपण य  करत असतो. माग या 

तीन मह यातील लॉकडावूनचा काळ बघीतलातर एकह  दवस द ा साने घर  नाह  
बसले. आप या घरामधल जेवढ जेवढ धा य असेल तेवढ आप या भागाम ये 
कोणीह  उपाशी राहू नय ेअशा प दतीचा काळजी घेणारा एक कायकता होता. माझी 
कोरोनाची टे ट झाली. मा या ऑ फसमधले दोन कमचार  पॉ झट ह होते, मला 
साहेबांनी सांगीतल तुमचे िमञ राहूल कलाटे सु दा पॉ झट ह आहे. हणजे एखादा 
िमञ आज आप या बरोबर आहे उदया तो पॉ झट ह आ या यानंतर कदािचत 
याची भेट होईल क  नाह  ह  प र थती आहे हे ल ात ठेवा. माझी वनंती आहे 

आपण समाजाचे सेवक आहोत, समाजाची आप या सगळयांना बांधीलक  आहे. 
आपण आप या शहराला कोरोनामु  करायच असेलतर आप या वत:ची काळजी 
घेत घेत समाजाची काळजी यावी हणजे एकह  द ाकाका साने सारखा उपचारा 
अभावी कोरोनाने िनधन होणार नाह  अशा प दतीची प र थती िनमाण 
कर यासाठ  आपण सगळयांनी काम कराव एवढ च मी आप या सगळयांना वनंती 
करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.           
मा.सुवणा बुड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. कै.द ाकाका साने यांना 
मी मा या भागा या वतीने दांजली वाहते. तसेच कै.सौ. कसनाबाई सावळेराम 
बुड, च-होली, व ठल अ णा मा ती हेञे, िचखली, चं भागा द ाञय भुजबळ, 
कै.अिभमान सुरेश तापक र यांना मी मा या भागा या वतीने दांजली वाहते. 
तसेच आमदार महेशदादा लांडगे यां या वतीने मी दांजली वाहते, मला 
बोल यास संधी दली याब ल ध यवाद. 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. द ाकाका आप यातून 
गेले हा खरतर व ासच बसत नाह . आमचा फायटर ड जीबी आहे आ ण आजची 
यूज झाली नाह  असं कधी हायचच नाह . ता पुरती भांडण होती,  ता वीक होती, 

प ासाठ  असायचे. खरतर काकाना २६ जूनला मी फोन केला. पह ला फोन 
उचलला नाह  नंतर मॅसेज आला क  ताई बोलायच होतं का तर मी हणल हो 
बोलता येईल का. मी हणाले काका कसे आहात, बरे आहेत का, काळजी या. ते 
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हणले ताई, मी एकदम छान आहे तु ह  काह  टे शन घेवू नका, मी हणाले 
काका काळजी या परत भेटायच आहे. ते हणाले हो ताई, न क  माझा फोन 
झा यानंतर मी आशाताईना फोन केला आ ण सांगीतल क  द ाकाकाना फोन कर 
काका असे असे ऍडमीट आहेत आ ण बघता बघता साहेब, द ाकाका आम यातून 
िनघून गेले. पाट चतर नुकसान झालच पण वैय क एक चांगला सहकार  पण 
आमचा गेलेला आहे. चांगला भांडणारा, अ यास करणारा, नाह  जमलतर प पणे 
त डावरती बोलणारा असा एक लढव या कायकता गेला. फॅिमली उघडयावरती पडली 
आता यानंतर राजू िमसाळह  ऍडमीट, वलास म डगेर  ऍडमीट, राहूल कलाटे 
ऍडमीट आ ण नगरसद यांची अशी रांगच लागायला लागली आ ण िभती वाटायला 
लागली. जसजशी नगरसद यांची सं या वाढायला लागली. मला राजूच ऑपरेशन 
झा याच कळालं. राजूला फोन केला फोन रिस ह नाह  केला जा तच िभती 
वाटायला लागली. हॉ पटलला गेलतर यांनी सांगीतल क  नह , उनको कोई िमल 
नह  सकता मग आणखी जा त िभती वाटते. केवढा त ण पोरगा, एवढा 
त यातवाला आ ण भेटू शकत नाह  हणजे काय. दोन तीन दवस झाले मा हती 
घेतली, आ यर यांना फोन केलातर ते हणाले क  नह , ईटस ्  ओके, अ छा ह, बट 
बात नह  कर पाएगा. राहूल कलाटे ऍडमीट झा यावर खरच िभती वाटली क  एवढा 
त ण, याला काह च होत नाह  एवढा जोरजोराने बोलतो, भांडतो कसकाय होउ 
शकत असं. का काळजी घेत नाह  हे सगळेजण. एकतर असं आहे साहेब, क  
सगळेच नगरसद य नाह  हणलतर  समाजकाय क नच सगळेजण नगरसेवक 
होतात. सोशल िमड यावर एक पो ट हायरल होत होती क  आपला नगरसेवक 
आप या संपकात आहे का आ ण याच दु पट ेशर नगरसेवकांनी घेतलं. मीह  
घेतल, मला अस वाटायच क  मा या वॉडात काय घडत मला कळाल पाह जे. उदया 
कोणी हणल क  माझी अडचणीची वेळ होती आ ण तुला माह तच न हतं. मी 
बमार होतो आ ण तुला कळल नाह . कंवा मा याकडे दु:ख झाल तुला मा हतच 
नाह . मीह  ेशर घेतल. परंतु एकंदर २० ते २२ लोक हणजे अगद  महेशदादा 
सु दा आहेत आ ण खर सांगते पाया खालची वाळूच सरकली आ ण असं वाटल क  
राजकारण, समाजकारण, द ाकाका गे यानंतर इत या कषाने जाणवल क  
यां या कुटंूबाकडे आता कोणी ल  देईना. बाप हणून या लेकांकडे कोणी ल  

देणार नाह  आ ण बाई वधवा झा यानंतर हणजे ५० वय असताना यावेळेस 
घरातली ञ, असं वाटत क  आ हांला बायकाना आमच खुप वेगळया अपे ा 
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असतात कुटंूबाकडे. क  आ हांला अस ंवाटत क  आता जे आहेना आयु य ते मी 
मा या नव-या बरोबर सुखात काढणार. आता मला जे जे वाटणारनां ते मी 
करणार, अन ्  तो जोड दारच नाह . इथ बसले या मा या सगळया भावाना वनंती 
आहे, मा या पोरांना वनंती आहे क  अजीबात कुठलह  ेशर घेऊ नका. तुमच 
कुटंूब तुम यासाठ  आ ण तुम या भरवशावरती आहे. तु हांला कती ेशर यायच 
या या वत:ला मयादा ठेवा. काकाचा वषय आपण बघतोच आहोत, यां या 
बायोकन तर कधी घराचा उंबरापण ओलंडला नसेल. अन ्  आज सगळा कुटंूबाचा 
भारच अंगावरती यायचा आहे. काय अव था होत असेल साहेब, भाजीचा भाव 
मा हती नाह  बाहेर गे यानंतर. आ ह  सारखे बाहेर जातोत आ हांला चार हात 
करायची सवय आहे. पण या माऊलीन कोणाकड बघायचं. आज जावेद शेखची 
आपण प र थती पाह ली, साहेब तु हांला हात जोडून वनंती आहे क  जावेद 
शेखसाठ  तर तु ह  जे तु हांला मनात असेल ते करा. कारण क  या सभागृहाम ये 
मी गेले पंधरा वष झाले आहे. वया या ३३ या वष  नगरसेवक झाले आता ४९ 
चालू आहे आ ण या एजम ये एक टॅ बलीट  यायला सुरवात होते. आ ण आता 
कुणी जाणं कुणा या घर यांना परवडणार नाह  आ ण हणून खुप काळजी यायची 
गरज आहे. भोसर  हॉ पटलचे डॉ टर गोफणे आहेत यां या बरोबर या ती ह  
नस, डॉ टस आज पॉ झट ह झाले आहेत. आज सकाळ  माई, मा या वॉडाम ये 
तेरा वषाची मुलगी अव या पंधरा दवसात पोरक  झाली. संजय जोशी आ ण जया 
जोशी.  जया जोशींच िनधन झाल कोरोनानी ६ तारखेला आ ण काल संजय जोशींच 
िनधन झालं. १३ वषाची ती मुलगी आहे आज या मुलीला ती या आजोळ  नेऊन 
सोडायला सु दा जवळच कोणीह  नाह . बारा तेरा दवसाम ये आ ख कुटंूब 
र यावर येऊन जातं तीला आधार दयायला कोण आहे. मा या बालाजीनगरला 
काल सलग तीन मयती झा या. नंतर इं ायणीनगरला झा या. सगळ  कडे 
शहरातला आकडा आ ह  पाहतो तर िभती वाटायला लागली आहे, िभतीदायक 
वातावरण झालेल आहे. डॉ टरावर ताण आहे का तर शंभर ट के आहे, आज 
आप याकडे डॉ टरांचा वषय सु दा आहे. मला मा हत नाह  अपण सभा तहकूब 
करणार का घेणार. जर  आपण काह ह  करणार असालतर ते डॉ टस डयुट वरती 
आले पाह जेत, यांचा इकडचा हा वषय झाला पाह जे या मताची मी आहे. काकाच 
दु:ख आप यासाठ  खरच खुप मोठ आहे. परंतु आणखी द ा काकासारखे अनेक 
द ा कोणीह  देशोधड ला लागू नयेत, यांनी जीव गमावू नये हणून या डॉ टरांची 
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फौज आप या कामाशी असणं फार गरजेच आहे. यासंदभात आपण िन तपणे 
पॉ झट ह वचार करावा. परंतु साहेब, मी आप याला दोन तीन सुचना के या 
हो या क  या पेशंटची प र थती काय, तु ह  को वड पेशंटकडे नातेवाईकांना जाऊ 
देत नाह त आ ण याची प र थती बाहेर कळत नाह . तो जीवंत आहे क  गेला 
हेह  कळत नाह . आपण मला सांगीतल होत क  एक कॉलसटर चालू क  तर  
खरच साहेब ते जत या लवकर चालू करता येईल तीत या लवकर वायसीएमला 
चालू क न या ठकाणी या या भागा या नगरसद यांना तर  सांगा. कमान 
साहेब, आमचा एक फोन जाऊ दया. एखादा पेशंट यावेळेस तु हांला कोरोना 
पॉ झट ह सापडतो, तु ह  नगरसद यांना मा हती दयायला सरकारचे काह  बंधन 
आहेत असं डॉ टरांच हणण आहे. परंतु यावेळेस आपण या या घरापुढे जातो, 
बांबू लावतो, पञे लावतो यावेळेस ऍटोमेट क कळतनां साहेब. आमचेच कायकत 
जातात कंवा आ ह  जातोत या ठकाणी. मग तु ह  नगरसद यांना जर सांगीतल 
क  या या सोसाईट  मधील या या लॅट मधला तो सद य आहे कंवा 
या ठकाणचा नागर क आहे हा या ठकाणी कोरोना पॉ झट ह आहे. याच जे 

काह  असेल हणजे  याची टे बलीट  आहे, तो चांगला आहे, याला घर  सोडणार 
आहे, याला या या कॉर टाईन होमला आपण नेलेलं आहे, या कॉर टाईन सटरला 
आपण ठेवलेलं आहे. जर कुणाला काह  फोन करावासा वाटलातर फोन चालू आहे 
याचा तीथ नंबर आहे का असं काह तर  चांगल केल पाह जे जेणेक न लोकांना 

धीर येईल. परवा राञी मा या येथील बालाजीनगर मधला सुिनल गजिभये नावाचा 
पेशंट होता, वयवष ४२. मा या गाववाला पण आहे आ ण २००७ पासून याची 
बायको माझी चांगली कायकत  आहे. मला परवा राञी बारा वाजता तीचा फोन 
आला, नवरा जाय या आ द. तीन मला सांगीतल याला आयसीयू देता येईल काहो. 
मी हणाले काय प र थती आहे ते मी बघते आ ण तुला सांगते. मी फोन केला 
एकतर डॉ टरांवर ेशर आहे मी यांना दोष देतच नाह . पण कुणीतर  असायला 
पाह जेना साहेब, क  याला मी सांगेन बघ तीथ आयसीयूची कंड शन काय आहे 
तीथ एखादा पेशंट िश ट होवू शकतो का. या दवशी तो पेशंट वॉश मम ये गेला 
आ ण पडला. याला युर न आ ण लॅ न बरोबर झाली ती कपडयाम ये झाली. तो 
तीथेच पडून होता. कोरोना पॉ झट ह अस यामुळे याला िनमोनीया झालेला होता. 
यामुळे मुळातच तो िसर एस होता. या ठकाणी याला कोणी हात लावायला तयार 

नाह . यानी या या बायकोला फोन केला क  तु इथ ये मी पडलो आहे मला 
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कुणीच उचलत नाह . वषय असा होता क  आपले या ठकाणचे जे काह  वॉडबॉय 
होते त सगळेजण एकतर कामक न दमतातना साहेब, ते पण माणसच आहेत 
जनावर थोड  आहेत कंवा मिशन नाह ना ते. तर यांना सु दा ञास होत होता. 
बदलीचे जे कामगार येणार होतेना ते ेस करत होते. याची बायको खरच चांगली 
आहे, ती लम म ये राहते. ती हणाली ताई, मी तेथे जाऊन पाह ल तर तो 
वॉडबॉय हणाला मी कपडे घालतो तु ह  पुढे चला मी यतेो. तीने डॉ टरांना वनंती 
केली क  मला मा या नव-याला उचलू दया. तीन वदाऊट ोटे शन नव-याला 
उचललं आ ण बेडवरती ठेवलं. तीन मला फोन केला. साहेब, आयसीयू साठ  मी 
कुणाकुणाला फोन क  मी डॉ.वाबळेना कतीवेळा ञास देणार दवसभरात. मलाह  
मयादा कळतात आ ण या ठकाणी याला आयसीयू िमळाला नाह . सकाळ  पाऊणे 
सहाला मला फोन आला फोन पाह या पाह या मला वाटल काह  वाईट झाल 
यािशवाय इत या सकाळ  फोन करणार नाह . ती रडायला लागली मी हणाले 

शांत हो, ती हणाली ताई काह च वषय नाह  तु ह  हणालात ते बरोबर आहे मी 
आयसीयू म ये गेले आ ण पाह ल सगळयांना हे ट लेटर लागलेले होते, सगळेजण 
िसर एस पशेंट होते तु ह  हणलात ते बरोबर आहे. मी कुणाचा जीव घेवू ते सांग 
मी कुणाला या यातून बाहेर काढून तु या नव-याला तीथ ठेऊ. साहेब, इमोशनली 
सांगीतल हा वषय िनराळा पण पेशंटतर गेला. माझ दुदव असं आहे क  शेवटपयत 
एकाह  डॉ टरला माझा कॉ टॅ ट होवू शकला नाह . माझा कॉल रिस ह केला गेला 
नाह  क  तीथे आयसीयू उपल ध होवू शकत होता क  नाह . ह च अव था अनेक 
हॉ पटलची आहे, ाय हेट हॉ पटलची आहे. आ द य बलाच तर मोठया ने यांचा 
अनुभव आहे. तु ह  डल स म दली आ ण डल स म म ये म मधल पाणी 
घेवून ितथे वॉडबॉय येतो आतम ये. का या ठकाणी िगझर चाल ू न हता. 
या ठकाणी चारवेळा बेल दयायची मग बोलवायचं, मग कधीतर  यायच आले क  

िछडिछड करत होते, तीथ या नस लोकांनी आंदोलन केलं. पेशंट लोकांनी आंदोलन 
केलं. वनया तापक रांचे िम टर यांना तीथ आंदोलन कराव लागल. मला मा य 
आहे क  तुम यावर पण खुप ेशर आहे. परंतु या यासाठ  तुम या हाताखाली जी 
काह  ट स तयार करणार असाल ती इतक  पॉवरफुल करा क , साहेब, तीथ जावुन 

ण काह तर  वाईटच होणार आहे यापे ा या दवाखा याची मा यता र  करा. 
फरक पडला नाह तर तो ता यात या. ज हािधका-यांना अिधकार आहेत तु ह  
ता यात घेवू शकता. आ द य बला ब ल चंड मोठया माणात त ार  आहेत. 
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रोज लोक हड ओ आ हांला टाकतात. साडेतीन लाख पये बल आल, पाच लाख 
बल आलं, सात लाख पये बल आलं. को वडच हाये ट बल ७ लाख ४४ हजार 
पये आलं. काय चालू आहे, मोठया माणात लुट आहे. आप याला या यावरती 

काय करता येईल. महापािलका हणून या ठकाणी तुम यावरती जबाबदार  आहे, 
तुम या बरोबर आता तीन तीन अितर  आयु  आहेत आणखीन तीन आप याकडे 
आलेले आहेत. यांना या ठकाणी साहेब, पॉवस दया आ ण सांगा तीथे कारवाई 
करा. आ ण तुमचा एक ूप करा कुठे कुठे िसर एस असतील काह  इ यूज असतील 
या ठकाणी तु ह  काय केल पाह जे. आपण को हड सटर चालू करतो आपण 

आऊटरेटने आता दलेले आहेत, चांगला वषय आहे. या ठकाणी आता मला 
वाटते जे जे कोणी आलेले आहेत टडर ंग याम ये दोन चार नाव मला चांगली 
माह ती आहेत. कारण क  यां याकड खरच टाफ चांगला आहे ते चांगल होपफुली 
काम करतील परंतु लोकां याम ये अवरनेससाठ  आपण अजूनह  कमी पडलेलो 
आहोत हे तीतकच खर आहे. अवरनेस जो आहे बाहेर िनघायच नाह , मा क 
लावलाच पाह जे, जागेवर जायच नाह , साहेब, लॉकडाउनला लोक कंटाळले का तर, 
कंटाळले आहेत. कारण क  आता घरात पैसे नाह त, अ न नाह  आ ण यामुळे 
लोकांची उपासमार होते. वायसीएमला पेशंट गेला क  नगरसद यांना कळवल 
पाह जे. या या घर यांना तु ह  लवकर कळवतच नाह त. नगरसद यांना सांगा क  
या या मशानभूमीला याला नेणार आहेत. ेत देतच नाह त साहेब आपण हातात. 
मग कमान कळवा मग आ ह  काय करतो आ ह  घर यांना फोन क न सांगतोत 
क , ताई एक काम करानां, या या मशानभूमीला आप याला जाता येणार आहे. 
इतकेच लोक जायचेत हातात ेत देणारच नाह त. साहेब, आ हांला पण फोनच 
करायचा आ ह  जाऊच शकत नाह त. मग आ हांला तेवढ तर  सवलत दया. 
को हडचे पेशंट सापड यानंतर मला वाटत साहेब आता ती लपवाछपवी करायची 
गरज पण राह लेली नाह . तुमचा िस ह लचा जनीअर येतो तो हणतो ताई, मला 
अम या तम या ठकाणी पञे लावायचे आहेत, वासे लावायचे आहेत मी काय क  
सांगा बरं. मला बरोबर कळत साहेब क  तीथला पेशंट तो पॉ झट ह आहे हणून. 
मग या या पे ा नगरसद य आ ह  जबाबदार माणस आहेत. तुम या डॉ टरानंा 
सांगा क  आ हांला सांगा आ ण आम यासाठ  एक कॉलसटर चालू करा. जथ पेशंट 
िसर एस आहे कंवा गेलेला आहे या या संदभात कंवा आयसीयू पाह जे असेल या 
या ठकाणी अ हेलेबल होईल याला डॅशबोड आपण कराल कंवा आप याकडे अनेक 
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लोकांनी मागणी केलेली आहे या ठकाणी. मा.ल मणभाऊ जगताप यांनीह  मागणी 
केलेली आहे क  डॅशबोड चालू करा हणून. आशाताईनी पण मागणी केलेली आहे 
या दवशी आपण ड .वाय.पाट ल बरोबर एमयु केलेल नाह  आ ण या ठकाणी 

गे यानंतर तीस तीस हजार, चाळ स चाळ स हजार बील येते साहेब, घरात पैसेच 
नाह  आता खाय यासाठ  ठेवायचे का जीवासाठ  लावायचे. नाह  खालल तर  मरतो 
आहे आ ण नाह  लावला दवाखा यात पैसा तर  मरतो आहे अशा धा 
प र थतीम ये लोक आहेत. अशा छोटया छोटया सूचना आहेत, मला मा य आहे 
आयु  साहेब मी तु हांला अजीबात एक ट का सु दा दोष देत नाह , फ  वनंती 
क  शकते तु हांला. परवा दवशी तु ह  हणालात क  नाह , लोक ऑ जे शन 
घेतात, ऑ जे शन येणारच आहेत साहेब. आप याला लोकांचा जीव मह वाचा आहे. 
आ ण हणून मला असं वाटत क  तु ह  एक कॉलसटर वेगवेगळया भागात चालू 
करा. एक कॉलसटर महापािलके या मेन ब ड ंगला चालू करा. या याम ये 
आयसीय ू आहे आ ण पेशंट गेला क  आहे कंवा कुठ या भागातला आहे 
नगरसद यांना माह ती दयायची असेलतर यांनी कुणाला वचारायच पंकपॉ ट एक 
य  दया. कंवा भाग अिधकार  असतील यांना तर  सांगा. तु हांला जे यो य 
वाटेल ते करा. परंतु हे कराव लागेल कारण द ाकाका गेला याच बरोबर अनेक 
यो दे आज देशोधड ला लागलेले आहेत. अनेकजण बरे होवून घर  पण आलेले 
आहेत. परंतु आता जावेदभाई आहेत यां यासाठ  आप याला काय चांगल करता 
येईल ते िन तपणे करा. आयु  साहेब तु ह  टकांवरती जा त कॉ स ेट क  
नका. टका या यावरतीच होती जो काम करतो आ ण मला असं वाटत तु ह  
चांगल काम करता. तु ह  चांगल काम करतातर तु हांला टका झेल यासाठ  पुढचे 
सामील आहेतना आप याला. आज आपण लोकांचे जीव वाचवू यात. लोकां यासाठ  
आ हांला सगळयांना एकञीत यायच आहे. मला वाटत या सभागृहात बसलेला 

येक य  तुम या बरोबर आहे. मी मा.महापौरांना सांगेन क  माग यावेळेस मी 
महापौरांना फोन लावला तो लगला नाह  राञी साडेदहा आकरा वाजता. आपण 
सु दा ऑन फ ड नका जाऊ, नका जाऊ मा.महापौर साहेब. तु हांला जे जमेलना 
तेवढच फोनवरती करा. या सभागृहात बसलेले अनेक लोक आहेत, आमचे प नेते 
असतील, उपमहापौर असतील. मा.उपमहापौरांना तर साहेब खासक न तंबी दया, 
इतके फरतात उपमहापौर क  याची काह  मयादा नाह . आ हांला कळतं, त ण 
आहेना तर त णांनी अनेक लोकांची सेवा कर यासाठ  तुमची गरज आहे तुषारजी 



32 
 

 

यामुळ वॉडात कमी फरा, कमी फरा. सगळया नगरसद यां या वतीने मी 
छोट शी वनंती करते क  मा.काका इथ बसणार आ ण नाह  बोलू दलतर केवढा तो 
आवाज, तो आवाजच नाह  येणार आता. एक लढव या कायकता गेला यांची जागा 
कोणच भ न काढू शकणार नाह . परंतु यांना आपण वाचवू शकतो यां यासाठ  
िन त आप याला काम करायच आहे. मा.महापौर साहेब, मी काका सानेनां मा या 
भागा या वतीने, मा या कुटंू बया या वतीने, भारतीय जनता पाट या वतीन, 

दो ह  आमदारां या वतीने भावपुण दांजली अपण करते, थांबते, जय हंद जय 
महारा .                                                                                                                             

मा.आशा धायगुडे-शडग–े मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  
मा.महापौर साहेब आपण अ यंत चांगले काम कर त आहात. परंतु काल 
दवसभराम ये मी वाबळे साहेबांना कमान २५ फोन केले असतील पण आ हांला 
असे वाटते क , आपण एखादया अिधका-याचा कती वेळ यायचा. परंतु समोरची 
घटना दुदवी घडली तर आ हांलाह  पयाय रहात नाह .या ठकाणी यामुळे येक 
लोअरवाईज येक दवाखानावाईज जे काह  मुलं/मुली घेणे श य आहे. ते यावे. 

परंतु आम या वॉडातील पेशंट हा आम या जीवाचा माणुस असतो आ ण यावेळेला 
जर का मा हती िमळाली नाह  तर एखादया माणसाला कती परेशान करायचं याला 
मयादा अस या तर  आम याकडनं मयादाच पालन काल झालं नाह  याचं  द:ुख 
वाटलं आ ण मेसेज टाकला सॉर  ऍ ड थँ स परंतु तोपयत यांचा जो वेळ घेतला 
तो यो य न हता. यामुळे डॉ.वाबळना  ऑप  हणुन येक ठकाणचे पाच 
डॉ टर आज भोसर या हॉ पटलची काय अव था आहे हे तु ह  बघा यांना एक 
फोन लावा या य ला कती दम लागतो ते बघा लगेच अनुभवता येईल. मला 
यांना सांगाव लागलं क ,साहेब आपलं बोलणं बंद क  कारण तु हांला जी धाप 

लागली आहे ते तु हांला सहन होत नाह . आ ण हे सगळे कोरोना यो दा आहेत 
यामुळे आम या वॉडातील नागर कांचे ाण वाचत आहेत हे आ ह  वसरणार नाह  

आ ण वस ह  शकत नाह . यामुळे यांच सु दा आरो य अ यंत मह वाचं आहे. 
आ ण दुसरा मु ा होता डेड बॉड . जी आप याकडे या मयती  होतात  या 
दुदवाने आप याकडे डेड हो याचं माण वाढलेलं आहे. काल जो मी संग पा हला 
आ ण घर च थांबाव असं वाटलं पण श य झालं नाह  हणुन मी मशानभूमीत  
गेले या ठकाणी मा या वॉडातील एका पेशंटची बॉड  घेऊन आली ती आतली 
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बॉड चं जोपयत दहन होत नाह  तोपयत दुसर  बॉड  अं बुल स मधनं काढत नाह त 
तोपयत दुसर  अं बुल स आली मग तो पयत पुढ या बॉड च दहन हो यासाठ  खूप 
वेळ जातो यामुळे या अं बुलं स म ये सु दा सम वय ठेवणेत यावा यामुळे 
नागर कांचे जे हाल होत असतात ते कमी होतील आ ण यां या कुटंूबातील जो 
माणुस गेलेला आहे यांची खुप मोठ  हानी झालेली असते. परंतु या हानी बरोबरच 
दुस-या य ंनाह   वेदना होत असतात. काल या तीन बॉड  या ठकाणी आ या 
हो या येक बॉड ला दहन कर यासाठ  अधा ते १  तास पकडला तर   एवढा वेळ 
गाडया या ठकाणी थांबणं श य नाह  यामुळे यावरह  वचार करावा. ितसरा 
मु ा आहे क , आ ह  कोण याह  अिधका-याला कोरोना या पेशंटची  िल ट 
मागीतली तर ते देत नाह त खरंतर याची तु ह  १०० ट के सोय केली पा हजे 
क ,जी अ यंत गरजेची आहे. आ ण १३३ नगरसेवकां या वॉडात महापािलके या  
शाळा आहेत या ठकाणी  आपण यांना कोरोना झालेला नाह , यांना ल णं दसत 
नाह त अशा पेशंटना याच शाळेत वारंटाईन केल आ ण  ितथ या िशपायामाफत 
ड बा पोहचव याची यव था केली तर  आ हांला आम या वॉडातील लोकांना भेटता 
तर  येईल कंवा यांची अव था कशी आहे हे बघता येईल. शाळेम ये दोन िशपाई 
ठेवले आ ण या या वॉडातील लोक याच ठकाणी वारंटाइन केले तर आम या 
भागातील जे नागर क वारंटाइन झाललेे आहेत याची मा हती घे यासाठ  

आ हांला डॉ.वाबळेसाहेबांना   कंवा इतर डॉ टरांना वचार याची आव यकता पडणार 
नाह . त हा आपण या सगळया गो ीचा वचार करावा आ ण पु हा आप याकडे 
द ा काका होणे नाह . आप या शहरातील एकह  नागर क कंवा नगरसेवक जाता 
कामा नय ेअशी आमची ामा णकपणे इ छा आहे. तु ह  सु दा १००% य  कर त 
आहात परंतु मला काल पहाटे  ५.३० पासून ते दुपार  ४. ३० पयत बॉड  ता यात  
िमळायला वेळ लागला. हणजे तु ह  काम कर त न हतो असे हण याचा मला 
अ जबात अिधकार  नाह . परंतु याम ये मदत करणे गरजेचे आहे. कारण 
यावेळेस आप याच वाडातील नागर कांचा  येतो यावेळेस यांचे ितिनधी व 

करणारे आ ह  असतो. तर यां या मते तुम या वषयी जे कोऑड नेशन आहे या 
कोऑड नेशन ारे जे धागा पकडतात या प दतीने आपण काम केलं तर या 
शहराम ये आम या नगरसवेकापैक  कंवा वॉडातील कोण याह  माणसाचा जीव 
मह वाचा आहे आ ण तो या ठकाणी  जाणार नाह  या ीने आपण िन तच पावले 
उचलली पा हजे.ध यवाद. 
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मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह माजी 
वरोधी प नेते आदरणीय द ा काका साने यांचे द:ुखद िनधन झाले अस याने 
यांना भावपुण दांजली अपण करतो. काका ब ल जेवढं बोलल तेवढ कमी आहे. 

गे या १०/१२ वषापासून मी यांना खुप जवळून ओळखत आहे. कॉलेजमधनं या 
यावेळेस आ ह  आंदोलन करायचे यावेळेस काकाची पाठ वर थाप असायची क , 

आप या सवाच काम खपु चांग या कारे चालू आहे. गणपती उ सव,नवरा  उ सव 
असेल येक सुख-दुखाम ये आम या पाठ शी उभे राहणारे आमचे काका आज 
आम यातून िनघुन गेले याची आ हांला खुप खंत आहे या सभागृहाम ये गेली ३ ते 
साडेतीन वष यां या मागदशनाखाली काम कर त असताना एक चागंला मागदशक, 
चांगला व ा आ ण चांगला वरोधी प नेता आम यातुन हरवला आहे आ ण ह  
पोकळ  कधीह  भ न न येणार  आहे हे आ हांला जाणवत आहे. आकुड  चौकाम ये 
यांचे होड ग लावले आहे आ ण या ह ड गकडे पहात असताना १०/१५ दवसापुव  

आप यात असणारा माणुस आज आम यात दसत नाह .ह  जी पोकळ  िनमाण 
झालेली आहे ती कधीह  भ न न िनघणार  आहे. आयु  साहेब, आपण शहराम ये 
गे या ३/४ म ह यांपासून डॉ टर,नस,वॉडबॉय असतील हे सवजण कोरोनासार या 
संसगा बरोबर झगडत आहात आ ण आपण सवजण चांग या कारे काम कर त 
आहात. आपण सगळेजण आप या जीवाची पवा न करता काम कर त आहात. ह  
खर  अिभमानाची गो  आहे. कोरोना संसगापासून बचाव कर यासाठ  आयु  
साहेबां या सूचनांच सव लोकांनी यव थत पालन केलं असत तर न क च आपण 
आज जो भाव वाढलेला दसतो आहे तो कुठं तर  थांबलेला दसला असता. गे या 
आठवडयापासून असं एक िच  िनमाण झालेलं आहे क , संपुण पंपर  िचंचवड 
शहराम ये या कोरोना संसगाचं माण वाढलेले दसत आहे. दररोज ५०० या पुढे 
कोरोना या पेशंटची सं या वाढत आहे. माझा एक िम  आहे यांनी ाय हेट 
हॉ पटलम ये कोरोनाची टे ट केली यानंतर यांना होम आयसोलेशन हो यास 
सांिगतलं आ ण होम आयसोलेशन झा यानंतर  याला ास होऊन तो खुप मोठया 
माणात धापा टाकत होता. या शहरातील सगळे हॉ पटल म ये पा हले तर एकह  

बेड उपल ध नाह . यानंतर मी फोन केला  मग तो पेशंट ितकडे िश ट केला. एक 
भयानक िच  आप या सगळयां या डोळयासमोर उभं आहे. आ ण या यावर  
आपण येणा-या काह  दवसाम ये १०० ट के मात केली पा हजे. वायसीएमएच 
म ये सु दा आता डायरे ट पेशंट येतात पण यांना आयसीयु साठ  जागा उपल ध 
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होत नाह . ४/५ पेशंट आज बाहेर उभे आहेत. आपण बाहेर देशा या उदा.चीन या 
हॉ पटलम ये कोरोना या पेशंटसाठ  बेड उपल ध होत न हते. तशीच अव था 
आज आप याकडे आहे. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर,मा.स ा ढ प नेते या सवाना 
माझी वनंती आहे क , लवकरात लवकर दवस-रा  एक क न या शहरासाठ  
आयसीयु चे बेड या ठकाणी उपल ध क न देणेत यावे. णांची सं या वाढत 
चाललेली आहे. आपला एक,एक िमिनट मह वाचा आहे. या ठकाणी सव सोयी-
सु वधा उपल ध क न देणेत या यात. आ ह  सव सद य तुम या पाठ शी आहोत 
तु ह  जो िनणय याल तो आ हांला मा य आहे. मा.आयु  साहेब, अजुन कती 
दवस तु हा-ंआ हांला जगावं लागणार आहे हे मा हत नाह . आपले सहकार  
नगरसेवक जावेदभाई हे सु दा आयसीयू म ये आहेत मी तर हणतो क , येक 
नगरसेवकाची कोरोना टे ट करावी ह  माझी आप याला वनंती आहे. आपण 
िभतीपोट  जात नाह  पण आपले युचर लॅन काय आहे ते तर  समजेल नां आपले 
नगरसेवक असतील, सामा जक कायकत असतील यांची कोरोना टे ट करणं 
गरजेचं आहे. याच माणे आपण जे यापार  आहेत, यांची टे ट कर त आहात 
आ ण  यांची कोरोना टे ट िनगेट ह िनघेल तोच दुकान उघडेल हा जो  आपण 
िनणय घेत आहोत. कारण समो न येणार  य  कंवा माल देणार  य  यापैक  
कोण पॉझीट ह आहे हे समजत नाह . मा.महापौर साहेब,मी आपला जा त वेळ न 
घेता या शहरासाठ  लवकरात लवकर आयसोलेशन आ ण आयसीयु चे बेड उपल ध 
क न देणेत यावे ह  वनंती आहे. ध यवाद.  

मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर 
सगळेच जण द:ुखद अंतकरणानी या ठकाणी उप थत आहेत. काकां या जा याने 
सवाना िन तपणे सवाना द:ुख आहे. तसेच मा या भागातील माझा जवळचा 
िम  जावेद शेख याला देखील मा या वतीने दांजली वाहतो. माई, काह  गो ी 
मी आप या िनदशनास आणुन देतो क , पाठ मागे आप या या िमट ंग झाले या 
आहेत या िमट ंगम ये आयु ांना मी वारंवार सूचना कर त आलेलो आहे क , 
लोकां या अडचणी काय आहेत क , लोकां या हाताम ये रपोट हा पॉझीट ह पडतो 
आहे. आ ण यानंतर महापािलकेला कळ यासाठ  ३/४ दवस लागतो. मग आपण 
यावर काय ो ह जन करायचं ते करतोय. आता मी तु हांला एक उदा.देतोय परवा 
बला हॉ पटलला एक पेशंट आला या या हातात पॉझीट ह रपोट आ यानंतर 
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तो च कर येऊन पडला याला उठवून चेअरवर बसव यानंतर याला वचारले क , 
काय झालं तुला तर तो हणाला क ,माझा रपोट पॉझीट ह आलेला आहे. यानंतर 
मी याला समजुन सांिगतलं क , तुझं वय कमी आहे,तु घाब  नकोस  तो हणला 
क ,मला िस पटनस ्  काह  दसत नाह त यामुळे मी होम आयसोलेशन होऊ 
शकतो. याला मी समजुन सांिगतलं क , तु घरात एकटा रहात असशील तर एकटा 
रहा औषध घे, पा याची वाफ घे, वेळ या वेळ  जेवण वगैरे कर  काह  ट शन घेऊ 
नको उ ा परत तु ितथंच जा मी याला दररोज दोन वेळा  फॉलोप केलो होतो या 
माणसां या बाबतीत मी मा.आयु  साहेब, मा.अित.आयु  संतोष पाट ल साहेब 
यांना फोन केला होता परंतु या माणसाला महापािलके या कोण याह  अिधका-
यांकडुन फोन गेलेला नाह . तो माणुस या या घराम ये दोन दवसापासून 
आयसोलेट आहे हणुन कळवलं सु दा नाह  मग आपण हे कसं कं ोल म ये 
आणणार आहात, आपण कसं हाय र कचे पेशंट कं ोल म ये आणणार याच 
बरोबर मा या घरा या पाठ मागे साबळे हणुन एक पेशंट सापडला तो चाळ म ये 
रहात होता याचा दोन दवसापासून आम याकडे रपोटच आलेला नाह . क , 
आम याकडे असा,असा एक पेशंट आहे तो सापडलेला आहे या या संपकातील जे 
जे हाय र कमधील  लोक आहेत याची मा हती या. असा काह  कार घडलेला 
नाह . जर आपण हाय र कमधील लोकांना सु दा कॉ टॅ ट करणार नसाल तर 
आपणच मु ामहून पेशंट देतोय क  काय अशी शंका येत आहे. आयु  साहेब, 
या ठकाणी एकदम ढसाळ कारभार चालू आहे. डॉ. इं जिनयर या आम या इथं 
आहेत यांच काम गाडयांना   डझेल आहे क  नाह  हे बघ याचं यांच काम नाह . 
या यासाठ  शासनाची जी इतर माणसं  आहेत यांना यां या मदतीसाठ  यांना 
ा. तु ह  मला सांिगतले क , चार लॅबमधुन टे ट ंग होती तेथून तो ाय हेट 

हॉ पटलचा रपोट ाय हेट हॉ पटलला जातो, वायसीएम हॉ पटलचा असेल तर 
तो वायसीएमला जातो. मग तो आपण वेगळा करतो आ ण वेगळा के यानंतर तो 
खाली जातो एवढया ोसेसला जर दोन दवसाचा वेळ जातो. आप या 
महापािलकेम ये ३२ भाग आहेत  आमची सूचना आहे क , ४ लॅब ठेवा या या 
हाताखाली ३२ र ेझट ह  ठेवा आ ण यांना येक भागवाईज पीनकोडनुसार 
रपोट वेगळं कर यास सांगावे. असे रपोट वेगळे के यानंतर उदा. मा या 
हाताम ये थेरगांवचे रपोट येतील  या रपोटम ये मला फ  काय बघायचे आहे 
क , जे ण पॉझीट ह आहेत यापैक  काह  पेशंट हे होम आयसोलेट होऊ 
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शकतात. यातील काह  पेशंट ऑलरेड  हॉ पटलम ये ऍडिमट आहेत. आ ण ते 
यां याकडनं  हाय र क कॉ टॅ टची मा हती यायची आहे. आ ण ते ठरवतील 
यांना कुठे बेड उपल ध आहेत कुठे नाह  हणजे एवढ  सोपी प दत असताना 

आपण यांना र ेझ ट ह का देत नाह . आ ह  नगरसेवक या र ेझ ट ह या 
कॉ टॅ ट म ये राहू.आज आ ह  या डॉ.मॅडमला १० वेळेस फोन करायचा यांनी 
डॉ टरचं काम करायचं का र ेझट हच काम करायचं याबाबतीत मा.आयु  साहेब  
आपणाला याबाबतीत  काय िनयोजन करता येईल याची मा हती ावी. कारण  
प र थती बकट होत चालली आहे आ ण अजुन बकट होत जाणार आहे. लोकांना 
काह च कळणार नाह . पॉझीट ह रपोट आ यानंतर काय काळजी यायला पा हजे 
हे लोकांना अजुन सु दा कळत नाह . हे कळ यासाठ  हा उ म पयाय आहे. आ ण 
तु हांला हे ३२ र ेझटेट ह महापािलके या कमचा-यांमधुन नेमणुक करता येत 
नसेल तर आ ह  तु हांला ३२ र ेझटेट ह  तु हांला देतो. आ ण आ ह  
यां याकडुन मा हती घेतो. ध यवाद.   

मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  द ा काका 
जा याने पंपर  िचंचवड शहराची जी पोकळ  िनमाण झालेली आहे ती खरोखरच 
भ न न येणार  आहे. आ ह  यां याबरोबर पला गेलो होतो यां याबरोबरचा 
आ हांला जो अनुभव आला आहे तो सवानी अनुभवला आहे. तसेच मोरेव तीचा 
संपुण भाग हा बाहेरगावातील भाडेक चा भाग अस यामुळे ते ख-या अथानी ते 
पोरके झालेले आहेत. कारण द ा काका हे गाववाले हणुन कधीच वावरलेले 
नाह त. यामुळे मोरे व ती, साने चौक या ठकाणचे नागर क यांचे काकांनी कायम 
पालक व घेतलं यामुळे ते या ठकाणी नावा पाला आले. याच माणे जसं आता 
एकनाथराव पवार यांनी सांिगतलं क , कुठ या तर  एका ोजे टला यांच नांव देणे 
गरजेचं आहे. कंवा  एखादया हॉ पटलला तर  नांव ावं. द ा काका हे सवाना 
ो साहन देणार  य  होती. यांची  नेहमी आप या सहकायाना मागदशन 

कर याची वृ ी होती. शहरातील येक य ला ो साहन िमळावं अशी एखाद  
वा तु यां या नावाने उभी करावी कंवा एखादं चांगल  मागदशन क  उभं करावं 
जथं युवकांना चांगल  मागदशन िमळेल. तसेच जावेदभाई हे सु दा ऍडिमट आहेत 
मी यांना ८ दवसापुव च भेट यास गेलो होतो यांनी सांिगतले क , माझी त येत 
बर  आहे दोन दवसानंतर मला घर  सोडणार आहेत असे सांिगतले आ ण दोन 
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दवसाम येच यांची त बेत खालावली आहे. येक नगरसेवक हा हाय र क 
कॉ टॅ ट म ये आहे येक जण आपआप या वॉडाम ये चांग या प दतीने काम 
कर त आहे. काम कर त असताना तो न क च हाय र क कॉ टॅ ट म ये येत 
असतो. यामुळे येक नगरसेवकाची कोरोना टे ट ह  झालीच पा हजे. याची 
आतापासूनच काळजी घेणं गरजेचं आहे. द ा काका यांनी नेहमीच शासन आ ण 
स ाधार  यां यावर अंकुश ठेव याचा य  केलेला आहे. आ ण ते याम ये यश वी 
ठरलेले आहेत. आज आपलं सभागृह पोरकं झालेलं आहे अस हणलं तर  वावगं 
ठरणार  नाह . शासन वभागाची काम करताना धावपळ होत आहे हे आ ह  
पहात आहे. यामुळे तुम यावर कोणीह   आरोप केला तर  आ ह  तुम या बरोबर 
आहोत. वैदयक य वभाग आ ण यांची टम ह  चांग या कारे काम कर त आहे. 
शहरातील हॉ पटलम ये हट लेटर उपल ध आहेत परंतु हॉ पटल हे पेशंटला 
ऍडिमट क न घेत नाह त काह  पेशंट अ बुलं स म ये जीव सोडत आहेत अशी 
प र थती आहे. शहरातील इतर जे हॉ पटल आहेत या ठकाणी जे हट लेटर 
आहेत ते आप या पेशंटला कसे उपल ध क न देता येईल यासाठ  आपण य  
करावेत. हट लेटरसाठ  येक नगरसेवकाला फोन येत आहेत. येक 
नगरसेवकाला ५ हट लेटरसाठ  फोन आले तर १३३ नगरसेवकांना कती हट लेटर 
लागतील याचा वचार करावा. अशी वनंती करतो. 

मा.संतोष ल ढे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आप या 
सभागृहातील माजी वरोधी प नेते द ा काका यांना भावपूण दांजली अपण 
करतो. एक अ पैलु य म व काळा या आड गेलंलं आहे. द ा काका यां या 
बाबतीत अनेक सद यांनी यांची जी धडाड ची कामगीर  होती ती य  केलेली 
आहे. द ा काका यांनी या पंपर  िचंचवड शहराम ये एक सामा जक बांधीलक तून 
काम केलेले आहे.रा वाद तील एक नेतृ व हरपलेलं आहे. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेम ये १९९७ साली समा व  गावांचा जो वचार झाला याला वरोध 
कर यासाठ  या लोकांच नेतृ व कर याची संधी द ा काका यांना आली होती. 
आ ण या लोकांना द ा काका यां यामाफतच आपली सोडवणूक होईल अशी अशा 
होती. द ा काका यांनी अनेक य  क न यां या बाजुने जे,जे श य होईल 
यां या सु वधा, यांना मागदशन कर याचं काम द ा काका यां या मा यमातून 

झालेल ंआहे. द ा काका यां या बरोबर दोन दवसापूव च यां याशी बोलणं झालं 
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होतं यांनी सांिगतलं क , माझी त बेत सुधारत चालली आहे मी लवकरच बरा 
होईन. यां या अशा बोल यातून आ हांलाह  धीर आला होता यानंतर ह  घटना 
कानावर आली आ ण आ हांला व ासच वाटत न हता. द ा काका यां या जा याने 
जी पोकळ  िनमाण झालेली आहे ती कधीह  भ न न िनघणार  आहे. यां या 
कुटंूबावरती काळाने जो घाला घातला आहे यातुन सावर याची श  यांना 
परमे राने देवो अशी मी मा या ल ढे प रवारा या वतीने याचबरोबर शहरातील 
सव समाजबांधवा या वतीने भारतीय जनता पाट चे मा.आमदार महेशदादा लांडगे, 
िचंचवड वधानसभा मतदार संघाचे आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या वतीने मी 
द ा काका यांना भावपूण दांजली अपण करतो. आ ण मा. आयु  साहेबांना 
वनंती करतो क , शडगेता नी जी उ णव दाखवून दलेली आहे. या ठकाणी 
वदयुत दा हनीम ये जे को वडचे पेशंट घेतले जातात याचा दहन हो यासाठ  
कालावधी खुप लागतो शहराम ये या या ठकाणी वदयुत दा हनी  नादु त 
असतील कंवा या ठकाणी याची गरज असेल अशा ठकाणी नवीन वदयुत 
दा हनी बस व यास आपण संबंिधतांना आदेश देणते यावेत. कारण क ,पेशंट या 
नातलगांनी पीपीई क ट घातलेलं असतं आ ण ते अं बुलं स म ये बसलेले असतात 
यामुळे याला नाहक ास होत असतो. कारण क , दोन दवसापुव   मा या 

नातलगा या बाबतीत ह च घटना घडलेली होती. भोसर या वदयुत दाह नीम ये 
एक बॉड  आलेली होती आ ण या अनुषंगाने एक ते दड तास ताटकळत बसावे 
लागले होते. तर या पा भूमीवर आपण लवकरच तसे आदेश देणेत यावेत.  
आप या शहराची कोरोना पेशंटची प र थती वाढत चालली आहे. या अनुषंगाने 
आजुबाजु या रा यामधील प र थतीत जी सुधारणा झालेली आहे या 
प र थती या अगे स आपण ितथे त  डॉ टर,त  नसस केरळ सार या 
रा याम ये कोरोनाची प र थती अटो यात आलेली आहे. अशा ठकाण या 
डॉ टरांची मागणी केली तर या ठकाणी काह  वावगं होणार नाह . आपले सहकार  
नगरसेवक जावेदभाई यांचेसाठ  वैदयक य वभागा या मा यमातून जे त  डॉ टर 
आहेत यांची मा हती घेणेत यावी आ ण यांना जी काह  मदत लागेल ती या 
महापािलके या वतीने तातड ने देणेत यावी. आ ण दांजलीची जी सूचना मांडली 
आहे या सवाना मी भावपूण दांजली अपण करतो.आ ण थांबतो जय हंद, 
जयमहारा .  
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मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज आपण 
कोरोना या महामार शी सामना कर त असताना आपले द ा काका हे आप याला 
अचानक सोडून गेले. आज या ठकाणी जनरल बॉड  चालू आहे परंतु या ठकाणी द ा 
काका नाह त हा व ासच बसत नाह . परंतु झाले या प र थतीला सामोरे जाऊन 
वशेषत: द ा काका यां या घर यांना जे द:ुख झालेलं आहे यांना यातुन 
सावर याची परमे राने श  ावी आ ण द ा काका यांना मी मा या प रवारा या 
वतीने आ ण िशवसेने या वतीने यांना दांजली अपण करतो. मा.आयु  साहेब, 
शहराम ये कोरोनाची जी प र थती आहे ती कशी आटो यात येईल यासाठ  य  
करावेत आ ण सवानी आपण आपली वत:ची कशी काळजी घेता येईल यासाठ  
य  करावेत. आयु  साहेब, द ा काका जा या या आद या दवशी आपण मला 

फोन केला होता क , द ा काका यांना धाप लागत आहे आ ण यांना बोलता येत 
नाह . मी तु हांला सांिगतलं क , तु ह  बला हॉ पटलला सांगा यांना वाफ 
दे यास सांगावे. परंतु काल मी सकाळ  ११.०० पासून ते सायं.४.०० पयत 
वायसीएम या डेड हाऊसला होतो या ठकाणी एक ३५ वषाचा युवक व लभनगरचा  
देखील गेलेला होता.  तो त ण अस यामुळे या या घर यांना चौकशी केली क , 
तो त ण अस यामुळे कसा काय गेला तर यांनी सांिगतलं क , ३ दवस बला 
हॉ पटलम ये ठेवुन घेतलं आ ण नंतर सांिगतलं क , याला वायसीएमएच ला घेवुन 
जावा. वायसीएमएच आम यापे ा चांगल आहे हणुन सांिगतलं गेलं. आयु  
साहेब, बला म ये असं का घडतंय  ह  परवाची प र थती आहे. हणजे चांगला 
पेशंट असताना तो बला म ये गेला या पेशंटवर अशी काय वेळ आली क , याला 
परत वायसीएमएच ला आणावं लागलं आ ण वायसीएमएच ला वचारलं तर ते 
हणाले क , तो पेशंट हा एकदम शेवट या टेजला आहे. हणजे खाजगी 

हॉ पटलचे डॉ टर िस रएस  पेशंट असला क , ते वायसीएमएच ला पाठ वतात 
याकडे आपण ल  दले पा हजे. मी वत: दनानाथ हॉ पटलम ये होतो परंतु 
मला वाटले नाह  क , मी को वड हॉ पटलम ये आहे. हणजे बेड द यानंतर नस 
येणे,एक,एक तासाने येऊन बीपी चेक करणे हणजे इतर वेळा जसे आपण ऍडिमट 
होतो या प दतीने डॉ टरांची पूण टम येऊन तपासणी क न जातात. 
या ठकाणचा हाऊस कपींगवाला हा दवसातून ३ वेळा येऊन लनींग क न जात 

होता. परंतु आप या वायसीएमएच म ये कंवा दवाखा याम ये असं कोणच येत 
नाह . एखादा पेशंट ड ेशनम ये जाईल नां द ा  काकाचं काय झालं आज 
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आप यातीलच एक सहकार  िनघुन गेला आहे. आ ण आज आपले डॉ.गोफणे,डॉ.गोरे 
पॉझीट ह झाले, टाइ स ऑफ इंड या म ये पीसीएमसीचे डॉ टर हे उपाशी काम 
कर त आहेत यांना जेवण सु दा िमळत नाह  अशा बात या येत आहेत हे दुदव 
आहे. मा.आयु  साहेब, आजपयत आ ह  तु हांला कोरोना या संदभात या काह  
सोयी-सु वधा करणे आव यक आहे यासाठ  आ ह  तु हांला साथच दलेली आहे. 
मा क या संदभात आ ह  तु हांला पाठ शी घालणार नाह  परंतु डॉ टरस  हे 
उपाशीपोट  काम कर त आहेत हे तु हांला फल होत नाह  का?  मी तु हांला 
सांिगतलं होतं क , कलासागरला डॉ टर झोपायला जातात यांना एसी लाव यास 
सांगा यावेळेस आपण हणले एसी अलाऊड नाह त. कोरोनाची नवीनच  
प र थती िनमाण झालेली होती यामुळे काय करावे काय नाह  हे ल ात येत 
न हते. यानंतर मला वाटतं कलासागरनी चांग या सु वधा दले या आहेत. 
साहेब,तु ह  मा क म ये काय केलं हे आ ह  तु हांला वचारतोय का? पण आता 
यांना जेवण देत नाह . आपण एक कडे हणता क , इ युिनट  वाढवली  पा हजे, 
हणजे कुठंतर  चांगल खाललं पा हजे, आहार चांगला पा हजे. आ ण जे डॉ टर 

कोरोना या थतीम ये काम करतात. कालच मला कोणीतर  ठेकेदार भेटला तो 
हणला मला पेमटच भेटल नाह . नको ते वषय काय र मा यतेसाठ  येतात 

आ ण एखादयाचं पेमट तु ह  माच पासून थांबवता हणजे हे काय चाललंय. 
एखादा तुमचा डॉ टर पदािधका-या या गुडफेथ मधला असला क , तो अशी कामं 
करतो मी सु दा या डॉ टरला फोन केला सोडून दे नां, दे ना पैसे मी बालेवाड ला 
गेलो होतो तो ठेकेदार हणाला  पैसेच दले नाह  आ ण तो काम सोडून गेला तर 
जबाबदार  कोणाची साहेब, मी तु हांला दुसर  बाजु सांगतो क , डॉ.लाठ ,डॉ. 
वनायक, इं जिनयर मॅडम, यांची पाठ थोपटली तर  यांचे भ व यात कसे  ऋण 
फेडणार हे मला मा हत नाह . ह  लोक खरंच फ डवर काम कर त असतात आ ण 
तुम यातील काह  लोक गटने या या केबीनम ये जायचं, चेअरमन या केबीनम ये 
जायचं अशी काम कर त असतात. हे या महापािलकेचे दुदव आहे. मी तु हांला नांव 
घेऊन पण सांगेन. पण अशा करणात कुठ याह  कारचं राजकारण करायचं नाह . 
आयु  साहेब, आपण बला हॉ पटलची आजपयतची बलं तपासली आहेत का?  
आज आ ह  नगरसेवक कशासाठ  हायचे आ ह  जर घर  बसले तर  नागर क 
काय हणतील तु ह  काय करत होते. यामुळे लोकांना आ हांला फेस करावं 
लागतय तुम यातील आ ण नागर क यां यातील गॅप आ हांला भ न काढावी 
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लागते. आ हांला पास काढ यासाठ  कती तर  वेळा अ जत पवार साहेबांकडे यावं 
लागतय. हे काय आम या घरचं काम नाह  पण आ ह  पण र क घेवुनच काम 
करतोय. येक नगरसेवकांनी पण वत:ची जबाबदार  घेवुन काम करायचं आहे. 
कोरोनाची कतीह  काळजी घेतली तर  तो होणारच आहे असे जर आपण ध न 
बसलात तर  फ डवर कोण येणार आपण अितशय चांग या कारे काम कर त 
आहात आ ह  आप याला कुठेह  दोष देत नाह . काह , काह  वेळेस सा ा कार 
होतो तु ह  अचानकपणे चांगले काम कर त नाह . मला वाटतं कुठं तर  काह  काम 
झाल नसेल मला द ा काकाचं तु हांला उदा. ायचं आहे  इथं महापािलके या 
अिधका-या या नावाने केस झाली द ा काका िशवजयंतीला भ -श या इथं गेले 
ितथं यांना फोन आला ए, काका या यात पडू नको मी तुला सोडणार नाह .  पण 
तो डगमगला नाह  यांना एखाद  गो  पटली क , ते या या मागं उभं रहायचे. 
असा तो िम  होता. परंतु आज यां या घर यां या मागं उभं रहा याची जबाबदार  
आप या सवाची आहे. तुषारनी सांिगतलं क , काकाचं नांव कुठं तर  चांग या 
ठकाणी  दलं पा हजे.  नांव दलंच पा हजे कारण तो व मान नगरसेवक होता.  
काकां या घर यांना आपण सवानी धीर देणे गरजेचे आहे. एकाच घरातील ५/६ 
लोक कोरोनानी गेलेली आहेत. आपण डॉ टर लोकांना जर का यव थत सु वधा 
द या नाह त आ ण या डॉ टर लोकांनी हात वर केले तर आपण काय करणार? 
अं बुल सचे ाय हर आंदोलन करणार होते यांना मी सांिगतलं क , ह  आंदोलन 
कर याची वेळ नाह  आता आप या सवाना िमळून शहर सांभाळायचं आहे आयु  
साहेब,तु ह  चांग या कारे काम कर त आहात पण काह  कामे अशी होत असतील 
तर डॉ टर लोक उपाशी असतील आ ण यांची रोग ितकार श  कमी झाली तर हे 
काम कसे करतील. काह ,काह  डॉ टर खरच काह च काम कर त नाह त आ ण काह  
जण रा ी ११.०० पयत सु दा काम कर त असतात. आयु  साहेब, वायसीएमएच 
मधील यांना काह  कोरोनाची ल ण दसत नाह त असे पेशंटना तु ह  भोसर  
हॉ पटल कंवा इतर ठकाणी हल व यात याव.े आ ण या ठकाणी फ  िस रयस 
पेशंट ठेवले पा हजेत. हे तु हांला सांग याची सु दा गरज पडू नये. आयु  साहेब, 
तु ह  या डॉ टरांशी चचा करा क न यां याशी बोला हणजे तु हांलाह  समजेल. 
या पेशंटची अव था आयसीयू म ये ठेवायची आहे याला तु ह  बालेवाड ला ठेवले 

आहे.  हणजे आयसीयुम ये िश ट करायची गरज आहे याला बालेवाड ला ठेवुन 
ितथं औषध गोळया देणार मला असं हणायचं नाह  क , आपली माणसं ितथं काम 
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कर त असताना साहेब, तु ह  कुठं तर  माणसं हेरायला चुकताय अस मला वाटतयं 
चांग या माणसां या हातात हे गेलं तर ते िन त चांगले रझ ट देतील. आयु  
साहेब, मा क या अहवालात तुमची माणसं दोषी आहेत यातील काह  लोकांना 
चौकशी सिमतीला अजुन डा युमट दलेले नाह त. मागणी केलेले डा युमट अजुन 
सु दा पुर वलेले नाह त. तर  सु दा आ ह  तु हांला काह  हणत नाह . हणजे 
माणसु ज हा प र ेला जातो त हा तो देवा या १० वेळा पाया पडतो आ ण जातो 
अशी िभती या शहराम ये िनमाण झालेली आहे. नागर कां या मनातील ह  िभती 
काढायची असेल तर या आयसोलेशन सटर या मा यमातून कस काढायचं हे तु ह  
ठरवा. मी तु हांला दनानाथ हॉ पटलचा अनुभव सांिगतला आहे. या माणे 
आप या हॉ पटल या लोकांना तयार करावं लागेल. आज आप याकडे पेशंट हे 
िसर यस झा यानंतर येतात याला आपण कसं वाचवणार आज आपले लोक 
ऑ सीजन ८०,९० आ यानंतर तुमचा ऑ सीजन सु दा काम कर त नाह . ९५ या 
खाली आ यानंतर माणुस घाबरतो. आमचे िम  वाघमारे यां या आई वायसीएम 
म ये गेली यांना हट लेटरची आव यकता होती वाकडला एका हॉ पटलम ये 
फोन केला कुठेह  ऑ सीजन िमळालं नाह . कुठेह  हट लेटर िश लक नाह . 
वायसीएमएच ला योगायोगान एक पेशंट बाहेर आला आ ण तो हट लेटर यांना 
दला यानंतर या नीट होऊन घर  गे या यानंतर एक ाय हर पण नीट होऊन 
गेला. हणजे मला साहेब, तु हांला हे सांगायचे आहे क , यांना वायसीएमएच 
म ये ठेव याची आव यकता आहे यांना इथं ठेवा आ ण यांना या ठकाणी 
आव यकता नाह  यांना इतर ठकाण या हॉ पटलम ये ठेवा. आयु   साहेब, 
तु ह  तुम या खाल या टाफकडनं मा हती या. तु ह  आतापयत चांग या कारे 
कामकाज के यामुळे तुमचे आ ण तुम या टमचे कौतुक केलेलं आहे. आता आपण 
हायलेवलला आलो आहे आता ३ दवस लॉकडाऊन क न सु दा दररोज ७०० ते 
८०० केसेस दररोज आहेत. नाग रकांनी सु दा आपण आपली काळजी घेतली पा हजे 
हणजे आयु  साहेब, तुमची जबाबदार  कमी होईल. आ ण िस रएस पेशंटवर 

चांगल काम करता येईल. परत एकदा आप याला वनंती करतो क , हट लेटरवर 
तु ह  ल  ा परत एकदा  द ा साने सारखे होणार नाह . याची काळजी 
यावी.जावेदभाई पण बाधीत आहेत यां यावर ल  ावे. आ ण मी आ ण मा या 

प ा या वतीने आ ण शहरा या वतीने द ा काका यांना भावपुण दांजली अपण 
करतो ध यवाद.  
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मा.नाना काटे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर आजची 
जी िमट ंग आहे ती काकांना दांजली वाहणेसाठ  आहे.  व ासच बसत नाह  
कारण या दवशी ह  घटना घडली यावेळेस मला शरद बो-हाडेनी फोन केला क , 
काका गेले. अ रश: पायाखालची वाळु सरक यासारखं झालं मी लगेच आयु ांना 
देखील फोन केला आ ण घटनेची मा हती घेतली साहेबांनी सांिगतले क , हे खरं 
आहे आ ण आपण पण खुप य  केले. परंतु काकांना युमोिनया इत या मोठया 
माणात होता क , ते आप या हाती येऊ शकले नाह त. कोरोना वषाणु सव 

जगभर थैमान घालत आहे मागील काह  म ह यापुव  हा दूरवर असलेला आजार 
आप या घरापयत पोहचला,सभागृहापयत पयत पोहचला आ ण याम य ेआपला 
सहकार  या वषाणुं या वळ यात सापडला आ ण द ा काका यांना आप यातून 
हरावून घेतलं. रा वाद  काँ ेसची फार मोठ  हानी झालेली आहे याच माणे पंपर  
िचंचवड शहरातील एक धडाड चा कायकता काका आप यातून िनघुन गेला. व ासच 
बसतं नाह , काका आता बाहेर गेलेले आहेत आ ण ते परत येतील यां या हातात 
असलेलं ते द र आ ण हसुन खेळुन रहात असलेला एक धडाड चा कायकता 
आप यातून िनघुन गेला ह  पोकळ  भ न िनघणार  नाह . परंतु काका गे याने 
संपुण पंपर  िचंचवड शहर हादरलेलं आहे. आ ह  सव सद य आज पंपर  िचंचवड 
शहरात काम कर त असताना आज देखील िभती वाटते कारण काकांनी या २/३ 
म ह याम ये या प दतीने लॉकडाऊन चालू झाला याम ये अनेक लोकांना यांनी 
मदत केली आ ण ती मदत कर त असतांनाच कोरोना या वळ यात काका 
सापडले. आ ण ते आ हांला सोडून गेले. काकाचा वभाव हा आपणा सवाना 
मा हती आहे. आता अनेक नगरसद यांनी सूच वले आहे क , पंपर  िचंचवड 
शहराम ये जी काह  वा तु असेल या वा तुला काकाचं नाव देणं गरजेचं आहे 
आ ण न क च दलं पा हजे. कारण आताचे व मान नगरसेवक आ ण माजी 
वरोधी प नेते  काकाची उ णव ह  कायम राहणार आहे. एखादया सं थेला कंवा 
वा तुला जर  नांव दलं तर  काका पु हा येणार नाह त काका या घरावर जो 
द:ुखाचा ड गर कोसळलेला आहे यांच सां वन कर यासाठ  आदरणीय लोकनेते 
पवार साहेब देखील यां या घर  आले होते. दादांचा मेसेज होता, जयंतराव पाट ल 
साहेब येऊन गेले सवानी याचं सां वन केलं परंतु सां वन क न काकांची जागा 
कोणी घेवु शकत नाह  अशा या िनभयाला मी मा या कुटंूबा या वतीने रा वाद  
काँ ेस या पाट या वतीने आ ण या सभागृहा या वतीने भावपूण दांजली अपण 
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करतो. आता मगाशी िसमाताई सावळनी सांिगतलं क , या कोरोना या महामार त 
काम कर त असताना आता डॉ टरांची भरती करणं गरजेचं आहे तसेच राहुल 
कलाटनी देखील सांिगतलं आहे क , आ ह  जर  वरोधक असलो तर  आमची 
कसलीह  त ार असणार नाह  कारण पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना 
आप याकडनं सहकाय होणं गरजेचं आहे. या महामार साठ  जी काह  डॉ टरांची 
आव यकता असेल जी काह  आव यक गो ी करणे गरजेचं आहे यासाठ  आमचा 
कोणाचाह  वरोध नाह . या शहरातील येक नागर क कोरोनामु  झाला पा हजे. 
नाह  तर एक वेळ अशी येईल क , आपण पॉझीट ह शोधता,शोधता असं कराव 
लागल क ,  जेवढे िनगेट ह आहेत यांना वारंटाईन करावं लागेल आ ण 
पॉझीट ह ओपन करावं लागेल. अशी वेळ येता कामा नये. आमची सवाची 
आपणाला कळकळ ची वनंती आहे क , जे काह  करायचं आहे ते या शहरासाठ  
करावं मी पु हा एकदा द ा काका यांना या सभागृहा या वतीने भावपूण दांजली 
वाहतो जय हंद.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  गे या अड च 
तासापासून आपले सव स मा.सद य आप या सहकायाब ल बोलत होते. आ ण 
कोरोना या या महामार मुळे संपुण जगाम ये, देशाम ये आ ण या महारा ाम ये जी 
काह  प र थती आहे याम य ेद ा काका यां या ब ल सव सद यांनी या भावना 
य  के या आहेत यां या बरोबर आपण बघीतलं तर  माजी नगरसेवक ल मण 
गायकवाड, माजी नगरसेवक सुलोचनाताई बढे, संजय साळवी तसेच भोसर चे माजी 
आमदार वलास लांडे यांचे वड ल असतील तसेच एनजीओ म ये काम करणा-या 
अनके सं थाचे पदािधकार  याम ये असतील अशा या सवाना मी या सभागृहा या 
वतीने भावपूण दांजली अपण करतो. आ ण हे खरं आहे यावेळेला लढाई चालू 
होते आ ण सैिनक स ज असतात या माणे कोरोनाची लढाई आप या पंपर  
िचंचवड शहराम ये चालू झाली आ ण जनते या डोळयाम य े अ ु,आमचं काय 
होणार, आ हांला लागण झा यानंतर जेवायला िमळणार का, आ हांला घराबाहेर 
पडता येईल का, अनेक सम या येकांनी आम याकडे मांड या आ ण 
लॉकडाऊन या काळाम ये द ा काका यां या मा यमातून आप या येक 
सद यांनी सांिगतलं क , या या वेळेला लोकांचे अ ु पुस याचं काम द ा काका 
यां या मा यमातून  झालं आ ण हणुन आप या वत: या जीवाची पवा न करता, 
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आप या कुटंूबाची पवा न करता या दनदुबळया गर ब लोकांसाठ  काम करायचे 
हणुन द ा काका साने यांनी या लोकांचे अ ु पुस याचं काम या लॉकडाऊन या 

काळात केलं. आ ण साह जक आहे, कोरोनाची महामार  वाढत असताना लोकांचे 
अ ु पुस याचं काम द ा काका साने यां या मा यमातून केलं गेलं आ ण हणुन 
यांना यां या संपकात आ यामुळे यांना हॉ पटलम ये ऍडिमट हावं लागलं 

आ ण यांचा बला हॉ पटलम ये मृ यु झाला. यांचा मृ यु झा यानंतर यां या 
िचखली,तळवडे भागाम ये गेलो आ ण येक गावा या वेशीवरती द ा काकाचे 
फोटो लावलेले होते. काह  लोकांनी सांिगतलं आमचा आधार हरपला, काह  लोकांनी 
सांिगतलं क , आमचा वाघ गेला, काह  लोकांनी सांिगतलं आमचा मागदशक िनघुन 
गेला. अशा अनेक उपमा देवुन द ा काका यांच सां वन कर याचा य  केला गेला 
आहे. माझा या ठकाणी व ासच बसेना मला वाटलं द ा काका यां या 
वाढ दवसा या शुभे छा आहेत क , काय परंतु यावेळेस खाली वाचलो यावेळेस 
द ा काका यांचा हसरा चेहरा बघत होतो आ ण या द ा काका यांनी या 
सभागृहाम ये आप या नागर कांची भूिमका मांडत होता ती भूिमका देखील 
या ठकाणी िनरखुन बघीतलेली आहे. वेळ संगी आप या प ाची भूिमका काह ह  
असली तर  यांनी आप या नागर कांची काय भूिमका आहे ती या ठकाणी मांडलेली 
आहे. आ ण हा कायकता आज आम यातून हरवलेला आहे. आ ण हणुन मगाशी 
आम या अनेक सहकायानी आप या भूिमका य  के या आमचा िम  या 
सभागृहाम ये जर  कटू बोलत असेल, प ाची भूिमका  मांडत असेल पण 
सभागृहा या बाहेर गे यानंतर खां ावरती हात ठेवुन िनघणारा हाच द ा काका आज 
आम यातून िनघुन गेला आहे. अशा अनेक गो ी आ ह  यां याम ये पा हले या 
आहेत. सरकार या काह  गो ी नागर कां या वरोधात अस या तर  यांनी 
नागर कां या काय भूिमका आहेत या यांनी मांड याचा य  केलेला आहे. 
अनिधकृत बांधकामाचा वषय असेल, शा ती कराचा वषय असेल असे अनेक 
वषय यांनी मांडलेले आहेत. तसेच यांनी सरकार कोणाचे आहे हे न पहाता 
यांनी आप या जनतेचे काय हणणे आहे हे यांनी िनभ डपणे मांड याचा य  

केलेला आहे. खरं हणजे िचखली,तळवडे ाम थांचा आधार या ठकाणी िनघुन 
गेलेला आहे. खरं हणजे द ा काका यां या जवळ जा याचा कधी संबंध आला 
नाह  परंतु द ा काका यां या बरोबर या, यावेळेस आ ह  बाहेर चचा कर यास 
बसलो या यावेळेस यांचे  वचार ऐक यास बसलो यावेळेस यां या वचारांची 
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उंची खुप मोठ  आहे. आ ण अशा या खुप उंची या वचाराचा सहकार  आम यातून 
िनघुन गे यानंतर साह जकच  या शहराचं, ये ांच, नातेवाईकांच, या गावक-यांच 
आ ण आम या सार या कायक याच या ठकाणी फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. 
खरं हणजे द ा काका यां या आठवणी या शहराम ये कायम तेवत रहा या 
यासाठ  आम या सहकायानी या ठकाणी भूिमका मांडली. येक य ची आठवण  
या या कायाची उंची ह  या या  नावा याम ये असते आ ण  या भूिमकेमधुन 
यां या या शहरातील कुठ या तर  ोजे टला नांव ावं असा ोजे ट असावा क , 

तो कायम  द ा काका पु हा सवा या ल ात राह लं पा हजे क , द ा काकां या 
वचारावरती आपण काम केलं पा हजे. अशा मा यमातून आ ह  सु दा भूिमका 
मांडतो. आ ह  सवजण बसुन शहरातील अशा कुठ या ोजे टला नांव देता येईल 
आ ण कायम व पी द ा काका यां या आठवणी आम या म ये राहतील. 
कोरोना या मा यमातून अनेक माजी नगरसेवकांच सु दा या ठकाणी िनधन झालेलं 
आहे. याचा अथ असा आहे क , यावेळ  शासन र यावरती उतरतं शासना या 
बरोबर नं  जनतेचं सुखात जर  द:ुख  असलं तर  आप या घरचं द:ुख बाजुला ठेवुन 
घरा या प रवारातील द:ुख असेल तर  ते बाजुला ठेवुन लोकांच द:ुख मा या 
डोळयाम ये बघ याचं काम या नगरसद यांनी केलेलं आहे आ ण हणुन खरंच ह  
मनाला चटका देणार  घटना आहे. द ा काका यांची बातमी आ हांला ऐकायला 
आ या या नंतर आमचा व ासच बसेना काकाचं िनधन या अशा प दतीने होईल 
असं वाटलं नाह  कारण काकां या बरोबर ज हा आ ह  बोललो त हा यांनी हसुन 
सांिगतलं क , मी बरा होऊन ४ दवसात बाहेर येणार आहे. परंतु ४ दवसानंतर 
बाहेर येणारा  आमचा सहकार  यानंतर दुदवी बातमी आम याकडे अशी आली 
यावर आमचा व ासच बसेना द ा काका यांना भावपूण दांजली मी भारतीय 

जनता पाट या वतीने,सभागृहा या वतीने, पंपर  िचंचवड शहराचे अ य  
मा.आमदार महेशदादा लांडगे, मा.ल मणभाऊ जगताप यां या वतीने या ठकाणी 
भावपूण दाजंली अपण करतो. आ ण आयु  साहेब, मी आप याला २/३ गो ी 
सात याने सांगत आलो आहे क , आप याकडे जे आयसीयू  आहे कारण लोकांची 
वणवण जी आहे आज बाहेर या खाजगी णालया या मा यमातून, कंवा 
वायसीएम णालया या मा यमातून असेल आज सवजण िमळून लवकरात लवकर 
हे आयसीयु  कसे तातड ने उपल ध क न देता येतील  यासाठ  य  क  याम ये 
अनेक सम या आहेत अनेक जण याम ये पॉझीट ह झालेले आहेत आपली 
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शासनाची आ ण वायसीएमएच ची ट म ह  खरोखरंच चांगल काम कर त आहे. हे 
यावेळेला आ ह  बाहेर जातो यावेळेला णालयाचा काम कर याचा जो अनुभव 

आहे तो जनसामा यां या मनाम ये घर तयार केलेला आहे. परंतु या याह  पुढे 
जाऊन ऑ सीजनचे बेड कंवा आयसीयुचे बेड आप याला तातड ने कसे करता 
येतील यासाठ  आपण सवानी िमळुन ल  देवु या. आ ण मला असं वाटतय  
क ,आपण या सव गो ी जर का के या तर ख-या अथानं जनसामा यां या  
लोकां या म ये जाऊन यांना  कोरोनाची लागण झालेली आहे आ ण यांचा 
कोरोना या मा यमातून मृ यू झाला यां या दांजली या कायाला ख-या अथानं 
आपण या गो ी नागर काना देवु शकलो तर मला असं वाटतयं क , ख-या अथानं 
यांना दांजली ठरेल. अजुन एक वनंती मी आप याला करणार आहे, यावेळेला 

हे पल सी सटर असतील कंवा बीसीईसी सटर असतील आप या अं बुलं सची  
यव था असेल आ ण मगाशी आमचे सहकार  अिभषेक बारणे यांनी सांिगतले क , 
ते खरं आहे क ,खाजगी य ला याला पटकन  िमळतं  परंतु याला २/३ दवस 
संपक कर याम ये फ ड मधली टम कमी पडते आ ण या मा यमातून तो 
इकडे-ितकडे फोडाफोड  क न मग या ठकाणी तो वत:  ड ब होतो आ ण  मग 
पॅिनक होऊन कुठं तर  थेट वायसीएम णालयात जातो कंवा खाजगी णालयात 
जातो अशा घटना खूप मोठया माणात होत आहेत. चाच या वाढले या 
आहेत, ण वाढत आहेत, आप या सगळयांना मा हती आहे क ,आपण एवढया 
मोठया माणात चाच या घेतो आहे यामुळे पॉ झट ह ण सु दा मोठया 
माणात आहेत आ ह  सु दा नगरसद य ब-याच अंशी यांना ल णं नसतील 

अशा णांना होम आयसोलेशन म ये रहा याचा स ला देतो आहे यांना स ला 
दे याचं,धीर दे याचं काम सु दा आ ह  करतोय परंतु लोकां या मनाम ये अजुनह  
िभती आहे. मगाशी मी सांिगतलं क , मी सु दा परवा वायसीएम हॉ पटलला गेलो 
होतो तर या ठकाणी बघीतलं तर या ठकाणी असलेली डेड बॉड  उचल यासाठ  
सु दा टम आप याला उपल ध होत नाह . दुस-या बाजुला वदयुत दा हनीलाच 
दहन करावं लागतयं परंतु आ ह  सु दा एनजीओला वनंती केलेली आहे. काल 
आ ह  एनजीओ या बरोबर बैठका सु दा घेतले या आहेत कारण डॉ टरां या 
मा यमातून कंवा आप या माफत अशा णाचंी व हेवाट लावताना सु दा अशा 

णांपासून  धोका नाह  यांनी पीपीई कट घालून जर का असे युवक आप याकडे 
आले तर आ ण यांची व हेवाट लाव यासाठ  युवकांनी यावं अस आवाहन आ ह  
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एनजीओ ला केलेलं आहे. एका अथानं या अं य वधीसाठ  लागणारा जो काह  वेळ 
आहे तो वाचावा आ ण लोकां या णांची जी मयत झालेली असते या या ब ल 
सहानुभुती िनमाण हावी आ ण एनजीओ या मा यमातून आ ह  सवजण 
या ठकाणी य  करतो आहे. एक चांगला मेसेज समाजाला दे या या मा यमातून 
आ ह  सु दा याच दशेने य िशल आहोत आज आपण या ठकाणी जवळपास 
२.४५ तास या ठकाणी दांजली अपण केलेली आहे देशाम ये,रा याम ये आ ण 
देशा या िसमेवरती आता चायना या सैिनकाकडुन जे आमचे सैिनक मारले गेले 
यांना बाबु नायर यांनी दांजलीचा जो ताव दलेला आहे या सवाना मी 

भावपूण दांजली अपण करतो आ ण आजची सभा मंगळवार दनांक ४/८/२०२० 
रोजी दुपार  १.४५  पयत सभा तहकुब करावी अशी मी वनंती करतो.  

मा.राहुल कलाटे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  माई माझी 
तु हांला वनंती आहे क , अशी म येच िमट ंग घे यापे ा द.२०/८/२०२० रोजी 
दुपार  १.४५ पयत सभा तहकुब करणेत यावी. आ ण नामदेवराव यांनी हणले आहे 
क , डॉ टरांचे जे वषय आहेत आयु ांना यां या अिधकारात करता येत असतील 
तर ते करावेत.नाह  तर पुढ या िमट ंगम ये एकाच वेळेस वषय या नां आ ण 
वायसीएम या संदभातील वषय असतील तर आयु ांनी यां या अिधकारात 
करावेत. कोरोना या संदभातील जे वषय असतील ते आपण मंजुर करावेत.  

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ठक आहे. द.२०/८/२०२० रोजी दुपार  
१.४५ पयत सभा तहकुब करणेत यावी. तसेच आपण मा.आयु  यांना कोरोना या 
संदभातील जे काह  वषय असतील ते मजुंर कर याचे अिधकार दलेले आहेत.  

मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, तहकुबी सूचनेला माझे अनुमोदन आहे. आ ण 
मा.आयु ांना सांगु इ छतो क , आता या माणे डॉ टरांचा वषय आणलेला आहे 
याच माणे घंटागाड  कमचा-यांचा  सु दा सोडव यात यावा अशी वनंती 

करतो.  

मा.महापौर – खरंतर काका सारखी य  ह   आज आप यातून िनघुन गेलेली 
आहे एक जागतीक वषाणु हा तो दसतह  नाह  आ ण कळतह  नाह  याला वास 
नाह , याला रंग नाह  याला जाड  नाह , याला ं द  नाह  सनातून हा वषाणू 
जातो आ ण तो पूण दयात जाऊन िभडत असतो. आ ण काकांना सवाना 
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दांजली वा हलेली आहे. काकांचा वभाव हणलं तर मला आ यापासून अगद  
वेगळ वाटतयं क , तेथून काका मला काह  तर  हणतील अशा कारचा भास मला 
होत होता. काका या जा याने संपुण शहराची पोकळ  िनमाण झालेली आहे. परत 
काका सारखा काका होणे नाह . मी या सभागृहा या आ ण शहरा या वतीने काका 
साने यांना भावपूण दांजली वाहते आ ण यांना परमे राने यांना यां या 
पायाची सेवा कर याची संधी ावी आजपयत यांना जनतेची सेवा कर याची संधी 
दली आता परमे राने यांची सेवा कर याची संधी देवो आम या काकांनी खूप 
काह  सोसलं आहे. कोरोना या वषाणुपासून यांना जगता आलं नाह . याच माणे 
नगरसेवकांना पण एक कोट चा वमा देणेत यावा अशी सूचना आलेली आहे. तर 
मी आयु ांना वनंती करते क , या सूचनेवर आपण अ यास करावा. काकाचं एक 
वेगळ नेतृ व होतं. याच माणे जावेदची देखील त बेत बर  नाह  यांना या 
प दती या उपचाराची गरज आहे या डॉ टरांना कोरोना या उपचाराम ये जो 
अनुभव आलेला आहे या डॉ टरांना जावेदला पूणपणे सहकाय कर यास सांगावे. 
जेणेक न जावेद हा लवकरात लवकर बरा होऊन तो ये या २०/८/२० रोजी या 
सभेम ये उप थत राह ल. बला हॉ पटलची भयंकर त ार आहे. बला हॉ पटल 
हे मोठं दसतंय पण याची ल ण खोट  आहेत  या बलावर वर त ऍ शन 
घे यात यावी. या ठकाणी कोरोनाचे पेशंट घे याचे थांबले गेले पा हजे. बंद पडले 
तर  चालेल. यासाठ  य  करावेत. काकांना दाजंली वाहत असताना  
या ठकाणी आमचे काका ितथे गेले ितथे अ य लोकांना ितथे  ितलांजली िमळू 

नये हणुन बलावर वर त ऍ शन घेणेत यावी असे आदेश मी आयु ांना देते 
आ ण आजची सभा गु वार द.२०/८/२०२० रोजी दुपार  १.४५ पयत तहकुब 
करणेत येत आहे. 

                             ------- 

                                         ( उषा उफ माई मनोहर ढोरे ) 
                                                   महापौर 

                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४६ 

सभावृ ांत 
( द.२०/७/२०२० ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.०८.२०२०               वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.७.२०२० ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक २०.०८.२०२० रोजी दुपार  १.४५ वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  
           

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.राहुल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

११) मा.डोळस वकास ह र ं  

१२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१४) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१५) मा.बारसे यांका वण 

१६) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१७) मा.लाडंगे सा रका संतोष 

१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१९) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२०) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२१) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२२) मा.सावळे िसमा र वं  

२३) मा.ल ढे न ता योगेश 

२४) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२५) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२९) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.संजय बबन नेवाळे 

३४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३५) मा.भालेकर वण महादेव 

३६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
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३९) मा.उ म काश कदळे 

४०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४१) मा.राजू िमसाळ 

४२) मा.बाबर शिमला राजू 

४३) मा.अिमत राज  गावडे 

४४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४५) मा.खानोलकर ा महेश 

४६) मा.भ डवे संिगता राज  

४७) मा.मोरे र महादू भ डव े

४८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५२) मा.अपणा िनलेश डोके 

५३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५४) मा.गावडे राज  तानाजी 
५५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
५६) मा.जय ी वसंत गावडे 

५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे    

५८) मा.सुल णा राजू धर 

५९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 

६२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६४) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
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६५) मा.काळे उषा दलीप 

६६) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६७) मा.पवार मिनषा मोद 

६८) मा.बारणे अचना तानाजी 
६९) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७१) मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

७२) मा.बारणे माया संतोष 

७३) मा.िनलेश हरामण बारण े

७४) मा.वाघमारे अ नी व म 

७५) मा.दशले रेखा राजेश 

७६) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७७) मा.कामठे तुषार गजानन 

७८) मा.च धे आरती सुरेश 

७९) मा.क पटे सं दप अ ण 

८०) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८१) मा.स वता बाळकृ ण खुळे  

८२) मा.कुटे िनमला संजय 

८३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८६) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८७) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८८) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८९) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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९१) मा.राजापुरे माधवी राज  

९२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९४) मा.संतोष बबन कांबळे 

९५) मा.हषल म छं  ढोरे  

९६) मा.संजय म हारराव वाबळे 

९७) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

९८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१००) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े   

    
  यािशवाय मा. ावण ह डकर- आयु ,  मा.संतोष पाट ल- मा.अित र  

आयु  (१), मा. वण तुपे -अित र  आयु  (२) तथा सह शहर अिभयंता, 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.चारठणकर-उपआयु  हे अिधकार  सभेस  
उप थत  होते. 

                    ----                          
मा. महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.  
                   ----                          

मा.अॅड.मोरे र शेडग े - मा.महापौर साहेब, का मीरमधील बारामु ला ज ात 
दहशतवा ांशी झाले या चकमक त दोन जवान शह द, कोरोनामुळे सव ात/अ ात 

ण जे मृत झाले आहेत या सवाना तसेच जावेद शेख- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे रा वाद  काँ ेसचे व मान नगरसेवक यांचे िनधन, रंगनाथ फुग-े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी महापौर यांचे िनधन, लालजी टंडन– 
म य देश रा याचे रा यपाल यांचे िनधन, िशवाजीराव पाट ल िनलंगेकर- महारा ाचे 
माजी मु यमं ी यांचे िनधन, शारदाताई टोपे – महारा ाचे आरो यमं ी ना.राजेश 
टोपे यां या मातो ी यांचे िनधन, अमरिसंह–समाजवाद  प ाचे नेते व उ र 
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देशमधील माजी रा यसभा सद य यांचे िनधन, अनघा जोशी – िशवसेनेचे जे  
नेते महारा ाचे माजी मु यमं ी मनोहर जोशी यां या प ी यांचे िनधन, अिनल 
राठोड – माजी रा यमं ी महारा  तथा िशवसेना उपनेते यांचे िनधन, अिमत 
बाबासाहेब धुमाळ – िशवसेना पंपर  शहर संघटक यांचे िनधन, मरुलीधर िशंगोटे – 
दैिनक पु यनगर चे सं थापक–संपादक यांचे िनधन, वकास पाट ल - पंपर  िचंचवड 
शहरातील पयावरण त  व पयावरण संवधन सिमतीचे सं थापक यांचे िनधन, 
िस दाथ जगताप– पंपर  िचंचवड महापािलकेतील उपलेखापाल यांचे िनधन, साईनाथ 
लाखे – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील कायालयीन अिध क यांचे िनधन,  
एकनाथ थोरात – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी नगरसेवक यांचे िनधन,  
कुमकुम – ये  अिभने ी यांचे िनधन, िनिशकांत कामत – द दशक यांचे िनधन, 
दपक साठे – एअर इंड या ए स ेस या वमान दुघटनेत यांचे िनधन, राहत इंदौर  
– िस द शायर, गीतकार यांचे िनधन, चेतन चौहान – जे  कसोट  केटपटू यांचे 
िनधन, पं डत जसराज – जे  गायक संगीत मातड यांचे िनधन, बाळासाहेब कसन 
जगताप, सुलाबाई आनंदा कदम, ितभा वनायक पवार, हेमंत बापुराव ननवरे – 
भाजपचे जे  कायकत, चं कांत गावडे- भाजपचे जे  कायकत, सं दप च हाण- 
तळवडे, हभप लालाशेठ ग हाणे, वनमाळे, िसखंडे, अले स, मोिनका, चौरे, टोपे, 
वामी, ल मण खजुरकर, ल ढे, देशपांडे यांचे दु:खद िनधन झा याने यांना 
दांजली वाहणेत यावी. अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.आंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
मा.महापौर-  दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर - जे स मा.सद य ऑनलाईन उप थत आहेत यांना कोणाला बोलायचे 
आहे का.  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर आताची एकंदर त 
प र थती बघीतलीतर अ यंत भीषण प र थती आहे. या सभागृहात सव 
स मा.सद य आहेत आपण हे सभागृह साडेतीन वष चालवतो. दांजलीची 
सगळयात जा त याद  असलेली ह  पह ली सभा असेल असं मला वाटत. माग या 
मह याम ये दुदवानी ह  सभा या सभागृहाचे स मा.नेते आप या सगळयांचे लाडके 
द ा काकाना दांजली वाहून आपण तहकूब केली. दुस-या मह याम ये सु दा 



57 
 

 

आप या सभागृहाम ये आप याच बरोबर तीन ते साडेतीन वष आप याबरोबर 
एकञीत काम करणारा एक चांगला लढव या नगरसेवक जावेद शेख आप या 
सगळयांना सोडून जातो. खरतर ह  भीषण प र थती कोरोना या मा यमातून 
आप या सगळयावर आली आहे. आपण खरतर दांजली वाहतो या या ब ल या 
चांग या वाईट गुणांचा ऊहापोह करत असतो. पण या सभागृहातले द ाकाका 
गे या यानंतर दुस-याच मह याम ये आप या एका िमञाला दांजली वाह याची 
वाईट वेळ आप या सगळयांवर या ठकाणी आलेली आहे. जावेद या बाबतीत 
सांगायच झालतर तसा माझा वीस ते पंचवीस वषापासूनचा िमञ होता. कमधम 
सुयोगान आम या दोघां या प ाचे वचार वेगवेगळे असतील परंतु मैिञ यासाठ  
जागणारा एक चांगला कायकता खरतर जावेद शेख या मा यमातून आज आप या 
सगळया मधुन िनघून गेला. हणजे सभागृहाम ये एखादा वषय पटला नाह तर 
आ मकपणे याला वरोध करण असेल आ ण एखादा वषय पट यानंतर सु दा 
आप या प ाचे नगरसेवक याला वरोध करत असताना आपल मत याला 
ठामपणे मांडणारा एक चांगला नगरसेवक आप यामधुन िनघून गेला आहे. मी 
सभागृहाला वनंती करतो क  याद  आजची बघीतली, मा या भागाम ये काम 
करणारा एकनाथ थोरातासारखा माजी नगरसेवक असेल याचा भाऊ असेल, या 
सभागृहा या मा यमातून आज जी जी याद  वाचली गेली ती याद  काह  
ऍ सडटनी गेलेली नाह , ती याद  काह  एखादया दुधर रोगान तो मृ यू पडला 
अशातली प र थती नाह . परंतु जगावर या संकटाबरोबर खरतर आजची जी 
प र थती आहे ती आप याह  शहराम ये आहे. आप या रा यामधले, देशामधले 
अनेक मात बर माणस कोरोनासार या वषाणू या संकटान खरतर मृ युमुखी 
पडतात ह  अ यंत दुदवी घटना आहे. मा.महापौर साहेब, सभागृहा या मा यमातून 
मी आप याला वनंती करेल क  या मा यमातून आपण खरतर ामा णकपणाने 
काम करतो. मी आज सकाळ  मा.आयु  साहेबांशी यावेळेस बोललो आ ण यांची 
सहज चौकशी केली आ ण यांचा वय सहा यक एक यावेळेस पॉ झट ह येतो 
ते हा साहेबांना वचारल क  तुमची प र थती काय आहे तर ते हणाले मी 
अजूनह  िनगटे ह आहे मी टे ट केली, कारण क  ती प र थती आहे. हणजे 
मा.आयु  असतील, मा.महापौर असतील, सभापती थायी सिमतीचे असतील, सव 
स मा. गटनेते असतील हे सगळे कोरोनाचा ादुभावा वषयी जा तीत जा त जागृत 
होवून कमीत कमी लोकांना दुभाव हावा यासाठ  ामाणकपणाने खरतर य  
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करतात. अजूनह  हे संकट टळल गेलेल नाह . पुढचा दोन तीन मह याचा काळ 
आप या साठ  खरतर करो या मरो अशा प दतीचा काळ असणार आहे ल ात 
ठेवा. जावेदसारखी पुनरावृ ी पुढ या जीबीला होवू नये. द ा काकासारखा सहकार  
आप या सभागृहामधुन सोडून जाव ूनये. ह  जर प र थती आप या सगळयांना 
िनमाण करायची असेलतर लोकांम ये जनजागृती करणं असेल, लोका याम ये 
जावुन जे जे लोक पॉ झट ह झालेले आहेत यांना मॉरल सपोट देणं असेल. कधी 
कधी माझी तु हांला सगळयांना सभागृहा या मा यमातून वनंती आहे क  आपले 
सहकार  असतील, आपले िमञ असतील, आपले जोड दार असतील क  जे 
पॉ झट ह आलेले आहेत यांना पह ल मॉरल सपोट दे याच काम करा. पॉ झट ह 
आलं हणल क  तीथच पेशंट अधा खचला जातो. खचले या प र थतीतून जर 
माग काढायचा असेलतर याला मॉरल सपोट आपण देवून या माणसाला खरतर 
पुढ या काळाम ये जग याची आशा िनमाण कर यासाठ  आपण सगळयांनी काम 
कर याची गरज आहे. हे संकट खरतर आप या शहरापुरत संकट नाह , हे 
रा यावरच संकट नाह , हे देशावरच संकट नाह तर हे जगावरच संकट आहे या 
संकटावर मात कर यासाठ  आपण सगळयानी या पुढ या काळाम ये आहोराञ काम 
कर याची गरज आहे. दुदवान जावेद शेख असतील, द ा काका असतील, एकनाथ 
थोरात असतील कंवा या रा याचे माजी मु यमंञी िनलंगेकर साहेबांच िनधन 
सु दा कोरोना या मुळ झालं. एक चांगला केटप टू चेतन च हाण सारखा एक 
चांगला खेळाडू खरतर कोरोना या मा यमातून गेला. माझी तु हांला वनंती आहे 
क  या पुढ या काळाम ये या लढाईम ये अशा प दतीची दांजलीची वेळ 
आप या सगळयावर खुप कमी यावी अशाच प दतीची आशा य  करतो आ ण 
या या स मानीयांच िनधन झालेल आहे या सगळयांना भावपुण दांजली 

अपण करतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
                         
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आपण दोन 
मह यापुव च द ाकाकाना दांजली वाह यासाठ  सभा तहकूब केली आ ण आज 
परत आप या या सभागृहातील वदयमान सद य जावेदजी शेख यांच देखील 
कोरोनामुळ िनधन झालं. खरतर सभागृहातील एक वदयमान नगरसद य 
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कोरोना या या महामार त देखील समाजात ववीध कारचे काम करत असताना 
याला लागण झाली आ ण आ ह  सवजण या यासाठ  हॉ पटलला गेलो आयु  

साहेबांनी देखील बीला य  केले. परंतु ई र श पुढे ईलाज नाह . जावेदजींच 
िनधन झाल. तसेच रंगनाथ दादा, या शहरातील नागर कांना रंगनाथ दादा कसे 
ऍ ट ह होते हे माह त आहे, हणजे ते महापौर होते, नगरसेवक होते परंतु ते 
शहरातील येक नागर कां या सुखदु:खत ते उभे रहायचे. यांचा मुलगा राजूचा 
ऍ सडट झा यानंतर थोडया दवस ते वष दोन वष आली  राह ले. नंतर परत 
याच जोमाने ते समाजाम ये फरत होते. यांचा देखील या कोरोना महामार म ये 

दुदवी अंत झाला. िनलंगेकर साहेब असतील, चेतन च हाण असतील कालची याद  
शहरातील पाह ली असेलतर काल ४१ नागर क शहरामधले मृत पावलेले आहेत. या 
सवाना मी मा या प ातफ, वैय क मा या तफ, सभागृहातफ भावपुण दांजली 
अपण करतो. 
मा.संतोष ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज या ठकाणी 
आप या सभागृहातील एक कृत व य म व द ाभाऊ साने यां या िनधनानंतर 
एक मह ना ना कुठ होतोतर दुसर एक धडाड च य म व हणजे जावेदभाई शेख 
यांचह  या कोरोना या पा भूमीवरती िनधन झालं. जावेदभाई या बाबतीत बोलायच 
हणलतर मनिमळावू वभाव असणार हे य म व आज आप या या सभागृहातून 

काळा या पडदयाआड गेलेलं आहे. भाईनी प ाचा कुठलाह  भेदभाव न राखता 
सवाशी हतगूज क न आपल े सव वचार या ठकाणी यांनी य  करायचे. 
याच माणे आप या शहराचे माजी महापौर रंगनाथ दादा फुगे यांनाह  देव ा 

झाली. यां याह  जा यामुळे या शहराला िन त जी पोकळ  िनमाण झालेली आहे 
ती कधीह  न भ न िनघणार  आहे. असं य लोक या कोरोना या ादुभावाम ये 
बळ  पडलेले आहेत. अशा असं य लोकांना मी मा या वतीने, आप या सभागृहा या 
वतीने, प ा या वतीने भावपुण दांजली वाहतो. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. व ासच बसणार नाह  
अशा दुघटना आप या शहराम ये घडत आहेत. पह ले द ा काका नंतर जावेदभाई, 
काल माजी महापौर असे एक-एक, एक-एक हरे या मुकूटातून गळून पडतात. 
वाटल न हतं क  कोरोनाला कती िसर एस यायच क  नाह  यायच या 
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मन थतीत आ ह  आहोत. कालचा एकंदर त आकडा पाह ला ४१ लोक मृत पावले. 
आता भीती वाटायला लागली क  याला कोणाला भेटायला जातो तो माणूस 
पॉ झट ह िनघतो. भेटताना येक एका माणसा या मागे तो दुसरा माणूस 
आप याला पॉ झट ह दसायला लागलेला आहे. जावेदभाई शेख आ ह  गे या तीन 
टम बरोबर काम केलेलं आहे. एक धडाड चा कायकता, शु यातून अ त व िनमाण 
करणारा आ ण कायम खर बोलणारा, डम फायटर हणून वत: या 
अ त वासाठ  लढाई लढणारा असा चांग या मणाचा चांगला कायकता आज 
आप या म य े नाह . याब ल मी मा या प रवारा या वतीने, भारतीय जनता 
पाट या वतीने यांना या सभागृहात दांजली अपण करते. मा.रंगनाथ दादा फुगे 
एक चांग या मणाचा उमदा माणुस भेट यानंतर कधीह  गव न बाळगणारा. गेलं 
क  डो याव न हात मा न आिशवाद देणारा आम या वड लां या ठकाणी असणारे 
रंगनाथदादा फुगे यांना सु दा या ठकाणी मी दांजली अपण करते थांबते, जय हंद 
जय महारा .  
मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. जावेदभाई शेख यांची 
माझी ओळख २००७ ची. जे हा हे बन वरोध िनवडून पह यांदा महापािलकेत आले, 
यांची बन वरोध िनवड झाली, उमेशभाऊ चांदगूडे आ ण आ ह  सगळे आम या 

ऑ फसला बसून यांची ती बन वरोध िनवडणूक पार पडली होती ते हा पासून 
जावेदभाई आ ण माझे संबंध. अतीशय मनिमळावू आ ण जे बोलेल ते करणारा, 
तसाच वागणारा एक स चा िमञ आज अपण सवानी गमावला आहे. दुसरे आमचे 
आदरनीय रंगनाथ दादा फुगे आमचे ते नातेवाइक पण होत. येक मयतीला कंवा 
ल न कायाला दादा असायचे. दादांचा आ ण आमचा जुना दोन पढयाचा संबंध. 
दादांच य म व पुण पंपर  िचंचवड शहराला माह ती आहे. असे आपण हरे 
गमावलेले आहेत ताईनी सांगीत या माणे. मा.महापौर साहेब, माग या िमट ंगला 
मी एक मागणी केली होती क  द ा काका सानच बला हॉ पटलम ये देहा त 
झाल याच डेथ ऑड ट करा. कारण क  द ाकाका साने आ ण माझ बोलण झाल 
होतं ते हणाले होते मला बीपी, डायबेट ज नॉमल आहे. तर  यो य उपचार न 
के यान द ा काका सानच िनधन झालं. तर  ह  चौकशी करावी अशी माझी वनंती 
आहे सभागृहाला एवढ बोलून थांबतो. 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर अतीशय दु:खद 
गो  आहे क  आप यात जावेदभाई नाह त. मला वाटते २०१२ पासून जे हा मी 
सभागृहात कामकाज करते ते हापासून सहकार  हणून ते काम करतात यांची 
काम कर याची प दत मला वाटत अतीशय ेटफॉरवड माणुस. ताबडतोब काम 
करणारा, ऑन द टेबल काम करणारा असा तो माणुस. यां या वॉडाम ये मी 
रा वाद ची अ य  असताना काम करत होते यावेळेला मी यांची पसनॅलीट  
पाह ली. या प दतीन अजीतदादा काम करतात या प दतीन काम करणारा असा 
ॉ ट माणूस. जे हा अशी माणस आप यातुन जातात, द ाकाका सारखा एक भाऊ 

असेल, जावेदभाई सारखा माणूस असेल आपण आ ेप घेवू नये पण फ  आपण जे 
औषधोपचार करतो, आपले डॉ टस आहोराञ काम करतात यांना यश का येत 
नाह  असा एक मोठा  आप या डोळया समोर कंवा डो याम ये यायला लागतो. 
आपण ऍ टजेन टे ट करतो यानंतर ऍ टजेन टे ट िनगेट ह आलीतर 
आट फशल टे ट आपण करतो. आताच तुषार हंगे, डे युट  यां या बरोबर बोलणं 
होत असताना यांनी आता एक असा अनुभव सांगीतला क  ऍ टजेन टे ट झाली 
आ ण माणुस िनगेट ह आला आ ण यांना सांगीतल आपण अ ट फशल क  
यासाठ  यांना घर  पाठव यात आलं. घर  पाठव यात आल क  या माणसाची 

घर  गे या गे या डेथ झालेली आहे. मा.महापौरांना, आयु ांना माझी न ं वनंती 
आहे क  डे युट च आ ण आमच तेच हणण आहे क  जर िस टोमॅट क पेशंट 
असेल तर आपण यांना ताबडतोब सांगतो क  तु ह  आता घर  जा काह  िस टन 
जाणवले क  तु ह  या. हे कोरोनाचे िस टन काय आहेत हेच आप याला कळत 
नाह . परवा एक डॉ टरांनी इ सडंट सांगीतला  यांच असं हणण होत क  जुळे 
बह णी असतात कंवा जुळे भाऊ असतात तो कुठला जुळा भाऊ कुठला आहे हे 
आप याला दसत नाह  एवढ यां याम ये सा य असतं. कोरोनाचा एकदा तुम या 
शर राम ये ादुभाव झा यानंतर याचे िस टन जे आहेत ते आता कुठले िस ट स 
राह लेत तेच कळेना आप याला. इथे िस ट स बदलत जातात. जावेदभाई ब लच 
ते सांगत होते जावेदभाईना यांनी वत: या हातानी खाऊ घातल होतं. जो 
नागर कांसाठ  काम करतो याची ह  अव था या कोरोनानी केली आहे.  एखादा 
पेशंट जा ती िस टोमटॅ क असताना ऍ ट जेन टे ट िनगे ट ह आलीतर घर  
पाठव यापे ा कृपया याला तु ह  ऍडमीट क न या. आपण आता ायटेर या 
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केलेत, वायसीएमला आपण सांगताना सांगतो क  जा ती ट कल कंड शन असेल 
िस टोमॅट क जा ती असेलतर तु ह  याला वायसीएमला ऍडमीट करा नाह तर 
बालेवाड  असेल, हाळंूगे असेल, िचखली असेल, घरकुल असेल, आकुड  असेल 
कुठेह  आपण यांना तीथे ऍडमीट करतो पण कृपया ऍडमीट करताना सु दा यांचा 
खरोखर िस टोमॅट क असणारा पेशंट हा कती परसे टेजवाईज आहे याची सु दा 
शहािनशा क न या या प दतीने तु हांला को वड सटरम ये यांना एक टेजेस 
म ये आप याला ठेवाव ेलागेल. कारण काह  लोकांना खुप िस ट स आहेत काह  
लोकांना खुप कमी आहेत, पण जा ती िस ट स आहेत या याम ये िस टोमॅट क 
पेशंट आ यानंतर सु दा याचे िस ट स वाढ याचे आपण वत: बघीतलेले आहे. 
आता मा याच वॉडातून आपण हणलतर, मा या वॉडाम ये काम करताना सु दा 
हणजे बरेचसे डॉ टर सु दा आप याला हणतात क  आ हांला माह ती तर  

असतो क  तो पेशंट पॉ झट ह आहे. पण हे आपले द ा काका व जावेद भाई गेलेत 
हणा कंवा रंगनाथदादा फुग ेगेलेत हणा कंवा थोरात गेलेत हणा आ हांला 

माह त नसत क  समोर आलेला माणूस हा पॉ झट ह आहे का िनगेट ह आहे. 
यामुळे सगळयात जा ती हा ञास आ हांला सोसावा लागतो. कारण काम करताना 
फ डवर यावेळेला आ ह  काम करतो यावेळेला या सगळया लोकांची सुखदुख 
हे आ हांला कळत असतात. या प दतीन मला वाटत थोडस आम या या 
र वे ट आहेत याला मा यता देवून या प दतीन आयु  साहेब तु हांला काम 
कराव लागेल. मा या वॉडात बारा ते पधंरा डेथ झाले या आहेत. एका एका 
दवसाला चार चार डेथ कोरोनामुळे झालेले आहेत. आ ण ते झाले कशामुळे श यतो 
कोरोनामुळे जा ती पेशंट घाबरतो. पेशंट घाबरतो यावर आपण उपचार करत 
असतो पण तो अटॅकने श यतो गेलेला आहे. यासाठ  आप याला काह  सुकर गो  
करता येईल मला वाटत ती सु दा आप याला पाहता येईल. कारण मा याकडे 
अले स सारखा एक आमचा २५ वषाचा मुलगा अटॅकनी गेला. आकरा साडेआकरा 
वाजता तो मा याशी बोलतोय आ ण साडेसात वाजता तो मुलगा जातो यासारख 
दु:ख या या आईवड लाना पण नसेल आ ण आ हांला सु दा नसेल. यामुळे 
थोडस आप याला एक माणुसक या ना यान यांची भीती कती घालवता येईल 
या न समुपदेशन दे याच काम सु दा मला वाटत आप याला येक पेशंटला 

कराव लागेल. मी असं हणणार नाह  क  तीथ या डॉ टसनी, नससनी, वॉडबॉयनी 
कंवा आयानी हयांनी कराव कारण यांना ऑलरेड  काम आहे पण यासाठ  जर 
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आप याला एखाद  ट म नेमता आलीतर आतम ये पेशंट नेताना जशी मी बोलते 
मा या पेशंटला फोन क न क  घाब  नकोस, घाब न गे यानंतर तू जा तीच 
पॅिनक होणार आहे आ ण पॅिनक झाला क  तु जा ती आजार  पडणार आहे. तस 
मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब मला वाटत एखाद  समुपदेशन टम आप या 
हॉ पटलमधुन अशी हावी. कारण ती झालीतर आप या मृ यूच माण थोडस 
कमी होईल. कारण क  मृ यूदर कमी झालातर तो आप यासाठ  सु दा चांगल आहे. 
सगळा मेड कल टाफ चांगल काम करतो, सगळेच काम चांगल करतात. सगळे 
चांगल काम करत असताना प लकला सु दा काय पाह जे याचा अ यास सु दा 
आप याला करावा लागेल. एवढच मी बोलतो आ ण थांबते.  
मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. ख-या अथाने 
आज मला सभागृहाम ये येता आल नाह . सात तारखेला मी को वड पॉ झट ह 
झाले आ ण आज चौदा दवस पुण होत आहेत. मा.महापौर साहेब, यावेळेला आज 
आप या सभागृहामधले माग या मह याची दुदवाने अशी सभा गेली क  आप याला 
द ाकाकाना दांजली अपण करावी लागली असं वाटल पु हा आप याला ती वेळ 
येणार नाह . परंतु िनयती या िनयमापुढ आपल काह  चालत नाह . द ाकाकां या 
मागे मागे आपले जावेदभाई गेले. याच बरोबर काह  माजी नगरसेवक गेले. परंतु 
हे सगळ हो यामागचे काय कारण कंवा या यावर काय केलं पाह जे. काय 
उपाययोजना के या पाह जे या यावर आता वचार करणे आव यक आहे. आज 
या ठकाणी मी जावेदभाईना मा या कुटंू बया या वतीने भावपुण दांजली अपण 
करते. एवढच न हेतर आम या भागातील याच बरोबर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे माजी महापौर रंगनाथदादा फुगे यांच सु दा अ पश: आजाराने 
काल िनधन झालेल आहे. खरतर रंगनाथदादां या ब ल बोलायच झालतर दादांचा 
आवाज ऐकला तर यांचा एक वेगळा कणखर आवाज, खर बोलणं, चे ा करणं 
आगद  एखादया दु:खात पण एखादयाला हासवणं हे कुणी करावतर आम या 
रंगनाथदादांनीच कराव. असे आपले दादा तेह  काल अ पश: आजारामुळे आप याला 
सोडून गेले. कै.स मा.रंगनाथदादा फुगे यांना देखील मा या कुटंू बया या वतीने, 
मा या भागा या वतीने या ठकाणी भावपुण दांजली अपण करते. 
स मा.महापौर साहेब, सभागृहात बोलत असताना खरतर को वड होणं हणजे काय 

येक नगरसेवक बोलताना ऐकतीय क  को वड झा यानंतर वत: को वड होण ं
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हणजे काय. या याम ये जो मॉरल सपोट माणसाला लागतो तो िमळणं खुप 
आव यक आहे. यावेळेला मला को वड झाला यानंतर पािलकेत जा याये याचा 
संग आला यावेळेला या गो ी िनदशनास आ या या तु हांला सांग याची 

इ छा आहे. स मा.आयु  साहेब, शहरा यावरती आपण खरच ल  दल पाह जे. 
यावेळेला मी काल आप या को वड वॉडम ये इ  केली, दुदवाने ध कादायक 

बाबी समोर आ या याची मला जाह र चचा नाह  करायची मला या यावरती 
उपाययोजना शोधाय या आहेत. त ार हणून न सांगता या यावर आप याला काय 
अंमलबजावणी करता येईल, काय चांगला वचार करता येईल यासाठ  मी हे 
बोलती. या दवशी आयु  साहेब मी तु हांला फोन केला असता परंतु यावेळेला 
मी वॉडम ये इ  केली यावेळेला तेथे जे मामा लोक होते, तीथ काम करणार  
मामा लोक जी आहेत ते मह लांचा डायफर सु दा चज करत होते. का मावशी तीथे 
न ह या. साहेब, या मह लाला वेदना होत असतील तीला कळत नसेल परंतु 
ती या बाजूला जी सामा य मह ला असेल तीला ते बघत असताना काय वाटत 
असेल, स मा.आयु  साहेब या काळाम ये मला वत:ला को वड झा यामुळे मला 
कळाल क  मा या घरातली माणस आहेत याना मला बघायच पण बघता येत 
न हतं. अशा काळाम य ेमे टली ड टब असणार  माणस या ठकाणी आप याकडे 
येतात आ ण शंभर ट के आपण अ यंत चांग या कारे काम करतो अस मत 
असताना यावेळेला मी समोर पाह ल ते अ यंत डे जर, िभतीदायक, ञासदायक 
वेदना देणार होतं. अशावेळेला वाटते क  आप या इथे आप या काह  पेशल 
कामासाठ , काह  मह वा या कामासाठ  आव यक असणा-या बाबींसाठ  आपण 
या ठकाणी आप या मावशा असतील आप या नसस असतील यांनी कौ सलींग 

करायला गेलच पाह जे. यां याशी बोललच पाह जे. (ऑललाईन बोलत असताना 
आवाज बंद झाला)  
 
मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज जावेदभाई शेख 
आप यातून िनघून गेले. यां या जा याने खरच कोरोना आप या शहरात काय 
मात करतो हे दसून येतं. यांना मी भावपुण दांजली वाहतो. मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब आप याला मी सांगू इ छतो क , आपण ऍ ट फशीअल टे ट 
करत असताना ती काह  काह  वेळेस िनगेट ह येते. यासाठ  आपण 
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आट फिशअल टे ट करतो. आट फिशअल टे ट करताना माझी आप याला वनंती 
आहे क  याच बरोबर आपण ए स-रे पण काढावा. कारण क  या माणसाला 
सद ने जा त छाती भरलेली असते ते या या ल ातच येत नाह . याचा 
ऑ सजन ले हल जे हा कमी होतो ते हा याला कळतय क  आपली ऑ सजन 
ले हल कमी होतो. माझे िमञ ी.रोह त गवारे हणून आहेत यां या वड लांची 
परवा आ ह  ऍ ट जेन टे ट केली आ ण याना थोडेसे िस टन वाटले क  आपण 
आ ट फशीअल पण टे ट करावी ती केली पण यांची टे ट दुस-या दवशी सात 
वाजता आम या ता यात िमळाली. पण ते सकाळ  च कर येवून पडले आ ह  
यांना हॉ पटलला नेलं पण शेवट  यांचा दुदवी अंत झाला. लोकांना कळतच 

नाह , यांना वाटत क  नेहमी आप याला छातीत जसा खोकला होतो तसा 
आप याला कफ होतो. यामुळे लोक जा त िसर एस घेत नाह त. तर  माझी 
आप याला वनंती आहे क  आपण जथ जथ या टे ट घेतात तीथ तीथ ए स-रे 
ची पण यव था केलीतर टे ट ये या या आद  यात आप याला छातीतला कफ 
दसत असेलतर आपण यांना लगेचच आप या हॉ पटलम ये िश ट क न यावर 
आप याला वर त उपचार चालू करता येतील. बरेच पेशंट कफ झा यामुळे 
ासो ास घे यास ञास होतो आ ण यामुळे ते घाब न हाट अटॅकचे माण जा त 

होत आहे. तर  माझी आप याला वनंती आहे क  या दोन टे ट बरोबर ए स-रे 
सु दा तीथेच केलातर चांगले राह ल. यामुळे आपली डेथरेट पण कमी होईल. 
लोकांना कळतच नाह  क  आप याला कफ झाला आहे हणून कॉमन खोकला आहे, 
कॉमन सद  आहे हणून लोक अंगावर काढतात, घाब न गेले आहेत. काह  लोक 
घरातच बसतात ते समोर येत नाह त. तर  आपण ए स-रेचा ह  उपाय केलातर 
न क च मृ यूचा जो रेट आहे तो कमी होईल एवढच बोलतो आ ण याच बरोबर 
रंगनाथदादा फुगे तसेच शहरातील जे काह  य  मृ यू झालेले आहेत या 
सगळयांना मी भावपुण दांजली वाहतो.  
मा.आ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आम या 
जवळचे नातेवाईक द ाकाका साने यांना आपण सवानीच दांजली वाह लेलीच 
आहे. द ा काका साने व जावेदभाई शेख यांना मी मा या भागा या वतीने 
भावपुण दांजली वाहते आ ण माई थोड कोरोना सोडून दुस-या वषयाकडे ल  
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वेधु इ छते. कालच दहावी बारावी या िश यवृ ीचे नागरव ती वभागाकडून फॉम 
दे यात आले होते..... 
मा.महापौर- या वषयावर उदया बोला, आज दांजलीवर बोलून सभा तहकूब 
करणार आहोत. 
मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, ठक आहे, पु हा एकदा शहरातील जे मृत 
झालेले आहेत यांना मी मा या भागा या वतीने भावपुण दाजंली वाहते, 
ध यवाद. 
मा.भाऊसाहेब भोईर- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर 
जागतीक महामार या या कालखंडाम ये पंपर  िचंचवड शहराला एवढ  मोठ  
कमंत मोजावी लागेल अशा घटना आप या शहराम ये घडले या आहेत. द ाकाका 
जातात खरतर फार मोठ  कमंत या कालखंडाम ये पंपर  िचंचवड शहराला मोजावी 
लागलेली आहे. न वसरणा-या या घटना असतात. आपण दांजली अपण क न 
आप यापुरता तो वषय संपला जातो परंतु कुटंूबाला या या या यातना आहेत 
या आयु यभर भोगा या लागतात. कारण जा याची यांची वय न हती. द ाकाका 

मुळ शहराचीतर हानी झालीच परंतु आम या प ाची देखील हानी झाली आहे. 
जावेदभाई शेख आ ण आ ह  एकाच कालखंडातले अस यामुळे आमचे काह  या 
काळाम ये वेगवेगळे ूप असायचे परंतु लहान वयाम ये संधी िमळा यानंतर यांचे 
काह  माग चुक यानंतर परत मु य वाहात येवून असा एका अ पसं याक 
असलेला कायकता क  जो सतत तीन वेळा िनवडून येतो यांनी कामाची देखील 
व ासहता शहरात िस द केलेली होती. दुदव अस क  नाना काटे आ ह  सवजण 
बसलेलो होतो वरोधी प नेते कुणाला करायच हणून. मा.अजीतदादा बोलले क  
तु ह  सवजण बसा आ ण मला एक नाव दया. जावेद हणाला मला पह ल हायच. 
दलदार, दलदार पणा जो काय असतो तो जावेदभाई शेख यां याकडे आहे. मी खुप 
वषा पासून सगळयाच मागातून गेलो अस या कारणाने आ हांला सवाची चांगली 
माह ती आहे. सरळ माणस होतो आ ह  या काळाम ये यामुळे आजह  सरळ 
आहोत. यामुळे हे सगळे सं कार घेवून राजकारणाम य े पदापण के यानंतर 
माणसांची व ासहता आ ण आपल कृ य हे लोकांना देखील वसरायला लाव याची 
मता िनमाण करता येते ते हणजे जावेद. नाना काटे आ ह  सगळेजण बसलेलो 

होतो याचवेळ  जावेद हणाले नानाला करा चला. आ ण दादाला सांगीतल 
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वरोधीप नेता यावष  नानाला करा पुढ या वष  मला करा. आमचा पुढ या वष चा 
वरोधीप नेता दवंगत झाला. खरतर िसमाताई आशा घटनेचे आपण सा ीदार 
होवूच नये. मी आयु याम ये एवढ  दु:ख एवढ  आवाहन वका न वाटचाल 
के यानंतर मला कधीह  टे शन आल नाह  पण द ाकाका आ ण हे गे यानंतर 
पह यादंा मला च कर आली. माई आपण मामा बरोबर काम केल आहे आप याला 
माह ती असेलच आ ण सगळयात मी लाडका भाचा. जसा मी लाडका तुमचा 
िचरंजीव आहे तसा यांचा लाडका भाचा होतो. पंधरा दवस अगोदर मला भेटायला 
आल ेआ ण माझी त येत कशी आहे ती वचारपुस करायला आले असा हा माझा 
आवडता मामा. या पदाची ित ा वाढवत असताना या पदाचा अहंकार वाढवणार 
या पदामुळ असं पद भोगणार  ह  माणस होती. या शहराम ये आम या मामाला 

बघीतल क  कुणी हणलच नाह  या प ाचा आहे. येकाला वाटायचे तो माझाच 
माणुस आहे. मी खरतर या सगळया कालखंडातून गे यानंतर आप या माणसा या 
जा यान केवढ मोठ दु:ख असतं हे या कुटंूबालाच याची माह ती असते. या 
महापािलकेचा एक पायाच आहे आ णासाहेब मगरां या काळापासून आ ण माई 
आप या सवाच भा य क  या सगळयाच लोकांबरोबर आपण काम केलं. यावेळेस 
माई पण मला काम सांगाय या पण या सगळया प र थतीम ये या आठवणी 
एवढया चंड आहेत आ ण या चंड आठवणीतन कधीह  कदा प बाहेर जाता येणार 
नाह  कारण या शा त आ ण व तां या आठवणी आहेत. खरतर मी एक 
मागणी करेल माझा मामा हणून न हे, माझे वड ल पण राजकारण क न गेलेत 
या शहराम ये, पण मामाची अशी आठवण रहावी असं काह तर  यांच एक नाव 
ल ात राह ल असं कुठतर  नाव दयाव आ ण मी प ने यांकडेह  वनंती करतो क  
आपण माणुसक च दशन घडवाव. जशी आ ह  मागणी केली होती मा.अटलजींच 
मा.बाळासाहेब ठाकरे यांच तैलिचञ लावाव तस मामांचा अिधकार आहे या 
महापािलकेचा वकास कसा करायचा आ ण जागा कशी ता यात यायची या 
काळाम ये आ हांला काह च कळत न हतं िसमाताई, या काळात एक कमी 
िशकले या माणसांच काय असतं कामाचा आवाका तो हणजे माजी महापौर 
रंगनाथ फुग े आ ण हणून मी तु हांला वनंती करतो कारण तु ह  स ाधार  
आहात आ ण कळकळ ची वनंती करतो क  अशी ह  माणस हणजे एक एक 
मारक. ह  माणस कधीच जात नसतात यां या कत वाने एवढ वत:ला िस द 

केलेल असत क  यां या आठवणी आप याला या याच लागतील. सुजाताताई 
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पालाडेंनी कोरोना या संदभात आप याला सांगीतल. पण आयु  साहेब या सगळया 
कालखंडाम ये तु ह  एक चांगल काम करता, सगळेजण काम करतात, आवाहन 
वका न काम करतात, जवावर उ दार होवून काम करतात आ ण हे काम करणं 

जकर च पण आहे धाडसाच पण आहे ते धमाच पालन करणार देखील आहे. कारण 
क  िसमेवर लढणारे रोज पंचवीस शह द होतात यां याम ये ह  कधीच भावना 
नसते क  मी देशासाठ  करतोय. शहराम ये असं कुठतर  आता िचञ दसायला 
लागलय, येका या कामा या प दती वेगळया असतात मी कधीह  कोण या 
अिधका-याला कोरोना या काळात फोन करत नाह  पण असं बोलतात क  डॉ टर 
असेल कंवा एक मुख य  असेल असं एकनाथजी आ ण आ ह  बोललो क  
हलपॉवर ाँग कर यासाठ  एक माणूसक चा झरा असावा लागतो. आम या 

कुटंू बयाचा देखील आदश डॉ टरांनी यावा, क येक वष िन वाथ पणे काम करतात 
तर  ते याच भांडवल करत नाह त. परंतु आता कुठेतर  असं वाटायला लागले क  
तु ह  एकदा वैतागले या सगळया प र थतीला. असे काह  उ र भेटतात क  मी 
फोन केला होता मा या जवळचा िमञ जा या या मागावर होता राञी आकरा 
वाजता फोन केला आ ण साहजीक आहे अती कामा या ताणामुळ मानसीक संतुलन 
माणसाच ढळल जात. परंतु तुम या बोल याचा आधार आज या कालखंडाम ये 
उपचारापे ा मोठा आहे. मी एकदा फोन केला डॉ टरांनी फोन उचलला नाह  नंतर 
एका डॉ टरचा फोन आला, मी आयु ांना पह यांदा राञी फोन केला आयु  
कुठेतर  असतील परंतु यांना मी ध यवाद देतो यांनी सकाळ  आवजुन फोन केला 
आ ण मी यांना या भावना सांगीत या. पण याचे पडसाद असे झाले चागंल े
पडसाद झाले नाह . या पेशंट या घर  जाऊन डॉ टरांनी वचारले क  तु ह  
आयु ांना का फोन केला. या पेशंटला नंतर औषध दल नाह  साहेब. स े या 
समीकरणाम ये मी भूलणारा कायकता नाह . कुणाचीह  स ा असलीतर  मी कस 
वागायच तसच वागतो कारण मा या वाग याम य े वचार असतो, अहंकार नसतो 
वािभमान असतो. कुणालाह  सरळ कर याची कमया आ ण ताकद मा याम ये 

आहे, मी िनमाण केलेली आहे मोरया गोसावी या गावचा अस यामुळ. तो डॉ टर 
हणतो तु ह  आयु ांना फोन करता मग कुणाला फोन करायचा. ह  कोरोनाची 
दांजली वाहत असताना परत एखादया कायक यास दांजली वाहायला लागू 

नये हणून मी हे बोलतो. अन ्  म ती येत असेल काह  डॉ टरांना तर काह  हरकत 
नाह  जगावर संकट आलेलं आहे, लढू आपण सवजण लढू. पगार घेवून म ती येत 
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असेल आ ण कामाचा याना अहंकार असेल, वािभमान असेलतर चालेल पण 
अहंकार असेलतर नसलेले असे माणस चालतील. तु ह च हे करता आ ह  तुमचे 
अिभनंदन पण करतोना. पण माज आ यासारखी भावना या याम ये तुम याम ये 
आहे. कुणाला माज आला असेलतर यांना को वड सटरम ये टाका मग यांना 
कळेल काय यातना असतात. हे मी पोटतीडक ने बोलतो असं कधी मी बोलत नाह  
पण आज नाह  बोलल कोरोना गे यानंतर बोललो तर तोपयत ५० मरतील. 
बोलताना जर माज असेलना तुम याम ये तर हा कोरोना गे यानंतर 
उतरव यािशवाय राहणार नाह  याची पण सवानी द ता यावी. आयु  साहेब 
तु हांला फोन केला हणून ह  भाषा आहे यांची. ती जाह रात येतीना आ ण बाप 
हणतो मुलाला “या शहराचे मोठमोठे गूंड मला घाबरतात” मग तो मुलगा हणतो 

“छोटे छोटे डास का नाह  घबरत तु हांला” तशी आमची अव था आहे. हे जरा 
तु ह  सावधानतेनी काम करा तु ह  चांगलच काम करता. पण माज आ ण म ती 
आली यांची याद  करा आ ण यांना को वड सटरम ये टाका. कारण माणस 
गळायलेत साहेब रोज. मा या जवळचे मामा, िमञ दणादण दणादण गेलेत. तु ह  
फ  िनट बोला काळजी क  नको मी तु या पाठ शी आहे असं बोला. पण भाषा 
आ ण फोन याना एक तासानी करा, परत दोन तासानी फोन करा. एवढ  कसली 
म ती आली. मा.महापौर साहेब, मी तर हणतो हे तु हांला आवाहन आहे काम 
कर याची संधी आहे. तु ह  कोणालाह  मधी न घालता वत:च संर ण घेवून 
लोकांशी फोनवर चचा करा तु हांला खर िचञ बाहेर येईल. मी तुम या उमेद या 
आ ण आवाहना या कालखंडाम ये तुमच मनोधैय कमी होईल असं काह  व य 
करणार नाह . हा सगळा कालखंड तु ह  िनट पार पाडावा.  मा या मामाला, जावेद 
शेख असतील, द ा काका असतील लाख लाख कोट या भावपुण अदरांजली वाहतो. 
तुमचा लढावूपणा तुमची काम कर याची कामसू वृ ी ह  सगळ  आम याम ये 
आ ह  जतन क  ह च तु हांला भावपुण दांजली अपण करतो, ध यवाद.  
मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. माग या मह याम ये 
द ाकाका साने यांना दांजली वाह ली ते हा वाटल न हत क  या मह यात सु दा 
आप याला परत तीच वेळ येईल. काल माजी महापौर रंगनाथ दादा फुगे आ ण 
माजी नगरसेवक आ ण आपले जावेदभाई शेख यांना मी मा या अ भागातफ 
सवाना भावपुण दांजली वाहते, ध यवाद. 
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मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर 
मागची िमट ंग झाली या िमट ंगम येच आपण द ाकाकाना दांजली वाहत 
असताना यावेळेस वषय िनघाला आ ण यावेळेस आयु  साहेब आप याला 
सांगीतल होतं क  जावेद शेखची देखील त येत अतीशय खराब झालेली आहे. आपण 
आप या वायसीएम या डॉ टरांना या ठकाणी पाठवून माह ती यावी आ ण 
या माणे आपण लगेच डॉ टरांना पाठवून हॉ पटल मधली सगळ  माह ती घेतली 

आ ण मला तु ह  राञी फोन क न सांगीतल क  आपले डॉ टर गेलेले होते यांनी 
माह ती घेतली जी टमट चाललेली आहे ती यव थतपणे चालू आहे पण जर 
तु ह  हणत असालतर आपण यांना िश ट क  परंतु पेशंट सेट होणं गरजेच 
आहे. यानंतर मी जावेदभाई या फोनवर फोन केला हणल कोणीतर  नातेवाईका 
जवळ फोन असेल आ ण फोन के यानंतर तो फोन जावेदभाईनी डायरे ट उचलला 
आ ण जावेदभाई हणाले नाना मी येतोच. मी हणालो न क च आ ह  तु या 
वागताला थांबतो परंतु मोबाईल या प र थतीम ये तू घेवू नकोस. असा हा 
दलदार मनाचा स चा कायकता, रा वाद  काँ ेस प ाचा आमचा एक सहकार  या 
प दतीन द ाकाकाच िनधन झाल याच प दतीन जावेदभाईच देखील िनधन झाल 
आहे. भाऊसाहेबांनी तो क सा सांगीतला क  यावेळेस वरोधीप ाची िनवड होती 
यावेळेस आ ह  बसलो होतो. खरच प र थती तशी होती आ ण एकदम 
दलदारपण े यांनी सांगीतल क  यावेळेस नानाला दया आ ण नंतरचा 
वरोधीप नेता  मीच आहे असा हा िमञ गे यामुळे पंपर  िचंचवड शहराची पोकळ  
िनमाण झालेली आहे परंतु आपण येक वेळेस दांजली वाहत असताना हणतो 
क  पोकळ  िनमाण झाली परंतु ह  शहराची पोकळ , ह  रा वाद  काँ ेस पाट ची 
पोकळ  आ ण या या कुटंूबातील पोकळ  कधीह  भ न न िनघणार  आहे. 
याच माणे पंपर  िचंचवड शहराचे माजी महापौर आदरनीय रंगनाथ दादा फुगे 
येका या सुखद:ुखात अवजून उप थत राहणार  ह  य  खरतर कुणाचाह  

दहावा असू दया, कुणाचह  ल नकाय असू दया येक कायाला उभ राहणार हे 
य म व आज कोरोनाने यांच िनधन झाल आ ण दुदव असं क  यांच कोरोनानी 
िनधन झा यामुळे यां या अ य वधीला  कोण याह  नातेवाईकाला, कोण याह  
कायक याला उप थत राहता आल नाह . या शहरातील अनेक नागर कांचा 
कोरानानी दुदवी मृ यू झाला या सव लोकांना मी मा या रा वाद  काँ ेस पाट या 
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वतीने, मा या कुटंूबा या वतीने भावपुण दांजली अपण करतो. भाऊसाहेबांनी 
सांगीतल क  या प दतीने आजकाल डॉ टर पेशंटशी वागतात. मी काल देखील 
डॉ.वाबळे सरांना फोन केला होता पेशंटला अजीबात दलासा देत नाह त. डायरे ट 
सांगतात क  तु ह  बाहेर यव था करा. प र थती खुप गंभीर आहे. तु ह  
थोडावेळ इथ थांबलातर न क च तुम यात कमी जा त होवू शकतं, तु ह  ाय हेट 
हॉ पटलला जा. आता तु हांला इथे हे ट लेटर नाह  काह  नाह . हणजे या 
पेशंटला मॉरेल सपोट दयायचा सोडून याला िभती िनमाण करतात. कारण क  मी 
काल डॉ. वाबळे सरांना दहा ते पंधरा फोन केले. सरांना हणल कोण डॉ टर आहेत 
क  े पेशंटला िभती िनमाण करतात. या प दतीने भाऊसाहेबांनी सांगीतल अशा 
लोकाकंडून काम होत नसेलतर तु ह  यांना घर  बसवा, ध यवाद. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आता सव सद यांनी 

दांजली वाह ली याम ये ामु याने आप या या सभागृहातील नगरसेवक जावेद 
शेख, या शहराचे माजी महापौर रंगनाथदादा फुगे आ ण मोरे रनी यांना यांना 

दांजली वाह ली यांना मी या ठकाणी थमत: दांजली अपण करतो. या 
दांजलीवरती बोलत असताना मगाशी उ लेख केला क  या शहराचे माजी महापौर 

रंगनाथदादा फुगे, मला सु दा आठवत क  आजुबाजू या सव शहराम ये 
पंच ु शीम ये असणा-या गावाम ये या या वेळेला मी जात होतो यावेळेला मी 
बघत होतो ल नकाय असेल, शोकसभा असेल कंवा दश याचा वधी असेल 

येक ठकाणी रंगनाथदादा फुगे हे बोलणार आ ण एक चांगली शैली या ठकाणी 
यां या बोल यातून नेहमीच दसत होती. मगाशी नाना काटे यांनी सांगीतल क  

जो य  सवा या सुखदु:खाम ये अगद  छोटयाशा कायक यापासून अगद  मोठया 
य पयत येका या कुठेह  दुजाभाव न करता कुठलाह  मान स मान न बघता 
येका या सुखदु:खाम ये सहभागी होणारा माणूस, परमे र स ेपुढे कोणाचह  

काह  चालत नाह  या माणे कालच यांच दु:खद िनधन झालेल आहे. नानानी 
सांगीत या माणे ते सवा या सुखदु:खात जात होते परंतु यां या अ य वधीला 
या कोरोना या महामार मुळे कोणालाह  या ठकाणी जाता आल नाह . खर हणजे 
ह  एक आम या सार या नगरसेवकां या मनाम ये, सवा या मनाम ये एक खंत 
यां या जा यामुळे या ठकाणी झालेली आहे मी यांना सु दा या ठकाणी भावपुण 
दांजली वाहतो. मगाशी भाऊसाहेबांनी सांगीतल क  जावेद शेख या ब ल गे या 



72 
 

 

पंचवीस वषापासून मी सु दा कायकता या ना याने जावेद या सोबत टाटा 
मोटसम ये ते आमचे सहकार  अस यामुळे ते आम या बरोबर नोकर या संदभात 
आजुबाजू या यां या वॉडामधील लोकांना नोकर  लाव या या संदभात यांचा 
आ ण माझा संपक आला. अतीशय चागंला कायकता सगळयांना सामावून घेणारा 
आ ण गर बांसाठ ची तळमळ असणारा कायकता आ ण नगरसेवक या भागाम ये 
सात याने तीन वेळा जावेद िनवडून येतो याचाच अथ असा आहे क  सवसामा यांची 
नाळ, सवसामा यां यासाठ  काम करणारा एक कायकता नगरसेवक या 
सभागृहामधुन गेलेला आहे. मी यां या ब ल दोन चार वषय अवजुन या ठकाणी 
सांगेल कारण या सभागृहाम ये यावेळेला ते बोलत होते, मला आठवत या 
सभागृहाम ये यावेळेला औरंगाबाद महानगरपािलके या सभागृहाम ये 
एमआयएम या नगरसेवकांने वंदे मातरमला वरोध केला आ ण तोच जावेद शेख 
आमचा कुठलाह  सव धमभाव या ना याने या सभागृहाम ये या नगरसद यांचा 
जो भारतमाते या वंदे मातरमला वरोध करतो याचा िनषेध या सभागृहाम ये 
केला. दुसरा मी या ठकाणी अवजून उ लेख करेल क  जावेद शेख यांचा आकुड  
वभाग आहे आ ण आकुड  वभागाम ये संत एकनाथाची पालखी या ठकाणी येते, 
संत तुकाराम महाराजांची पालखी या ठकाणी येते आ ण या पालखीच ज यत 
वागत जावेद शेख यां या संपुण कायक या या मा यमातून नगरसद य या 

ना याने सात याने ते कर त होते. एवढेच न हेतर या दोन दवशी पालखी आकुड  
गावाम ये मु कामास असते यावेळेला या पालखी या वारक-याना जेवण देणार, 
यांची सेवा करणार असे अनेक उप म या नगरसद यां या वशेष क न जावेद 

शेख या मा यमातून या ठकाणी केल जात होत. आरट इ हणल क  जावेद शेख 
हणजे गर बांच जे आरट इ पंचवीस ट के येक शाळाम ये जे रझ हशन असतं 
यासंदभाम ये सात याने कुठ याह  शहराम ये कुठ याह  य च नाव यायच 

असेलतर जावेद शेख यांच नाव अवजून घेत होते. कारण सवसामा यांना, गर बांना 
इं जी मा यमा या शाळाम ये वेश िमळाला पाह जे या भूमीकेमधुन यांनी 
आरट ई या मा यमातून अनेक कुटंूबा या मुलांना इं जी मा यमा या शाळाना 
मोठया माणाम ये फ लागते, डोनेशन लागत तर तो आरट ई या मदती या 
मा यमातून सवसामा य गर ब कामगार लोकां या मुलांना या मा यमातून वेश 
दे याच काम देखील जावेद शेख यां या मा यमातून केलं गेल आहे. मला 
या ठकाणी एक हणायच आहे क  सवधम समभाव हणजे मी हणेल क  मग तो 
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एमआयएमचा वषय असेल कंवा कुठलाह  वषय असेल, पालखीचा वषय असेल 
कंवा सवसामा यांचा वषय असेल अतीशय सा यापणान े हाताळणारा या 
सभागृहातील आमचा नेता, आमचा सहकार  जो क  सवसामा यांना हवासा वाटणारा 
आज मी यावेळेस जावेद शेख यां या अ य वधीसाठ  यां या घराकडे गेलो 
यावेळेला पोलीस या ठकाणी आवजून फरत होते हणजे मी आकुड या 
हाळसाकांत चौकापासून यां या घरापयत, ऑ फसपयत गेलो यावेळेला बघीतल 

तर वॉडातील रोडला दुतफा येक ग ली बोळाम ये सवसामा य नागर क 
या ठकाणी पोलीस जर  या कोरोना या महामार मुळे संसग टाळ यासाठ  हाट वत 

होते परंतु यावेळेला लोकां या मनामधली हाळहाळ आ ण यां या मनाम य े
असणारा जावेद शेख ब लचा भाव मी अवजुन या ठकाणी बघीतलेला आहे. खर 
हणजे जावेद शेख असेल, रंगनाथदादा फुगे असतील या ठकाणी यां या जा यान 

मी माग या िमट ंगम ये सु दा एक मह यापुव  द ा काका सानेना दांजली 
वाह ली आ ण याचवेळेला नानानी हणल, माजी उपमहापौर राजू िमसाळ यांनी 
सु दा सांगीतल आप या आयु ांनी सु दा डॉ टरांशी संपक क न अतीशय तातड ने 
या या काह  सु वधा देता येतील या संदभाम ये तातड न या ठकाणी 

हॉ पटल या मा यमातून बोलनं केलं. आप याकडून जावदे शेख यांना या ठकाणी 
चांगली सु वधा दे या या मा यमातून य  केला. परंतु मगाशी सांगीत या माणे 
ई र  स ेपुढे कुणाच काह  चालत नाह  या उ माणे या कोरोना या 
महामार मुळे आमचे सभागृहातील दोन र  गेलेले आहेत. यां या जा यान 
आम या सभागृहाम ये जी काह  यां या वचारांची यां या य म वाची छाप 
होती ती सदैव आम याम ये तेवत राह ल. यांना मी या ठकाणी भावपुण 

दांजली अपण करतो. स मा.महापौर साहेब, मी अतीशय कळकळ न सांगतो क  
यावेळेला आपण दांजली वाहतो आ ण भाऊसाहेब भोईर यांनी सांगीतल मी 

डॉ टरांना या ठकाणी बोललो आ ण यांनी सांगीत या माणे मी सु दा खाजगी  
णालया या अनेक डॉ टरांना ह च क पना दली क  अधा आजार तु ह  टमट 

दे यापे ा तो य  तो ण तुम या समोर आ या यानंतर याला जर आपण 
धीर दलातर अधा आजार आप या धीर दे यान बरा होतो आ ण कोरोना हा आजार 
आप या सगळयांना ात आहे क  या याम ये औषधापे ा तुमच बोलणं कस आहे 
तु ह  बोलून जर याला िधर दला याला आधार दलातर मला असं वाटत क  
कोरोनामुळे माणूस यावेळेला पॅिनक होतो यावेळेला आधार दे याच काम 
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या ठकाणी डॉ टरां या मा यमातून झाल पाह जे. यावेळेला हे खाजगी 
णालया या डॉ टरांना संपक क न आ ह  सांगत असताना महानगरपािलके या 

वभागामधील एखादा डॉ टर जर काय एखादया नगरसद याला अशा प दतीची 
टमट देत असेल, यांच काम आहे क  यावेळेला या पेशंटला मानसीक आधार 

देणं. ठक आहे मगाशी यांनी सांगीत या माणे वायसीएम णालयाम ये 
आप या डॉ टरांवरती खुप मोठा ताण आहे या सव गो ी अस यातर  यांनी 
यावेळेस आपण सेवा देतो डॉ टर  पेशा ह च ई रसेवा यावेळेला आपण मानतो 

अशावेळेला आपण णसेवा हणून याला सांगतो यावेळेला याला धीर दे याच 
काम आप या मा यमातून झाल पाह जे. हे कर याऐवजी जर का एखादया 
स मानीय सद यांनी या ठकाणी सांगीतल आ ण तु ह  आयु ांना का सांगतात 
हणून याला का या ठकाणी उलटप दतीने वचारणा केली जात असेलतर हे 

नेमके कोण अिधकार  आहेत, कोण डॉ टर आहेत याची चौकशी मा.महापौर साहेब 
करावी. आयु  साहेब, तो कोण अिधकार  एवढ मुजोरपणाने वागतो कंवा ते 
एवढया प दतीने बोलू शकतो आ ण या महामार या काळाम ये बोलू शकतो. 
हणजे याच जे काह  असं बोलण आहे यासंदभात मा.महापौर साहेब आ ण 

मा.आयु  साहेब आपण तातड न जो कोण डॉ टर असेल कंवा अिधकार  असेल 
यां यावर कारवाई करा. या याशी बोलणं करा क  अशा महामार याम ये 

पेशंटला आधार दे या या ऐवजी तू वेगळया प दतीने टॉच ग कर याच काम करत 
असेलतर या यावरती कारवाई कर याचे या ठकाणी मा.महापौरांनी आदेश दयावेत. 
यानंतरह  जो कोणी अशा प दतीने वागत असेलतर स मा.महापौर साहेब, आयु  
साहेब आपण सगळया डॉ टरांना एकञीत बोलवा आ ण समुपदेशन दे या या ऐवजी 
यांनी जर का अशा प दतीच कृ य करत असेलतर यांनी सांगीत या माणे आता 

महामार  आहे परंतु महामार या काळात सवाना ात आहे क  अशी प र थती 
असताना असं बोलणं यो य आहे का हा सु दा  या ठकाणी उप थत होतो. ह  
महामार  यावेळेला संपुण शहराम ये आहे यावेळेला पेशंटला आधार दे या या 
ऐवजी जर का सांगीत या यानंतर पु हा यांना झाप याच काम जर कोण 
अिधकार  करत असेल तर या यावरती कारवाई झाली पाह जे. मा.महापौर साहेब, 
आपण आयु ांना असे आदेश दयावेत आ ण माग या िमट ंगम ये सु दा मी 
सांगीतल होत हा वषय काह  राजकारणाचा नाह . रंगनाथ दादा हे माजी महापौर 
आहेत. आ ण द ाकाका आप या सभागृहातील स मा.सद य आहेत. जावेद शेख 



75 
 

 

आप या सभागृहाचे स मा.सद य आहेत. मी हणेल क  अशा या काळाम ये 
आपले सद य आपण बोलून जाणार इथे दांजली अपण करणार परंतु यांचा 
वचार आ ण यांनी या काळाम ये जी कामगीर  केली कोरोना या मा यमातून, 
सवसामा यां यासाठ  झट याच काम केलेल आहे, आपला जीव धो यात टाकून 
यांनी काम केलेलं आहे. अशा या सव द ा काका असतील, जावेद शेख असतील 

आ ण वशेष क न आप या शहराचे माजी महापौर रंगनाथदादा फुगे यांच एखादया 
मोठया ोजे टला आपण नाव दल कंवा एखाद मारक यासंदभात आपण क  
शकतो का अशा संदभाम ये सवप ीय गटने यांची बैठक बोलून एक चांग या 
ोजे टला नाव दे याच काम सु दा आपण या ठकाणी कराव. अशी मी आप याला 
वनंती करतो. या ठकाणी सवाना दांजली अपण क न ह  सभा शु वार 
द.२१/८/२०२० रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब करावी अशी मी सूचना मांडतो. 
मा. अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर - सभागृहा या भावना ल ात घेता या काह  त ार  या ठकाणी 
सभागृहाम ये यांनी के या, भाऊसाहेब असतील, पालांडेताई असतील, आशाताई 
शडगे यांनी सांगीत या माणे असं वाटत न हत क  अशा गो ी या ठकाणी ऐकायला 
िमळतील. आयु  हे शहराचे आयु  आहेत. तुम या एकटयांना यांनी न जुमानता 
पुण शहराचा या या य नी अपमान केलेला आहे. अशी ह  य  एवढ  उ दट 
असेल, एवढ  ग व  असेलतर यां यावर कारवाई ह  करावी असा मी आप याला 
आदेश देते. याचबरोबर मह ला पेशंटची या ठकाणी या प दतीने वागणूक दली 
जाते, सेवा केली जाते तेथे लेड ज वॉडम ये लेड जच अस या पाह जेत. मग तो 
आरो य कमचार  असो कंवा िस टर असो यांनीच मह लां णाची सेवा केली 
पाह जे असेह  आप याला आदेश देते. याच बरोबर नाना काटे यांनी सांगीतल क  
मी बरेच फोन केले एवढे फोन करत असताना या य ला कती ञास झाला 
असेल. आ ह  जाणतो क  या महामार म ये डॉ टर आपण सव एकच आहोत 
आपला आ मा एकच आहे, आपली मन एकच आहेत. तर  पण यावेळेस तु ह  
ड ी घेता यावेळेस तु हांला ित ा दली जाते या ित ाच आपण पालन करणं 
पेशंट या ने या प दतीने राहण हे या याशी आपण बांिधल असू. तर  अशा 
प दतीने जे काह  कोणी वागत असेलतर या ठकाणी सु दा ल  दयावे, याम ये 
सुधारणा कर यात यावी अशी मी आयु ांना वनंती करते. तसेच सव 
नगरसेवकां या भावनेचा वचार क न आयु ांना पु हा एकदा आदेश देते क  या 
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सव गो ीचे उ र पुढ या सभमे ये आ हांला समाधानकारक िमळल पाह जे जेणे 
क न परत अशी कोणी त ार क  नये याची अपण काळजी यावी.  
 
 सवा या भावना वचारात घेता ह  सभा शु वार द.२१/८/२०२० रोजी 
दुपार  २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
     -------             
                         
                                          (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
                                                   महापौर 
                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                                                                                   
                                                 पपर  ४११०१८.  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४६ 

( दनांक २०/७/२०२० व २०/८/२०२० रोजीची तहकुब सभा)  
सभावृ ांत 

 
दनांक – २१.०८.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दनांक २०/८/२०२० रोजी दुपार  २.००   
वाजताची तहकुब  मा. महापािलका सभा शु वार  दनांक २१.०८.२०२० रोजी 
दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 
सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ 
.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 

( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आललेी आहे. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.    
 
१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.राहुल गुलाब जाधव 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
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१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२५) मा.सावळे िसमा र वं  

२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२७) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२८) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२९) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३०) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३१) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३२) मा.मंगला अशोक कदम 

३३) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३५) मा.संजय बबन नेवाळे 

३६) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३७) मा.भालेकर वण महादेव 
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३८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४०) मा.उ म काश कदळे 

४१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४३) मा. मोद कुटे 

४४) मा.राजू िमसाळ 

४५) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४६) मा.बाबर शिमला राजू 

४७) मा.अिमत राज  गावडे 

४८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४९) मा.खानोलकर ा महेश 

५०) मा.मोरे र महादू भ डव े

५१) मा.ढाके नामदेव जनादन 

५२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५४) मा.अपणा िनलेश डोके 

५५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
५६) मा.जय ी वसंत गावडे 

५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५८) मा.सुल णा राजू धर 

५९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 

६२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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६४) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६५) मा.पाडाळे िनता वलास 

६६) मा.काळे उषा दलीप 

६७) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६८) मा.पवार मिनषा मोद 

६९) मा.बारणे अचना तानाजी 
७०) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७२) मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

७३) मा.बारणे माया संतोष 

७४) मा.िनलेश हरामण बारण े

७५) मा.वाघमारे अ नी व म 

७६) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७७) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७८) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७९) मा.कामठे तुषार गजानन 

८०) मा.च धे आरती सुरेश 

८१) मा.क पटे सं दप अ ण 

८२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८५) मा.कुटे िनमला संजय 

८६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८९) मा.कदम शिशकांत गणपत 
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९०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९१) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९३) मा.राजापुरे माधवी राज  

९४) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९५) मा.संतोष बबन कांबळे 

९६) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९७) मा.हषल म छं  ढोरे  

९८) मा. संजय म हारराव  वाबळे 

९९) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

१००) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

   

        यािशवाय मा. ावण ह डकर-महापािलका आयु , मा.संतोष पाट ल- 
मा.अित र  आयु  (१), मा.अ जत पवार - मा.अित र  आयु  (२), मा. वण 
तुप-ेअित र  आयु  (३), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.चारठाणकर – 

उपआयु , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, मा.सवण-ेसह शहर अिभयंता, 
मा.इंदलकर, मा.लोणकर-सहा.आयु , मा.डॉ.साळव-ेअित.वैदयक य अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.  

                       ----                        
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.िनलेश बारणे – मा.महापौर साहेब, एकनाथ थोरात – ये  स मा. माजी नगरसेवक 
यांचे तसेच अिधक थोरात- सामा जक कायकत यांचे िनधन झाले अस याने यांना 

दांजली अपण करणेत यावी. 
मा.संद प वाघेरे – मा.महापौर साहेब,अनुमोदन देतो. 
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मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 
 
( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
                       --------- 
 
अ) महापािलका सभा मांक - ३९ दनांक २०/१२/२०१९, द.६/१/२०२० व       
(दु .२.०० व २.२०), द.१०/१/२०२० (दु .१.००) चा सभावृ ांत कायम करणेत   
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
ब) मा.महापािलका सभा मांक - ४० दनांक २०/१/२०२० चा सभावृ ांत कायम    
करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
क) मा.महापािलका सभा मांक - ४१ दनांक २०/२/२०२० व द.२६/२/२०२० चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
ड) मा.महापािलका सभा मांक – ४२ द.२०/०३/२०२०, द. २०/०४/२०२०  
   (दु .१.४५ वा.) व द.२०/५/२०२० (दु .१.४५.वा.) व द.१/६/२०२० (दु .१.००    
   वा.) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
इ) मा.महापािलका सभा मांक -४३  द.२०/५/२०२० (दु .२.०० वा.) व  

द.१/६/२०२० (दु .१.३० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर     
यांनी कट केले. 

ई) मा. वशेष महापािलका सभा मांक - ४४ दनांक १/६/२०२० (दु .२.०० वा.)  
   चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

                   -------- 
मा.आशा धायगुडे–शडग-े  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आयु  
साहेब, खरंतर  आ ह  कुठेह  चचा कर त असताना सांगतो क , आप याकडे पावसाळा 
सु  झालेला आहे आ ण या पावसाळयाम ये कुठेह खोदाई नसली पा हजे. अशा या 
भूिमकेतून आ ह  सगळे आप या मागे आहोत आ ण आ ह  अनेक वषयाचा 
पाठपुरावा कर त असताना चुक या प दतीने या शहराम ये खोदाई सु  आहे. 
यातलाच एक वषय हणजे मा या वाडाम ये मागील २/३ दवसापासून एका 

ठेकेदाराने खोदाई सु  केली. आ ण याची मा हती यायला सु वात के यानंतर अशी 
कोण खोदाई करतयं आ ण माझे अिधकार  मला न सांगता कशी काय खोदाई करतात 
कोणताह  नगरसेवक असला तर  याला या या वॉडाम ये खोदाईचे काम करायचे 
असेल तर या,या िस ट मम ये हा र ता खोदायचा आहे हे या नगरसेवकांना 
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सांिगतले पा हजे. आ ण मग मा हती यायला सु वात केली तर समजलं क , एल 
ऍ ड ट  नावा या ठेकेदाराला  माट िसट चं  काम िमळालेलं आहे आ ण यांनी 
या ठकाणी खोदाई सु  केली. मग नंतर ल ात आलं  क , मागील ४ दवसापुव  एका 

ठेकेदाराने फोन पण केला होता मी यांना हणले क , तु ह  मला फोन कर याची 
गरज नाह  संबंिधत वभागाचे जे माझे अिधकार  आहेत ते या संदभातील मला 
डटे स सांगतील पावसाळा,सण या सव गो ी या ठकाणी नागर कांना ास होणार 
नाह  या सगळयाचा अंदाज घेऊन खोदाई क  यात एवढं सगळया झा यानंतर सु दा 
परवा यांनी काम सु  केलं सु वातीला मी मा या संबंिधत अिधका-यांना  वचारणा 
केली यांनीह  याला सांिगतलं क , याच ा ग नाह , कती खोदणार आहे, पावसाळा 
झा यानतंर खोदाई करावी असे सगळे बोलणं झा यानंतर सु दा हा एल ऍ ड ट  हा 
शहराम ये माट िसट चं काम क  इ छतो हा तुमचा – आमचा  कंवा या शहराचा 
कोण लागतो का? क  जो असा बेजबाबदारपणे वागतो. साहेब, आज यांनी च क 
मा या घरासमोरचं खोदाईचे काम सु  केले आहे. आ ण उ ा गणपतीचा सण आहे 
पाऊस दवसभर चालू आहे, रप रप चालू आहे, कोरोनासारखी माहामार  या शहराम ये 
आलेली आहे. अशा वेळेला तो मा या ब ड ंग या खाली खोदकाम करतोय आ ण तर  
याला मला सांगायची गरज वाटत नसेल तर असा बेजबाबदार ठेकेदार असेल तर या 

ठेकेदाराला  आपण काम ायचं  कारण काय? हे तु ह  या सभागृहात सांगायचं आहे. 
तो एवढं क न तो थांबला नाह  सकाळ  यावेळेस मला समजलं क , आमचीच लाईन 
करायला सांिगतली मग मला वाटले क , गणपती वसजनाचा घाट समोर आहे आ ण 
यासाठ   हे काम असेल आ ण हणुन मी यांना सांिगतले क ,जे काह  असेल ते 

बघुन या. आ ण कळालं क , र ता तोपयत ५० ट के खोदूनह  झाला होता. सकाळ  
१०.३० ची गो  आहे. एवढ  त परता कशी काय होती या कामाची याला वचारलं 
खोदाईसाठ  कोणाची परवानगी घेतली तर याची ती  म ुर ची भाषा  होती. एल ऍ ड 
ट  वाला  हा काय आपला कोणाचा बाप लाग याचं कारण नाह  तो ठेकेदार आहे 
आ ण मुजोर  करणार असेल तर आम या शहराम ये यायचं नाह . तो सकाळ  इथं 
आला आ ण  मला फाईल दाखवतो हणाला मी याला हणले तु ह  दाखव याची 
गरज नाह  माझा अिधकार  मा याशी बोलेल तो आ यानंतर आपण चचा क  नंतर 
मी आयु ानंा वचारले क , पावसाळयाम ये तु ह  परवानगी कशी काय दलेली आहे. 
जथं आ खं शहर खोदाईला परवानगी नाह . मग समजलं क , आम या  किमशनर 
साहेबांनी परवानगी दली. तुमचं लेटर आहे फाईलला परंतु तु ह  अनेक शत  ठेवुन 
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यांना खोदाईस परवानगी दलेली होती. यातली एकह  गो  या संबंिधत ठेकेदाराने 
इ पलीमट केलेली नाह .  सकाळ  कंबहुना आ यानंतर यां याशी बोलता का? 
यां याशी बोलता का? हा सगळा काय म मा या ब ड ंग या समोर झाला हे 
कतपत यो य आहे. या शहराचे हे १३३ नगरसेवक आहेत ते आपआप या भागाचे 
ितिनधी व करतात वॉडाम ये पडलेला कोणताह  ख डा आमची बातमी करतो. 

प कार बातमी लावतात हा ख डा पडलेला आहे याकडे आशाताईचं ल  नसतं, 
आम या नगरसेवकाचं ल  नाह . ह  यांची काह  चुक  नाह  आम या वॉडात ख डा 
पडत असेल तर याची मा हती आ हांला असणं ह  आमची नैितक जबाबदार  आहे. 
आ ण हे सांग याची जबाबदार  तुम या अिधका-याची नाह  का? मग तो ठेकेदार 
कोणीह  असो एल ऍ ड ट  हे नांव जर  मोठं असलं तर  या याशी आ हांला काह  
घेणं देणं  नाह . जर मा या वॉडाम ये खोदाई होत असेल या ठकाणी कसली लाईन 
टाकताय, याचं डझाईन काय आहे, कसलं े मवक करतात  याची जर मला क पना 
नसेल तर  मी मा या संबंिधत नाग रकांना यां या जीवावरती  मी नगरसेवक आहे, 
यां यामुळे मी या ठकाणी नगरसेवक आहे ितथे मी कसं उ र देणार ? यांनी जर 

मला वचारलं, ताई ितथं कसली खोदाई चालू आहे  मी हणायचं का थांबा मी 
मा हती घेते हे कतपत यो य आहे. तुम या संबंिधत अिधका-यांकडून असा 
बेजबाबदारपणा मला बघायला िमळाला आहे. मी घरातनं खाली कोण आलं हणुन 
खाली आले,आ ण यांना  सांिगतलं  क , वषय सोडून ा मा या अिधका-याची डयुट  
१० ते १०.३० ला चालू होती आपण अिधका-याशी बोल ूआ ण या मग या  वषयावर 
चचा क  हणुन  मी घर  गेले. पण या ठेकेदाराला माज कती आहे बघा. मला 
वत:ला नगरसेवक अस याची लाज वाटली जर का  या  ठेकेदाराकडे  न हते. तर  

या ठेकेदाराने मा या वॉडातील ४ लोकांना घेवुन सांगतो क , आशाताई यांनी असे,असे 
काम थांबवले आहे. साहेब, वॉडाम ये अशा कारचे  वातावरण गढुळ कर याचं काम 
सु दा हे सकाळ  दड/दोन तासाम ये झालेलं आहे मी सकाळ  ९.४५ पयत खाली 
होते. मी भालकर साहेबांना फोन केला. माझं द:ुख एका साइडला आ ण एका साईडला 
तुमचे ठेकेदार यां या बरोबर असणारे यांचे हडस आ ण ितसरे तुमचे अिधकार  जर 
का मी एखादया जे.ई.,डे युट शी बोलले असेल तर तुम या  िसनीयसचे मला फोन 
यायला नको का?  किमशनर साहेब, ह  पण गो  तु हांला समजुन सांगायचे का, या 
सगळया गो ी तु हांला समजुन सांगाय या असतील तर आपले अिधकार  घर  पाठवू 
आ ण तु ह  आ ण आ ह   आपण आप यातच खेळ चालू ा. तुम या भालकरांनी 
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मला एक फोन करायचा सु दा ास घेतलेला नाह . जर आपण या वभागाचे हेड 
हणुन जबाबदार असाल तर भालकरांनी मला फोन करायला नको होता का? परंतु 

भालकर साहेबांनी ती सु दा तसद  घेतलेली नाह . मीच यां या फोनची वाट बघीतले 
दुपारचे १२ वाजले होते परंतु आपण एखादयाचे पेपर नस यामुळे काम थांबवतोय 
हणजे आम या ब ड ंगम ये उ ा गणपती येणार आहेत कालपयत ितथं चकचक त 

र ता होता आ ण आज दड फुटाचा र ता खोदून ठेवलेला आहे. मला कमान क पना 
दली असती तर मी कालच खोदा हणलं असत डझाईन झाली असती, भालकरांनी  
साधा एक फोनह  केलेला नाह . शेवट  मी भालकरांना एक मेसेज टाकला कारण मला 
एक रायट ंग पुरावा हवा होता तु हांला सांग यासाठ  यांनी सांिगतल क , परमीशन 
दली आहे हणुन यात या मी सगळया अट  वाच या या ठकाणी फोटो सेशन 
पा हजे, या ठकाणी बॅर केट ंग पा हजे हे सगळे मु े आ ह  या ठकाणी वाचले परंतु 
या ठकाणी कोणतीह  उपाययोजना केलेली नसताना देखील संबंिधत अिधका-याला 

मला कळवावं असं देखील वाटलं नाह . आम या वाडातील नागर कांची गरज काय 
आहे, आम या नागर कांची नैितक जबाबदा-या आ ह  काय,काय पार पाड या 
पा हजेत. याची पुणपणे जाणीव आ हांला असते आ ण यावेळेस तु ह  आम याशी   
सम वय साधता याचवेळेला आपण ख-या अथानी यश वीपणे काम क  शकतो. 
आज काय होते तुमचा एक ठेकेदार, एक अिधकार  आ ण तु ह , याम ये तु हांलाच 
मा हत नसते, काय काम चालू आहे. आज १३३ सद यांपैक  कती जणांना माट 
िसट चं काम कुठे चालू आहेत याची मा हती आहे. आपण नागर कांसाठ  माट िसट  
करतो आहे. आ ण याची क पना आ हांला असणे आव यक आहे. अिधका-यांनी 
सांगावे क , आम या वाडामधुन कोणती लाईन कोठून जाणार आहे, याच ा ग तयार 
आहे का? कोणती लाईन कोठुन गेली, हे यांना तर  मा हती आहे का?  यावेळेस 
आ ह  मा हती मागवतो यावेळेस आ हांलाच मा हती िमळत नाह . मग तुमचे 
अिधकार  काय करतात. ये या दड /दोन वषाम ये िनवडणुका आले या आहेत 
यामुळे नागर कांसाठ  सु दा आ ह  वचनब द आहोत. आ ह  यां यासाठ  काम 

करणं लागतो. आयु  साहेब, आज सकाळ  मा या बरोबर जी घटना घडली आहे ती 
इतरांबरोबर सु दा घडली असेलच असं मला वाटतं माट िसट म ये तु ह  कोण या 
वॉडाम ये  काय,काय करणार आहात याची आ हांला क पना नाह   तर या संदभात 
तु ह  काय करणार आहात आज सकाळ  या ठेकेदाराकडे र ता खोदाईची कोणतीह  
परवानगी न हती, बॅर केटस न ह या, पोलीस परवानगी न हती, पो टर बॉ स न हता, 
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याला जा हणुन सांिगतलं तर  तो वत:ची मुजोर  दाख व याचा य  केला आ ण 
ितथं पु हा काम चालू ठेवलं या यावर तु ह  काय कारवाई करणार आहात हे मला 
सांिगतलं तरच मी खाली बसणार आहे. अ यथा मी खाली येऊन बसणार आहे.  

मा.महापौर – आपण खाली बसा 
मा.आशा शडग-ेधायगुडे - मा.महापौर साहेब, माट िसट  ह  न क  झाली पा हजे. 
परंतु ती कोणासाठ  आ ण कशासाठ  करतोय ते सांिगतलं पा हजे नां.  
मा.महापौर – मी आयु  साहेबांना तशा सूचना देते.  

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, आशाता नी जो 
आता वषय मांडला आहे  खरोखरचं माट िसट  हणजे काय हे मला कळलेलं नाह . 
खरं तर आ ह  अ माट िसट म ये असलेले नगरसेवक आहोत. मा.महापौर साहेब, 
आयु  साहेब, यावेळेस आपण माट िसट ची िमट ंग घेतली असेल यावेळेस 
बाक या कुठ याह  नगरसेवकांना याची क पना नसते. खरंतर पदािधकार  हे जर 
मा या वाडाम ये नसेल तर बाक या चार नगरसेवकांनी काय करायचं वॉडाम ये जे 
खोदकाम होत आहे ते एल ऍ ड ट  कडुन होत आहे. आ ण याचे कुठलेह  कागदप  
आ हांला दाखवले जात नाह त. याह  पे ा मह वाची गो  हणजे मा या इथ या 
कुठ याह  अिधका-याला मा हती नसते मग तो कायकार  अिभयंता असो, उपअिभयंता, 
जे.ई.असो यांनाह  काह  मा हती नसते. आ ह  ब चारे आ ण याह  पे ा जा त 
ब चारे हे अिधकार  आहेत. आज मा या इथे मा या पंपर  म ये मंडई या इथे एक 
पाक ग आहे पाक ग या जागेजवळ एक ोमाचे शो म आहे या जागेम ये एक 
म ह यापुव  खोदकाम सु  केलं आ ण मी यांना हणलं अरे बाबा, तु ह  इथं करताय 
काय? तु ह  माट िसट वाले आहात काय?  ते हणले आ ह  माट िसट  वाले 
नाह . माट िसट  हणजे नेमकं काय ? माट िसट  हणजे मा या घरासमोर 
एखादा बंगला बांधला असेल आ ण माझी झोपड  असेल आ ण या झोपड मधुन 
तु हांला कुठं तर  र ता खोदायचा असेल आ ण तुम या बंग यासाठ  काम करायचं 
असेल ,अहो, पण माझी जी झोपड  आहे ते माझं घर आहे नां मा या भाग .२० 
म ये जर माट िसट  नसेल तर पण मा या या झोपडया आहेत ते माझं घर आहे 
नां मा या नागर कांनी आ हांला िनवडुन दले आहे यांनी वचारले या ांची उ रं 
आम याकडे नसतात आ ण जी आ हांला गो चं मा हत नसते आ ण २/४ दवसानंतर 
ते खोदकाम १०० फुटापयत येत यावेळेला आमचा एखादा नागर क आ हाला सांगतो 
क , अहो, ताई एक माणुस या ख डयाम ये पडला, आमची एक हातार  या 
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ख डयाम ये पडली यावेळेला आम या ल ात येतं क , कुठं तर  खोदकाम चालू आहे. 
किमशनर साहेब, याचं तु हांला उ र ावं लागेल. परंतु माट िसट या नावाखाली 
आम या वाडाम ये काह  काम कर त असाल तर माट िसट या िमट ंगला सु दा 
आम या सार या नगरसेवकांना बोलावलं पा हजे. आ ण तु ह  आ हांला का बोलवत 
नाह  हे मला अजुनपयत कळलेलं नाह . आ ण येक वेळेला मला वाटत माट 
िसट चंच काम ऐकतो आपण, वॉडाम ये कुठलंच काम नाह , पण येक काम माट 
िसट  अंतगत होत आहे  हणुन कुठला तर  कागद आणुन दाखवला जातो. आ ण 
या कागदांवर कोणाचीह  सह  वगैरे नसते आ ण  कागद कोण दाखवतो तो पण या 

ठेकेदाराचा मुलगा यावेळेला कोणता नगरसेवक या मुलांबरोबर भांडण करायला 
जाणार आहे. किमशनर साहेब, आप याला वनंती आहे क , आम या वॉडम ये माट 
िसट या अंतगत जी,जी कामे होत आहेत ती आ हांला सांिगतली पा हजे. आपण २२ 
माच पासून कोरोना या महामार   बरोबर लढतो आहे. कोरोनाचं संकट जे जगावरचं 
संकट असताना मला वाटत पीसीएमसीला येईपयत मला वाटतंय आम याकडे थोड शी 
सं या कमी दसत आहे. पण माच ते आता ऑग  म हना चालू आहे या ५ 
म ह याम ये वॉडामधील संपुण काम ठ प आहेत कोण याह  अिधका-याला आपण 
वचारलं क , हे काम का झालं नाह , ते सरळ सांगतात क , ताई कोरोनाची डयुट  
आहे. ऑफ सम ये कोणी सापडत नाह , आप या ऑफ स म ये बोलावलं कोणी येत 
नाह . फ डवर कोणाला बोलावलं तर ितथंह  कोण येत नाह . आ ण हे मी गे या ८ 
वषापासून सांगत आहे आ ण हे आप या िनदशनास आण याची गरजचं नाह  
आ हांला, आम या संत तुकारामनगर म ये वाहतुक ची जी क ड  आहे.टप-यांची गद  
आहे, या याम ये कुठ या प दतीने शासन काम कर त आहे. यावेळेला हे काम 
केलं जातं यावेळेला आ हांला गेली  ५ म हने येक नगरसेवकाला एकच कारण 
सांिगतलं जातय क , कोरोना या महामार साठ  आ हांला को वड सटर उभा कर याचं 
काम लावलं आहे. आता मला या प रसराची पहाणी करायला लावलं आहे, तो ए रया 
िसल करायला लावला आहे. याम ये को वडचे कमचार , वदयुत,पाणीपुरवठा, थाप य 
वभाग यांची लोकं आली आता कुठं १५ दवसापासून म टनं सची काम करायला 
सुरवात केलेली आहेत. आता मला वदयुत वभागाब ल बोलायचं आहे, मा या 
ए रयाम ये ५० पोल असतील तर यातील १० ते १५ पोलवरची फ  लाईट चालू 
असते. मा या भागातील वदयुतचे जे.ई.दळवी, डे युट  धुमाळ, हे आहेत धुमाळ 
यांना कायकार  अिभयं यांचा चाज दला आहे यांना आ ह  येक वेळेला या, या 
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वेळेस बोलतोय या, यावेळेला यांची उ रं विच  ऐकायला आ हांला िमळतात. जर 
का  मी एखादया कामाचा ठेका कोण या ठेकेदाराला दला आहे असं  वचारलं तर 

येक वेळेला यां या कपाटाची चावी हरवलेली असते. हणजे यां या उ राम येच 
क युज आहे. वदयुतचा जो जे.ई.दळवी आहे याला मला वाटतं रा ीची १०० ट के 
जा त झालेली असेल, यामुळे तो दवसभर झोपून असतो, ितसरं कारण असतं  
हॉ पटलम ये आहे, चौथं कारण हणजे याची बायको आजार , याची आई आजार , 
तो आजार , पाचवं कारण असतं मी गाड वर होतो. यामुळे मी तुमचा फोन उचललो 
नाह  ताई, तो नेहमी गाड  चालवतो का? हे मला मा हती नाह . पण तो गे या ३ 
वषापासून मा या वाडाम ये आला आहे त हापासून वदयुतचं काम यव थत झालेलं 
नाह .  पण यािशवाय याची प रिसमा आयु  साहेब, ऐकुण या आमचे ४ 
नगरसेवक यातील ३ नगरसेवक एका प ाचे आ ण १ नगरसेवक एका प ाचा पण 
आमचं राजकारण आम याशी, पण आ ह  हे राजकारण आम या नागर कांशी  खेळू 
शकत नाह . भागामधुन आमचं एक टडर काढलं गेलं या टडर म ये आ ह  सगळे 
िनयम बघत होतो. आज आपण पु यापासून माट िसट  बघतोय, या याम ये 

येक वेळेला  असं वाटलं क , सुशोिभकरणाचे खांब काह  देवळा या समोर आपण 
लावू या, मा.महापौर साहेब, यावेळेस तु ह  वॉडातील एखादया कामाचं उदघाटन 
करता यावेळेस तु ह  ४ ह  नगरसेवकांना सांिगतलं पा हजे. काम केलं आ ह , 
आय डया आमची, टडर काढताना आ ह , आ ण काम मा याच वॉडाम ये आहे पण  
दुस-या नगरसेवका या  वॉडाम ये होत आहे. आ ण उदघाटन सु दा याच 
नगरसेवका या हातून क न यायचं. का, बाक चे नगरसेवक आ ह  जागेवर 
न हतो,एक फोन करता आला नाह , बरं, वचारलं फोन का केला नाह  तर ,ताई 
चुकलो पुढ या वेळेला करणार. ते झालं, माझं बोलणं दळवी बरोबर जे झालं याचं 
रेकाँड ग धुमाळनी  न दवलं आ ण धुमाळनी ते रेकाँड ग या नगरसेवकाला ऐकवलं  
आ ण ते रेकॉड ग या नगरसेवकाने वॉडाम ये दाखवून दलं क , या वॉडाम ये काम 
करायला ता चा अपोझ आहे. तु ह  या अिधका-याला काय िश ा देणार आहात ते 
मला सांगा. येकवेळ  नगरसेवक हणनु यांना बोललं जात पण या अिधका-यावर 
काय कारवाई करणार आहात.  मा.आयु  साहेब, हे मी आप याला सांगुन  दोन 
म हने झाले, तुप या कानावर घातलं, अित .आयु ां या कानावर घातलं, स ा ढ 
प ने यां या कानावर घातलं तर  सु दा आपण या यावर कारवाई केली नाह  क , 
याची बदली सु दा केली नाह . नगरसेवक हणुन आ ह  यां याकडुन काह  गो ी 
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न याने मािगत या असतील तर यांनी आता इथं उभं रहावं आ ण हणावं क , पलांडे 
ता नी हे मािगतलं आहे हणुन, किमशर साहेब, हे अिधकार  कुठ या प दतीचं काम 
कर त आहेत. आ ण का हणुन करतात , यांनी कोणाची सुपार  घेतली आहे का? 
स ाधार  प ाला बोल याचं काम बाक चे लोक ज हा  करतात त हा स ाधार  प ाचं 
वॉडचं काम करतात त हा अिधकार  या प दतीने वागतात. मला या वदयुत या 
अिधका-यांची शहािनशा केलेली पा हजे. दळवी आ ण धुमाळ यांनी या प दतीने का 
वागले यांना रेकॉड ग करायला कोणी सांिगतलं, ते रेकाँड ग यांनी का केलं, आ ण ते 
रेकाँड ग यांनी दुस-या नगरसेवकाला का दलं, कोणा या सांग याव न   दलं याची 
मला मा हती  पा हजे. आज याला ज हा वचारलं हे अिधका-याचं काम आहे का? 
बरं आ ह  यांना काह  िश या द या हो या का, आ हांला िश या पण देता येत 
नाह त. जा तीत जा त मुख हणुन शकते या यापुढे मी जाऊच शकत नाह . हे 
रेकॉड ग या दुस-या नगरसेवकांना ावं अशा अिधका-याला आपण काय िश ा देणार 
आहात हे मला सांिगतलचं पा हजे. आ ण तु ह  कुठ या प दतीने करणार हे मला 
सांगायलाच पा हजे. भाऊसाहेब, ह  घटना  प ह यांदा घडलेली आहे असे  नाह , दुस-
यांदा घडलेली आहे. भागा या िमट ंगम ये धुमाळनी “फालतू” हा श द एका 
नगरसे वकेला वापरला होता यावेळेस मी यांना सांिगतलं क , “फालतू” हा श द 
तु ह  नगरसेवकांना वापरता कसा? हणजे कुठ या प दतीने अिधकार  काम करतात. 
गेली ४ म हने को वड,को वड हेच काम ऐकतो आ ह . आ ण या याम ये ह  कामं 
करायला तु हांला वेळ िमळतो. या प दतीचं काम करायला यांना वेळ िमळतो. आ ण 
हे काम आ ह  बघणार, श य नाह . तु ह  या अिधका-यावर काय कारवाई करणार 
याचं मला उ र पा हजे. मा.आयु  साहेब, भागातील सव ए रयाची चाळण झाली 
आहे, कोणताह  माणुस नीट चालू शकत नाह . आज झाडां या फांदया काप यासाठ  
आ ह  लांडगेना कतीह   फोन केले तर  या माणसाला काह ह  फरक  नाह . आज 
आप याकडे ५ म ह यापासून बरेचसे लोक बेरोजगार आहेत, पोटापा याचा वषय 
आहे,चो-यामा-याचं माण वाढलेलं आहे. व लभनगरमधील मधील मा या मै ीणी या 
घराम ये चोर  झाली. का, तर तेथे कुठलेच लाईटचे  पोल चालू नाह त. उरल-ेसुरले जे 
पोल आहेत ते काह  घरांम ये गेलेले आहेत या यामधुन कुठलाह  काश र यावर 
पडत नाह . हणजे तु हांला नेमकं काय करायचं आहे, गाडन वभाग पूणपणे 
झोपलेला आहे, एकह  काम होत नाह . कुठ याह  झाडांची छाटणी होत नाह . यापुव  
आपण पावसाळयापुव  झाडांची छाटणी कर त होतो. यांना वचारलं तर ते हणतात 
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क , आ ह  को वड सटर म ये काम करतोय, आयु  साहेब, आ हांला समजलं पा हजे 
क , कोण या अिधका-यांना को वड सटरम ये काम लावलेलं आहे. याचं उ र तु ह  
आ हाला ा. एखादं टडर काढताना तु ह  आ हांला वचारत सु दा नाह . लोकांची 
गरज आहे हणुन तु ह  टडर काढता आहात  मग ह  सु दा लोकांची गरज आहे 
लोकां या गरजा पुर वणं हे आपलं वत:च काम आहे. किमशनर साहेब, वॉटर,मीटर 
आ ण गटर या तीन मुलभूत गो ी ज हा नगरसेवक देत असतो त हा या वॉडचं 
सुशोिभकरण आलं, वॉडातील बाक या गो ी आ या यासाठ  सु दा नगरसेवकाला त ड 
ावं लागतयं आ ण या प दतीनं मगाशी आशाताई हणा या क , आम या वॉडातील 

काय ॉ ले स आहेत हे या ठकाण या थािनक नगरसेवकांना मा हती असतात. आज 
पंपर  िचंचवड शहराचा भार हा संत तुकारामनगर,व लभनगर हा घेत आहे. आज 
रा -ं दवस आ ह  अं बुलं सचे आवाज ऐकतोय. रा - दवस आज आ ह  को वडचा 
पेशंट घेतोय. रा - दवस आम या संत तुकारामनगर मधील लोक झोपत नसतील 
तर, दवसभर आ हांला फोन आहेत.  संत तुकाराम नगर एवढं झेपत असेल तर   
वायसीएमएच म ये तु ह  या प दतीने काम करताय यावेळेस ितथ या 
नगरसेवकांना वचारात घेतलं पा हजे क , नाह  हे सांगा. वॉडामधील नगरसे वका आहे, 
एखाद  नगरसे वका ओरडत असेल, एखाद  पदावर असेल तर यामुळे  ितला बोलता 
येतयं बाक चे कोणी बोलायला सु दा येत नाह  तुम या जवळ वॉडाम ये यावेळेस 
तु ह  एखाद  गो  करताय यावेळेस ितथ या नगरसेवकांना तर  वचारात यावे. 
आज तुमची अं बुलं स ह  मा या वॉडातील र यांव न जाते. सतत आ ह  
अं बुलं सचे आवाज ऐकतो. वायसीएमएच मधुन को वडचे दोन पेशंट पळून गेलेले 
आहेत याची मा हती या. या दवशी मा या एका पाया या जवळ एक को वडचा 
पेशंट होता या दवशी मी रा भर झोपले नाह . आज आयसीयू म ये समजा मी 
को वडचा पेशंट आहे तर मा या बरोबर येणा-या िसमाताई असतील तर िसमाताई 
मा या  वॉडाम ये कुठे  रहातात या कुठ या तर  फुटपाथवर झोपतात. जर असं 
असेल तर भाग . २० ला बाक या फॅिसलीट  पासून का डावलताय ितथ या 
नगरसेवकांना का सामील क न घेत नाह . मा.आयु  साहेब, तु हांला वदयुत या 
अिधका-यावर तु ह  काय ऍ शन घेणार याचं तु हांला उ र ावं लागेल. या या पुढे 
माई जायचं नाह .  
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह माई, आज 
माट िसट या कॉ ॅ टरकडनं आशाता या बरोबर जो काह  धमक चा कार झालेला 
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आहे. याचा मी या ठकाणी ती  श दात िनषेध य  करते. आ ण किमशनर साहेब, 
वेळ खुप झाला आहे पण या ठेकेदारावर तु ह  काय कारवाई करणार हे तु ह  
सांिगतलं पा हजे. माट िसट या अंतगत  मा या वॉडात र ता  खोदला यावेळेस 
मा या वॉडात डे युट  आला नां त हा मी कानफाटलं एवढा माज कसला आला आहे. 
आ ण कोणा या जीवावर चालली आहे एवढ  मुजोर , आयु  साहेब, एल ऍ ड ट  ला 
काम दलेलं आहे एल ऍ ड ट  नं कोणाला सामील केलेलं असेल तर यांनी एल ऍ ड 
ट  ची डोकेदुखी करायची आमची डोकेदुखी कर याचं कारण नाह .अ जबात कारण 
नाह , आ ण आ ह  खपवून सु दा घेणार नाह . तु ह  दवसाढवळया धाड,धाड जेसीबी 
लावून र ता खोदायचा  माग या वेळेस सु दा मी सभागृहातच बोलले होते. तु ह  
र ता खोदताय, कोणाला सांगत नाह . घुबे साहेब, बघा बरं ितथं र ता खोदताय 
यांनी हणायचं ताई बघतो आ ह  पाणीपुरवठयाला, वदयुत वभागाला फोन करायचा 

सगळयांना फोन करायचे आ ह  फ  बनपगार  फुल अिधकार  आहोत ह  आम या 
नगरसेवकांची ओळख आहे. माट िसट  करताय हणुन आ ह  तु हांला पाठ ंबा देत 
आहोत. आ ण या ठेकेदाराचा माजोर पणा असेल तर याला आ हांला पायबंद घालावा 
लागेल. आ ण हा ठेकेदार  आशाताई या वॉडात जाऊन तमाशा करतो  हं मत कशी 
झाली याची आ ण आशाताईचा अपमान झा यासारखं यांनी काह च बोलला नाह , 
मग यांनी मारायला पा हजे होतं का? मग याला वाटलं असतं का? अपमान झाला 
हणुन, काय करायला पा हजे होतं. भर पावसाळयात ८ या म ह यात यांना र ता 

खोदाईची परवानगी दलीच कशी आ ण  का?  दली साहेब, पाणीपुरवठा, वदयुत 
आ ण एमएसईबीला आपण खोदाई क  देत नाह . बरं यांना खोदाईची परवागी दली 
असेल तर या याशी आमचं काह  देणं-घेणं नाह  आमचं काह  पोट या यावरती 
आलेलं नाह . यांनी यांनी बघायचं तो कसा आहे ते  मग यांनाच जर का परवानगी 
दलेली असेल तर या सभागृहातील  वरोधी प नेते असतील, प नेते असतील, 
महापौर असाल, तु ह  असाल आ ण प कार बंधु असेल एक ठकाणी नाह  १०० 
ठकाणी खोदून बघू या ठकाणी तु ह  डक पाड याचा दाखला दला आहे नां 
या ठकाणी केबल उघडयावर पडले या आहेत. १०० ठकाणी िसमा सावळे खोदून 

दाखवेल आ ण खोटं िनघालं तर िसमा सावळे राजीनामा देईल. हे तुम या कानावर 
राहू ा साहेब, आ ण तर  तु ह  आरे,रावी करता, अरे पोट भरताय, भरा नां बाबा, 
आमची कुठं मनाई आहे तु हांला, पण तु ह  इतके खाली पडू नका ना,क  या जगात 
जे,जे जग वजेते झालेले आहेत नां यांनाह  वरोध झालेला आहे. यामुळे कोणी 
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मात राह याचं कारण नाह . आज आप या कु यांना आवर घाला नाह  तर आ हांला 
कंबरेत लाथ घालता येतयं आ ण साहेब, तुम या या भालकरला समजुन सांगा  
नगरसेवका या वॉडात तमाशा चालला आहे या ठकाणी तुमचा अिधकार  पोहचायला 
पा हजे होतं, आ ण तुमचा जो मेन कॉ ॅ टर आहे याला घेवुन जायला पा हजे होतं. 
भालकर कुठे होते, आयु  साहेब मी तु हांला कॉल केला यानंतर तुमचा मेसेज आला 
क , मी िमट ंगम ये आहे तु हांला  कॉल करतो. साहेब, तु ह  नाह  नां, कोणाला फोन 
करावा वाटतच नाह . आ ण हणुन, साहेब तु हांला या यावरती कठोर कारवाई करावी 
लागणार आहे. ये या काह  दवसाम ये मी तुम याकडे १०० मु े मांडणार आहे. आ ण 
वशेष हणजे तु हांला यावर कारवाई करावी लागेल. आताच माझी मै ीण 
सुजाताताई पालांडे यांनी धुमाळ ब ल जो काह  अनुभव सांिगतला आहे तो आताचा 
आहे. अनमेक केबल या करणांम ये धुमाळ होते. तु ह  याची बदली केली. 
महापािलकेची केबल चो न वकली होती. आ ण सुजाता हणते याम ये त य आहे. 
यांनी तसं वागवलंच असणार कारण तसंच वागतात  ते तसेच आहेत आ ण 

नगरसेवकांना वचारायचं नाह , नगरसेवकांना मा हती ायची नाह  मग कोणाला 
मा हती देताय तु ह  आ ण फोन रेकॉडम ये का?एखादया कायक याने केलं असत तर 
आ ह  समजू शकलो असतो, याला आ हांला कुठं तर  अडचणीत टाकायचं असतं 
आ ण मग यानं ते रेकाँड ग प लीश केलं तर  आ हांला काह  वाटलं नसतं. कारण 
याचा कलच वेगळा असतो. अिधका-यांनी काय हणुन रेकाँड ग करायचं, अिधकार  

सु दा आ हांला उलट बोलतात आ ह  नाह  रेकॉड ग करत आ ह  कोणाला ऐकवत 
नाह . आ ण हा नवीनच पायंडा आहे.  आ ण हणुन साहेब,आ हांला आता काय 
होतयं, आता आ ह  को वड  आहे, को वड आहे हणुन आ ह  आपले आपआप या 
घरात असतो. आ ण आजची बातमी काय, उ ाची बातमी काय, परवाची बातमी काय 
कधी पयत आ ह  हे झेलायचं आयु  साहेब, या महानगरपािलकेम ये पीआरओ 
नेमला होता  आरोप झाले क , याची फाईल याने वाचायची या याम ये जे काह  
यो य कागदप ं असतील ते ेसनोटला ायचे आ ण या यावरती कारवाई करायची 
असं होतं. आपण पीआरओ बंद केले बांधकाम परवानगी वभागाला कुदळे होते, 
यानंतर पोरे ड  होते आपण ती पीआरओ ची प दत बंद का केली हे मला मा हत 

नाह . रोज या तुम या या बात या ऐकुण आ हांला घाम फुटतो कारण आ हांला 
असं वाटायला लागलं क , हो ला हो हणुन आपण या याम ये सामील आहे. नाह  
बोललं तर पुढचं मरण पण दसतंय मा.आयु  साहेब, आशाताई बरोबर सकाळ  जो 
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कार घडलेला आहे या यावर आपण काय कारवाई करणार आहात याची मा हती 
देणेत यावी. आ ण अशा कारची मुजोर माजोर  कर याचं काह च कारण नाह . साधं 
कारण आहे, ताई मला मा हती न हतं आज या ऐवजी उ ा खोदाई करतो, सॉर  चुकलं 
माझं काह  वषय नाह . यांनी जे वागलं ते यो य नाह . आ ह  तुम यावर व ास 
टाकतो तु ह  जे काह  करताय ते चांगलचं करताय असं आ हांला वाटतयं पण 
तुम या चांगुलपणा या नावाखाली काह  धंदे करत असतील तर या ठकाणी कोणी 
मोकळं नाह .  आशाताई या आ ण सुजाता ताई या या  दो ह  करणांम ये तु ह  
काय कारवाई करणार याची मा हती ावी. फोन रेकॉड क न दुस-याला ऐक वणे ह  
हं मत का केली  फोन रेकॉड कर याची आ ण माट िसट चा ७/१२ भालकरला देवुन 
टाकला आहे का? एक तर तुमचे अिधकार  फोन केला तर  उचलत नाह त आ ण 
उचलला तर मी िमट ंग म ये आहे, िमट ंग म ये आहे हणुन सांगायचं आ ण मग 
आ ह  पण मजाक करतो आपण फोन करायचं आ ण   यां या केबीनम ये गेलं क , 
अिधका-यांनी  केबीन या बाहेर जायचं आ ण मग ते ओशाळवाणी हसणं, मग ते सॉर  
हणणं हे कशाला पा हजे. अिधका-यांना कती वेळ िमट ंगम ये घेऊन बसताय, 

सगळ  कामं आपण बंद क न टाकली आहेत का? फ  िमट ंग, िमट ंग ठेवली आहे 
का आ ह  को वड आहे हे समजु शकतो ना.ं यांना काम आहे हे आ ह  समजू शकतो 
नां, पण यांना को वडचं काम नाह  ते सु दा या याम ये सामील होत असतात. मग 
आ ह  काय रकामटेकडे आहोत का? आयु  साहेब, आपण यांना िश त लावणं फार 
गरजेचं आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आप याकडे एक मागणी आहे क , 
को वड या संदभात आपण अनेक रेदया केले या आहेत या खरेद या संदभात 
आप याला काय फरक पडतो ेसनोट काढायला, का काढत नाह  ेसनोट, या ठकाणी 
का पीआरओ नेमला नाह . आ ण तो ेसनोट काढून का मा हती देत नाह . कुठ याह  
प ाचा नगरसेवक असो तु हांला काय फरक पडतो. तु हांला जे काय वाटायचयं ते 
वाटून या पण आ ह  अशा कारचं काम केलेलं आहे. असं का सांगत नाह  आपण 
करतचं नाह , यामुळे रोज एक कडनं तुमची बातमी  दुसर कडनं आमची बातमी  
भाजप को वड या खरेद म ये ाचार करतयं याम ये आमचा काय संबंध आहे, 
तु ह  तर आ हांला वचारत पण नाह . आता आशाताई या आ ण सुजाताताई या 
करणांव न  सु दा आपण पीआरओ नेमला पा हजे होता. आ ण या सगळया 
करणाम ये अिधका-यांनी मा हती वेळेत ायला िशकलं पा हजे. लपव याची काह च 

गरज नाह . तु ह  चुक झाली असेल तर तसं सांगा चुक झाली हणुन काय फरक 
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पडतो. चुकलं असेल तर चुकलं आ ण नसेल चुकलं तर याची िश ा शासन हणुन 
शासनावर येत नाह  तर स ाधार  प ावर येत असते. गुपचुप बसलो तर  बात या 

याय या काह  थांबत नाह त, बोललं तर  काह  थांबत नाह . रोजचं बात या आहेत, 
आता हेड ंग वाचलं क , आतम ये काय बातमी आहे ते लगेच कळतयं पण हे जा त 
दवस चांगल नसतयं,लाँगटमसाठ  अ जबात चांगल नाह . को वड या काळाम ये तु ह  
कोटेशन मागवुन जी,जी खरेद  केलेली असेल याची मा हती ा. आता एखाद  वाईट 
घटना घडली असेल, वायसीएमएच म ये काह  ध कादायक कार घडला असेल, कंवा 
एखादा पेशंट ध कादायक गेला असेल मग आपण लोक ितिनधीची मदत घेता पण 
यांना व ासात घेणं आप याला जमत नाह . काह  लोकांना या महापािलकेत येऊन 

चांगल काम पण करायचं आहे. हे आ ह  १३३ नगरसेवक िनवडुन येतो नां यावेळेस 
आ हांला काय ास होतो हे आमचं आ हाला मा हती आहे. आ ण एवढं झा यानंतर 
आ ह  या सभागृहात पोहचतो. इथं आ यानंतर अनेक नवीन नगरसेवकांचा अपे ाभंग 
झालेला आहे. यांना कळतचं नाह  आपण िनवडुन आलो क  नाह  का फ  हात वर 
करायला आलो क , घोषणा ायला आलो. कोण अिधकार  ऐकत नाह , कोण मोजत 
नाह , झालेलं काम वचार यानंतर  सांगतो, वसरलो हणुन सांगतो. मला जर का 
काय  मा हती काढायची असेल तर मी काढणारचं पण सगळयांनाच तसं होता येत 
नाह . हणुन साहेब,आपण आपली काय णाली सुधारली पा हजे. मा.महापौर साहेब, या 
या रोज या येणा-या बात या आहेत या यामधील स ाधार  प ाला कती मा हती 

असते. पेपरवाला पेपर आणुन देतो, आ ह  घाई घाईने वाचायचं आ ण बोलायचं 
घाईघाईत बोलतांना माणसाचं श द इकडे-ितकडे होतो नां. यासाठ  तुमची ेसनोट 
िनघाली पा हजे.  आ ण या या पुढचं तु हांला सांगते तु हांला को वडसाठ  या,या व तु 
लागणार आहेत आ ण या खरेद  कराय या आहेत आ ण यासाठ  इतके कोटेशन 
मागवले होते याम ये लोअ ट हा आलेला आहे हणुन यांना वकऑडर दे यात येत 
आहे. आ ण याची ेसनोट तु ह च सगळयांना पाठवून ा. गटने यांना, वरोधी 
प नेता,स ाधार  प ने यांना पाठवा आ ण ेसला पण पाठवा. हे थांबवा नां, ल चं 
नाह  तुमचं याकडं,आयु  साहेब, तु ह  आ हांला बजेटचं पु तकचं दलं नाह ,६ हजार 
पानं आहेत, आ ण हा जो माझा च मा आहे नां या या पुढचा च मा लावायचा हणलं 
तर िभंगाचाच च मा लावावा लागेल. मला कळतचं नाह  तु ह  मा या वॉडाम ये 
काय,काय काम करताय हणुन मग आम याकडे आता काय प र थती आहे, 
आशाताईला वाटतयं मा या वॉडात कोरोना िशरलेला आहे यासाठ  मला काह  तर  
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केलं पा हजे, सुजाताताईला काय वाटतयं मला आता काह  तर  केलं पा हजे, तुषारला 
वाटतयं मी आता काह  उपसूचना दली पा हजे.  आम या प ने यांची आ ण आमची  
रोज जुगलबंद  चालू असते आ हांला मा हतच नाह , आम याकडे पैसेच नाह त हणुन 
बजेटचं  पु तकचं आलं  नाह . हे शासनाचं अपयश नाह  का? ठक आहे नां साहेब, 
फे ुवार  म ये तु ह    टँड ंगला बजेट दलं होतं २५ माचला प हला लॉकडाऊन लागु 
झाला होता. आ ण २७ माचनंतर लॉकडाउन  लगातार पुणपणे  सु  झाला जो आपला 
हडर आहे याचं दुकान बंद न हतं आम या नगरसेवकांचे िशफारस प ,लेटरपॅड, 
दाखले, सगळं छापलं आ ण मग हे बजेटचं पु तक यांनी  का छापलं नाह . आ ह  
तुम याकडे आलो तर तुम याकडे त डपाठ अस याचं काह  कारणचं नाह  नां तु ह  
काय सुपर कॉ युटर थोडचं आहात  ते तुम या मेमर म ये राहणार आहे, तु हांला 
सु दा वसर पडू शकतो. छोटया कामासाठ  कती बजेट ठेवल आहे आ ण मोठया 
कामासाठ  कती बजेट ठेवलं आहे. काह च मा हती नाह . आ ण या यावर 
आप याकडनं काह च होत नाह . ऑग  म हना संपायला आलेला आहे. संपुण इंड  
चालू झाली आहे आपण पु तक का छापलं नाह . छोटं पु तक तर  छापा या 
नगरसेवकाला तर  कळू ा तु ह  यां या वॉडासाठ   कती पैसे दलेले आहेत तु ह  
पु तकचं छापलं नाह  तर आ हांला कसं कळणार आ हांला मा हत नाह  तर आ ह  
ऍटोमॅट क उपसूचना देणार आ ण या उपसूचनावरती गेलं क , वरोधी प ाला वाटणार 
क , यांनी मा याच वॉडातील पैसे काढले क , काय यांनाह  मा हती नाह  क , यां या 
वॉडात पैसे आहेत क , नाह . मी शासनाला दोष देत नाह  पण या यासाठ  
पट युली माणसं नेमलेली आहेत मग या लोकांनी काय काम केलं. आता तु हांला 
सांगते कोळंबेना फोन केला साहेब, मला अशी,अशी उपसूचना ायची आहे यासाठ  
कोठुन िनधी देता येईल का? ताई, लगेच पाठवा मी तु हांला सांगतो िनधी कोठुन देता 
येईल लगेच कोळंबेकडे येऊन गेले आ ण आम या प ने यांनी कोळंबेला फोन केला 
अहो, हे काय केलं तु ह  ते हणले मला नाह  मा हती यांना मा हतीच नाह  आ ह  
सगळे एक च बसलोय. हणजे तु ह  आ हांला समोरासमोर मुख बनवताय, वेडयात 
काढतायं तु ह  आ हांला कशासाठ , का नाह  यांनी सािंगतलं क , पाचच िमिनटांपूव   
असा,असा अज दलेला आहे कोणताह  िनधी या वषभरात खच होणार नाह . कारण 
उरले या ५/६ म ह याम ये तर कामच होऊ शकत नाह . सांगु शकले असते नां, नाह  
सांिगतलं  काल डे युट ,कायकार  अिभयंता जाऊन भेटून आला, मग यांनी काय केलं 
एका फोनवर कोळंबे, आशाताई ऑनलाईन आहेत आ ण मग यां याम ये तमाशा 
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चालू हे काय चाललंय साहेब, अहो, इतके मुख नाह त आ ह , आ ह  मुख बनतो 
वेळ संगी तुम यावरची वेळ बघुन, मुख नाह , व ास टाकतो. आ ण व ास ठेवत 
असल तर या व ासाला साथ ठर याचं काम तुमचं सु दा आहे. तुमचं हणजे तु ह  
वैय क घेऊ नका, तुम या अिधका-यांच. तु ह  काम चांगल करताय पण तुम या 
बरोबरचे जे  पलर  आहेत ते तुम या पुढे ढासळलेले आहेत तुम या पुढे दाखवताना 
एक िच  असतं आ ण आम याकडं वेगळं िच  असतं, कधी तर  आम या िच ात 
डोकावनु बघत जा, आ ह  जे सांगतो ते खोटं सांगत नाह , काह  गरज नाह  आ हांला 
तुम याकडनं काह  नको आहे, तुम याकडनं काय फायदा क न यायचा नाह , 
तु हांला कुठं फसवायचं नाह . काह च नाह , फ  एकदा आमचं िच  डोकावत चला, 
नगरसेवक जे हणतात ते या सं थेचे व त आहेत यामुळे ते खोटं बोलत 
नसतात. आयु  साहेब, तेवढ  काळजी यावी. मा.महापौर साहेब, सुजाता ताई, आ ण 
आशाताई या करणांम ये ाँगली ऍ शन झाली पा हजे. याच बरोबर आपण 
बजेट या पु तकाच  काय करणार आहात ते पण आपण सांिगतलं पा हजे. को वड या 
कालावधीम ये झाले या खरेद वरती आप याकडनं ेसनोट का जात नाह . याचा सु दा 
आपण खुलासा करणं फार गरजेचं आहे. आ ण आपण या ठकाणी आपला िस द  
मुख नेमला पा हजे. तुमचा िस द  मुख हटला तर महापािलकेचा पीआरओ नको 

रे बाबा हणतील . नवीन माणुस टे नीकल माणुस ा याला ान आहे. तु ह  
िशर ष पोरे ड ला दलं तर  आ हांला चांगल वाटेल कारण यांनी या वषयावरती 
काम केलल आहे. आ ण यांना ती िस ट म मा हती आहे. आ ण तु ह  ते करावं. 
आ ण मा.महापौर साहेब, या दररोज या बदनामीनी तु ह  आ ह  ल ात घेतलं पा हजे 
आता काह  दवसात दवाळ  येईल याम ये सगळ कडे ढोल वाजतील आ ण मग 
तु ह  कती भार , मी कती नालायक तो कसा, असा हणजे हे सगळं चालू होईल. 
आप याला इकडे यायला वेळ कमी भेटणार आहे. अिधका-यांकडनं आपण काम क न 
घेतलं पा हजे. मा.आयु  साहेब, सुजाताताई आ ण आशाताई या संदभात आपण काय 
िनणय घेणार आहात हे ऐकायला आ हांला िन तपणे आवडेल आ ण कारवाई झाली 
पा हजे ह  मागणी करते.ध यवाद.  
 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, आताच 
आशाताई आ ण सुजाताता नी सांिगतलं आहे क ,एल ए ड ट  या संदभात खोदकाम 
करत असताना या ठकाण ्  कोण य  होता यांनी यां या बरोबर कशा कारे 
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दादािगर  कर याचा य  केला. अिधकार  कोण होता, कोण ठेकेदाराचा माणुस होता 
तसेच सुजाताता नी सांिगत या माणे  डे युट इं जिनयर यांनी फोन रेकॉड ग केलं 
आ ण  दुस-या नगरसेवकांना ऐकवलं वशेष क न म हला सद यांच रेकाँड ग केलं ह  
अितशय गांभ यपुवक गो  आहे यामुळे आपण मा.आयु ांना आदेश दे यात यावे क , 

य दशनी याम ये कुठला अिधकार  होता याने कुठलं रेकॉड ग केलं, या 
रेकॉड गम ये काय आहे आ ण ते का केलं अशा संदभात याचा पुणपणे तपास 
करणेत यावा. आ ण याम ये जर तो दोषी असेल तर या यावर कारवाई करावी. 
अशा प दतीचे आदेश आपण आयु ांना ावे.  
मा.आशा धायगुडे-शडग े– मा.महापौर साहेब, मा या ब ड ंगजवळ या ठेकेदाराने ५० 
ते १०० माणसं जमा केली. मी ५ िमिनटाम ये घर  िनघुन गेले आ ण काम बंद कर. 
आयु ांशी बोलून क . यानंतर यानी एवढा मुजोरपणा कर याचं कारण नाह . 
भालकरांनी आ हांला याच उ र पण दलेलं नाह . आयु  साहेब, मी या 
कॉ ॅ टर या कानफाड त लावू शकले असते. आ ण ते केलं असत तर नगरसेवक 

येक वेळेला वाईट होतात.  
मा.महापौर – मा.आयु  साहेब, मी आपणाला आदेश देते क , आशाताई या वॉडाम ये 
आ ण पालांडेता या वॉडाम ये कॉ ॅ टरला काम देताना नगरसेवक हा या 
वॉडामधील मं ी आहे आ ण यालाच या वॉडात या ग लीबोळात काय अडचणी 
आहेत हे यालाच मा हती असतात असे असताना या ठेकेदारांनी गैरवतन, रेकॉड ग 
कार असे कार यांनी केलेले आहेत यां यावर कारवाई करावी आ ण वेळ पडली 

तर याला स पड देखील करणेत यावे. पंपर  िचंचवड शहर हे या ठेकेदारा या 
बापाने खरेद  केललं नाह  यामुळे याला ह  िश ा झाली पा हजे. आ ण ह  कारवाई 
ये या २ दवसाम ये करावी. कारण कारवाई उ ा करतो हे ह  आ हांला चालणार 
नाह . आ ण या शहरात अशा घटना पु हा घडु नये.  
 
मा.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
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                                             वषय मांक- १ 
दनांक -२१/०८/२०२०                           वभाग- मा.आयु   
 

संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  
         .मसाभां/५/का व/१०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 

२) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८९९ द.२८/२/२०२० अ वये. 
   ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५३३ 
      द.०१/०६/२०२० अ वये. 
 

     मनपा या प रसरातील णालय े व इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य 
सं थामधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम व 
मागदशक सुचना या गो ीं या यो य या अंमलबजावणी बाबत गा ंिभयान े वचार 
करणे आव यक आहे.   या सव बाबींचा वचार करता मोशी येथे जैव वैदयक य 
घनकचरा व हेवाट चा Plant थलांतर त कर यासाठ  M/s.Pasco Environmental Sol. 

Pvt. Ltd.,  यांनाच करारनामा अट .२२ नुसार चाल ू Terms वर नवीन Plant  थापन 
क न संचालन पुढ ल १५ वष करावे क  न यान ेिन वदा काढावी ?  याबाबत वचारणा 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार सोबत जोडले या 
प  - अ, ब, क व ड चे अवलोकन क न मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी 

असली तर , तुत वषयातील काम मे.पा को इ हायरमटल सो युशन ा.िल. यांचे 
कडून अट .२२ नुसार चालू Terms वर नवीन Plant थापन क न पुढ ल १५ वष 
संचालन करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.िनलेश बारणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह या वषयाचे 
संबंिधत अिधकार  कोण आहेत यांना या ठकाणी बोलवावे.  

मा.डॉ.साळवे ( अित.आरो य वैदयक य अिधकार )- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब,स मा.सभागृह, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील णालय ेव इतर 
संल न (मनपासह) जैव वैदयक य सं थामधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-
याची व हेवाट लाव याचा वषय आहे. या यासाठ  आपण गे या १५ वषापे ा जा त 
काळापासून M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. Ltd., ह  सं था काम करते आहे. हा 
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क प वायसीएम या आवारात चालू होता, अजूनह  आहे आ ण २०११ पुव  तो तेथून 
इतरञ िश ट कर याचा वषय वचाराधीन  होता. 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, प हलं टडर कुठ या वष  िनघालं. 
मा.डॉ.साळव े( अित. आरो य वैदयक य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, प हलं टडर 
२००४ साली िनघालं होतं. यानंतर २०११ ला मा. थायी सिमती, मा.महापािलका 
सभे या मा यतेने जागा दे याचं ठरवलं याच माणे पा को या नावाने िलजड ड तयार 
केलं, २०१५ साली या या सव परवान या घेऊन पयावरणाचा अिभ ाय यावा अस े
शासनाचे आदेश ा  झालेले आहेत आ ण तसा िनयम आहे.  आ ण या माणे तशी 

या चालू केली आहे.  

मा.िसमा सावळे – साळवी साहेब, कामाचं व प सांगा.  

मा.डॉ. साळवे ( अित. आरो य वैदयक य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, यांनी 
सीपीसीबी, एमपीसीबी या २०१६ या गाईडलाईन नुसार मनपा या प रसरातील 

णालय ेव इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य सं थामधून िनमाण होणा-या जैव 
वैदयक य कच-याची व हेवाट चा लँ ट तयार कर यासाठ  आपण यांना जागा देणार 
आहोत.  

मा.िसमा सावळे – तो काय फुकट करतो का आप याकड. 
मा.महापौर – साळवी साहेब मा हती देत आहेत ती घेत यानंतर तु ह  तुमचे  
वचारायचे असतील यासाठ  वेळ देते.  

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, ४/५ म ह यापासून हा वषय आहे. तु ह  याचा 
चाट तयार का केला नाह . ाय हेट हॉ पटलसाठ  कती आ ण या यासाठ  कती हे 
पण सांगा. 
मा.िनलेश बारण-े  मा.महापौर साहेब, येक एलो बॅग, पांढर  बॅग याचा पर कलोनी 
काय रेट हे पण सभागृहाला सांगा. वषाच बलींग कती आहे हे पण सांगा. 
मा.डॉ.साळव े ( अित. आरो य वैदयक य अिधकार ) -  मा.महापौर साहेब, आथ क 
मा हती मा याकडे आता या याम ये नाह .     

 मा.राहुल कलाटे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह खरंतर ह  तहकुब 
सभा आहे. साळवी साहेब, तु हांला या वषयाचा अ यास कर यासाठ     ब-यापैक  
वेळ िमळालेला आहे. मला आ य वाटतयं क , तु ह  असा वषय आणलाचं नाह  
पा हजे होता. १०/१५ वषापासून आपण यांना दलेलं होतं आ ण आता पुढचं अ ीमट 
कर यासाठ  प नेते या वषयाचं काय करायचं आहे. कारण तुम या ह प म य ेहा 
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वषय मंजुर हणलेले आहे. आयु  साहेब, तु ह  असे वषय आणता कशाला दुस-या 
बाजुला तु ह  हणताय क , हे सगळं शासन करतयं, शासनावर तुमचा अंकुश नाह  
नां, आयु  साहेब, यांना तु ह  म ह याला २७ ते २९ लाख .देताय आ ण तुम या 
हॉ पटल या र ज ेशनचे पैसे कती जमा होतात ७ ते ८ लाख . एवढ  मोठ  
तफावत असताना तु हांला सभागृहाला मा हती सु दा देता येत नाह . ह  मा हती 
आ ह  तुम याकडनंच घेतली नां, आयु  साहेब, आपण हा वषय मागे घेणेत यावा 
आ ण या वषयाची िन वदा या करावी आमचा या वषयाला मुदतवाढ दे यास 
वरोध आहे. साळवी साहेबांना यव थत मा हती देता येत नसेल तर यां यावर 
कारवाई करणेत यावी. साळवी साहेबांना थायी सिमतीम ये सु दा मा हती देता येत 
नाह . साळवी साहेब, तुम या अंडर आ हांला कामाला यावं लागेल. यावेळेस आ ह  
तुम याकडनं मा हती घेतो ती मा हती तुम याकडे नाह . एक तर याम ये सम वयाचा 
अभाव आहे का, कोणा या दबावाखाली वषय घेऊन आला आहे का?   आयु  साहेब, 
अशा करणाची चौकशी लावणेत यावी. असं नाह  झालं पा हजे. हा वषय यांनी 
कोणी ठेवला असेल यांना बोलवा.  

मा.महापौर-   साळवी साहेब तु हांला याची माह ती दयावी लागेल. 
मा.डॉ.साळव े( अित. आरो य वैदयक य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, साधारणपणे 
१० ते १२ लाख . पा कोला देत असतो.  

मा.िसमा सावळे – २५ खाटाच हॉ पटल असेल तर एवढ, ओपीड  असेल तर एवढ 
असं सांगा ना या वषयासाठ  गे या २००९ वषापासून मागे लागले आहे मी.  

मा.राहुल कलाटे -  माई, या वषयाची पुण  मा हती दे यास सांगा नाह  तर हा वषय 
फेटाळून लावणेत यावा. आ ण साळवी साहेबांनी मा हती दली नाह  तर यां यावर 
कारवाई करावी. या वषयाची िन वदा या राब वणेत यावी.  

 

मा.िनलेश बारणे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  एमपीसीबीचे 
हे कागदप ं आहेत यांनी महापािलकेचं आ ण पा कोच डपॉ झट ज  केलेलं आहे. 
यां यावर कारवाई कर याचे आदेश दलेले आहेत. पंपर  िचंचवड वभागाचे 

एमपीसीबी यांनी महापािलका आ ण पा को या ठेकेदारावंर कारवाई कर याचे आदेश 
दलेले आहेत. यासंबंधीची िमट ंग २/७/२०२० साली झालेली आहे याची कुठलीह  
पुतता नाह . एमपीसीबी या अट ची आपण कुठलीह  पुतता केलेली नाह . आ ण 
मह वाचं हणजे या कंपनीची थापना २०१५ ची आहे. हणजे हे सगळं ठरवून केलेलं 
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आहे का? माग या वेळेस स ा कोणाची होती आ ण आता कोणाची आहे. या याशी 
आ हांला काह  घेणं-देणं नाह . हणजे हे सगळं ठरवून चाललं आहे ६ म ह यापुव  
टडर यायला पा हजे होतं. आपण या वषयाचं टडर पण काढलं नाह . आ ण आता 
परत १५ वषासाठ  ायला िनघाले आहात. का ? असं करताय, येक हॉ पटल, 

येक लिनक यां याकडनं एक कारची फ  आकारली जात असते येक वेळेस 
वेगवेगळे चाजस आकारले जातात. पर कॉटला काह  पये यांना एक कलो कंवा 
याचे पैसे लावले जातात. याचे कॉट वाढले तर याचे पैसे पा को कंपनी जा त घेते 
यांच वषाचं ॅ झ शन कती आहे ते वचारावे. कॅपॅिसट  कती आहे ते वचारा, 
यांनी लँ ट कुठे लावला आहे तर तो वायसीएमएच म ये लावला आहे. वायसीएमएच 

म ये लावलेले लॅ ट कतीचे आहेत ते वचारा  याची  पुतता आहे का? पा कोवर 
कं पलेट कर याचे आदेश दलेले आहेत.आ ण एमपीसीबीने मता वाढ व यासाठ  
आदेश माग या वष  दलेले आहेत. तु ह  मता वाढ वलेली आहे का?   या यासाठ   
५ लाख ५० हजार .ची गॅरंट  ह  ज  केलेली आहे. अजुन ४ लाख .ची गॅरंट  
िशवाय ८ लाख .ची गॅरंट  नाह  दली तर ते पण ज  करणार आहेत. मग तु ह  
याचा का  लाड करताय तो महापािलकेचा जावई आहे का?  काय झालं आहे, 

सगळयांनी वाटून घेतलेलं आहे. वैदयक य वभाग याचा, ट ड आर याचा,  भांडार 
वभाग याचा, थाप य वभाग याचा नगरसेवकांनी काय या ठकाणी गोटया खेळाय या 
का?  याला नाह  दलं क , तु ह  कायदा सागंताय, अहो, टडर  बनलंच कसं, कंपनी 
२०१५ सालची आहे आ ण तु ह  टडर २०१५ ला काढलं आहे तु ह  या यासाठ  टडर 
काढलं आहे का?  ६ म ह यापुव  याची मुदत संपली याचवेळेस टडर का काढलं 
नाह . मी महारा  शासनावर देखील आरोप करतो, यांनी काय केलेलं आहे येक 
ज हयाला एकचजण नेमलेला आहे, हणजे याची म े दार  यांनीच कचरा गोळा 
करायचा, का असं करताय तु ह , कुठं तर  हे थांबलं पा हजे आ ण या कामाचं टडर 
काढलं पा हजे. कोणा बरोबर तर  शटलमट करायचं अध काम याला, अध काम 
याला, काय चाललंय काय? या वषयाला आमचा सगळयांचा वरोधच आहे. एनजीपी 
म ये जर कोणी गेले तर पंपर  िचंचवड महापािलकेवर कारवाई होईल.  

 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह या साळवी 
साहेबांचं काय करणार आहात? ४ म हने झालं वभाग मुख हणुन यांनी वषय 
मांडला वषयप ाम ये वषय मंजुर करावा हणुन तुमचं प  आहे. साळवी साहेब, 
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आपण उ र ायला कॅपेबल नाह त, आपण मा हती देवु शकत नाह , आपण चाट 
तयार केला नाह . अहो, आ ह  नगरसेवक आहोत, तुम या पे ा आ ह  सगळे 
आंगठेबहा र आ ह  सु दा कागदं घेऊन येतो, वषय वाचुन येतो, िस वे स लावुन 
येतो, िस वे स ठेवतो, तु हांला नाह  जमलं का?  कारण तु हांला ती मा हती मुळात 
सभागृहाला ायचीच नाह .  २००४ साली प ह यांदा यावेळेस टडर ंग झालं 
याचवेळेस १५ वषासाठ  देणं चुक चं होतं. तर  सु दा तु ह  यांना १५ वषासाठ  हा 
क प चालव यास मंजुर  दली. १५ वष चालवायला द यानंतर यांनी वायसीएम या 

पाठ मागे हा क प चालू केला.  ितथे दुषणाची हानी झाली नाह  का?  महापािलकेने 
या यावर काय कारवाई केली. २०१२ साली आपण यांना मोशी कचरा डेपो येथे 

जागा दे यास मंजुर  दली. मागची पंचवाष क संपली आता या दुस-या 
पंचवाष कमधील ३ वष संपली ८/८ वष लागतात िश ट ंगसाठ  आ ण तुमची जी 
कारणं आहेत ती डोळयाला िभंग लावुन वाचावी लागतात  इतक  बार क अ र  
छापता तु ह , तुमचं प हलच आहे क , बीएमड यू क प मोशी येथे  हल व याबाबत 
महारा  दुषण िनयं ण मंडळाकडुन मोशी येथील जागेसाठ  नाहरकत दाखला ा  
झा या या तारखेपासूनचा घटना म २०११ पासूनचा  आ ण मग याला दाखला ा   
झाला हणुन यालाच ायचं का? यांना एमपीसीबीचा दाखला आण यासाठ  १५ वष 
लागली तर  यांना तु ह  काम देता. यानंी पयावरणाची हानी केली यांचा कसला 
लाड करता तु ह . आयु  साहेब, या कामासाठ  परत टडर ंग करायला पा हजे. समजा, 
हा खुप चांगला आहे, िनयमांच पालन करतो, हरकत नाह , रटडर करा, अट /शत  
सांग याची तु हांला गरज नाह , कोणाला कसं बसवायचं असत ते तसे हुशार आहेत, 
बरोबर टाकतील, िसमा सावळे उंची ५ फुट ४ इंच, वजन ७२ कलो, रंग असा 
सगळंच टाकणार या याम ये संतोष पाट ल फ स होणार नाह  ना, सुजाता ताई 
होणार नाह  ना, आशाताई होणार  करा तसं करा, आमच ते ह  हणणं नाह , पण 
टडर तर करा,कॉ पीट शन तर होऊ ा, शयतीम य ेकोण पुढे येतो ते तर  बघु मग 
ठरवु आपण  कोण प हला येतो,कोण दुसरा येतो, हा काय धंदा आहे एकालाच १५ वष 
ायचं, तु ह  काय, आ हांला  यातलं आिथक ग णत सांगत नाह . हणजे याचा 

अथ असा आहे का इथं बसले यांना कोणालाच मा हत नाह .  आ ण जे,जे या ठकाणी 
बसलेल े आहेत यांना १०० ट के मा हती आहे.  फ  बोलून कोण दाख वतो 
या यावरती वषय असतो. का यांनी मा हती दली नाह . ४ म हने झालं सभागृह 

चालू नाह . चाट का तयार नाह , मगाशी आ ह  तु हांला  सगळयासमोर बोललं असेल 
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याचा तु हांला राग आला असेल.आता आ ह  काय करायचं ते सांगा आ हांला या 
वषयाम ये आ ह  करायचं ते सांगा, तुम या सार या हुशार अिधका-यांकडनं ह  
प दत यो य नाह . परत १५ वष ायचं काह  कारण नाह . फार,फार तर ३ कंवा ६ 
म ह याची मुदतवाढ ा आ ण टडर कॉल करा. या अ टवरतीच तु ह  टडर कॉल 
केला पाह जे. मुदतवाढ दे यासाठ  तु हाला आम यापयत ये याची गरज नाह . ती 
मुदतवाढ तुम या तरावरती ायचं आ ण टडर ंग ोिसजर राबवायचं आ ण मग 
या याम ये खुप मोठया सं था इ हायर मट म ये काम करतात एकटा पा कोच 

कर त नाह .  तु ह  सगळया लोकांना संधीच देत नाह .  मागचे १५ वष खराब गेले 
आ ण पुढचे १५ वष खराब होणार या या आयु यातले तीस वष गे यानंतर तो काय 
धंदा करणार आहे. नवीन लोकांना तु ह  संधी ा नां आयु  साहेब, आपण एखादयाचं 
कर अर बरबाद करतो. आ ण हॉ पटलसार या ठकाणी गेली १५ वष हा क प चालू 
आहे. एमपीसीबीने याला दंड मारला याचवेळेस आपण या यावर काह  तर  कारवाई 
करायला पा हजे होती. आपण आपला दंड चालू करायला पाह जे होता.  पण आपण 
काह च केलं नाह . हणुन मा.महापौर साहेब, आपण एक तर हा वषय फेटाळून 
लावावा. या वषयाची गंमत सांगते, २००४ ला टडर झालं आ ण २०१४ ला 
एमपीसीबीकडे अज केला. आ ण एन हायरमटकडनं लीअर स यायला तु हांला पण 
मा हती आहे. तु ह  पण काय नवीन नाह त ए हायरमट लीअर स हायला फा ट 

या होते. या या पुव  सु दा ए हायरमट लीअर सचे वषय झालेले आहेत. यांनी 
अजच केला नाह . अज कधी केला तो बघीतला पा हजे आपण अजच केला नाह  
यामुळे लीअर स उिशरा िमळालं आहे. आ ण मग आपण का डोळेझाक करतो. 

तु ह  याला २/३ म हने मुदतवाढ ा. नाह  तर साहेब,मला दरवाजे वाजवावेच 
लागतील. कारण एखादयाच कर अर तु ह  लॉक क  शकत नाह . शासनाच काम 
आहे क  एखादया टडरची मुदत संपत असेल तर यासाठ  ३/६ म हने आगोदरच टडर 

या राब वली पा हजे. नगरसेवकाच काम नाह . आ हांला या याम ये घेवू नका 
आ ह  जर तेवढे बु द मान असतो तर आ ह  तुम या ठकाणी बसलो असतो. आ ण 
तु हांला इकडं बसवलं असतं हे आमचं काम नाह . हे काम तुमचं आहे. या, या 
वभागाने िनणय यायला पा हजे. आ ण हा िनणय संबंिधत वभाग घेणार नसेल तर 
यां या अकाय मतेमुळे हे जर का आ हाला भोगावं लागत असेल पुढचे पंधरा वष 

तर तसं चालणार नाह . किमशनर साहेब,  तु हांला िनणय यावा लागेल कारण प  
तुमचं आहे. तुमचं प  नसत तर आजच वषय फेटाळून लावू शकलो असतो. आपण 
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याला मुदतवाढ का देतो याच एक तर  कारण आ हाला सांगा. १५ वषासाठ  हा वषय 
आलेला आहे. आयु  साहेब, तु ह  आमचं मागदशन घेऊ नका अशी आमची तु हांला 
वनंती आहे पा कोनी या पािलकेम ये  मागची १५ वष धंदा केलेला आहे. 
डॉ.साळवीनी या वषयाची मा हती ायची. नाह  तर तु ह  यां यावर काय कारवाई 
करणार ते सांगा. आताच सांगा, मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,या वषया या 
संदभात आपण चुक चा िनणय घेऊ नये. आ हांला तसं पण क प बंद पाडता येतो. 
नाह  येत, अशातला भाग नाह . फ  या लेवलला येऊ नका,आ ण या लेवलला गेलो 
तर तुमची आ ण आमची लाढाई चालू होणार आहे. हे तुमचं आमचं काम नाह  साहेब, 
टडर काढायचं काम शासनाचं असतं शासनाने डोळेझाक केलेली आहे. यां यावर 
तु ह  काय कारवाई करणार हे तु ह  आ हांला सांगायचं आ ण आज यांनी या 
सभागृहाम ये मा हती दलेली नाह . या पा कोला एमपीसीबीचा दाखला िमळाला 
हणुन पुढची १५ वष काम ायचं हे नैसग क यायाला ध न होत नाह . आ ण 
हणुन महापौर साहेब, या वषयाला मी कडाडून वरोध करते. ध यवाद.  

 

मा.वैशाली घोडेकर -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  किमशनर 
साहेब,तु ह  आम या कोटात बॉल टाकता परंतु तु ह  हा वषयचं चुक चा आणलेला 
आहे. अशी आप याला मुदतवाढ देताच येत नाह . फ  तु ह  ए हायरमट सट फकेट 
आणलं पण हे जागा बदल यासाठ  सट फकेट आहे. तु ह  जागा बदलू शकता याचा 
अथ याच सं थेला काम ावं असा याचा अथ होत नाह . आ ण साळवी साहेबांनी 
मला वत:ला  सांिगतलं होतं क , ताई  ४५ हजार .भर यािशवाय मी तु हांला 
र ज ेशनच देवु शकत नाह . माझे फ  ४ ते ५  कॉटस ्  आहेत. साळवी साहेब, या 
गो ी तु हांला मा हती नाह  याचे आ य वाटतयं मला आयु  साहेब, आ ह  साळवी 
साहेबांकडे कती तर  वेळा गेलो आहे क , पा को हा सव ाय हेट ॅ ट शनरला 
अितशय काटयावर पकडतो. खुप अवा तव चाजस लावतो. ते चाजस कमी करावेत 
यासाठ  कती तर  वेळा आप या संघटनेची तावना झालेली आहे. आपण या यावर 
काह ह  केलेलं नाह . आ ण तु ह  हणताय क , मा याकडे मा हती नाह  याचं मला 
आ य वाटतयं तु ह च सगळयांना मा हती देताय आ ण आज तुम याकडे मा हती 
कशी काय नाह . कॉट बेिससवर चाजस आकारले जातात  वषाला आम याकडनं फ  
आकारली जाते परंतु मोठया हॉ पटलला ॉ लेम येत नाह . यांचे १० ते १५ कॉटस ्  
आहेत यांना याम ये खुप अडचणी येतात यांना आपण बंधन लावल पा हजे क  
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या यावर तु ह  घेतलंच नाह  पा हजे. आता िसमाता नी सांिगतलं क , पा कोला १५ 
वष आप याला देता येत नाह . परंतु आपण ती पण अडचण बघीतली पा हजे क , 
एखादा जर वषभरासाठ  मिशन लावत असेल तर तो वषभरासाठ  लावेल का? ह  पण 
अडचण या ठकाणी बघीतली पा हजे. तो वषभरासाठ  तर  तो काम करेल का, कंवा 
याला ५ वषासाठ  तर  ावे लागेल का, सहा वषासाठ  दयावे लागेल हे सगळ 

कॅल यूलेशन  आपण केलं पा हजे होतं. आ ण आता जर का मुदतवाढ दली नाह  तर 
तु ह  काय हणणार जी.बी.ने मा यता दली नाह  हणुन मी पा कोला काम दलेलं 
नाह . मला हेच कळत नाह  क , आतापयत याचं टडर ोसेस का झाली नाह . याचं 
उ र मला पा हजे. हे आपण देवुच शकत नाह  हे तु हांलाह  िनयम  मा हती आहे. 
तु ह  १५ वष मुदतवाढ चा वषय आणलाच कसा आपण मुदतवाढ जा तीत जा त १ 
वष देवु शकतो हे तु हांला पण मा हती आहे. मग आपण १५ वषासाठ  मुदतवाढ  
दे यासाठ  आम या कोटात बॉल टाक याचं कारण काय? वर तु ह  हणणार आ हांला 
जी.बी.ने परिमशन दलेली नाह . हे आम या कोटात नका टाकू  शासनाने आ हांला 
सांगावं क  या ठरावाम ये त य आहे का?  आ ण त य नाह  तर आतापयत याचं टडर 
का काढलं गेलेलं नाह . हे प नेते तु ह च बघीतलं पा हजे. मग आ ह  हणायचं का 
शासनावर वचक नाह , आता को वडचा काळ चालू आहे तर  सु दा असे चुक चे 
ताव तु ह  सभागृहासमोर आणता आ ण आ ह  हणलं याचं टडर काढावे मग 

तु ह  हणणार पा को मटेर यल उचलणार नाह  मग आ ह  काय करणार मटे रयल 
उचललं नाह  तर मग शासन आ ण तु ह  काय करताय हा सवात मोठा  आहे. 
वायसीएमएच म ये ब-याचपैक  टडर ोसेस झाली मग ह  का झाली नाह . तु हांला 
काय वाटलं आ ह  १५ वष मुदतवाढ देऊ हणुन झाली नाह  का? तु ह  टडर ोसेस 
करायला पाह जे होती आयु  साहेब, तु ह  तुम या पर ने लीअर रहायला पा हजे 
होतं. तु ह  चुक या प दतीने चालले या कामाला याच ठकाणी आळा घातला पा हजे 
होता. तु ह  हणताय क , हाय लो ऑ सीजन थेरोपीची मिशन आता सगळेच चालले 
आहेत १ लाख,३लाख .ला मी काल पेपरला बातमी वाचली.मी काल फोन केला 
आप याला गरज आहे का ?  तर १०० ट के गरज आहे. आज पंपर  िचंचवडला  
बला आ ण लोकमा य हॉ पटलला मी फोन केला यांना हणलं क , इ सुिमटर 
घे या या ऐवजी तु ह  हाय लो  मिशन या तर ितथे फ  एकच मिशन उपल ध 
होती. दुसर  मिशन मे टनेसला होती अशा वेळेस काय करायचं आयु  साहेब, तु हांला 
ह  मा हती आहे क , आता या काळात हे गरजेचं आहे. मग तु ह  हे असे वषय का 
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अटकवले  आहेत. िसमाताई आताच हणा या क , तु ह  पेपरला टेटमट लगेच का 
देत नाह . हा वषय गरजेचा आहे हे तु हांला चांगलं मा हती आहे, नसेल तर मग 
तु ह   आणता का?  आ हांलाह  वषय ऐक यानंतर अितशय द:ुख वाटतयं न क  

ाचार होतो क  नाह . मग परत आ ह  हणायचं का तु ह  वरोधक बोलतात मग 
आ ह  परत हणायचं का स ाधा-यांचा वचक नाह . मग स ाधा-यांनी टेटमट का 
काढलं नाह  क , आ हांला या,या मिशनची गरज आहे. १ लाख . या ऐवजी ३ 
लाखाला गेलेली नाह . हे तु ह  लगेच का हणलं नाह . याचा अथ इथे कोणाचंह  
कोणाला देण-ंघेणं नाह  कोणी रंग कराय या मागे लागलय, कोणी पैसे कमवाय या 
मागं लागलयं पण या ठकाणी लोकांची िधंडवडे का काढताय आज वायसीएमएच म ये 
इ सुिमटर कमी आहेत हाय लो या मिशन जर जा त उपल ध असतील तर पुढ या 
टेजला तो पेशंट जात नाह . आता को वडचे पेशंट ६०० ते ७०० पयत येत होते 
हणुन मी आपले अिभनंदन कर यासाठ  फोन करणार होते परंतु या दवशी फोन 

करणार होते याच दवशी १ हजार पेशंट आले. हणजे पेशंटची सं या कमी जा त 
होत आहे आप याकडे मृ युदर कमी आहे. या दवशी ४१ मृ यू झाले, आ ह  तु हांला 
वचारत नाह  मृ यु का होत आहेत या याकडे ल  दलं पा हजे. डायबेट स हा कॉमन 
ॉ लेम आहे. मी काह  पेशंटला वचारलं यांना टॅमी यु, रेमडेिस हर  इंजे शन  

सु दा दली जात नाह  मग कसा पेशंट बरा होणार आ ण मग मॉडरेटचा पेशंट  तो 
हाय र कवर जाणार  मग यावेळेस मॉडरेट पेशंट असतात मग यावेळेस माई ड 
पेशंट असतात याचवेळेस आप या वायसीएमएच म ये टॅमी यु टॅबलेट का दली 
जात नाह . रेमडेिस हर इंजे शन यावेळेस मॉडरेट होतो यावेळेस आयसीयु म ये 
गे यानंतर याला रेमडेिस हर इंजे शन आ ण टॅमी य ु सु  केलं जातं. ह  प दत 
चुक ची आहे. या पेशंट कडे आपण बघीतलं पा हजे. या मिशन उपल ध आहेत या 
तु ह  या. पण लगेच तु ह  आ हांला सांगा याम ये कोणताह  ाचार नाह  याम ये 
हे चार कोटेशन आहेत या मिशन गरजे या आहेत आ ण या घेणे आव यक आहे ते 
तु ह  सांगीतले पाह जे. परंतु याम ये ज हा आ हांला बाहे न काह  ऐकायला िमळतं 
त हा आ हांला खरंच द:ुख होतं. अशा प दतीने झालं नाह  पा हजे. या ठकाणी तु ह च 
आळा घातला पा हजे, आ ह  तुम याकडे व ासाने बघतोय. स ाधा-यांचा काह ह  
वचक रा हलेला नाह , ते काह  बोलतह  नाह त. ते काह  खुलासाह  कर त नाह त, जथ 
मलई आहे तीथ स ाधार  आहेत.......  
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मा.महापौर – वैशाली आपण डॉ टर आहेस, वषयावरच चचा करावी.  

मा.वैशाली घोडेकर – मा.महापौर साहेब, वषयावरच बोलते, सभागृहात असे चुक चे 
वषय येत असतील तर ितथे आपण आळा घालावा आ ण वर त टेटमट दे यात 
यावं. को वड या काळात लोकां या जवान-मरणाचा  यावेळेस िनमाण होतो 
यावेळेस आपण ितथं ल  घातलं पा हजे. व छतेचा  या ठकाणी िनमाण होतो 

ितथं आपण १०० ट के ल  घातलं पा हजे. जर अशा बात या येत असतील तर 
याम ये स ाधा-याचं एकह  टेटमट आलेलं नाह . असं असेल तर आयु  

साहेब,आपण याम ये ल  घालावं आ ण दुस-या मिशन या पण लोकांना वेठ स ध  
नका. पुण पंपर  िचंचवड या आरो या या बाबतीत, व छते या बाबतीत लोकांना 
वेठ स ध  नका  ह  वनंती स ाधार  आ ण शासनाला करते.ध यवाद. 
 

मा.महापौर – आरो या या बाबतीत महापािलकेचा ७ वा नंबर आलेला आहे.  
 

मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  आताच 
स मा.सद या वैशालीताई हणा या क ,स ाधा-यांचा शासनावर वचक रा हलेला 
नाह . या पा कोचा वषय २००४ सालचा आहे यावेळेस या महापािलकेत बीजेपीची 
स ा न हती.आता बीजेपी म ये असलेले बरेचसे नगरसेवक हे यावेळेस रा वाद म ये 
होते.  हणजे असं नाह  क , एकाच ना या या दोन बाजु आहेत कधी इकडं तर कधी 
ितकडं आता दुसर  गो  डॉ. पवन साळवेचा वषय जी.बी.म ये मु य आरो य 
वैदयक य अिधकार  हणुन करायचा वषय आलेला होता. यावेळेस सव सभागृहाने 
यांना वरोध केला आ ण मी यावेळेस सांिगतलं गेलं क , यांची कोटात केस चालू 

आहे तु ह  यांना ऍ डशनल चाज देवु शकता असं मी यावेळेस यांना सांिगतलं होतं 
ह  माझी चुक झाली यावेळेस मी यांना मदत केली. यांचा माझा तसा काह च 
संबंध नाह . वैदयक यचा मला आजपयत कधी संबंध आला न हता पवन साळवे हे 
कोण य  ते मी ओळखत न हतो. पण माझे एक िसनीअर ऍड होकेट आहेत यांनी 
सांगीतल क  आपले प कार आहेत यांना मदत करा हणून मी केलं. यांचा माझा 
काह  संबंध नाह . आ ण मी या महापािलकेत पैसे कमव यासाठ  आलेलो नाह  एक 
व त हणुन आलेलो आहे मला या ठकाणी ५ वष चांगल काम करायचं आहे. 
आ ण आता या बाक या गो ी या ठकाणी सांिगत या आहेत यांचे उ ोग आहेत, 
यांचे नाह त ते ब-यापैक  सगळयांना मा हती आहे. मा.आयु  साहेब, छ पती 
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िशवाजी महाराजां या काळाम ये ४०० वषापुव  असं होतं क , वेतनदार  प दत होती. 
हणजे कुठलेह  सरदार,सैिनक,सेनापती यांना वतेन दलं जायचं आ ण ते लोक 

जबाबदार ने काम करायचे आ ण मुघलां या काळात वेतनदार  प दत नसुन वतनदार  
प दत होती. आज असं झालं आहे क , अ जत पवार साहेब, यांच एक वतन वेगळं 
हणजे तु ह  राजे आ ण तुम या खालचे हे सगळे सरदार वण तुपे, वदयुत वभाग 
यांची वतनदार , जरांडे सुर ा वभाग यांची वतनदार , िचतळे साहेब भांडार वभाग 
यांची वतनदार  आयु  साहेब, हे कुठं तर  थांबवा गेली तीन वष आ ह  तु हांला 

सांगत आहे. आ ह  या ठकाणी आम या घरचे वषय घेऊन येत नाह  तर संपुण 
शहराचे वषय घेत येत आहोत.  तुमचं जर कमांड नसेल तर आ ण मी मागे पण 
बोललो आहे क  राजा होईल यापार  आ ण पंपर  िचंचवडची जा  िभकार  होईल. 
आयु  साहेब, वायसीएमएची आ ण इतर हॉ पटलम ये काय प र थती आहे 
यासंदभात मी आप याला १ आ ण १० तारखेला अशी दोन प ं दलेली आहेत. मग 
नंतर प  दलं क , कोरोना हा आजार आप या शहराम ये येईल बाक या पुढ या  
गो ी होतील. तु ह  वारंटाईन आ ण आयसोलेशन वॉड तयार करावे यानंतर तु हांला 
अजुन एक प  दलं क , तु ह  ज हा जजामाता हॉ पटल, भोसर  हॉ पटल 
या ठकाणी ह जीट दली यावेळेस  तु हांला डॉ.वाबळेनी सािंगतलं क , वायसीएमएच 
ला नको तीथे पी.जी.चे डॉ टर आहेत, अमुक आहे, अ यास म आहे आ ण बाक चे जे 
पेशंट येतील यांना आपण भोसर  हॉ पटल, जजामाता हॉ पटल क  आयु  साहेब, 
या कोरोना आजारामुळे आमचे दोन सहकार  सद य आ ण या महापािलकेचे कमचार / 
अिधकार  गेलेले आहेत याला जबाबदार आपणचं आहोत नां. वायसीएमएच हॉ पटल 
हे तु ह  पुणपणे कोरोना सटर करा यासाठ  मी तु हांला प  दलं,सांिगतलं परंतु तु ह  
ऐकलं नाह  नंतर मला वभागीय आयु ांना प  देवुन सांगावं लागले क , तु ह  
ह जीट करा यांनी ह जीट के यानंतर तु हांला आदेश दले क , वायसीएमएच 
कोरोना सटर करावे हणुन मग तु ह  तो िनणय घेतला. माझा काह  या डॉ टरांशी 
संबंध नाह , मी काय एमबीबीएस वगैरे नाह  पण मा या ओळखीचे चार लोक आहेत 
ते आ हांला सांगतात असं,असं झालं तर असं,असं होईल. आ ण चांग या माणसाचं 
ऐकुण आ ह  तु हांला सांगतो. आता वायसीएमएच ला जी प र थती आली आता हा 
पा कोचा वषय १५ वषापुव  कोणा या काळात कसा झाला, कसा नाह  एमपीसीबीने 
यांना नोट स दलेली आहे क , महापािलकेने यां यावर कारवाई करावी.  लअरकट 
आदेश दलेले आहेत. साळवी साहेबांनी  या सभागृहात वषय आणलेला आहे पण  
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यांना या वषयाची मा हती सु दा देता येत नाह , आ ण यांना आकडेवार  सु दा 
देता येत नाह . या शहरात  १५ वषापुव  जा तीत जा त ५०० हॉ पटल असतील. 
पण आज या थतीम ये ४ ते ५ हजार पयत असतील. येका या ऐपती माणे 

यकेांनी हॉ पटल टाकलेले आहेत. तीथल जे बायोवे ट जमा होतय ते तीथे जातय 
बाक या गो ी होतात तो याला ती चाजस लावतो काय करतो हे बघीतले पा हजे 
पवन साळवना यातलं काह च मा हती नाह . आ ण तु ह  एक चांगल काम केलेलं 
आहे क , आप याला जे पीजेचे  डॉ टर भरायचे होते या याम ये  मु य वैदयक य 
अिधकार  हणुन पवन साळवेची िनयु  केलेली नाह . तु ह  संतोष पाटलांची आरो य 
हेड हणुन  िनयु  केलेली आहे. हणजे तु हांला यां या काय मतेवर पुण व ास 
होता का?  हे कॅपेबल नाह त हणुन यांना घेतलं नाह  पा हजे, संतोष पाट ल यांनाच 
घेतलं पा हजे. मग असं असताना असे  जर वषय येत असतील तर  अशा अिधका-
यांवर तु ह  कारवाई  केली पा हजे. या याम ये काय होतं मा हती आहे का? तुमची 
वेळ िनघुन जाते आ ण प  या ठकाणी बदनाम होतो. आ ण या ठकाणी येकाने 
तु हांला सांिगतलं आहे क , ये या दड वषाम ये िनवडणुका येत आहेत आ ण इथं 
आ ह  आम या घरचे  घेऊन येत नाह  तर लोकांचे  घेऊन येत असतो. 
तुम या सारखे अिधकार  कंवा बाक या अिधका-यांच सोप आहे अ यास केला, 
प र ा दली आ ण चांग या माकाने पास झालं क  िसले शन होतयं  पण आ हांला 
लाख स वा लाख लोकांमधुन िनवडुन यायचं हणजे आ हांला काय,काय करावं 
लागतयं हे आमचं आ हांला मा हती आहे. ठक आहे, आमचं वय वगैरे झा यामुळे 
आ ह  तुम या सारखे अिधकार  होऊ शकत नाह . पण तु ह   तुम या अिधकार  
पदाचा राजीनामा देवुन  आम या सारखं िनवडणकु ला उभं रहा बरं, हणजे समजेल. 
आता डांगे मॅडम या ठकाणी अस या तर यांनी इतंभूत मा हती दली असती. साळवी 
साहेबांना कोणाचा तर  सपोट लागतो. येक िमट ंगला डांगे मॅडम सोबत असतात, 
यांची पो ट काय आहे. या गाड  वगैरे वापरतात तुमचं ल  आहे का या यावरती. 
येक हॉ पटल बरोबर सेटलमट कराय या, बाक या गो ी वगैरे कराय या खाली 

काय, काय चालतयं ते आ हांला पण मा हती आहे. आ ह  काय तु हांला सगळया 
बार क-सार क गो ी सांगाय या का?  तुमची यं णा स म पा हजे. मा.महापौर साहेब, 
हा वषय तहकुब वगैरे क  नका, डायरे ट  फेटाळ यात यावा कंवा यावर मतदान 
यावे. मा.महापौर साहेब, तु ह  आयु ांना असे आदेश ा क , पवन साळवेवर 
लअरकट कारवाई झाली तर  चालेल. यांना असे आदेश ा क , यां याम ये 
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सुधारणा  करावी आ ण यांनी सुधारणा केली नाह  तर ये या दड वषाम ये 
िनवडणुका आहेत याम ये भारतीय जनता पाट ला फायदा होईल नाह  तर प र थती 
अवघड होईल. नागर कांचा फायदा करा, यां या मा यमातून प ाचाह  फायदा होईल. 
एवढं बोलून थांबतो जय हंद जयमहारा .  

 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  या पा को या 
संदभाम ये  प  अ या ठकाणी लावलेलं आहे. आयु  साहेबांनी जो वषय मांडलेला 
आहे याम ये डॉ.पवन साळवनी यांची भूिमका मांड याचा य  केलेला आहे परंतु 
या सभागृहाला जी काह  मा हती पा हजे होती ती मा हती या क पा या संदभाम ये 
साळवे साहेबांनी या ठकाणी आणायला पा हजे होती. यावेळेस वषयप केवर वषय  
येतो यावेळेस या वषयाची मा हती सव स मा.सद यांना असते मग आपण तर 
अिधकार  आहात,आपणच वषय आणलेला आहे १५ वषापासून कधी यांनी 
एमपीसीबीची मा यता घेतली, जनरल बॉड ने यांना कधी मा यता दली हे सगळं 
प  अ म ये याची मा हती दलेली आहे. आपण  या सभागृहाला स व तर मा हती 

सांगू शकत नाह . यासंदभात आपण खाजगी णालयांकडुन कती पैसे घेणार, यात 
आपण कुठ या कारचे पैसे घेणार खाजगी णालये यां याकडुन पर  Kg कसा रेट 
असणार यासंदभात  स व तर मा हती घेणेत यावी यासाठ  हा वषय तहकुब ठेवणेत 
यावा अशी मी वनंती करतो. डॉ.पवन साळवे आपण पुढ या जनरल बॉड ला वषय 
आ यानंतर या वषया या संदभातील   याची संपुण मा हती घेऊन यावे. तोपयत वषय 
तहकुब करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ तहकुब ठेवणेत यावा 
अशी मी सूचना मांडते. 
 

मा. वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन आहे.  

मा. महापौर – वषय मांक १ तहकूब कर यात येत आहे.       

 यानंतर सूचने माणेचा सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
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ठराव मांक- ५५४                            वषय मांक -१  

दनांक- २१/०८/२०२०                          वभाग- मा.आयु    
 
            संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                     .मसाभां/५/का व/१०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८९९ द.२८/२/२०२०  
                     अ वये. 
                  ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५३३  
                     द.०१/०६/२०२० अ वये. 
    
           वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 
 

    अनुकूल- ७२                                        ितकुल-० 

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

                               ------ 
 
मा.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह वषय मांक २ 
वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
 
                                               वषय मांक -२  

दनांक २८/८/२०२०                              खाते-मा.आयु    
 

     संदभ - १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
            ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
     ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० 
            ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५४१ द.१/०६/२०२० 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 
करताना संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा ठराव 
.३९९ द. २१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  

करावया या करणात नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास 
मा यता देणेत आली आहे. तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ 



112 
 

 

द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ 
मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा बािधत 
छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा जा त 
े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम या माणे मा यता देणेत आलेली आहे. 

सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा मो या भूखंडाचे वभाजन क न 
तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या सव करणात सां वना र कम 
३०% इतक च देय रा हल यास मा यता दे यात यावी. 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देतो.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ तहकुब ठेवणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडते.  

मा.वैशाली घोडेकर – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर-  वषय मांक २ तहकूब कर यात येत आहे.   

      यानंतर सूचने माणेचा सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता---  
 
ठराव माकं- ५५५                           वषय मांक- २  

दनांक- २१/८/२०२०                          वभाग- मा.आयु   
 
       संदभ– १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
              ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
              ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० 
              ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५४१ द.१/०६/२०२० 
 
          वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
अनुकूल- ७२                                        ितकुल-० 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
                              --------- 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
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                                          वषय मांक- ३ 

दनांक २१/०८/२०२०                         वभाग- मा.आयु    
 
        संदभ-  १ ) मा.आयु   यांचे प  शा/१/का व/३७८/२०२०  

                                           द.१८/०३/२०२० 

                २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३८ द.१२/६/२०२०   

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 
पद यु र सं थे कर ता  नामिनदशना दारे र  पदांवर िनयु  िमळ याकामी अज 
केले या उमेदवारांपैक  मौखीक मुलाखतीकर ता उप थत रा हले या उमेदवारां या 
कागदप ांची छाननी व मौ खक मुलाखती घेवून  शै णक  अहता,  वयोमयादा,   
अनुभव  इ याद   बाबी  वचारात  घेवून  िनवड सिमतीने उमेदवारांनी सादर केलेली 
शै णक अहतेची कागदप ,े काशने, अनुभव, वषयातील ान इ याद नुसार 
(Maharashtra University of Helth Science) MUHS यांचेकड ल मागदशक गुण मु यांकन त ा 
(Evaluation Sheet) माणे उमेदवारांना मुलाखत पॅनलमाफत गुण दे यात आलेले आहेत. 
सदर गुण त ा वचारात घेऊन सोबतचे प   'अ’ माणे पा  उमेदवारांची िनवड 
याद  व ित ा याद  सादर केली आहे. या माणे नेमणूका कर यास व िनवड 
याद वर ल उमेदवार मुदतीम ये जू न झा यास ित ा याद वर ल पुढ ल उमेदवारांना 
िनयु  दे यास मा यता देणेत यावी. 

मा. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देतो.  

मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम य ेपद यु र सं था थापन 
झालेली असनू क  शासनाकडून ९ वषयात पद यु र अ यास म सु  कर यास 
परवानगी ा  झाली आहे. महारा  शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई 
यांचेकड ल शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ क.६०१/न व-२२ दनांक ०४ माच २०१४ 
अ वये व वध संवगातील ११८ पदांना मा यता दलेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका महासभा ठराव . २६८, दनांक-०९/०५/२०१३ अ वये अ यापक व 
अ यापकेतर अशा एकूण ११८ पदांना व याअनुषंिगक वेतन ेणीस मा यता दलेली 
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आहे. सदर पदां या मुलाखती होऊन या या पदांवर उमेदवारांची िनवड कर याची 
या पूण झाली आहे.  

यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र सं थतगत ीरोग व 
सुती, भूलशा , औषधवै क शा , बालरोग, अ थरोग, श यिच क सा, 

मानसोपचार, कान-नाक-घसा व वकृतीशा  वभाग अशा एकूण नऊ वषयात 
पद यु र अ यास म सु  झाल ेआहेत. यामुळे वायसीएम णालयातील वै क य 
सु वधांचा दजा उंचावला असून नागर कांना चांगल ेउपचार िमळू लागल ेआहेत.   

वायसीएम णालयाम ये पद यु र सं था थापन झालेपासून जे अ यापक 
कायरत आहेत व यांनी सदर पदभरतीम ये अज केले होते, यातील सुमारे २० 
अ यापकांची िनवड सदर पदभरतीम ये झालेली नाह . सदर अ यापकांची तीन 
वषासाठ  मानधनावर िनयु  केली असून सुमारे अड च वष ते िनयिमतपणे कायरत 
आहेत. सदर अनुभवी व कौश य ा  अ यापकांनी वायसीएम णालयात कोरोना 
महामार या प र थतीत आपापली सेवा उपल ध क न दली आहे व देत आहेत. 
यामुळे कोरोना कालावधीत वायसीएम णालयावर ल बराचसा ताण कमी झाला 

आहे.   
 महारा  शासन, वै क य िश ण व औषधी ये वभागाकड ल शासन 

िनणय . एलईसी-१४०८/ . . १९६/वैसेवा-३, द. २२ जानेवार  २००९ अ वये 
ता पुर या िनयु ने सेवेत लागले या आ ण सदर शासन िनणय िनगिमत होतेवेळ  
ता पुर या िनयु नेच सेवेत कायरत असले या अ यापकां या ता पुर या सेवा 
िनयिमत कर यास वशेष बाब हणून मजुंर  दे यात आली आहे.  

 याच माणे महारा  शासन, वै क य िश ण व औषधी ये वभाग, 
शासन िनणय . एलईसी-१४१४/ . .२५/वैसेवा-३, द.२२ ऑ टोबर २०१६ अ वये 
शासक य महा व ालयातील ता पुर या िनयु ने कायरत असले या उमेदवारां या 
ता पुर या सेवा द.२४.१०.२०१६ पासून वशेष बाब हणून िनयिमत कर यास 
शासनाची मंजुर  ा  आहे.   

मा.सहसंचालक, वै क य िश ण व संशोधन, मुंबई यांचेकड ल प  . 
संवैिशवस/ंवै क य अिधकार /सेवा िनयिमत/का.अ-ब./३४८३/२०२०, द. ९.६.२०२० 
अ वये सं थेत/ णालयात संचालनालया या अिधन त असले या पदांवर 
ता पुर या िनयु ने कायरत असले या वै क य अिधकार  यां या सेवा िनयिमत 
कर या या ीने ताव सादर कर या या सूचना दले या आहेत. 
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  वायसीएम णालयातील णसं येबाबत मागील काह  वषाची आकडेवार  
पा हली, तर णांची सं या वाढतच चालली अस याचे दसून येईल. वायसीएम 

णालयातील वाढती णसं या, वाढ व अ यापकांची िनकड व कोरोना महामार ची 
प र थती ल ात घेऊन वर नमूद शासन िनणय/प ा या आधारे िनवड न 
झाले या ता पुर या व पातील २० अ यापकांसाठ  वाढ व पदे िनमाण क न 
स या कायरत पदावर पंपर  िचंचवड महापािलका सेवेत शासन उमेदमा यतेवर 
कायम व पी सामावून घे यास मा यता देणेत यावी. तसेच महारा  शासनाकड ल, 
शासन िनणय मांक पीसीसी/३०९६/१८०१ सीआर-२६१/न व-२२, दनांक 
११/०९/९७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची हददवाढ होवून नवीन १८ 
महसूली गावांचा महानगरपािलकेम ये समावेश झालेला आहे. यामुळे 
महानगरपािलके या एकूण े फळात व लोकसं येत वाढ झा याने व छता 
वषयक सु वधा पुर वणे महापािलकेचे अ याव यक व तातड चे कत य असून े ीय 
कायालयाकड ल कमचार  अपूरा पडत अस याने भाग अिधकार  यांनी यां या 
अिधकारात त कालीन आयु  यांचे सूचनेनुसार घंटागाड  ठेकेदार यांना सन १९९७ 
पासून व छतेचा ठेका दे यात आलेला आहे असे एकूण ३७२ घंटागाड  ठेकेदार हे 
सन १९९७ पासून ठेकेदार  प दतीने कामकाज कर त आहे. सदरचे ठेकेदार हे 
महापािलकेचे आ थापनेवर ल कमचार  नाह त.  
 घंटागाड  ठेकेदार महापािलकेचे कमचार  हणून नेमणूक या तारखेपासून 
महानगरपािलके या इतर कमचा-यां माणे देय असलेले वेतन आ ण इतर भ े अदा 
करावेत, या मु य मागणी या संदभात घंटागाड  ठेकेदार वतीने “महापािलका आ ण 
प रवहन कामगार आघाड ” या संघटने या वतीन े पुण े येथील मे.औ ोिगक 
यायालयात क लट य.ुएल.पी.१३९/९९ दाखल केली होती. या क लट संदभात 

मे.कामगार यायालयान े “जैस े थे” प र थती ठेव याबाबत मनाई हूकूम 
द.२०/०५/९९ रोजी दला होता. याच करणा संदभात मे.कामगार यायालयाने 
दनांक १९/०४/२००० या आदेशा वये त ारदारांची क लट यु.एल.पी.१३९/९९ ची 
वनंतीची मागणी रदद केलेली आहे. या करणी मे. यायालयाने अशा आशयाचा 
िनणय दला आहे क , याम ये असलेले ठेकेदार हे महापािलकेचे नोकर नाह त 
यामुळे यां याम ये मालक व नोकर हे नाते िस द होत नाह . हे यायालयाने 

मा य केले आहे. तथा प सदर आदेशा व द ी.सुभाष सर न, जनरल से े टर , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रवहन आघाड  यांनी याच मे.औ ोिगक 
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यायालयात र ह जन अज .५/२००० दाखल केला असून दनांक २०/०५/१९९९ 
चे आदेशाचा पुन: वचार हावा हणून मे.औ ोिगक यायालयात वनंती केली होती. 
यावर मे. यायालयाने अज मा य क न मनाई आदेश करताना “जाब देणार 

मनपान े ठेकेदार यां या सेवेबाबत मूळ त ार अज िनकाली होईपयत “जैस े थे” 
प र थती ठेव यात यावी व घंटागाड  ठेकेदारां या सेवा समा  करावया या 
असतील तर याबाबत कायदेशीर प दतीचा अवलंब क न यां या सेवा समा  
करता येतील.” अस ेआदेश दले आहेत.  
 स थतीत घंटागाड  ठेकेदार मनपा व द म.ेऔ ोिगक यायालय येथे 
ULP ०५/२००० दाखल आहे. तसेच मा.उ च यायालय मुंबई येथे Writ Petition 
No.4931/2003 दाखल आहे. तसेच सु ीम कोटात SLP No.12804/15 दाखल 
आहे. सदर दा यांचा िनकाल आज अखेर लं बत आहे.  
 यानुसार घंटागाड  ठेकेदारांनी य ात साफसफाई या केले या कामाची 
व तु थती ल ात घेता घंटागाड  ठेकेदारांची यांना महापािलका सेवेत सफाई 
कमचार  या वग ४ या संवगात िनयिमत आ थापनेवर घे याबाबत या 
मागणीबाबत कृपया शासनाने मागदशन करावे. याकामी मा.सिचव, नगर वकास 
वभाग, महारा  शासन मुंबई यांचेकडे प  मांक शासन/३/का व/५५५/२०००, 
द. ११/०८/२००० व यानंतर वेळोवेळ  दनांक २३/१०/२०००, द. १२/१२/२०००, 
द. २९/१२/२०००, द. २०/०५/२००३, द. ०६/०६/२००३, द. २९/१२/२००३,  
द. २३/०७/२००४, द. २९/०४/२००५, द. ०३/०९/२००५ अ वये ताव सादर 
क न वनंती कर यात आलेली आहे. तसेच या संदभात शासनाने उप थत केले या 
मु ांचा खुलासा देखील वेळोवेळ  शासनास सादर कर यात आलेला आहे.  
 मे.औ ोिगक यायालयाने यु.एल.पी.०५/२००० म ये दले या मनाई आदेशा 
व द महानगरपािलकेने सदरचा वषय मे.औ ोिगक यायालया या कायक ेत 
येत नाह . या मु ाबाबत पु हा औ ािगक यायालयात हरकत दाखल केली होती. 
तथा प मे.औ ोिगक यायालयाने सदरची हरकत नामंजूर केली आहे. सदर 
िनणया या वरोधात महानगरपािलकेने मा.उ च यायालय मुंबई येथे यािचका 
.४९३१/०३ दाखल केली आहे. सदरची यािचका अ ापपयत लं बत आहे. 

घंटागाड  ठेकेदार यांना महानगरपािलकेम ये सेवेत घेणेपूव  खालील माणे 
कायवाह  कर यास मा यता देणेत यावी.  
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 महापािलकेन ेमा.उ च यायालय मुंबई येथे दाखल केलेली यािचका 
.४९३१/२००३ मागे घेणे आव यक आहे. यास मा यता देणेत 

यावी.  
 घंटागाड  ठेकेदार यांनी महापािलके व द मा.सव च यायालय, 

द ली येथे दाखल केलेली Special Leave to Appeal 12804/2015 
माग ेघेण ेआव यक आहे.  

 मे. औ ोिगक यायालय पुणे यांचेकडे घंटागाड  ठेकेदारांनी मनपा 
व द दाखल केलेली यािचका ता काळ िनकाली काढणेबाबत वनंती 
करावी व या िनकाला माण ेकायवाह  करावी. 

वर ल नमूद ०३ मुददयांबाबत कायवाह  पूण झालेनंतर मनपा शासनाने या 
कमचा-यांना यथोिचत कायवाह  पूण क न िनयिमत वेतन णेीत व मनपाचे 
थायी आ थापनेवर िनयु  देणेची कायवाह  करावी. 

महानगरपािलका आ थापनेवर सफाई संवगात २५९३ पदे मंजर असून ८०० 
पदे  र  आहेत. अशा घंटागाड  ठेकेदार/कमचा-यांना महानगरपािलका 
सेवेत सामावून यावयाचे झालेस खालील माणे मुददे वचारात यावे 
लागतील. 

 यां या शै णक अहतेची मा हती घेवून कायवाह  करावी.  
 मनपाचे सेवा िनयमानुसार सफाई संवगातील पदांसाठ  चौथी पास 

अशी शै णक अहता आहे. सदरची अहता स या कायरत असले या 
घंटागाड  ठेकेदार यांचेकडे आहे कंवा कस?े याची तपासणी क न 
िनयु ची कायवाह  करावी. 

 स थतीत महानगरपािलका आ थापनेवर सफाई संवगातील ८०० 
पदे र  आहेत. सदर र  पदांवर िनयु या करा यात.  

 या कमचा-यांना िनयु या ावयाचे झालेस बंदू नामावली तपासून 
िनयु ची कायवाह  करावी. 

 आज अखेर घंटागाड  ठेकेदार यांचे िनधन झाले या यांचे वारसांना 
महानगरपािलका सेवेत लाड-पागे धोरण लागू करणेबाबत कायवाह  
करावी. 

 स या कायरत असलेले घंटागाड  ठेकेदार हे वयािधक झाले असतील 
तर यांचे बाबतीत हे कमचार  महानगरपािलका सेवेत घंटागाड  
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ठेकेदार हणून सन १९९७ म ये दाखल झाले या दवशी वयाची 
अहता धारण कर त अस यास याचा सेवेत समावेश कर यात यावा. 

   वर ल माणे महानगरपािलका शासनाने यो य ते िनयमाधीन सोप कर 
पूण क न घंटागाड  ठेकेदारांना मनपा सेवेत थायी आ थापनेवर सामावून घेणेची 
कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. 
      तसेच पपंर  िचचंवड महानगरपािलके या वतीने पूर, भूकंप, वादळ, 
आपदकालीन थती व इतर नैसिगक आप ी या काळात नागर कांना तातड ने 
मदत करणेकामी आप ी यव थापन वभाग थापन करणेत आलेला आहे. 
आप कािलन प र थतीम ये आप ी यव थापन वभागाचे कामकाजाकर ता आप ी 
यव थापन अिधकार  या पदावर ी ओम काश ब हवाल मानधन त वावर सहा 
सहा म हने कालावधीकर ता सन २००९ पासून काम कर त आहेत.  सदर 
कामकाजाकर ता आव यक शै णक अहता व १५ वषाचा अनुभव ते धारण कर त 
आहेत, तर  यांचे सेवेची उपयु ता वचारात घेता ी ओम काश ब हवाल यांची 
महापािलके या अ थायी अ थापनेवर दरमहा र.  ६०,०००/- (अ र  र कम पये 
साठ हजार फ ) मानधन या माणे ता पुर या व पात तीन वष कालावधी कर ता 
वशेष बाब हणून स याचे कामकाजाची मुदत संप यानंतर एक दवसाचा सेवा 
कालावधी खंड त क न माहे जानेवार  २०२१ पासून नेमणूक कर यास व 
याबाबत या खचास मा यता देणेत यावी.  

         तसेच महारा  शासनाकड ल शासन िनणय मांक पीसीसी 
३०९६/१८०१सीआर-२६१/न व-२२, दनांक ११/९/१९९७ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची ह वाढ होऊन नवीन १८ महसुली गावांचा महानगरपािलकेम ये 
समावेश झालेला आहे. यामुळे महानगरपािलके या एकूण े फळात व 
लोकसं येत वाढ झा याने आरो य वषयक सु वधा पुर वणे महापािलकेचे 
अ याव यक व तातड चे कत य असून स या जगभरासह देशात तसेच रा यात 
सव  कोरोना वषाणूचा ादुभाव मो या माणात होत आहे. यासाठ  
कोरोनाबािधतांवर उपचार कर या या ीने यशवंतराव च हाण मृती णालय हे 
को वड णालय हणून घो षत करणेत आले आहे. यामुळे कोरोनाचा ादुभाव 
रोख यासाठ  व णांना यो य उपचार िमळ या या हेतूने सव वै क य अिधकार , 
टाफनस, पॅरामे डकल कमचार , सुर ा िनर क, णवा हकेचे वाहनचालक  व 

वग ४ चे इतर कमचार  यांची सेवा अिध ह त कर यात आली आहे. स या 
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उदभवले या आप कालीन प र थतीवर मात कर यासाठ  पुरेशा माणात    
कमचा-यांची आव यकता आहे.  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित 

णालयातील कामाचा वाढता याप वचारात घेता शासन वभागाने वेळोवेळ  
िनगत केले या प रप क/आदेशानुसार ता पुर या व पात व वध पदे मानधनावर 
सहा म हने कालावधीकर ता भर यात येतात. सदरची या सन २००७ चे 
कालावधीपासनू राब व यात येत आहे. काह  कमचार  यांनी महानगरपािलकेत 
कायम व पी सामावून घेणे व सेवा खं डत क  नये क रता मा. यायालयात दावा 
दाखल केला असून सदर दा यावर मा. यायालयाचे जैसे थे असा आदेश आहे. 
यामुळे सदर कमचार  वषनुवष महानगरपािलकेत सेवा देत आहेत. स याची 

कोरोना वषाणू साथरोगाचा सार पाहता व वायसीएम णालयातील णांची 
वाढती सं या वचारात घेता सदर कमचा-याचंी वायसीएम णालयास आव यकता 
आहे. यामुळे मा. यायालयात दाखल झाले या करणांपैक , जे कमचार  वषनुवष 
कत यावर गैरहजर राहून णसेवा देत नाह त, तसेच कोरोना या साथरोग 
कालावधीत णसेवा न देता गैरहजर रा हले आहेत, असे कमचार  सोडून या 
कमचा-यानंी सलग सेवा दलेली आहे, आ ण जनन व बाल आरो य काय म 
(RCH), रा ीय आरो य अिभयान (NUHM) काय माअंतगत कमचार , रा ीय 
यरोग दुर करण काय माअंतगत कमचार  (NTEP) अशा कमचा यांना पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायम व पी सामावून घेणसे मा यता 
देणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर – या वषयाची   स व तर मा हती मा.आयु  साहेब देतील.  
मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचं 
एक मान बंदु हणजे यशवंतराव च हाण मृती णालय ३ वषापुव  मी यावेळेला 
येथे जू झालो होतो यावेळेला यशवंतराव च हाण मृती णालयाची थती 
आपण जाणत असाल क , यावेळेला डॉ टरांची येथे मोठया माणात कमतरता 
होती. आ ण सु वातीचे ३ ते ६ म हने माझा अनुभव राह ला क , दररोज कुठ या 
ना कुठ या तर  नगरसेवकाचा, नागर कांचा कंवा सं थेचा फोन येत असे क , 
वायसीएमएच म ये डॉ टर उपल ध नाह त, वायसीएमएच म ये चांगली सेवा 
िमळत नाह . चांग या कारे सजर  होत नाह त ाय हेटला हॉ पटलला  रेफरिशट 
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द या जातात केवळ सुती वभाग थोडया फार माणात कायरत होता. 
मे डिसनची सगळयात जा त ओपीड  होती, सगळयात जा त इन पेशंट होते. काह  
माणाम य े कॅथलॅब आप या ाय हेट पाटनर सोबत सु  होतं. मा  इतर 

बाबींम ये आप याकडे  एवढं मोठं चांग या दजाचं णालय बांधुनह  हणावी तशी 
सेवा नागर कांना िमळत न हती. याच वेळेला या महानगरपािलके या सभागृहानं 
एक वषय मंजुर केलेला होता क , यशवंतराव च हाण मेमो रयल हॉ पटल येथे 
पद यु र पदवीची सं था पी.जी.इ सट टयुट थापन करावी याकर ता पद मंजुर 
कर यात आलेली होती. तसा शासन िनणय ऑलरेड  नमुद केलेला होता. मा  
पाठपुरावा कर याची आव यकता होती. आ ण सदर बाबीला आपण साधारण ३ 
वषापुव  सु वात केली. आप याकडे यावेळेला अशी अडचण होती क , यावेळेला 
आप या इथे सं था मंजुर नस याने आप याला िनयिमत पदावर भरती करणं 
श य न हतं. हणुन हा ताव आपण सभागृहापुढे आणलेला होता. थायी 
सिमतीची मंजुर  घेवुन आपण ३ वषा या कराराना यानं थमत: १० शाखा 
वचारात घते या हो या यासाठ  ोफेसर, असोिसएट ोफेसर, आ ण अिस टंट 
ोफेसर भर याची कायवाह  सु  केली. यावेळेला सं था Establish  न हती 
यामुळे आप याला अनेक वेळेला नागर कांची सम या सोडव यासाठ  अनेक 

डॉ टरांना वेगवेगळया ठकाणाहून वशेष आमं त क न आप याला येथे घेवुन यावे 
लागत होते.साधारणत:  ह  या करायला दड वषाचा काळ लागला होता. या 
दड वषाम ये आपण अनेक ट याम य े चांगले दजदार पद वधारक, चांगले 
वालीफाईड डॉ टस या ठकाणी िनयु  केले. सु वातीला आपण ते कं ाट  त वावर 

िनयु  केले मग प ह या वष  आप याकडे पया  सं येनं एमसीआय या 
सुचनेनुसार आपली पुतता झा यानंतर रा य शासनाची मा यता घेऊन आपण 
एमसीआय कडे ऍ लीकेशन केलं प ह या वषाम ये आप याला P.G.  
इ टटयुट या सात कोससना मा यता िमळाली. आ ण यासाठ  २४ पदं मंजुर 
झाली. २४ पदांचा अथ ३ वषासाठ  एक/एक ेिसडट आप याकडे  
एम.ड .कर यासाठ  उपल ध होईल. यानंतर अजुन दुस-या वष  आपण पदं भरती 
क  अजुन ३ शाखासंाठ  ऍ लीकेशन केलं यापैक  रेड ओलॉजी हे वगळता मे डिसन 
आ ण सजर ला देखील आप याला पदं मंजुर झाली आ ण आता आपण या ९ 
शाखांसाठ  एम.ड .देणार  पद यु र पदवी सं था हणुन मा यता ा  सं था झालेलो 
आहोत. एकदा का आपण परमनं ट सं था झा यानंतर मी सु वातीला 
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आप याकडनं ता पुरती मा यता घेवुन कॉ ॅ ट वरती जे डॉ टर िनयु  केले होते 
आता आपण परमनं ट उपल ध हो याक रता आपण जाह रात या आरंभ केली 
होती. जी पदं मंजुर होती ती द. ४ माच २०१४ या शासन िनणयाने ह  पदं मंजुर 
आहेत. या याम य ेगट अ-१०४, गट – ब ची ६ आ ण गट क ची ०८ अशा पदाचंी 
आप याला मंजुर  आहे. या पदांम ये ७ अ यास म सु  कर याची मा यता ७ 
माच २०१९ रोजी आप याला िमळालेली होती. यानंतर जनरल सजन आ ण 
जनरल मेड िसनसाठ  आपण अज सादर केलेला होता. यानंतर यशवंतराव च हाण 
मेमो रयल  हॉ पटलमधील P.G.  इ टटयुटची जी पदे र  मंजुर होती ती 
िनयमीतपणे भर यासाठ  आ ण या यित र  इतर महानगरपािलके या 
पद थापनेवरती काह  मेड कल ऑफ सरची पदं भर यासाठ  आपण ७१ व वध 
पदनामांसाठ  १४५ र  पदांची आपण जाह रात िस द केलेली होती. १३/९/२०१९ 
रोजी ह  या आपण (Maharashtra University of Helth Science) MUHS चे िनयमावली, 
एमसीआयची िनयमावली, वाली फकेशन र वायरमट,अनुभव आ ण इतर 
बाबीं यासाठ  आपण  Panel Establish  केलं. िनवड सिमती था पत केली, रतसर 
अज माग व यात आले अजाची छाननी कर यासाठ  बी.जे.मेड कल शासक य 
महा व ालय आहे येथील  ए सपटना आपण डा युमट, हेर फकेशन आ ण इतर 
गो ींसाठ  आपण  Director  Dmer  यां या मदतीने आपण अिधकार  डे यूट  क न 
घेतले. यानंतर येक पदा या मुलाखतीसाठ  जे ए सपट मुलाखातकार हणुन  

Director Medical  Education  यां याकडनं  Panel  बोलवून घेतलं जे अिध ता पद 
आहे या पदा या िनवड साठ  वत: Director Medical  Education   डॉ.लहाने हे 
वत:  उप थत रा हले. येक पदा या मुलाखतीकर ता तं  संपुण महारा ातील 
व वध वैदयक य महा व ालयाचे ोफेसर कंवा यां यापे ा व र  दजाचे अिधकार  
उपल ध होते. आ ण आप या िनवड सिमतीम ये शासन िनणयानुसार व वध 
सं थांचे ितिनधी असा एक रतसर Pannel  तयार क न पार पाडली या मुलाखत 

येम ये MUHS या िनवड ये या साधारणता त वांचा अवलंब क न आपण 
अ यंत यो य प दतीने मुलाखत या पार पाडून आपण ह  िनवड कर यात 
आलेली आहे. यासाठ  अिध ता आ ण इतर पदांसाठ चे ोफेसरस,असोिसएट 
ोफेसर, आ ण अिस टंट ोफेसर ह  पदे भर यासाठ  हा ताव सभागृहासमोर 
वधी सिमती माफत सादर कर यात आलेला आहे. ह  पदं भरतांना काह  पदं  
आप याला अजुनह  अनुशषेाम ये उपल ध झालेली नाह त. ह  भरती या 
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करताना देखील आप याला करावी लागणार आहे. यापुढ ल कालावधीम ये भरती 
या कर यात येईल. आप याकडे पेशंटची सं या िन यिनयमाने वाढते आहे. 

आ ण आता को वड कालावधी असेल कंवा को वड पूव पीजीआयचा कालावधी 
असेल आपण अनेक व वध पेशािलट टची ऑपरेश स ्    या यावर आपण 
टमटस ्  आपण सु  केले या आहेत.यापुढ ल कालावधीम ये  अजुनह  आपण काह  

सुपर पेशािलट ज सु  कर याचा मनोदय आहे. याकर ता सुपर पेशािलट  
या याम ये दयरोग असेल, युरोलॉजी  असेल, कंवा इतर जे वषय असतील अशा 
कारचे अनेक वषय आपण यानंतर या कालावधीम ये घेऊन येणार आहोत. सुपर 
पेशािलट ट दजाचं आ ण नागर कांना पंपर  िचंचवड आ ण प रसरातील 
कफायतिशरपणे आ ण चांग या रतीनं गुणव ापुण सेवा देणारं असं णालय P.G.  

Institute   चंद गड या धत वरती  Best P .G. Institute   नावा पाला यावं या  भूिमकेतून 
आपण P .G.  Institute   ची थापना क न याची वाटचाल पुढे कर त आहोत. या 
सं थेची हॉ पटल हणुन एका बाजुला ओळख आहेच पण आता ह  Acadamic 

Institiute of Excelence  हणुन पुढे येणार आहे Acadamic Institiute of Excelence  हणुन जर 
पुढे आणायचं असेल तर केवळ णांची सेवा हा या यामधला भाग नसुन 
भ व याम ये देशाम ये जे ा  होणारे डॉ टस आहेत ते पेशािल ट डॉ टर तयार 
कर याचं मह वपुण काम या सं थेला करावं लागणार आहे. आ ण यामुळे अ यतं 
गुणव ापुण अस े ोफेसर, असोिसएट ोफेसर, अिस टंट ोफेसर यांनी जर यो य 
प दतीनं मागदशन क न चांग या दजाचे वैदयक य अिधकार  पेशािल ट असतील 
असे जर िनमाण झाले  तर आ या देशाची सेवा  ते करणार आहेत. हणजे एका 
बाजुला आपण णांची सेवा कर त असतानांच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  
देशातील प हली महानगरपािलका ठरते आहे क , जी केवळ पेशािल ट डॉ टर 
बनवणार  प हली महानगरपािलका म यम दजाची होत आहे. आ ण ह  गो  या 
सभागृहासाठ  अ यंत अिभमानाची राहणार आहे. या कालावधीम ये आप याला 
िन तपणे अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागणार आहे. मा  ह  या कर त 
असताना सवच नगरसद यांचे मागदशन यावेळेला काह  चुका झा या 
या याम ये यो य ते दशादशक देखील ा  झालेले आहेत.भ व याम ये देखील 

अशाच कारचे मागदशनाची अपे ा करतो. ह  सं था एका बाजुला णांना चागंली 
सेवा देईल मा  दुस-या बाजुलाह  चांगले व ाथ  डॉ टर बनव याचे कामह  करेल. 
हे एक मॉडेल आहे िनती आयोगाने हे मॉडेल एक चांगलं मॉडेल असं गृह त ध न 
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इतर कॉप रेशनला देखील याचा फॉलो करावं अशा सूचना िनती आयोगानं दले या 
आहेत. आ ण याच धत वर आपण अ य वषय देखील आप या सभागृहासमोर 
आणलेला आहे क , आपण अ य जे हॉ पटल तयार करणार आहोत या ठकाणी 
देखील ह  प दत अवलंबु शकतो आपण तो वषय यावेळेला येईल यावेळेला 
स व तर चचा होईल. आपण सगळयांनी हा वषय मंजुर करावा ह  
वनंती.ध यवाद. 

 

मा.संद प वाघेरे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आयु  
साहेबांनी वषय चांगला आणलेला आहे. डॉ टर  P.G. I. चे असतील   कंवा  
B.I.G.  चे असतील आयु  साहेब, इथं २०१२ साली आयु  ीकर परदेशी होते 
यांची ह  क पना आहे. महापािलकेला चांगले डॉ टर उपल ध होतील आ ण जे 

िशकाऊ डॉ टर येतील ते पण वायसीएमएच म ये ॅ ट स करतील या उ ेशानं 
यांच हे २०१२ ला केलंल मॉडेल २०२० म ये आलं आहे. नतंर ीकर परदेशी 

साहेबांची येथून बदली झाली ते गेले. २०१६ या   पर एड म ये डॉ.प ाकर पंड त 
ह  एक हुशार य   आप या महापािलकेम ये तुम या आम या आशीवादामुळे 
जू झाले. आप याला ७ वषय मंजुर झालेले होते आ ण येक वषयाचे २ लाख 
.भरायचे होते. प ाकर पंड तला लेखी कळवून सु दा यांनी फ  एका वषयाचे २ 

लाख .भरले आ ण तु हांला सांिगतले क , सगळया वषयाचे िमळुन २ लाख . 
आहेत असे हणुन सांिगतले आ ण हा वषय  तु हांला देखील मा हत आहे. 
या यामुळे ह  परिमशन दोन वष लांबली. नंतर ती परिमशन घे यासाठ  आयु  

साहेब,तु ह  वत: आ ण प ाकर पंड त परमीशन आण यासाठ  द लीला गेले. 
आ ण यांचे उपसिचव राज  वाबळे यावेळचे आ ण आता आप याकडे ड न हणुन 
जू झाले.  हे इथे आले यावेळेला तुमचे- यांचे काह  बोलणं झालं असेल यानंतर 

ऑ टोबर २०१८ म ये तु ह  ड न पदांसाठ  ऍड दली ऍड म ये राज  वाबळनी 
सु दा इंटर ह दला यांनी यांचा ितथला जॉब सोडला आ ण यांना तु ह  इथं 
मानधनावर ४/५ जण आले होते यापैक  यांना आपण ऑफर लेटर दलं क , 
तु ह  ७ दवसात जू हा. वाबळनी नंतर आप या ऑफर लेटर नुसार परमनंनटचं 
कंवा मानधनावरचं प  असेल ते एक ते दड म ह यांनी वकारल मध या 
प रएड म ये GM  नी आप याला मा यता दलेली न हती. जुलै म ये वाबळे 
आप याकडे जू झाले एक ६ म ह या या पर एड म ये आप याला ७ वषयाला 
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मा यता दली गेली.आ ण वाबळे आप या इथं ड न पदावरती जू झाले. आयु  
साहेब, मी जे बोलतोय ते खरं आहे क , खोटं आहे ह  स य प र थती आहे. माझा 
काय डॉ टर भरतीला वरोध नाह . आज आपण ितथं ोफेसर, अिस टंट ोफेसरची 
भरती करतो आहे. आयु  साहेब, आप याला   P .G. Institute   जी मा यता दलेली 
आहे याचे दर ३ वषानी र युएशन करायचं आज आपण ११८ मुलं भरणार आ ण 
नंतर १४५ नोकर भरती हणता असं साधारण आपण २४० डॉ टर आता  P .G. 
Institute  या मा यामातून मानधनावरती भरती करणार आहोत. हे डॉ टर खरंच 
ितथं कती काम करतात P .G. Institute  चे डॉ टर वामी,डॉ.वाघ जे टार हॉ पटल 
चालवतात. देसाई हॉ पटल  यांनी ाय हेट १०० बेडचं हॉ पटल घेऊन  याला 
को वडची मा यता घेऊन इकडचे पेशंट ितकडं असं केल जातयं आ ण 
डॉ.वाबळे याच नजरेखालनं हे चाललयं आ ण तु ह  या डॉ टरांच िसले शन केलं 
आहे या िसले शन किमट म ये डॉ.लहाने याचें नांव घेतलं आहे. या िसले शन 
किमट म ये संतोष पाट ल पण आहे. ऍ युली मु य आरो य वैदयक य अिधकार  
हणुन या िसले शन किमट म ये साळवी साहेब  न हते. या िसले शन 

किमट ने ३५ माक ओ हरलला ठेवले, ६५ माक याला जसं वाटलं तसे ठेवले 
आ ण या प दतीने या डॉ टरांच िसले शन झालं. मला वाटलं, मला ३५ माक 
दले, याला वाटलं ३० च माक ायचे आ ण बाक या ६५ माकाम ये आ ह  बघु. 
असंच काह  तर  िसले शन झालेलं आहे. आता याचं पीजीआय म ये िसले शन 
झालं नाह .उदा.डॉ.सोनी जे आता आप या वायसीएमएचम ये आयसीयचेु इनचाज 
आहेत. आयु  साहेब, िनवडणुक झाली यावेळेस वायसीएमएच म ये ३ आयसीयु 
चालू होते. हे पीजीआय आलं आ ण सगळं या डॉ.सोनी या हातात गेलं. या ३ 
आयसीयु पैक  २ च चालू आहेत आ ण १ आयसीयू बंद आहे. आ ण आ हांला 
कायम सांिगतलं जातयं क , आम याकडे मनु यबळ नाह  आज आप या 
महापािलके या आ थापनेवर साधारणपणे १५० डॉ टर आहेत. आ ण आता 
पीजीआयचे मानधनावर जे डॉ टर घेतले आहेत ते जवळपास ३०० डॉ टर आहेत. 
हणजे एकुण ४५० ते ५०० डॉ टर आप या पंपर  िचंचवड म ये काम कर त 

आहेत. मला साहेब, तु हांला एक वचारायचं आहे क ,आप या शजेार  
ड .वाय.पाट ल कॉलेज या ठकाणी तर ५०० ते ६०० डॉ टरांचा टाफ आहे 
या ठकाणचे  ड न  सु दा  मानधनावरती आहेत. आ ण मग आपण या लोकांना 

परमनं ट का करायचं यावेळेस आपण या लोकांना ऑफर दली असेल तु ह  
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आम याकडे रहा आ ह  तु हांला परमनं ट करतो. आता आप याकडे जे माग या 
वष चे व ाथ  आहेत ते ३४ आहेत. हे सु दा आप याकडे पीजीआय या 
मा यमातून आले. ते सु दा आप याला सेवा देत आहेत. आ ण सगळयात मह वाचं 
हणजे डॉ.वाबळे यांना आपण या ड न पदावर बस वलेली आहे. यांची शै णक 

पा ता काय आहे एम.ड .मेड िसन आहे का? युरोलॉ ज ट आहे का काय?  तो 
ऍकोनॉमीचा डॉ टर आहे. हणजे शवगृहातील िचरफाड करणारा डॉ टर आहे. याला 
वाटलं एखादया पेशंटला एखादं इंजे शन ायचं आहे, गोळ  ायची आहे तर तो 
देवु शकत नाह . अशा माणसाला तु ह  या ठकाणी ड न हणुन िनयु  केला आहे. 
आ ण ती य  वायसीएमएच म ये कमी आ ण संतोष पाट ल यां या  
ऑफ सम ये रे युलर हा काय कार आहे.आयु  साहेब, माझा डॉ टर भरतीला 
वरोध नाह .पण ते मानधनावरती या. आयु  साहेब, हे शहर आमचं आहे आ ण 
या ठकाण या नागर कांना आ हांला उ रं ायची आहेत. आता परवाचा कार माझा 
होता. आयु  साहेब, या दवशी तु ह  ितथं गेला होता या ठकाणी डॉ टर लोकांची 
माझी क पलेट होती का?  यां या अडचणी हो या. आ हांला पगार वाढवून ा, 
बाक या गो ी ा. मी या दवशी दुपार  १ वाज यापासून सांगतोय क , ह  माझी 
काकु कोरोना पेशंट आहे यांना यव थत ऍडिमट करा, ३ वाजता मी यांना 
लाझमा देतोय, ५ ते ५.३० ला लाझमा चढवत असेल. सगळया गो ी क न 
सु दा तो माणुस काय सांगतोय क , १.०० वा. या पेशंटला आयसीयु म ये या. २ 
तासात बेड िमळेल, २ तासात बेड होईल हेच सांगत होते. थोडया वेळात 
िमळेल,आता िमळेल असे  रा ी ८ ते ८.३० पयत हेच रडगाणं चाललं होतं. रा ी १० 
ते १०.३० या दर यान या काकू गे या. मी रा ी ११.०० वा. ितथं गेलो. 
या ठकाणचे डॉ.कुरेशी ते ितथं माग या मज यावर  होते मी ितथं डायरे ट  गेलो 

मी याला हणले पेशंट ते हणल े ठक आहे १० िमिनटाम ये आयसीयु म ये  
यांना हट लेटरवरती घेतो आहे. मी हणले कुठं आहे पेशंट तर पलीकडे आहे. 

ितथं जायला पण अवघड आहे. पेशंट इकडचे ितकडं जात नाह त आ ण ितकडचे 
इकडे येत नाह त. पा क तानची जशी बॉडर आहे तसं चाललय मी इकडनं तु 
ितकडनं ितथं बघीतलं पेशंट पूण िन त पडलेला होता. मी त डाला हात लावून 
बघीतला को वडचा पेशंटचा होता मी हॅ ड लोज घातला होता मी याला पण 
वचारलं काय, तो हणला, नाह  आता पेशंट ओके आहे,आता उठेल पेशंट, मी 
याला हणलं अरे नीट बघ, आ ण मग याने नाका या ितथं हात लावुन बघीतला 
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आ ण हणला आऊट झाले. मी याला हणलं मी दुपार  १.०० वाज यापासून 
तुम या मागं लागलो आहे तुम या आ ण मग ितकडून पाट ल आला मग याने 
हणले तु ह  आत म ये कसे आले, मला  हणलं तु कोण, मी पण याला 
हणलं तु कोण, तो हणला मला अरे,अशी भाषा वापरायची नाह . मी हणले, अरे 

तु मला वचारतोय तु कोण,मी तुला वचारतोय तु कोण, मी हणलं तुझं नांव 
नाह  का मला सांगणार, मी व त आहे आ ण यांची तुम याकडं काय मागणी 
आहे. आमदार, खासदार, नगरसेवक यांनी या ठकाणी कोणी ह त ेप केला नाह  
पा हजे. अहो, हे वायसीएम हॉ पटल आहे. या लोकांना परमनं ट घेतली ना,आई 
शपथ सांगतो  हे आ हांला कोणाला वचारायचे नाह त. यांचाच मनमानी कारभार 
चालेल. आता डॉ.वाघ, डॉ. वामी, देसाई हॉ पटल घेतले  आहेत यांचे ाय हेट 
म ये सगळ  ॅ ट स चालू आहे. इथले सगळे पेशंट ितकडे डाय हट करायचे. 
महापािलकेने यांना इथं यांना पगार ायचा परत यांनी खाजगी हॉ पटलम ये 
ॅ ट स करायची, इकडचे पेशंट ितकडे घेऊन जायचे. हणजे इथं काय पोकलनं 

लावून उकरायचा धंदा आहे का, लोकां या टॅ स या मा यमातून पैसे जमा क न 
यायचे आ ण यांची थडगी भरायची. आता अ जत पवार साहेबांच टेटमट वाचल 

क , आम याकडे हट लेटर भरपूर आहेत. जजामाता हॉ पटलम ये े डाई या 
मा यमातून आ ह   हट लेटर दले आहेत ते सु दा  चालू नाह त. भोसर  
हॉ पटलम येह  नाह . ऑ सीजनची यव था ितथे नाह . माग या म ह यात 
ऑ सीजन नस यामुळे ९ पेशंट मेले सहा या मज यावरती आ ण यांची भांडण 
आपआपसात ये मला दे,मला दे यात ऑ सीजन लेवल कमी झाली.आ ण 
सगळयात मह वाचं हणजे जेवढे आयसीयु म ये पेशंट मेले आहेत या यापे ा 
जनरल वॉडमधील  जा त पेशंट मेले आहेत. मग तुमचे पीजीआय चे डॉ टर 
करतात काय?  कॅ ट नम ये बसुन फ  पेपर बघतात.कोणाचं टे परेचर चेक केलं, 
कोणाचा बी.पी.चेक केला सगळं पेपरवरती असतं हे डॉ टर  कोरोना या पेशंटजवळ 
सु दा जात नाह त. परंतु महापािलके या आ थापनेवर जे डॉ टर काम करतात ते 
कोरोना या पेशंटजवळ जाऊन तपासत असतात आ ण मग हे लोक काय करतात, 
महापािलकेचे पैसे खा यासाठ  आलेले आहेत का?  आ ण इथं बाक चे नगरसेवक 
बदनाम होत असतात. नगरसेवक कुठ याह  प ाचा असेल तो या ठकाणी पाटनर 
सु दा असेल असं मी प  बोलतो. कंवा कोणाचे लागेबांधे पण असतील, 
या ठकाणी १/२ माणसांमुळे सगळे बदनाम होत आहेत. याम ये मी असलो तर  
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मा यावर कारवाई करा कंवा बाक चे नगरसेवक या याम ये सामील असतील तर 
यां यावर देखील कारवाई करा, मा.महापौर साहेब, आपण या सगळया वषयाची 

चौकशीचे आदेश दे यात यावे. या शहरातील २७ लाख लोकसं या आहे यांना 
आरो याची सेवा िमळाली पा हजे. मी या महापािलकेचा व त हणुन गेली ३ 
वषापासून बघतोय ह  महापािलका कशी चालते. मी माझा बझनेस क न जसं मी 
माझं घर पुढं आणलं नां तसंच या  महापािलके या पैशाची बचत होऊन ती पुढे 
गेली पा हजे. आ ण या ठकाणी कामं चांगली झाली पा हजेत यासाठ  मी इथं आलो 
आहे. मी माझ ंघर भागव यासाठ  आलो नाह . आयु  साहेब, मी तु हांला प  
देवुन सांिगतलं होतं क , डेअर  फामम ये को वड सटर करा, यावेळेस आपले 
कायकार  अिभयंता हणले क , अहो ितथे साप वगैरे आहेत. अहो, घराम ये साप 
आहेत, जंगलात,झाडाझुडपात साप असतातच नां आज तु ह  अ णासाहेब मगर 
टे डयमम ये करताय ितथं काय साप नाह त का? तसंच ऍटो ल टर या ठकाणी 

बाक या गो ी ितथं आहेतच नां,  आहे याला जर आपण सु वधा पुरव या 
अस या तर जजामाता हॉ पटल, भोसर  नवीन हॉ पटल, वायसीएमएच 
या ठकाणी सु वधा पुर वले या नाह त. पण आपले अिधकार  हे तुमची दशाभूल 
क न  नवीन टडर  काढायला लावणार आ ण बील तुम या नावाने फाडायला 
लावणार आ ण याचा ास तु हांला आ ण आम या सार या लोकांना होत आहे. हे 
कुठं तर  थांबलं पा हजे. मा.महापौर साहेब, माझी तु हाला कळकळ ची वनंती आहे 
क , पीजीआय या डॉ टरानंा परमनंट क  नका, आ ण या ड नचा वषय जो आहे 
तो येक हॉ पटलला २ ते ३ वष काम केलेलं पा हजे. यांनी युरोचं ऑपरेशन, 
गायनीकचे ऑपरेशन बाक या गो ी यांनी ऑपरेट केले या पा हजेत. या यानंतर  
ड नची मा यता भेटते. आ ह  या डॉ टरांना या हणतो पण ते कधी  आता 
आपण हे हॉ पटल को वड केलं आहे. बाक चे हॉ पटल इतर आजारा या 
उपचारासाठ  रन होतील. ठेवा ना सगळे वषय बाजुला, आजच का, का, 
या याम ये कोणाची आथ क देवाण-घेवाण आहे. कोणाचे लागेबांधे आहेत का, आता 
भांडार वभागाचे  िचतळे साहेब, यांची वेगवेगळ  खरेद  वगैरे चालू आहे. यांच 
मोशन ठाणे महापािलकेत होत आहे. इथं सगळं रामभरोसे चालू आहे. जे होईल ते 

होईल, मा.महापौर साहेब, हे शासनाकडनं आलेले अिधकार  आज ना उ ा हे येथून 
िनघुन जाणार आहेत. आ ण यांनी सगळ  महापािलका वाटून घेतली आहे. आ ण 
तु ह  आ ह  भांडत बसलोय. मड याला आपण मांजरा माणे  भांडण करतोय 
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बो या माणे  आ ण हे टंब, टंब हणुन फायदा क न घेणार आ ण िनघुन जाणार 
आ ण आपण इथं बघत बसणार हे कुठं तर  थांबल पा हजे. एवढं बोलून थांबतो 
जय हंद, जयमहारा . 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मा.आयु  
साहेब, थम मी आपले मनापासून अिभनंदन क  इ छतो क , ीकर परदेशी 
साहेबां या वेळेला महापािलकेने एक व न पा हलं होतं यावेळेला साहेबांनाह  
सवानी साथ दलेली होती. आ ण वषयाला मंजुर  दलेली होती. आ ण याला यश 
आण याचं काम आ ण याम ये या काह  बाधा हो या या बाधा ओलांडून 
आपण य  केले आ ण य ाची पराका ा केली. आज हा चांगला दवस आहे.  
को वडम ये आ ह  सवजण पाहतोय आता कोण डॉ टर काम करतोय, कोण करत 
नाह , कोण अिधकार  काम करतोय,कोण अिधकार  काम कर त नाह . िभ न-
िभ न प र थती आहे. परंतु हाड कर साहेब,आपण वत: रा ी १२.००, १.०० 
वाजेपयत काम करताय, आ ण रा ी कोणीह  फोन केला तर फोनह  उचलता कंवा 
काह  वेळा मेसेज टाकता क , मी नंतर कॉल  कर न. तुमचं कौतुक कराव तेवढं 
कमी आहे. तुमचं काम खुप चांगल आहे. उलट तु हांला अिधका-यांची जी साथ 
िमळायला पा हजे होती ती िमळाली नाह . तर  सु दा तु ह  कुठेह  कमी पडलेले 
नाह त. यासाठ  मी तुमचं वशेष अिभनंदन करतो. आ ण आज सु दा आप याला 
काह  िनणय यावे लागतात आ ण या िनणयाब ल काह  लोक टका पण 
करतात. परंतु िनणय हे तु हांला यावेच लागणार आहेत. कारण िनणय घेतले 
नाह  तर ते ह  आप याला बोलणार आहेत. अमुक ऑ सीजन िमळाला नाह , 
अमुक िसलडर िमळाला नाह , बेड िमळाला नाह  हणुन इतक  माणसं मेली 
हणुन या  सभागृहात ऐकायला िमळत आहे. त हा आयु  हणुन िनणय घेणे हे 

गरजेचं आहे. काळाची गरज पाहता तु हांला िनणय घेणं गरजेच आहे. मा.आयु  
साहेब, मला खेदाने इथ नमुद करावंस वाटतय क , तु ह  इतरांना याय दलेला 
आहे. आ ण याय देताना आपण डॉ टरांची भरती असेल कंवा मग आता 
राह लेली ह  मंडळ  होती याम ये वायसीएममधले आज आप याकड लॅब  
अिस टंट आहेत, टाफ नस आहेत, वॉडबॉय आहेत, जे १२/१५ वष काम करतात 
आ ण आताच तुषार हंगे यांनी उपसूचने या मा यमातून या सवाना कायम 
करावं अशा प दतीने सूचना केलेली आहे. मला अशी अपे ा होती क , या डॉ टरां 
सोबतच तो ह  वषय आपण ठेवला क , काय परंतु यासोबतच यांना पण आपण 
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याय देणं गरजेचं आहे. कारण आप याकडे जे काह  टाफ नस आहेत यांना 
सु टया िमळत नाह त, बाक या ऍड हटेज िमळत नाह , यांना परमनं ट 
लोकांसारखे जे फायदे आहेत ते िमळत नाह त. परंतु ते तीनह  िश ट म ये 
ामा णकपणे वषानुवष काम करतात. परंतु या लोकांना आजह  याय िमळालेला 

नाह . आ ण यांना सु ट  पण िमळत नाह . काह  लोकांनी कोटाकडनं टे 
घेतलेला आहे.माझी शासनाला  वनंती आहे क , आयु  साहेब तु ह  इतराचं 
जसं भलं कर त आहात या बरोबरच या लोकांचाह  वचार  केला पा हजे, यांना 
परमनं ट केलं पा हजे, यांना सु दा मानवतेचा कोन समोर ठेवून यांना 
याय दला पा हजे आ ण आपण हे करावं अशी माझी तु हांला आ ण भारतीय 

जनता पाट या पदािधका-यांना सु दा वनंती आहे क , आपण सवानी यासाठ  
य  करावा. मा.आयु  साहेब,  मी आप याला खेदानं नमुद करावं असं हणलं 

होतं त हा मला अस हणायचं आहे क , वायसीएमएच चे जे १३ डॉ टर होते 
यापैक  फ  ५ डॉ टर तु ह  याम ये सामावून घेतलेले आहेत. तु ह  

सांगीत या माणे स टबर म ये तु ह  जाह रात काढली आ ण याच वेळेला 
शासनाला असं का वाटलं क  शासनाला हायकोटात कॅ हेट दाखल करावं लागलं. 

का? तर महापािलकेतील डॉ टर लोकानंा  कोटात जावं लागेल  हे तु हांला आधीच 
मा हती होते का? याम ये नेमक  काय खेळ  झालेली आहे. मा.आयु  साहेब, 
याम ये ाचार झाला आहे का? कंवा याम ये काह  विशलेबाजी झाली आहे. 
कारण ीकर परदेशी साहेब असताना यां या काळाम ये या डॉ टरां या 
य ामुळे, या डॉ टरां या मेहनतीपाई आप याला यावेळेस जी परिमशन 

िमळाली होती याम ये ोफेसर, अिस टंट ोफेसर आ ण ड न अशा प दतीची पदं 
भरत असताना जे आप याकडे  िसिनयर डॉ टर आहेत जे वायसीएमएच म ये 
काम करतात आज यांची २५/३० वष स ह स झालेली आहे. या १३ डॉ टरांपैक  
फ  ५ डॉ टरांना घेतलं गेलेलं आहे आ ण ८ डॉ टरांना आपण या ठकाणी 
नाकारलेलं आहे. आता या डॉ टरां या मुळे आप याला वायसीएमएच म ये जे 
सु वातीला आपण २०१३ आ ण २०१७ म ये Essehtiality Certificate  जे आप याला 
िमळाल आहे ते Essehtiality Certificate  या डॉ टरांमुळेच िमळालेलं आहे. हणजे 
परदेशी साहेबां या वेळेला जे सट फकेट आप याला लागत होतं आ ण यां यामुळे 
महापािलकेम य े हे  कोस  सु  झाले होते आ ण यां याच य ामुळे  MCI नी   
यांना परमीशन दलेली आहे. Because the those Doctors we have taken a permission from 
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MCI  अशी प र थती असताना सु दा या िसनीअरमो ट  ८ डॉ टरांना का डावललं 
गेलं कोणा या सांग याव न डावलल ं गेलं, यां याकडे वािल फकेशन आहे, 
यां याकडे िसिनयार ट  आहे, यांनी या महापािलकेची सेवा केलेली आहे अशा 

प र थतीम ये यांना आपण यांना कोण या कारणा तव डावललं आहे.दुसर  गो  
अशी आहे क , मगाशी आता संद प वाघेरेनी जाह रपणे  सांिगत या माणे आपण 
या ठकाणी  एमओएच आ ण ऍ डशनल एमओएच ला पण इ टर हवम ये  

घेतलेलं नाह . पण नॉन टे नीकल मंडळ  ितथं इंटर ह म ये बसवली याम ये 
आयु  आ ण अित र  आयु  आ ण डॉ टरांपैक  कोणालाच बसवलं नाह . याचं 
कारण काय?  याचं प ीकरण पण दलं पा हजे. दुसर  गो  या ठकाणी रो टर हे 
पाळलेलं नाह . आप याकडे मागासवग य असलेल ेडॉ टर पण आहे यांची सेवा 
२८ वष,३० वष सेवा झालेली आहे. यांना सु दा तु ह  नाकारलेलं आहे. तु हांला 
उदाहरणच ायचं झालं तर मी आप याला सांगु इ छतो क , आप याकडे 
डॉ.िनतीन मोकाशी यांनी  एम.ड . माय ो बायोलॉजी  आहे यांनी १८ वष काम 
केलंलं आहे. याच माणे डॉ. दनेश गाडेकर हे एमबीबीएस, एम.ड .माय ो बॉयलॉजी 
आहेत, वायसीएमएच म ये ५/६ वषाचा अनुभव आहे. याच माणे डॉ. ितभा 
शामकंुवर हे एम.ड .आहेत यां या ३ प लीकेशन आ ण १८ वषाची स ह स झालेली 
आहे. मग या लोकांना तु ह  कोण या बेसवर टाळलं आहे यांचा ओरल इंटर ह 
घेतलेला आहे फ  या लोकांनी २५/२५ वष स ह स महापािलकेम ये केलेली 
आहे. या लोकां या सट फकेशनवर, प लकेशनवर तु हांला नािशकची जी 
परवानगी लागते ती परवानगी िमळालेली आहे. Just because of this doctors only, MCI 

has given the permission. आता डॉ.सोनी हे एजबार आहे पण तु ह  यांना इतकं 
िस टमेट क पेपरम ये  बसवल ेआहे क , Joining  झाले या तारखेपासून यांचे वय 
धरले जाईल हणजे ज हा तु ह  भरती करताय ते न धरता तु ह  असं 
िस टमॅट क प दतीनं केलं हणजे डोळयासमोर य  ठेवुन, डोळयासमोर डॉ टर 
ठेवून. आप या महापािलके या आ थापनेतील डॉ टरांवर अ याय क न, चुक या 
प दतीने मग मी असे हणेन क , यावेळ या पदािधका-यांनी ाचार केलेला 
आहे. डॉ टरांकडनं पैस ेजमा केलेले आहेत आ ण यांनीच शासनाला सांिगतलं 
आहे क , काय पण करा पण ह  लोकं बसवा.मला एक साधं उ र पा हजे क , मी 
कोण याह  डॉ टरां या वरोधात नाह , डॉ टर लोक  परमनं ट हायला पा हजेत 
हे मा य आहे. मला याचं उ र पा हजे क , जे १३ डॉ टर आहेत यापैक  ५ च 
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डॉ टर घेतलेले आहेत आपल े८ डॉ टर जे वािलफाईड आहेत,जे पो  ॅ युएट 
आहेत कोणाचे ३,५,८,१० प लकेशन आहेत. हणजे तुमचे जे ायटेर या आहे 
या ायटेर याम य ेते बसतात फ  ते तुम या मनाम ये बसलेले नाह त तुम या 

पदािधका-यां या खशामधे यांना पैसे टाकता आले नाह त. हणुन यांना 
नाकारता का? यांना नाकारायचं कारण काय?  यां या पे ा कमी िश ण 
असले यांना आपण घेतलेलं आहे. यांच कमी प लकेशन आहे यांना घेतलेलं 
आहे. एजबार असले या  माणसांला घेतलेलं आहे.  आ ण तु ह  जाह रात 
काढ या,काढ या तु हांला कॅ हेट दाखल कर याची पाळ  का आली. Beacause it 

proves your  Intension It proves your malafide Intention you have  done with malafide intention  

it prove  your Intension आ ण आता  तु ह  तसं  क न दाखवलं आहे.  तु ह  याच 
रजन दया   मा.महापौर साहेब. आज आपण दुसर कडे काह  डॉ टरांना याय 
देतोय या डॉ टरस लोकांनी आप या वायसीएमएच म ये आप या वायसीएमएच 
ची काय प र थती होती. महापौर साहेब, आपण थायी सिमतीचे चेअरमन होता 
अनेक िसिनयरमो ट मंडळ  आहेत एकतर यांचे चार-चार, पाच-पाच टम 
झाले या आहेत, माझी वत:ची सहावी टम आहे. मग वायसीएम कोण या 
प र थतीम ये होत या प र थतीम ये पंधरा-पंधरा, वीस-वीस वष काम करणारे 
हे िसनीअरमो ट डॉ टर या ०८ लोकांना बाजुला ठेव याचं कारण काय? कारण या 
पदासाठ  जो रेट फुटला होता तो हे देऊ शकले नाह त. आ ण दुसर  गो ी अशी 
आहे क  आता काह  डॉ टर २ वषानी,काह  ३ वषानी रटायर होणार आहेत. 
मा.आयु  साहेब, यांचा ऍड हटेज असा आहे क , यांना ६४ वषापयत काम करता 
येतं. आता ५८ वषाम ये रटायर होणार आहेत हणजे ६ वषाचा ऍड हेटेज यांचा 
गेला, पगाराम ये तफावत आहे. हे साठ-पास  घेत असतीलतर ते लाख पये 
पगार घेणार आहेत. हणजे आज नवीन आलेली पोरं  नवीन आलेली डॉ टर यांना 
तीस-तीस, चाळ स-चाळ स, प नास-प नास हजार पये पगार जा त आ ण आमचे 
जुने डॉ टर यांनी महापािलकेम ये या णांची सेवा केली, या शहराची सेवा 
केली आज रटायरमटला यांना तु ह  हे पद देणार का? आता आयु  साहेब 
हणले, आप याला अजुन डॉ टरांची गरज आहे. अजुन जाह रात ावी लागणार 

आहे. तु ह  आता आप याकडे जे उपल ध डॉ टर आहेत यांची सेवा का तु ह  
भ न घेत नाह त. या डॉ टरां या र ज ेशनमुळे आप या महापािलकेला 
यावेळेला परदेशी साहेब असताना आप याला परवानगी िमळालेली आहे. मला 
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संतोष पाट ल साहेबांनी उ र ावं क , डॉ टर वाबळे हे माझे काह  श ु नाह त, 
परंतु तु ह  कती चांग या प दतीने यांचे िसले शन केलेलं आहे याचं उ म 
उदाहरण तु हांला देवु शकतो. डॉ.वाबळे हे एम.एस. अँनॉटॉमी आहेत. He the person 

from   Non /Clinical post  Nither       He  is having the Working & Teaching   Experience  

मा.महापौर साहेब, खुप मह वाचं आहे. आज एवढ  मोठ  सं था आहे आपण या 
सं थेवर आपण कोटयावधी पये खच केलेले आहेत आ ण एवढे डॉ टस आपण 
भरतोय याचंा जो मुख आहे,जो यांचा मुखीया आहे यांना  िशकवता येत नाह , 
यानंा पेशंट बघता येत नाह , यांना   लनीकल मा हत नाह . यांच काम आहे 

फ  एम.एस.अँनॉटॉमी याचा अथ  हणजे मुडदे फाडायचे, कापायचे  आ ण 
दाखवायचे हे काय,हे काय हे, हे काय आपले मागचे महाशय पंड त यांचे हे िम  
आ ण या पंड तनी जाता,जाता हे काम केलं आ ण आप या गळयात टाकून दलं. 
आ ण आप या साहेबांवर कोणाचा ेशर होता हे मला मा हत नाह . भाऊसाहेब 
भोईर आ ण िसमाताई तु ह  पण ऐका मला तु हांला हे सांगायचं आहे क , 
Mr.Wabale was working with  MCI Office in Delhi. He dosent have the Experience of the 
teaching not handling the patients non clinical work the how & why he was selected  as the dean   
दुसर  गो  आहे क , यां याच बरोबर ने ितथं डॉ. द प गायकवाड हे ड न या 
प र ेला उप थत होते. Dr.Pradeep Gaikwad who have the Qulification he has     more than   

100 Publication. As a  Senior most Dr. Working in a Medical College a Gynaecology which is 

the clinical post he has teaching experience also.  एवढा १०० प लकेशन असलेला 
माणुस,एवढा सिुश त माणुस याला गायनॉकलॉजी म य े Clinic चा  Experince 
आहे.जो All ready  ितथं ोफेसर हणुन काम करतोय,यांना लनीकलचा अनुभव 
आहे,  याला नाकार याचं कारण काय?  पाट ल साहेब, तु ह  या इंटर हला 
उप थत होता. याचं उ र तु ह  दलं पा हजे. या डॉ. दप गायकवाडला 
यां याकडे १०० प लकेशन आहेत जो िसनीअर मो ट डॉ टर आहे यांना 

कामाचा अनुभव आहे, जो मेड कल कॉलेजम ये काम करतोय, गायनॉकलॉजीम ये 
तो एमड  आहे आ ण  यांना लनीकल पो टचा आ ण टिचंगचा अनुभव आहे. 
आता या सव बाबी असताना तु ह  या डॉ टराला  ितथं  Fail केलं आहे ितथं यांना  
घेतलेलं नाह .  दुसरं डॉ.िगर ष बारट के हे एम.ड .आथ . Again a Clinical      Subject. 

Who is working in Sasoon Hospital यांनी लोकांना मदत केलेली आहे. मा.आयु  साहेब, 
मला असं वचारायचं आहे क , डॉ.वाबळे जे आहेत ते एम.एस. अँनॉटॉमी आहेत     

He is from Non /Clinical post  Mr.Wabale was working in MCI Office, Delhi.  He doesnot have 
the experience of teaching non  handling the patients not a clinical work. The how he was 
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selected?     यां यापे ा जा त वािलफाईड लोक या इंटर हला होती. दुसरा  
असा आहे क , तुम या सोबत तु ह  एमओएचला कंवा ऍड शनल एमओएचला 
इंटर हम ये डॉ टरांना का घेतलं नाह . तु ह  फ  जो िसिनयर असेल याला 
फ  बोलवलं आ ण ओरल इंटर हयूव घेतला. ओरल इंटर ह घेत असताना  
तुम याकडे यावेळेला डॉ. द प गायकवाड होते.  Who has  the Qulification, he has   

more than  100 Publication. As a  Senior most Doctor Working in a Medical College as a 

गायनॉकलॉजी   Subject  which is the clinical post he has teaching experience also हणजे 
इतका अनुभवी, हुशार या याकडे १०० प लकेशन आहेत हे सगळं बाजुला ठेवलं 
तु ह  आ ण एक नॉन लनीकल माणसाला,  नॉन टे नीकल माणसाला जो 
द लीम ये बसलेला होता पंड तांचा िम   होता कंवा पंड तांचा शुटर होता  या 
डॉ टरांना तु हांला या पंड त मुळ यावं लागलं अशी प र थती दसते आहे. 
दुसर  गो  डॉ. िगर ष बारट के हे एम.ड .आथ .आहेत Again he is  from  the clinical 

post.  He has the यांचा वकलोड वगैरे बघुन या सगळया गो ीचा वचार करता आपण 
या पीजीआयची  िनिमती केली आ ण अशा कारचे आपण हे डॉ टर घे याचं 
ठरवलं. मग आप या महापािलकेम ये जे आठरा वषापासून, वीस वषापासून, 
पंचवीस वषापासून यां याकडे ३ प लकेशन आहेत, ७ प लकेशन आहेत, ५ 
प लकेशन आहेत  तुम या िसले शन या ायटे रयाम य े बसतात या ८ 
डॉ टरांना वगळुन दुस-या बाजुला शासनाने कॅ हेट दाखल क न ठेवली. का तर 
ते हायकोटात जातील हणुन शासनाला अशी का िभती होती आ ण एवढे 
अनुभवी डॉ टर आप याकडे असताना यांनी या महापािलकेम ये आपलं आयु य 
घालवलं आपण या डॉ टरांना का नाकारल. कोण या बेसवर नाकारल, यांना 
नाकार याच कारण काय. २००५ चा जी.आर.आहे याचे गाईडलाईन पण आहेत 
या गाईडलाईन माणे यांना थम ाधा य ायला पा हजे होतं. यांच  

Willingnes  यायला पा हजे होतं. आ ण जे कोणी तयार होतील कारण यांना 
Teaching Experence  आहे.२०१३ पासुन डॉ टर परदेशी साहेब २०१३ पासून होते 
त हापासून ते  Teaching करतात.  आ ण यां या मुळे आप याला नािशकची 
परिमशन िमळालेली आहे. आ ण मग असं असताना आप या डॉ टरांवर अ याय 
का? याम ये दोन गो ी आहेत एकतर तु ह  स ाधार या दबावाम ये काम केलं 
कंवा मग स ाधा-यानी खशे भरलेले आहेत, यामुळे यां यावर अ याय केलेला 
आहे. यां याकड प लकेशन आहे,िसनीअरमो ट आहेत, टचींग अनुभव आहे आ ण 
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आप या महापािलकेचे डॉ टर आहेत. मग यांना डावल याच कारण काय.  १३ पैक  
तु ह  ५ घेतले  ८ डावलले आहेत. आयु  साहेबांनी सांिगतलेलं आहे क , 
आप याला अजुन डॉ टरांची आव यकता आहे. मग आप याकडे जे डॉ टर आहेत 
यातील काह  डॉ टर २ वषानी कंवा काह  डॉ टर ३ वषानी रटायर होणार 

आहेत. यांना जर आपण पीजी डॉ टर हणुन घेतलं असतं तर यांना वया या 
६४ वषापयत काम करता आलं असतं या लोकांनी या महापािलकेम ये एवढ  सेवा 
केलेली आहे.  माझी आप याला वनंती आहे क , अजुनह  वेळ  गेलेली नाह , 
आपण या डॉ टरांचा वचार करावा या डॉ टरानंा मज क न यावं कारण 
तु हांला अजून डॉ टरांची आव यकता आहे असं तु ह  हणलेल आहे. मी तर 
असं हणतो  मा.महापौर साहेब, आप याला डॉ टरांची गरज आहे  आपण आयु  
साहेबांना सांगा क , या ८ डॉ टरांच सु दा आपण वषयप  ठेवावे आ ण या 
डॉ टरांना पण याय ावा आ ण यांनाह  याय ावा. आप याला डॉ टरांची 
गरज आहेना. पीजीआयचे डॉ टर हे ऍ डशनल  होतील. नवीन घे यापे ा हणजे 
आप याकडे युिनअर आहेत यांचे पगार यां यापे ा जा त असणार यांची 
स ह स यां यापे ा जा त असणार, यांची स ह स यां यापे ा जा त असणार,आ ण 
मग हे  Unjustice  कशाला तर तु ह  Unjustice क  नका   तु हांला यांना 
कोणाला यायच ते या, स ाधा-यांनी ठरवलं असेल वषय मंजुर करायचा  तु ह  
स ाधार  अस यामुळे तु ह  वषय मंजुर करणार पण वषय मंजुर कर त असताना 
या गो ी तु ह  बघा क ,आपण आप या डॉ टरांवर अ याय कर त नाह  ना, याचा 
सु दा वचार करावा आ ण आप याला ड न घेताना ड न कोण या 
वॉली फकेशनचा पाह जे याला लनीकल माह ती आहे,  याला टचींग मा हती 

आहे, जो  पेशंट बघु शकतो, आप याला मागचे डॉ टर मा हती आहेत. मागचे 
सुपर टेडंट तु हांला मा हती आहेत, मी आप याला सांगु इ छतो क , आप याकडे 
डॉ. वनायक पाट ल, याच कौतुक कराव तेवढ कमी आहे. ते रा ी १२ वाजता,१ 
वाजता सु दा पेशंट अटड करतो. अिनकेत लाठ  सु दा चांगले डॉ टर आहेत, 
नवीन आहे ते पण चांगले आहेत. यांच कौतुक केलं पा हजे. बाक या डॉ टरांची 
नांव मला जाह र क  वाटत नाह . या सव मंडळ चं मी तु हांला शुट ंग दाखवू 
शकतो. हे सव डॉ टर ड न साहेबां या केबीन म ये बसुन फ  पेपर वाचतात, चहा 
पतात, ब क ट खायचं हजेर  लावतात आ ण जातात. तु हांला बघायचं असेल तर 
तु हांला ह ड ओ शुट ंग दाखवतो. आ ण हा यांचा रोजचा काय म आहे या 
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५/७ डॉ टरांची नांव पण मा याकडे आहेत. आयु  साहेब, तु ह  एवढं चांगल 
इ ा चर उभं केल ंआहे, लोकांची सेवा हायला पाह जे आ ण कोणावर अ याय 
नाह  हायला पाह जे, तु ह  एवढ  चांगली काम केली आहेत  तु ह  हे शेवटच 
चांगल काम पण क न दया.  ड न सु दा आ हांला चांगला उपल ध क न ा. तो 
सव काह  सांभाळू शकेल. जे  वािलफाईड नाह त यांना आपण का अपॉईट 
करता हे मला कळत नाह . जे िसिनयरमो ट डॉ टर आहेत ते बसु शकतात  
यांना तु ह  नाकारलं आ ण यांना तु ह  घेतायत हे मला हे कळत नाह . 

मा.महापौर साहेब,आपण याचा पण वचार करावा ध यवाद. 
मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सभागृह आता 
संद पभाऊंनी वायसीएमएच ब ल जो वषय सांिगतला आहे. याब लच मला 
बोलायचं आहे.मा या भागातील एक नागर क मा याकडे आला होता यांनी 
याची घटना मला सांिगतली यानंतर ती घटना मी आयु  साहेबांना पण 

सांिगतली. आता स याची प र थती पहाता मला आरो य वभाग आ ण 
डॉ टरावरती बोलायचं नाह . आ ण टका पण करायची नाह . पण जे वा तव िच  
आहे  ते तर सभागृहासमोर आलं पा हजे.कोण काम करतोय आ ण कोण कर त 
नाह . तर मा याकडे जे दांप य आलं होत ते दोघेह  पॉझीट ह होते.आ ण 
आप या वायसीएमएच म ये ऍडमीट झाले यानंतर ते दोघेह  िनगेट ह आल.े 
दोन दवसांनी ते घर  गेले. या यानंतर या म हलेला ास हायला लागला. या 
म हलेचं ३८ वष होतं.परत ती वायसीएमएचला आ ण पण ितला ऍडिमट क न 
घेतलं नाह .नंतर यांनी बरेच हॉ पटल फरले. नंतर मग ते नायडू णालयात 
गेले तेथे यांचा ईसीजी केला याचा रपोटम ये असे आढळले क ,ितला हाटचा 
ॉ लेम आहे. पण यांनी या बाईला सांिगतले क , तु ह  प हलं या ठकाणी 

ऍडिमट होता याच ठकाणी ऍडिमट हा कारण इथं पण जागा िश लक 
नाह .आ ण मग आ ह  पेशली य  क न वायसीएमएच ला ऍडिमट केलं. ितचा 
नवरा हा बाहेर असायचा आ ण ती आत म ये असायची ४.०० वाज यापासून 
ितचा आ ण या नव-याबरोबर कॉल हायचे  आ ण ित या फोनची रेकाँड ग आता 
पण यायची इथे आमचे कु यासारखे हाल होतात. ती म हला वारलेली आहे. माझी 
ब हण वारलेली आहे. ितचा नवरा ज हा मा याकडे आला त हा यांनी ितचं 
रेकाँड ग मला ऐकवलं आहे.ती ित या नव-याला सांगत होती क ,इथं एक हातार  
दोन तास झालं बेडव न खाली पडलेली आहे. ती आजी कोरोना पॉझीट ह आहे 
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दोन तास झालं कोणच या आजीकडं गेलं नाह . शेवट  या बाईनेच ितला उचलून  
बेडवर ठेवलं. ४.०० वाज यापासून या म हलेला ास होत होता. आ ण ितचा 
नवरा सांगायचा मा या प ीला ास होत आहे. लीज कोणी तर  ितथं जा.  
यानंतर ५ ते ५.३० नंतर या म हलेचा फोन ित या नव-याला यायचे बंद झाले. 
यानंतर याला वाटायला लागले क ,न क च हला आतम ये  काह  तर   हायला 

लागलं आहे. शेवट  तो माणसु वॉचमन या हातापाया पडून आत म ये गेला आ ण 
याने या या िमसेसला चेक केलं तर ती लेड ज गेलेली होती. बाहेर येऊन यांनी 
यां या नातेवाईकांना सांिगतलं क , िमसेस गेलेली आहे. आ ण तो वाट बघत 

होता क ,आतुन मला क हा फोन येईल रा ी १२.४५ ला यांनी जाऊन सांिगतल 
क , हला चेक करा आ ण यानंतर १२.४५ वा. यांचा फोन आला क , तुमची 
िमसेस गेलेली आहे. हणजे ५ ते ५.३० वा.घडलेली घटना तु हांला रा ी १२.४५ 
पयत आरो य वभागाला  कळतच  नाह  क , ती म हला जीवंत आहे क  नाह . 
यानंतर मी वत: वायसीएमएच म ये गेलो होतो. मी वाबळे सरांना भेटलो 
यावेळ  वाबळे सर हणले क , आप याला अ या/अ या तासाला पेशंट चेक 

करावे लागतात. खरंच आपले डॉ टर को वड या पेशंटकडे जातात का? को वड या 
पेशंटला आपले डॉ टर हे अ पृ य अस यासारखी टमट देतात. खरोखरच 
को वडम ये जे काम करतात ते या ठकाणी असलेले िस टर, वॉडबॉय हे काम 
कर त असतात. कं ाट  प दतीवर जे कामगार नेमलेले आहेत ते काम करतात. 
या म हलेला हाटचा ॉ लेम होता ित याकडे आप या डॉ टरांनी ल  दलं असतं 

तर आज ती म हला जीवंत राह ली असती. ित याकडे दुल  झालं हणुन ती 
म हला गेली आहे. सायं.५.३० वा.घटना घडते आ ण रा ी १२.४५ वा.सांगतात क , 
तुमची लेड ज गेलेली आहे. ज हा हा फोन करतो क , माझी प ी गेलेली आहे 
जाऊन बघा. ह  फार गंभीर बाब आहे. काम करणार  डॉ टर मंडळ  खुप कमी 
आहेत याम ये वनायक पाट ल, डॉ. अिनकेत लाठ ,असतील   असे २/४ चं नांव 
आहेत. नाह  तर  डॉ टर हे  यां याकडे असलेला जो डे क असतो या यावर ते 
पेपर वगैरे िल हतात. मग मी डॉ.वाबळे सरांबरोबर गेलो ितथं एक िस टर हो या 
यांना डॉ.वाबळेनी यांना वचारलं डॉ टरांचा राऊंड कधी झाला या हणा या 

डॉ टरांचा सकाळपासून  राऊंडच झाला नाह .  मग डॉ.वाबळे हणाले राऊंड झाला 
असेल असं कसं नाह ? मग या हण या क , आज झाला नाह . हणजे मी 
ितथं १.३० वा.गेलो होतो तोपयत ितथं डॉ टरांचा राऊंडचा झाला न हता. 



137 
 

 

या ठकाणी एवढंच सांगायचं आहे क , आपण पेशंटकडं ल  दलं पा हजे. आ ण 
माई आप यावर डॉ.वैशालीताई, योगेश बहल यांनी आरोप केलेला आहे ते यासाठ  
केलेला आहे क , आपले शासन हे वेगळयाच प दतीने काम कर त आहे. 
आशाताई या घराजवळ ठेकेदारांची माणसं येतात आ ण ग धळ घालतात. काल मी 
भाऊसाहेबांच भाषण ऐकत होतो. अिधकार  एकदम मुजोर प दतीने वागतात. 
आ ण पालांडेता चा फोन रेकाँड ग क न हायरल केलेला होता. हणजे या 
सभागृहात काय चाललंय खरोखरच ह  या अिधका-यांची वतनदार ,जहािगरदार  
आहे. आज नगरसेवकांकडे कामं नाग रकांचीच  असतात यावेळेस आम याकडे 
त ार  येतात याचवेळेस आ ह  अिधका-यांना वचारतो. वायसीएमएच मधुन 
वारंवार त ार  येतात हणुन आ हांला मा हती पडतयं. आज संद पभाऊवरती 
गु हा दाखल झालेला होता. एखादया डॉ टरां या चुक मुळं जर एखादया य चा 
जीव जात असेल तर यां यावर गु हा का दाखल करायचा नाह . या म हलेचा 
मृ यु झाला या म हलेचा पती मा याकडे ८ दवसांनी आला होता तो मला 
हणाला माझी प ी गे यामुळे माझं कुटंूब उ दव त झालेलं आहे. पण ह  घटना 

पु हा होऊ नये.मला खाजगी दवाखा याचा खच परवडत न हता हणुन मी 
वायसीएमएच म ये ऍडिमट केलं होतं. पण अशी प र थती इतर कुटंूबावर येऊ 
नये यासाठ  मी तुम याकडे आलो आहे. आयु  साहेब, ह  प र थती िनयं णात 
आली पा हजे. आयु  साहेब, या ठकाणी कोणतीह  गंभीर घटना घडली तर याचं 
उ र हे तु हांलाच ावं लागतयं. या खाल या अिधका-यांवर िनयं ण आणाल अशी 
अपे ा बाळगतो ध यवाद.  
 मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सभागृह खरोखरचं 
ज हा हा वषय आम या समोर आला यावेळेस दोन दवस हे घोळतचं होतं क , 
आपण ५ जणांना घेतलं आ ण ८ जणांना घेतलेलं नाह . या ८ जणांना नं घे याचं 
कारण मला कळलेलं नाह . किमट  कुठ या प दतीने काम करणार कोणाला 
घेणार, कोणाला नाह  आ ह  या वभागाचे नगरसेवक असुन सु दा आ हांला 
वायसीएमएचमधील ब-याचशा गो ी आ हांला मा हती नसतात. ८ डॉ टरांना तु ह  
घेत नाह  कारण ते फेल झालेले आहेत पण ज हा यांना आपण आप या 
आ थापनेवर घेतलं होते यावेळेस ते कॅपेबल न हते का? हणजे पीजीआय साठ  
आपण यांना घेत नाह . आता जी उपसूचना दलेली आहे क , बाक चे जे इंटर ह 
म ये फेल झालेले आहेत यांना घे यात यावे.  आ ण ते पण कायम व पी 
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सामील क न यावे. प हली गो  आप याला या प दतीनं काम करता येईल का? 
दुसर  गो  जर  तु हांला या ८ फेल झाले यांना यायचं असेल तर प ह यांदा 
तु ह  इंटर ह घेतलाच का?  हणजे शासनाने  काम करायचं आ ण स ाधा-
यांनी भोगायचं. कारण मी अनुभव घेतलेले आहे. हणजे शासनाने स ाधा-यांची 
सुपार  घेतलेली आहे का? हा माझा प हला  आहे. डॉ.वाबळे वषयी संद प 
वाघेरनी जे काह  बोलले ते अ यंत खराब आहे. मी आयु ांनी या को वड या 
कालावधीम ये जे काम केलेले आहे ते चांग या कारे केलेले अस यामुळे मी 
यांचे  खुप मनापासून अिभनंदन करते. परंतु तुम या खाल या अिधका-यांवर 

तुमचा वचक आहे का? ह  खर  मुळाची  गो  आहे. हणजे मा या घरातील कुटंूब 
मुख मी चांगलं काम करतो परंतु यांची पोरं कामातून गेले आहेत बाक  

घराचीह  प र थतीची वाताहत झालेली आहे अशी  तुमची प र थती झालेली 
आहे.  आज मला एक  वचारायचा आहे. मा या सहकायाने एक वषय घेतला 
आहे क , या डॉ टरांना आपण मानधनावर का घेतलं नाह . खरोखरचं आयु  
साहेब, तु ह  यांना मानधनावर का घेतलं नाह . यावेळेला २/३ वषापासून 
वायसीएमएच म ये सोशल वकर असेल, कंवा मानधनावर या या नसस आहेत 
या इत या चांग या प दतीने काम करतात क , आज पीजीआय मधील जे 

डॉ टस आहेत याम ये डॉ.लाठ ,डॉ.पाट ल,डॉ.सोनी अशी काह  मोजक  नांव 
सोडली तर बाक चा एकह  डॉ टर या फ डवर जात नाह .  फ डवर जाणारा हा 
डॉ टर याच प दतीने नससचं काम आहे. भाऊसाहेब, मानधनावर या नसस 
काम करतात यां या कामासंबंधीचा शासनाचा एक जी.आर.आहे या याम ये एक 
वा य आहे या नससम ये जर का काह  झालं तर यावेळेला या तासाम ये 
कामावर जाता आलं नाह  तर आप या नससनी जाऊन काम करायचं. हणजे 
आपण या ठकाणी मानधनावर असलेले कमचार  आ ण परमनं ट असलेले कमचार  
याम ये आपण भेदभाव कर त आहोत. माझा ितसरा  आहे क , मी अनपढ 
आहे, अगद  अंगठेबहा र आहे मी,मला खरंच काह  कळत नाह . बी हॉल केअर 
सटर हे आपण को वडसाठ  घेतलं आ ण ितथं आप याला को वड  सटर करायचं 
होतं. याचवेळ  आपण डॉ.ड .वाय.पाट ल यां या बरोबर एक करार केला आ ण 
ड .वाय.पाट ल आपण ता यात घेतलं. आपण हा करार दोन म ह यासाठ  केला 
होता आ ण माग या ३० तारखेला तो करार संपला आहे. सवसामा य ण हे कुठे 
जातात हे तर मला कळतचं नाह . आ ण मला वाटतं पीसीएमसीची ओपीड  ध न  
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बाक ची २८ हॉ पट स आहेत.एवढ  हॉ पट स कशासाठ  केली आहेत. आज 
आपण बी हॉल केअरला दरमहा ५२ लाख .देत आहात. या बी हॉल 
केअरमधील टाफ आपण घेतला आहे. चला,तु ह  असं हणाल क , को वड या 
कालावधीम ये आप याला कोणा या पोटावर पाय मारायचा नाह . तु ह  यांना 
डयुट स वायसीएमएच म ये लाव या आहेत का?  नाह , यां या फ डवर काम 
करायला इकडे वायसीएमएच म ये काम करतात का?  नाह . बी केअरम ये 
.२३५/- म ये काम करतात बाक चे आपले जे लोक काम करतात पोटितडक ने 
हणजे तु ह  यांना कुठ या प दतीनं दलं. बी हॉल केअरचं िसट  कॅन आहे 

का? एमआरआय आहे, कुठला पेशंट येतो आ ण कती येतो. साहेब, मला जर साड  
यायची झाली तर मला मा या नव-यांकडुनच पैसे यावे लागतात. मला मा या 

नव-याने  दलेली गाड  घेऊन जावं लागतयं,मला मा या घरात या ाय हरलाच 
घेवुन जावं लागतयं. पण आज िसट  कॅन के यानंतर याला लागणारा जनरेटर हा 
पीसीएमसीने बसवुन दला याच कारण काय? बी केअरचं ऑ सीजन लँ ट, 
वायसीएमएच चा जे.ई. भंडार  आहे.पण मा या वॉडातला जे.ई. बाक चे काम 
करतो तो आ ण डे युट  हा वायसीएमएच म ये फ  ५ ते ६ दवस होता. कारण 
काय? ऑ सीजन लँ ट करायचा आहे तो ऑ सीजन लँ टचा नवीन बेस हा 
कॉप रेशनचा उ लेख आहे. आपलं को वड सटर हे नॉमल  प लीकसाठ , 
झोपडप ट तील नागर कांसाठ  आहे. पण िसट  कॅन हणलं ना तर प ह यांदा 
पैसे भरायचे आ ण मग या पेशंटच िसट  कॅन होतं, एमआरआय होतं. हा 
कुठला याय आहे. कालचाच वषय टँड ंगम ये आला आयसीय ु  १  आ ण 
आयसीयु २ हणजे आपले हे ३ बेडचे ाय हेटायझेशन  करा. मी डॉ.वाबळशी 
बोलले डॉ.वाबळनी मला वचारलं गेलं क  तु ह  हे राऊंड क  शकता का?  
डॉ.वाबळे हणाले क , मी राऊंड क  शकत नाह  कारण मॅन पॉवर नाह . माझा 
मुलभूत  आहे तो सवसामा य नागर क कोणी वचारत नाह . सवसामा य 
जनता हणुन मी तु हांला  वचारते. आयसीयु १,२,३ असो कंवा कॉप रेशनचा 
एखादा कुठलाह  वभाग असो, हे ज हा तु ह  ३ म ह यासाठ  को वडला ायचं 
हणताय, यानंा मॅन पॉवरसाठ  ायचं हणताय बाक या सगळया फॅिसलीट  

आपण देणार आहोत. अगद  औषधां या गोळ  सु दा, या पीजी या डॉ टरपे ा 
वकर भरा, टाफ भरा, आया, वॉडबॉईज भरा, तु ह  डॉ टर जर घेणार असाल तर 
इथं पैसे दे याचं  कारण काय? लाईट बील आपलं,म टनं स आपलं,बेड 
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आपले,ऑ सीजन आपलं सगळ आपलं असताना तु ह  ७५०० .दे याचं कसं 
ठरवलं हे आ हांला पण कळलं नाह . एवढं सगळ कर त असताना ज हा आ ह  
नगरसेवक हणुन काम करतो  यावेळेस मला वाटत संद प वाघेर या वषयी 
वषय घडला सर, डॉ टरांना मा हती असतय क , पेशंट आ यानंतर तो पॉझीट ह 
आहे क , िनगेट ह आहे. ज हा एखादया गो ीला ज हा फाटे फुटतात हे मी सु दा 
अनुभवले आहे. आ हांला सु दा तु हांला फोन करावा असे कधी वाटत नाह . 
आ ण केला तर  एकह  या ठकाणचा डॉ टर यव थत बोलला जात  नाह . 
मा या सा या पेशंटची अव था काय आहे असे वचारले नंतर या ठकाणचा एकह  
डॉ टर वचारायला येत नाह . तु ह  जो िनणय घेतला आहे याचे मला हसु येतं 
आ ण कवह  वाटते. भारतीय जनता पाट ला बदनाम कर यासाठ  शासनाने 
न क च सुपार  घेतलेली आहे.  तु ह  सगळया डॉ टरसना एक  केलं, यानंा 
बॉड गाड दे याचा वषय केला. जर यांना बॉड गाड देणार असाल तर 
नगरसेवकांना सु दा बाऊंसर ायला पा हजे. मला वाटते तुमचं या प दतीने 
कामकाज चालू आहे ते थांबवलं पा हजे.आमचे दो ह  आमदार,प नेते आ ण 
आ ह   ज हा काम करतो त हा तु ह  जे काम करता याचे भोग आ हांला 
भोगावे लागणार आहेत. यामुळे माई हा वषय तहकुब करणेत यावा अशी मी 
वनंती करते आ ण थांबते.  

 

 मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सभागृह आपण 
सवजण या कोरोना या मा यमातून बोलत आहोत आप या यं णे या बाबतीत 
बोलायचं हणलं तर सगळ कडे चचा होते क , आप या  पंपर  िचंचवडचे 
हॉ पटल खुप चांगले आहेत. या मा यमातून काह चे इलाज होत असतात काह  
लोकांना याचा चांगला अनुभव येतो आ ण काह  लोकांना याचा वाईट अनुभव 
सु दा येतो. परंतु मला या ठकाणी असं सांगायच आहे क , आपली यं णा कतपत 
चांगली आहे आ ण कतपत खराब आहे तसं पा हलं तर व न आपली यं णा 
चांगली आहे आतुन आपली यं णा अ जबात चांगली नाह . कारण यावेळेस 
आ ह  को वड या पेशंट या बाबतीत कॉल करतो आ ण तो आप याकडे पाठवला 
गेला आ ण याला भोसर  को वड सटरम ये पाठवला गलेा तर याला िच ठ  
दली जाते क , तु या को वड सटरला जा, या को वड सटरला जा कंवा 
वायसीएमएच ला जा तो पेशंट आपली वत:ची गाड  घेवुन जातो आपली 
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अं बुल स उपल ध होत नाह . आ ण तो वत:ची गाड  घेऊन भोसर या 
हॉ पटलला गे यानंतर याला सांिगतल जातं क , तु ह  दुस-या सटरला जा, तो 
मोशी या वारंटाईन सटरला गे यानंतर याला सांिगतलं जातं क , इथं 
ऑ सीजनची सोय नाह  तु दुसर कडे जा, कंवा वायसीएमएच ला जा. आयु  
साहेब, इतक  वाईट प र थती आहे क , येक पेशंटची हेळसांड होते. फ  आपलं 
नावाला दखाऊपणा आहे. तुम या या भावसार मॅडम या आहेत या अ जबात 
काम कर त नाह त. आ ह  जर काह  लोकांना फोन केले तर ते घेत नाह त. 
आ हांला मा य आहे क , आता स या को वडची प र थती खुप वाईट आहे. 
या यामुळे ास होत आहे हे आ ह  पण समजुन घेतो. तु हांला ास होऊ नये 
हणनु आ ह  आम या वत: या  अं बुलं स वापरतो, औषध फवारणी या गाडया 

आ ह  फुकट मारतो. आ ह  यां यावर उपकार कर त नाह  पण आ ह  
यां यासाठ  काम करतो. पण यावेळेस आमचा  एखा ा वेळेस फोन  गेला 

आ ण फोन उचलला गेला नाह  तर आ हाला कती मन ताप होतो. मा याकडे 
रेकॉड ग आहे यावेळेस मी या भावसार मॅडमला फोन केला यावेळेस यांची 
उ र दे याची कशी आरेरावी आहे ते बघा तु ह . यावेळेस  आ ह  टे ट ंगचे 
पॉ ट लावतो यावेळेस आ हांला सकाळ  सांिगतलं जातं क , आज गाड  येणार 
नाह . आम या समोर १०० ते २०० लोक उभ ेरा हलेले असतात यांना ास होतो. 
मला तर सगळयात जा त वाईट अनुभव आलेला आहे. आयु  साहेब, या सगळया 
यं णेवर तुमचा काह च वचक राह लेला नाह . पेशंट पॉझीट ह आला तर ते 
आ हांला सांगाव लागतयं कं टेमट झोन म ये याची न दच होत नाह . ऑनलाईन 
प दतीने जे को वड सटर केले  आहे याचा काह  उपयोग होत नाह . ितथे 
कोणाचीह  न द होत नाह . आयु  साहेब, यावेळेस आ ह  एखादया पेशंटची 
अव था पाहतो यावेळेस आ हाला वाईट वाटतयं आ ण आ ह  यावेळेस 
खाल या डॉ टरांना फोन करतो यावेळेस यांनी उचलला नाह  तर डॉ टर 
वाबळना फोन करतो कंवा डॉ टर लाठ  यांना लावतो. डॉ.साळवी सु दा हे आमचा 
फोन घेत नाह त  ह  प र थती आहे यांची आयु ्   साहेब, तु ह  सु दा अशा 
वेळेस फोन उचलत नाह त. तु ह  आमचे फोन उचलले नाह  तर आ ह  आम या 
प दतीने आमचे ॉ लेम सोडवू. शासनाने कुठ याह  गो ीम ये टाळाटाळ केली 
नाह  पा हजे. आयु  साहेब फोन उचलत नाह त, डॉ.साळवी, डॉ.भावसार मॅडम 
फोन उचलत नाह त याबाबतीत मा.महापौर साहेब,आपण यांना आदेश दे यात 
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यावे. यांनी फोन उचलले नाह  तर सगळया नागर कांना आ हांला त ड ावे लागत 
आहे. यांना ावं लागत नाह  यां याकडे कोण येत नाह . आम याकडे लोक 
येतात,आम या दाराम ये लोक बसतात याचा आ हांला ास होतो. यांचा ास 
आ ह  सहन करायला तयार आहे पण मा.महापौर साहेब,तु ह  आयु ांना आदेश 
ावा क , शहराम ये खुप वाईट अव था आहे. दसतयं तसं नाह  एवढंच बोलून 

थाबंतो जय हंद, जयमहारा . 
 मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सभागृह मगाशी 
योगेशभा नी कौतुक केलं क , किमशनर साहेबांनी अितशय चांगली प दत 
हाताळलेली आहे परंतु कुठं तर  खाल या लोकांमुळे आपली नामु क  होत आहे. हे 
मा  आप याला मा य करावं लागेल. या ठकाणी आपण जो ताव आणलेला 
आहे क , या लोकांना आपण परमनं ट केलं पा हजे. याला आप या सद यांनी 
उपसूचना पण दलेली आहे क , या आ थापनेवर २० लोक काम कर त होती ती 
ह  याम ये सामावुन घेतली पा हजेत अशी उपसूचना असली पा हजे. किमशनर 
साहेबांना एकच सांगायचं आहे क , यावेळेस एखादं हॉ पटल चालतं ते फ  
डॉ टरांमुळे चालत नाह  तर या ठकाणी असणारे नसस,वॉडबॉय,साफसफाई 
कामगार या सगळयांचाह  तेवढाच वाटा असतो. आ ण मग असा दुजाभाव 
कर याचं काह च कारण नाह . यांनी लगेच दुसर  उपसूचना का दली नाह . जे 
कोटात गेलेले आहेत, यांनी ३/३ टम सहा,सहा म हने काम केलेले आहे.जे सफाई 
कामगार हणुन काम करतात आप याला मॅन पॉवर पा हजेच मग यांना का 
सामील क न घेतलेलं नाह . आमचा या वषयाला वरोध नाह . दोन दवसापूव  
क पलेट आले या आहेत. ती सगळ  याद  आ ह  मागवलेली नाह . जे जवळचे 
आहेत तेवढ च याद  मागवलेली आहे यांची तु हांला नांवे देते. परवा मी साळवी 
साहेबांना फोन करत होते परंतु ते फोन उचलत नाह त. मेसेज आला िमट ंग म ये 
आहे. आता जे को वडम ये काम करतात या सवाची याद  घेतली गेलेली नाह . 
आ ण आता प ने यांनी जी उपसूचना दलेली आहे या याम ये ह  याद  आहे 
का? नाह , ना मी उपसूचना पा हली आहे. जी लोकं आ थापनेवर आहेत,जी लोकं 
या को वड या संकटा या काळात काम करतात, जी कं ाट  कामगार हणुन काम 
करतात यांची याद  आली पा हजे. मी तु हांला खरचं सांगते क , काह  डॉ टर 
को वड या पेशंटजवळ जात नाह त. काह  डॉ टर पेशंटजवळ जाऊन तपासणी 
कर त असतात. एका डॉ टरांसाठ  सगळयांना बदनाम क  नये. एवढंच माझं 
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हणणं आहे जो कोणी डॉ टर पेशंटजवळ जाऊन तपासत नसेल तर याचे नांव 
घेऊन या यावर कारवाई करणेत यावी. ख-या अथाने वायसीएमएच म ये जी 
टमट दली जाते नां काह  जण कागदावर िलह तात पण ख-या अथान 

िस टर,वॉडबॉय,साफसफाई करणारा कमचार  असेल तो ितथे पेशंटजवळ जाऊन 
याला पाणी देतो,गोळया देतो आ ण या लोकांचा आपण वचार कर त नाह . या 

लोकांची उपसूचना या ठकाणी दलेली नाह .माझं एवढंच हणणं आहे क , 
या ठकाणी ना यां या दोन बाजु आहेत आपण दोघांनाह  सांभाळून घेतलं पा हजे. 
जर आपण डॉ टरांना घेत आहात तर याच बरोबर नसस,वॉडबॉय,सफाई कामगार  
यांनाह  सामावून घेतलं पा हजे.असा दुजाभाव आपण क  नये आ ण येकाचं 
नांव आलं पा हजे. कोणालाह  या ठकाणी वस  नये. एवढंच या ठकाणी माझ 
हणणं आहे. आ ण  किमशनर साहेब आपण हणताय क , वायसीएमएच म ये 
बी केअर सटर या बाबतीत सांिगतलं आहे हे नाकापे ा मोती जड होत असेल 

तर ते बंद केलेलं बरं तेच पैसे आपण दुसर कडे वाप न या ठकाणी को वड सटर 
उभं क . आता पेशंट नाह त मागे २३५ लोकांना आरामिशर पगार िमळतोय,आ ण 
यां या खा याम ये पैसेह  येत आहेत. तेच पैसे तुम याकडे या आ ण फ  

जागा वापरा तु ह  या संकटा या काळ  साळवी साहेब लोकांना  डोस देतात क , 
जर तु ह  असं नाह  केलं तर तुमचं हॉ पटल ता यात घेईन. बी केअर काय 
आपला जावई आहे का? तु ह  खाजगी हॉ पटलनां सांगताय क , तु ह  असं नाह  
केलं तर तुमचं हॉ पटल ता यात घेईन. बी केअर सटर तु ह  ता यात या 
यांना एकह  पया देवु नका. पेमट आपण करतोय, टाफ आपण देतोय, मग 

आपण को वड या काळात आपण वषभर ता यात का घऊे शकत नाह . यां या 
बरोबर केलेला करार र  क न आप या ता यात या.खरेद चे अिधकार तु हांला 
आहेत तर यां या बरोबर जो करार केलेला आहे तो र  करणेत यावा यांना एकह  
पया देऊ नका. आमचा तु हांला पुण पाठ ंबा आहे. हे २३५ लोक आहेत ते 

दुसर कडे वापरा. आपण याम ये एक टॅलटेड डॉ टरांची टम तयार केली पा हजे. 
याम ये खाजगी म ये होणारा उपचार आ ण महापािलके या दवाखा याम ये 
होणारा उपचार याकडे यांनी ल  दलं पा हजे. वायसीएमएच या बाबतीत मी 
तुमचं अिभनंदन करते क , तु ह  या ठकाणी पीजी चे कोसस सु  केलेल ेआहेत. 
यामुळे या शहराम ये डॉ टरांची टमह  चांग या कारे तयार होईल. आ ण ते 
चांग या प दतीनं हे कॉलेज पण चालवलं गेलं पा हजे. आ ण यासाठ  एक 
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चांग या कारचा ड न देणेत यावा. याला ॅ ट शचं नॉलेज असेल, यांना 
आ थापने या संदभात या काह  अडचणी यतेात या यांना समज या पा हजेत. 
असा ड न या ठकाणी आपण दला पा हजे. आयु  साहेब, मी आप याला सांगते 
क , एक ाय हेट डॉ टरांची टम तयार करणेत यावी. आपण खाजगी डॉ टरांना 
सांगताय क , हॉ पटलम ये  कॅमेरे बसवावे पण आपण वायसीएमएच म ये कॅमेरे  
का बस वत नाह . आताच स मा.सद यांनी सांिगतलं आहे क , ितथं डॉ टरांचा 
राऊंड झाला नाह . याच ठकाणी कॅमेरा असता तर ख-याचं खोटं झाल असतं. 
आपण खाजगी डॉ टरांना सांिगतलं आहे क , आपण को वडची  टमट कर त 
असताना या ठकाणी कॅम-ेयाची सोय असली पा हजे. तर महापािलके या 
वायसीएमएच म ये कॅम-ेयां या देखरेखीखाली उपचार का कर त नाह . हणजे 
सकाळ  ९.०० वा.डॉ टरांचा राऊंड झाला का, यांनी काय केलं, हे समजले असते 
नां. का,फ  कं ाट  कामगारांनीच ठेका घेतलेला आहे का को वड या पेशंटजवळ 
जायचा. डॉ टराचं काम नाह  का पेशंटला आत म ये जाऊन चेक करायचं पेशंटच 
ऑ सीजन चेक करणे, याला इंजे शन दलेलं आहे क  हे बघ याचं यांच काम 
नाह  का, आ ण हे आपण कॅम-ेयाम ये चेक केलं पा हजे. आ ह  तु हांला कॅमेरे 
का बसवले नाह त असं हणणार नाह . तु ह ह  थोडस याम ये ल  ावं आयु  
साहेब,या ठकाणी पेशंटची सं या खरोखरचं कमी झाली पा हजे. यासाठ  तु ह  
जे,जे काह  कराल यासाठ  आ ह  तुम या मागे आहोत. तुम या कामाची प दत 
खुप चांगली आहे, तु ह  आखुन दलेली िनयमावली खुप चांगली आहे परंतु या 
िनयमावलीची अंमलबजावणी आपली खालची लोकं कर त नाह त. या लोकांकडे 
ल  ा एवढंच मी सांगते ध यवाद.  

 

मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सभागृह 
मा.महापौर साहेब, आपलं मनापासून अिभनंदन  आ ण आभार य   करते 
क ,आपण मला बोलायला संधी दली. मगाशीच माझी इ छा होती क , मी 
को वडवर थोडसं बोललं पा हजे. दुदवानं हणा कंवा सुदैवानं हणा को वडचा 
अनुभव यायला हवा होता का नको होता परंतु तो मला िमळाला. आ ण तो 
अनुभव घेत यानंतर या या माग या वेदना, द:ुख, आ ण शार र क ास यांना 
होतो तो खरोखरचं अ यंत दुदवी आहे. परंतु मानिसक ास मला िन तपणे 
को वड आहे असं नुसतं हणलं तर  सु  होतो. याचा एक अनुभव मी घेतलेला 



145 
 

 

आहे आ ण तो दुदवी होता. यावेळेला मला कळालं क , मी को वड पॉ झट ह 
आहे. स मा.महापौर साहेब,आ ण आयु  साहेब आपण िसर एसली ऐका कारण मी 
पॉझीट ह झा यानंतर ५/६ दवस घराम ये काढले  आप या डॉ टरां या 
टचम ये अस यामुळे माझी पुढ ल या सु  झाली. माझी म टिलट  चांगली 
अस यामुळे आधी घरातच वारंटाईन हायचं ठरवलं आप या घरातील खड या, 
दारं, आपले पडदे,आपलं दवाण सगळं आपलं आ ण आप या माणसांचे आवाज 
आप या कानावर येणार आहेत. एक मानिसक समाधान हणुन मी ३/४ दवस 
घरातचं रा हले. आ ण जसं मला ऍडिमट करायची वेळ आ यानंतर मी वत:ला 
खुप ाँग आहे, म तपैक  भांडतो असं आहे,तसं आहे असे हणतो पण काह च 
असं रहात नाह . मी इतक  ड ब झाले क , मला घरातनं बाहेर नेणार मा याकडे 
को वडचे डॉ टर कोणी येणार नाह ,नस येणार नाह ,वॉडबॉय येणार नाह , आया 
येणार नाह . मी औषध आया या हातानी खाणार आहे क , िस टर या हातांनी 
खाणार आहे याचं मला तारतं  सापडणार का या िभतीने मी इतक  ड ब झाले 
क , मी घरातच तांडव सु  केलं आ ण हणाले क , मला काह  झाले तर  मला 
ऍडिमट हायचे नाह  मला घरातच उपचार करायचे आहेत ह  माझी व तु थती  
होती. हे सांग याचं कारण हणजे मला वेदना झा या,मला ास झाला हे जर 
मा यासार या नगरसे वकेला होत असेल तर जी वत: या वॉडाचं नेतृ व करते 
यावेळेला मा या वॉडात या सामा य नागर कांच काय?  हे िन तपणे मला 

आठव यािशवाय रहात नाह . आ ण हणुन किमशनर साहेब,मी तु हांला कालह  
सांिगतलं आहे क , दुदवी घटना या शहराम ये चालू आहेत. तु हांला कोणी 
कतीह  चांगले किमशनर आहेत असे हणु ा  पण राजा चांगला तर जा 
चांगली असायला पा हजे होती. आ ण मग मला असं वाटत क , तुम यावर आ ेप 
घेतला पा हजे. काल यावेळेस मी वायसीएमएच म ये गेले एका वेळ  मला वाबळे 
साहेब भेट यामुळे  मी एका ह आयपी टमट बरोबर एका ओपीड म ये गेले 
आ ण माझं लड घेतलं गेलं आ ण मी वायसीएमएच मधनं बाहेर पडले, या दवशी 
मलाह  काह  फारसं   दसलं नाह  मी पण म तपैक  बघुन आले सगळं 
बघीत यानंतर छान वाटलं सुदैवानं माझं चांगल होतं क , मा या शहरातील 
लोकाचं चांगल असेल हणुन दुस-या दवशी वाबळे साहेब बीझी अस यामुळे मला 
वत:ला जायची संधी आली कंवा मला   पकअप करणार होते  यां या काय 

ल ात आलं नाह . या नसवर ऍ शन हो याचं जे िच  होतं ते अ यंत वाईट 
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आ ण दुदवी होतं क , मनाला चंड वेदना झा या. साहेब,हे सगळं वायसीएमएच 
ला गे यानंतर दसतं आ ण मग तु ह  हणता ितथं ५ च डॉ टर का घेतले, ७२ 
डॉ टर घेतले, ४०० डॉ टर घेतले मग सगळयांनी काय बब डोळयात घातलीत का 
जर मला वेदना झा या तर मला द:ुख झालेलं समजतं मग ते तर डॉ टस आहेत. 
आता वकासनी सांिगतलं क , या प र थतीला डॉ टरां वषयी काह  बोललं नाह  
पा हजे. िन त बोललं नाह  पा हजे. भाऊसाहेबांच कालचं एक वा य अ यंत 
मह वाचं होतं क , जे देशा या िसमेवरती सैिनक आपली सेवा करतं,आपलं संर ण 
करतो ते जर हणले आ ह  मरणार आहे हणुन आ ह  इथं थांबायचं का अशी 
अव था या डॉ टरांची आहे. आयु  साहेब, या ठकाणचा वॉडबॉय या पेशंटला 
चेक करतो, यांना औषध देतो. तो ितथं झाडू मारतो, ितथलं टॉयलेट धुतो 
या या हाताला लागलेलं काय,काय असेल आ ण हे फोटो मा याकडे आहेत आ ण 

हे मी मा या मोबाईलनी काढलेले फोटो आहेत. आ ण दुसरे असे क , मी म हला 
वॉडला गेले होते ितथं एक म हला पेशंट खाली पडली होती. ितचं डायपर चज 
करणारा एक वॉडबॉय होता बचा-याची भावना खुप चांगली असेल या याब ल 
मला काह ह  हण याचं कारण नाह . परंतु या वेदना नाह त का, आपलं 
वायसीएमएच काय करतं या ठकाणी आपण लाखो पये खच करतोय आ ह  पैसे 
खच कर त असलो तर  ते नागर कांसाठ  खच करतो याचा रा त अिभमान असला 
तर  आ ण तो रा त अिभमान लोकां या कामी येतो क  नाह  हे पा हलं पा हजे. 
किमशनर खुप चांगले काम करतात पण आयु  साहेब, तु हांला फोन 
के यािशवाय आ हांला पयाय नाह . आप या खाल या अिधका-यांकडुन काम का 
होत नाह त. हे अशा िच लर,िच लर गो ीला फोन करायचा असेल तर गरज नाह  
ना साहेब. मा.महापौर साहेब, तु ह  वायसीएमएच ला जात नाह ,तुमचे सगळे 
अिधकार  जात नाह त, सगळया नस या केबीन या बाहेर दो-या लावले या आहेत.   

याचा अथ को वड हावं असे नाह  ितने सगळया वॉश स या यात, जे काह  
मेड कल साम ी असेल याचा ितने वापर करावा. परंतु यांनी पेशंटला  टमटच 
करावं ते तुम या ऑ सीजनचा ट पा असतो क  नाह , पाणी टाकतो या याम ये  
या मुलाने आपले पीपीई क ट घातले आ ण या मुलाने पीपीई क ट या प ट चा 

जो उजेड ती या या डोळयासमोर आली नाह  सिचन असा,असा क न नळ 
शोधतोय आ ण याला देतांना तो अधांतर च पाणी देतोय. ह  आप या 
वायसीएमएच सार या ठकाणची अव था आहे यावर आपण काय ऍ शन घेणार 
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आहात आज ख-या अथानं ऍ शनचाच दवस आहे असे वाटायला लागलं आहे. 
मला वाटलं होतं क , राजा चांगला असेल तर जा चांगली असेल परंतु तसं 
होताना या ठकाणी दसत नाह . आ ह  सगळेजण आप याला आम या यथा 
सांगतोय. कती डॉ टर घेतले कोणाला परमनं ट केलं या यावर आ ह  कोणच 
बोलत नाह . कारण शहराला डॉ टरांची गरज आहे, मी फोन के यानंतर मा या 
पेशंटची या ठकाणी काळजी घेतली पा हजे. अशी आमची साधी आ ण 
ामा णकपणे अपे ा आहे. आप याकडे ३ आयसीयु होते १५,१५ बेडचे होते ितथं 

१८/१८ बेडचे केले आ ण खाली एक आयसीयु होतं ते १५ बेडचं होतं ितथं २० 
बेडचं केलं आपलं खालचं आयसीयु चाल ूआहे का परवा माझी मै ीण संगीता हला 
ऍडिमट करताना बी केअरला बळजबर नं ऍडिमट करावं लागलं. जर आपण बी 
केअरला म ह याला ५२ लाख पये देतो. साहेब, तुम याच वायसीएमएच म य,े 
तुम याच बी केअर सटरला १५ आयसीयु बेड पैक   ११ च बेड आता  भरलेले 
आहेत. असं का होत. का तुमचं या यावर कं ोल नाह . मा.महापौर साहेब,आपण 
एक कडे ज बो हॉ पटल हणतोय इकडं कुठंतर  आयसीयु आणायचं परंतु जे 
वायसीएमएच चे बेड २०१७-१८ पयत चालू होते यावेळेस टाफ कमी होता 
यानंतर आपण मानधनावरती लोक घेतले यानंतर यांना आपण परमनं ट केल े
यांचा तु ह  इंटर हय ूघेतला याम ये तु ह  काय केलं हे तुमचं तु हांला मा हती 

आहे. आपले पुढचे आयसीयु चालू का नाह त, आप याकडे को वड आज आलेला 
आहे का, माच म ये आप याकडे प हला पेशंट सापडला माच, ए ल, मे, जुन, 
जुलै,ऑग  असलं कसलं ह आयपी ऑ सीजन िसलडर  आप याला आणायचे 
आहेत कोठुन आणायचे आहेत ते सांगा ना मला तु हाला आजपयत ५ 
म ह याम ये आप याकडचे १५ आयसीयु चालू करता आले नाह . आयुक्   
साहेब,आ ह  फ  ग प बसतो का तर आपले वायसीएमएच आहे,नागर कांना याची 
गरज आहे. ितथं जावं लागतय, थांबाव लागतयं याचा अथ असा नाह  क ,तुमचं 
काह ह  खपवून घेतलं जाईल. पेपरम ये बात या येतात क , जेवणाम ये केस 
सापडला अशा बात या येतात ते अ न सु दा पोट भर यासाठ  खायचं आहे. परंतु 
या डॉ टरांमुळे माझा आजार बरा होईल सांगा साहेब, तुमचा कोणता डॉ टर 

पेशंटशी बोलायला जातात. मगाशी अनेकानी डॉ. वनायक पाट ल असेल, कंवा जे 
जुने डॉ टस आहेत ते कामच करतात आम या गावात या,आम या शहरात या 
नागर कांना सेवा दली हणुन आज आ ह  यांच नांव घेतो. यातील आमचं 
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कोणीह  नातेवाईक नाह . परंतु आ हांला यां या वषयी पु हा,पु हा बोलावसं 
वाटतयं  भोसर  सटरचे तीन डॉ टर ऍडिमट होते जाऊन वचारा तुम या पीजी या 
आयसीयु या सगळया डॉ टरांना  यातला एक तर  डॉ टर यांना जाऊन भेटलेला 
आहे का, मला सांगा मी आजार  पडले तर किमशनर साहेब मला न क  फोन 
करणार आहेत आशाताई बरे आहात का, साधी फॉरमॅलीट  आहे. आ ण यात 
तु ह  डॉ टर असाल तर मला डॉ टर हणुन न क  बघायला येणार परंतु या 
पीजीचा एकह  डॉ टर या भोसर या तीनह  डॉ टरांना बघायला गेला नाह . इथं 
काय भारत-पा क तान बॉडर आहे का, इथं एकाची तर  लायक  आहे का काम 
कर याची आ ण इथं सांगतात क , राजक य लोकांनी   ह त ेप करायचा नाह . 
तु ह  डॉ टर आहात ना तुम या िनयं णाखाली आयसीयु बेड बंद पडतात मग 
आ ह  ह त ेप करायचा नाह  तर काय करायचं आ हांला काय हौस नाह  परंतु 
तुमचं आयसीयु बंद पडतं, ितथं माणसं मरतात, या ठकाणी काम न करता काम 
केलं असं दाखवलं जातं हे सगळं कसं काय होतं. तु हांला राजक य ह त ेप नको 
असेल तर या ठकाणी तु ह  १०० ट के काम केलं पा हजे. परवा आप या 
वायसीएमएच म ये एकाच दवशी  ४५ ण मे याची बातमी आलेली होती. ह  
डेथ  एका दवसाची नाह च मागची पड सी आपण भ न काढतो एवढं आपण 
बीझी आहोत का, आप याकडे  रोजची रोज  डेथ सु दा न दवली जात नाह . 
आ ण एकदम ४५ आकडा पा हला तर मलाच खुप शॉक बसला आ ण आजच 
इतके कसे काय लोक मेले आ ण हणुन वत:च  ुफ केले तर मीच को वड 
यामुळे मलाह  असे वाटायला लागल क , अशी जर माणसं मरायला लागली तर 

या शहराच कसं होणार नंतर असं कळलं क , या दवशी डेथच न ह या माग या 
४/८ दवसा या २,४,८,१० अशा डेथची सं या होती. आयु  साहेब, तु ह  
या यावरती काय ऍ शन घेणार आहात. ब स येथून पुढे गोड ,गोड  काय होणार 
नाह , आम या नागर कांसाठ  आ ह  या ठकाणी िनवडुन आलेलो आहोत. या 
गो ीचा तु हांला िन तपण वचार करावा लागेल. साहेब, तु ह  हणताय क , 
टे ट ंगमुळे या शहराम ये दवस दवस पेशंटची सं या वाढत आहे. मा या वॉडातले 
को हे काका आहेत यांची ६ तारखेला टे ट केली आ ण १० तारखेला मला 
समजलं क , काका  पॉझीट ह आलेले आहेत. आ ण काका या सगळया फॅमीलीनी 
टे ट केली पा हजे. जर मी पॉझीट ह आहे आ ण मा या कुटंूबाम ये ४ दवस 
राह ले आ ण ५ या दवशी या पेशंटला कळतचं नाह  मला एकाकडुन कळालं 
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क , काका पॉझीट ह आलेले आहेत हणुन मी काकांना फोन केला तर ते हणले 
क , मला अजुन समजलं नाह . हणुन मी चौकशी केली तर ते हणले मी आलेच 
ताई तर यां या घरातील १३ माणसांच कुटंूब आहे यातील ११ जण पॉझीट ह 
आले. याला जबाबदार कोण ह   पािलकेची यं णा फुकट येते का हो, टे ट 
करायचं, लोकांना वारंटाईन करायचं, यांना जेवण ायचं यांच आंथ ण,पांघ न 
हे सगळं आपण बघतोय नां, बघायला हरकत नाह  पण या तुम या चुका होतात 
याच काय करायचं ६ दवस तो पेशंट तसाच या कुटंूबाम ये फरत राह यानंतर 

बाक चे १० जण पॉझीट ह झालेले आहेत. या को वडम ये आ ह  दवसभर काह च 
काम केलं नाह  हणलं तर माग या म ह याम ये टोकन काढणं,पेशंट टे ट ंगला 
पाठवणं  आ ण ते पॉझीट ह, िनगेट ह आलं का ते पहाणं हेच काम होतं. आयु  
साहेब, पेशंटची सं या का वाढते आहे. एखादया पेशंटची टे ट के यानंतर याचा 
रपोट २४ तासा या आत जातो क  नाह  हे बघा नां साहेब, आ ण का जात नाह  
हे वचारा येकाचं एकच उ र असतं क ,मॅडम खुप कंटाळलो आहे,खुप थकलो 
आहे हे अगद  मा य आहे. पण साहेब,आपण जो वसा घेतला आहे तो पूण करावा 
लागेल. यानंतर दुसरा एक मह वाचा भाग आहे लाझमा डोनेट करणं मा या 
वॉडात या या या पेशंटला लाझमा लागतो यांचे मला फोन येतात क , 
आशाताई मला लाझमा पा हजे आ ण मग आमची सकस सु  होते. कोण 
पॉझीट ह होता आ ण तो बरा होऊन गेला आहे. साहेब,आप याकडे रोजचे हजार 
पेशंट असतात यापैक  ७०० ते ८०० लोकांची कृती चांगली आहे. हणजे कोणाला 
शुगर नाह ,बीपी नसेल हाट वगैरे चांगले असतील वगैरे,वगैरे तुमचे मेड कल 
कॉ टॅ ट असतील ते कमान ५०० ते ६०० लोकं तर  न क  असतील तर या 
५०० लोकांना ३० दवसानंतर रोजचे ५००  लाझमा पकडले तर आप याला खरे 
कती लाझमा डोनेट करणारे होतील.आ ण यां याकडनं  लाझमा डोनेट करणं हे 
क लशन का नाह  कर त एखादा तु हाला वरोध करेल पण याला सु दा आपण 
कौ सलींग केल तर तो सु दा डोनेट कर यास तयार होईल. आ ण यालाह  असे 
वाटेल क , मा यामुळे एखादयाचा जीव वाचेल याचं याला समाधान होईल. परंतु 
आप याकडन कोणताह  कॉल जात नाह . मा या वॉडातील एकालाह  फोन आलेला 
नाह  क ,ताई लाझमा देणार का ,मग ह  काय पेशंटची जबाबदार  आहे का, 
आपण या शहरातील पेशंटला सव सोयी मोफत देत असतो हे आपलं कत य आहे 
पण याचेह  कत य आहे क , यांनी आप या शहरातील या नागर कांसाठ  
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लाझमा डोनेट करणं गरजेचं आहे. पुढचा मु ा आहे क , दुसरा वषय आहे क , 
ऑ सीजन लेवल चेक करणं, बीपी घेणं या सगळया गो ी डॉ टसना क पलशन 
करावे आ ण तुम याकडे जे पीपीई क ट आहे ते तु ह  वापरा. पेशंटवर तुमचे 
मे डिसन न क च काम करणार आहे पण या मेड शन बरोबरच या डॉ टरांनी 
या  पेशंटला चार श द ज हाळयाचे,आपुलक चे, यांना आ मीयतेने बोलून तु ह  

टे शन घेऊ नका तु ह  ब-या होणार या बोल यातून जी एनज  पेशंटला िमळते 
ती फार अफलातून असणार आहे. आताची कंड शन अशी आहे क , आयसीयु म ये 
जे पेशंट असतात नां यांना या ठकाण या नसस सांगतात क , ये या आशाताई 
आहेत ना या मरणार आहेत यांचा बेड रकामा कर असे मोठयाने ओरडून 
सांगतात. आयसीयु म ये दुसरा पेशंट या. हणजे मी मरणार नसले तर  मी 
मरणार आ ण शेजार या पेशंटचा बीपी वाढून परवा सकाळ  ७ वाजून १० 
िमिनटांनी एका पेशंटचा फोन आला आ ण याला हणले क , काय झालं, का 
सकाळ ,सकाळ  फोन केलास असं वचार यानंतर तो हणाला क , मा या शेजारचे 
दोन पेशंट आता गेले. मी याला हणले ठक आहे नां, जाऊ दे यात काय एवढं 
तो हणाला नाह  ताई ते दोघं गे यामुळे मला िभती वाटतीय मी पण जाईन क  
काय? साहेब, हे जे सगळं वातावरण आहे नां ते थोडसं टॉक ंगनी,थोडसं ग पा 
मा न याम ये तुम या प दतीने यांना सांगा आ ण या पुढ या काळाम ये कसे 
मे टेन करता येईल ते बघा. आ ण शेवटचा एक  आहे या उपसूचनेचा उपयोग 
होणार आहे का, साहेब, २० लोक तु ह  यायचे हणताय ते कसे िनवडले,का 
िनवडल,े२० च का िनवडले आ ण आमचे जुने डॉ टरांना का घेतले नाह  हे पण 
सांगा. आ ण इंटर हचा खेळ वगैरे सगळं बंद करा ना, तु ह  तसं सांगा नां 
आ हाला िसमा सावळना यायचं आहे. आयु  साहेब, तु ह  मानधनावर घेतले या 
माणसांना परमनं ट क च शकत नाह . आ ण यांना घेतलं तर महापािलकेम ये 
असे बरेच कमचार  असे आहेत क ,आपण यांना मानधनावर घेतलेले आहे.हे 
सगळे जण लेम करतील. आ ण हे चुक चे आहे. आ ण या अिधका-यांनी असे 
वषय आणले असतील तर यांनी ते बंद करावे. मगाशी सांिगतले क , शासनाने 
आमची बदनामी कर याची सुपार  घेतलेली आहे. कोण याह  अिधका-याने 
आम या प ने याकडे यायचे आ ण उपसूचना ायची हा काय गोरखधंदा आहे हे 
सांगा नां साहेब आ ण मानधनावर घेतले या लोकांना कायम करता येते का याचा 
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खुलासा करावा. आयु  साहेब, तु ह  आम या या ांची उ रे दली नाह  तर 
पुढ ल सभेचे कामकाज आ ह  चालू देणार नाह . ध यवाद.  
 मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सभागृह  थमत: 
आयु  साहेब, तुमचं मनापासून अिभनंदन करतो. आप याला पीजीची मा यता 
िमळाली आ ण ीकर परदेशी साहेबां या काळाम ये हा वषय पुढे आला आ ण 
आप या महापािलकेचे णालये आहेत मगाशी तु ह  पण बोलताना उ लेख केला 
क , आप यासाठ  िन तपणे अिभमानाची गो  आहे क , आपले वायसीएमएच 
आ ण महापािलकेचे अनेक णालये आपण िनमाण केली आ ण याचा फायदा 
इथ या सवसामा य लोकांना होत आहे. आ ण माग या काळाम ये ज हा भोसर  
हॉ पटल तयार झालं आ ण ते चालू हावं अशी आमची आ ण नागर कांची अपे ा 
होती. हणुन आ ह  आप याला वारंवार मागणी कर त होतो क , लवकरात लवकर 
भोसर  हॉ पटल सु  हावं. आ ण यावेळेस असं वाटलं क , याचे खाजगीकरण 
होणार आहे या गो ीला आ ह  सगळयांनी वरोध केला. आ ण याचा खुलासा 
करताना आपण या सभागृहात सांिगतलं क , या ठकाणी आप याला ख-या अथानं 
डॉ टस िमळत नाह त. यामुळे आप याला हॉ पटल चालू करणं श य नाह . 
आपण मोठया माणात खच क न ह  हॉ पटल उभे केले. आज अचानक संकट 
आप यावरती आलं यामुळे या सगळया हॉ पटलचा आप याला उपयोग करता 
आला वशेषता भोसर  हॉ पटल हे कोरोना हॉ पटल हणुन घो षत केलं. ते 
िनमाण कर याआधी कदािचत िल हलं असेल क , भ व यात कोरोना येणार आहे. 
आ ण याचा भोसर  हॉ पटलचा उपयोग होणार आहे. सु वातीला या भोसर  
हॉ पटलला कोरोना हॉ पटल हणुन घो षत कर यास  नागर कांचा वरोध होता 
परंतु आ ह  यांना  सांिगतलं क , तसं काह  नाह  याम ये आप या सगळयांनाच 
सामोरे जावं लागणार आहे यामुळे आपण याला वरोध केला नाह  पा हजे. आ ण 
ट याट याने लोकां याह  ल ात आलं आ ण आप याला शासना या िनयमा माणे 
अनेक ठकाणी हे कोरोना हॉ पटल तयार करावे लागतील आ ण या 

ीकोनातून शासनाचे आ ण महापािलकेचेह  य  चालू आहेत. परंतु आयु  
साहेब, एक गो  या िनिम ाने सांगु इ छतो क , आपण य  करतोय परंतु 
सगळ च प र थती चांगली आहे असे नाह . अनेक लोकांनी या सभागृहात 
बोलतांना काह ंना चांगले अनुभव आलेले आहेत काह ंना वा ट अनुभव सु दा 
आलेले आहेत. डॉ. वनायक पाट ल,डॉ.लाठ ,डॉ.भावसार मॅडम असतील हे चांग या 
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कारे काम करतात मला यांचा चांगला अनुभव आलेला आहे यांना फोन केला 
तर ते या पेशंटची चांग या कारे काळजी घेतली जाते. आम याकडचे बरेच 
डॉ टर हे बाधीत झालेले आहेत याम ये डॉ.गोफणे,डॉ.ढगे हे होते. या लोकांनी 
या ठकाणी चांग या कारे सेवा दलेली आहे. आशाता नी यांचा जो अनुभव 

सांिगतला तोच अनुभव या कुटंूबातील पेशंट असतो या कुटंूबाची फार वाईट 
अव था असते. कारण हा आजार फार वेगळया प दतीचा आहे. कारण पेशंट या 
संपकात नातेवाईक नसतात आ ण पेशंट ितकडनं सांगत असतो क , मा याकडे 
कोणी पहात नाह , मा याकडे डॉ.येत नाह ,नस येत नाह , मला ॉपर  टमट 
दली जात नाह . अशा कारचं पेशंट सांगत असतो आ ण मग या पेशंटचे 
नातेवाईक नगरसेवक कंवा ओळखी या लोकांना फोन कर त असतात आ ण 
सांगत असतात क , मा याकडे दुल  होत आहे. आ ण मग संद प वाघेरेना जो 
अनुभव आला आहे हणजे तो अनुभव आप यापैक  सगळयांनाच आलेला आहे. 
मा या चुल याला ऍडिमट कर यासाठ  बला हॉ पटल या बाहेर मला दोन तास 
बाहेर उभं रहावं लागलं हणजे इतक  अडचण आहे आ ण या अडचणीम ये संद प 
वाघेरेनीं दुपारपासून ते रा ीपयत या या घटना सांिगत या या घटनेम ये नेमकं 
काय घडलं या दवशी सु वातीला आ हांला ह  वाटलं होतं क , संद प वाघेरेनी असं 
करायला नको होतं. पण संद प वाघेरे असे का वागले तर यांची जी घटना आहे 
ती आपण ऐकली तर िन तपणे यां या जागी दुसरा कोणीह  असला तर  
कदािचत यां यापे ा जा त राग य  केला असता  कंवा यां या पे ा कमी 
राग य  केला असता येका या वभावानुसार  ह  घटना घडली असती. 
भाऊसाहेबांनी यांना वेगळया प दतीने  ट केलं असतं परंतु आयु  साहेब, एक 
गो  न क  चांगली आहे, काह  डॉ टर खुप चांगले काम करतात काह  लोक 
कामचुकारपणा करतात ब-याच वेळेला असं होते क , चांगल काम करणा-याला 
सु दा ास होतो. आप याकडे मनु यबळ कमी आहे. आहे या  मनु यबळाम ये 
आप याला काम करायचे आहे. परंतु हे कर त असताना जे चुक चे काम करतात 
याम ये पवन साळवे असतील यांचे आ ण माझे जुने संबंध आहेत परंतु साळवे 
साहेब हे कुठे तर  कमी पडतात या िनिम ाने खरं हणजे यां याकडे फार मोठ  
जबाबदार  आहे आ ण ती जबाबदार  पार पाडताना यां याकडनं यासंदभाम ये 
यां याकडन कुठं तर  कमतरता जाणवते आहे. या ठकाणी संतोष पाटलांची 

नेमणुक केली यावेळेस काह  जणांना वाटलं क , ह  चुक ची नेमणुक केलेली आहे 
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परंतु या, यावेळेस माझे यांना फोन गेले या यावेळेस यांनी फोन क न 
संबंिधत डॉ टरांना  सांिगतले क , या,या पेशंटला ऍडिमट क न या तर याला 
ताबडतोब संतोष पाटलांकडनं ऍ शन झालेली आहे. तर काह  लोक चांगल काम 
करतात आ ण काह  लोक यव थत काम कर त नाह  या ीकोनातून आयु  
साहेब,तु हांला या याम ये आ ण तु ह  मागेह  बोलला होता क , लस कधी 
येणार आहे मा हत नाह  पण कोरोना बरोबर आप याला बरेच दवस रहावे 
लागणार आहे. आ ण याम ये आप याला अिधक ल  दे याची गरज आहे. परंतु 
आपण याम ये आपण कमी पडतो आहे. ज हा नागर क फोन करतात त हा 
तु हांलाह  याची जाणीव असले क , या पेशंटला आयसीयु िमळत नाह  त हा 
या पेशंट या नातेवाईकांची जी अव था असते तो मानिसक या इतका खचलेला 

असतो आ ण यानंतर या यावर जो आथ क ताण येतो तो ासदायक असतो. 
यावेळेला आप या लोकांना यावेळेस फोन करतो बाहेर या हॉ पटल म ये 
यावेळेला बील जा त येतं यावेळेस ताबडतोब महापािलकेची यं णा मदतह  करते 
हणजे मला तसा अनुभवह  आलेला आहे. परंतु आप याला याम ये अजुन चांगले 

काम करावे लागणार आहे. अनेक पेशंटची टमट चालू असते, नातेवाईकांना  
मा हत नसतं पेशंटची नेमक टेटस काय आहे. यानंी मला जसा अनुभव 
सांिगतला आहे तसा अनुभव मलाह  आलेला आहे. काल एका पेशंटसाठ  
ड .वाय.पाट ल हॉ पटलला फोन केला ते हणले पेशंटची थती एकदम उ म 
आहे. यानंतर सकाळ  यां या मुलाला फोन आला क , तुमचे वड ल खुप 
िसर यस आहेत. हणजे हे नेमकं काय चाललय येक हॉ पटलम ये कशा कारे 
टमट होते मा हत नाह . काह  ठकाणी लाझमा दला जातो काह  ठकाणी   

दला जात नाह  आता आ ह  काय यामधले त  नाह  पण  मा या चुल याला 
ज हा ऍडिमट केलं त हा यांना लाझमा थेरपी ायची होती तर या युपीटर 
हॉ पटल म य े एकह  पेशंटला लाझमा दला गेला न हता. मी वनायक 
पाटलांशी बोललो यांनी या डॉ टरांशी बोलले आ ण यांनी सजेश केलं क  
यांना लाझमा ा.  परंतु लाझमा दे यासाठ  रा य शासनाकडुन असे काह  

िनदश नाह त. अशा कारची भूिमका युपीटर हॉ पटलनी घेतली. आ ण मग 
मला वनायक पाट लनी सांिगतलं क , मंगलाताईकडं  शासनाचा तसा 
जी.आर.आहे. मग मी मंगलाता ना फोन केला यां याकडनं जी.आर.मागवला  
आ ण मग यांना दाखव यानंतर यांनी दुस-या दवशी यांना लाझमा दला. ह  
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प र थती  आप याला सगळया ठकाणी आपण यांना फोन क  शकतो, 
आप याला तशी संधी िमळते. परंतु या शहरात असे अनेक नागर क राहतात क , 
यांना यांची कोणाची ओळख नसते, यांचा कोणाशी तर  संबंध आहे अशा 

लोकांवरती फार मोठं संकट येत असते यामुळे आताची जी काह  प र थती 
आहे.याम ये आप याला अिधक चांगल काम कराव लागणार आहे. आ ण या 

ीकोनातून तु ह  स म अिधकार  यांना खरोखरच काम कर याची इ छा आहे 
यांना तु ह  नेमणुक करा यां याकडनं तु ह  काम क न या. आ ण या 

िनिम ाने एक ुट  आहे योगेश बहल यांनी यां या भाषणात सांिगतलं आहे क , 
आप याकड ल काह  डॉ टर पा  आहेत ते अनेक वषापासून काम करतात यांची 
ए युकेशन वािल फकेशन चांगलं असताना सु दा यांना आपण संधी देत नाह . 
दुस-यांना आपण घेत आहात. १०० पैक  ३५ माक तु ह  ओ हरलला दलेले आहेत 
ीकर परदेशी साहेबांनी अशी भूिमका घेतली होती क , येथून पुढ या काळाम य े

ओ हरलचे माक राहणार नाह त. या या मागचं कारण हे होतं क , ओ हरलचे 
माक असले क , ितथे विशलेबाजी होते. आ ण यांना असं वाटत होतं क , 
कुठलीह  नौकर  देताना १०० ट के मे रट पा हजे. अशा कारे यांनी भूिमका 
घेत यानंतर मा या मा हती माणे एकह   प र ा ओरल झालेली नाह . परंतु 
आपण या ठकाणी ३५ माकाची ओरल घेतली यामुळे याम ये िन तपणे शंका 
घे यास वाव िनमाण झालेला आहे. आ ण संद प वाघेरेनीं सांिगत या माणे अ जत 
ग हाणनी ६५ माकापैक  फ  ३० च माक िमळवलेले आहेत आ ण नाना काटनी 
५० माक िमळवलेल ेआहेत आ ण ओरलला मला ३५ माक दले आ ण यांना १० 
च माक दले तर अशा घटना यापुव  झाले या आहेत. आ ण या याम ये अशाच 
कारे घडले असेल, आ ण यावर भारतीय जनता प ा या सद यांनी सु दा टका 

केलेली आहे. आपण अशा चुक या प दतीने काम करताय आ ण याचा प रणाम 
हणुन नामदेवराव तु हांला या गो ीचा खुलासा ये या िनवडणुकांम ये ावा 

लागणार आहे. जे चांगल काम आहे याचा तु हांला िन तपणे फायदा होणार 
आहे. परंतु जे चुक चे काम आहे यासंदभात तु हांला जनतेला उ र ावं लागणार 
आहे. यामुळे तु ह  साडेतीन वष ग प होते काह  लोक प ा या बंधनामुळे यांना 
काह  वाटत असेल पण संद पभाऊ आ ण तुषार कामठे हे दोन नगरसेवक तुम या 
प ाचे असताना सु दा चुक या कामाला यांनी १०० ट के वरोध केला आहे. 
याब ल या दोघांचेह  मनापासून अिभनंदन करतो. माई माग या काळात 
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आप या प ात सु दा असे लोक होते परंतु चुक चं काय असेल तर वरोधातह  
बोलायचे या माणे संद प वाघेरेनी भूिमका घेतलेली आहे. यामुळे येथून पुढे 
तु हांला चांगल काम करावं लागणार आहे आ ण आता कोरोनाचा काळ 
अस यामुळे आम या सगळयांची आ ण या पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांची 
मोठया माणात अपे ा आहे आ ण या काह  ुट  आहेत या लवकरात लवकर 
दूर करा यात. अशा कारची अपे ा करतो आ ण थांबतो. 

 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सभागृह 
मा.महापौर साहेब, आज प ह यांदा या सभागृहानेच नाह  तर संपुण  पंपर  िचंचवड 
शहरातील नागर कां या त डाम ये आयु ांच नांव आहे. येकाला या य ब ल 
अिभमान वाटतो. खरोखरच ह  हुशार य  आहे आ ण मला वैय क असं वाटतयं 
क , मी कुठं तर  यां याकडनं काम क न घे याम ये कमी पडतोय. आ ण यां या 
बरोबरचा जो टाफ आहे तो ह  कुठं तर  कमी पडतोय,पण स ाधार  कुठं कमी 
पडले असं मला जाणवतंय स ाधा-यांनी आज को वड या काळाम ये रोडवरती 
पहात होतो गे या लॉकडाऊन या कालावधीम ये प ाचे काह   लोक  रोडवरती 
काम कर त होते. कोणच जीवाची पवा कर त न हते. मा.महापौर आपण सु दा 

येक वॉडाम ये ह जीट कर त हो या. मला हे मु ाम सांगाव वाटतयं आ ण आज 
तु हांला उदाहरण देईन क , उ हासनगर आ ण ठाणे महापािलकेम ये ितथं कोणीह  
गेलं तर याला प ह यांदा वारं टाईन करतात. नंतर यां यावर उपचार केले 
जातात. या य ला कोरोना नसला तर  याला ७ दवस वारंटाईन करतात. हा 
आप याम ये आ ण यां याम ये मोठा फरक आहे. वशेषत: हाड कर साहेबांनी 
याम ये खुप चांग या कारे िनयोजन केलेलं आहे.मा या नातेवाईकांना अनुभव 
आलेला आहे क , खरोखरच प ह यांदाच को वड टे ट केली जाते. आ ण नंतर 
टमट केल जातयं ह  अिभनंदनाची गो  आहे. आ ण याम ये तपिशल कुठं मागे 

पुढे राह लेला नाह . आज िचंचवड वधानसभेचे आमदार स मा.ल मणभाऊंनी 
आ हांला वेळोवेळ  सूचना दले या आहेत. आमदार महेशदादांनी सु दा आ हांला 
वेळोवेळ  सूचना दले या आहेत क , येक नगरसेवकांने ाऊंड लेवलवर जाऊन 

येक नागर कांची चौकशी करायची. फक् को वड या पेशंटची चौकशी करायची 
आ ण याला पा हजे ती मदत पुरवायची. अशा कारे यांनी आ हांला सूचना 
द या आ ण आ ह  या माणे काम केलेलं आहे. आ ण याम ये कोणीह  ितळमा  
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शंका घे याचं कारण नाह . यानंतर को वड या पेशंटला याला मानिसक ास 
असतोच आ ण तो या या याधीने ासलेला असतो. परंतु यांना या या शेजार  
पाजा-यांचा  जा त ास असतो. यासाठ  या ठकाण या शेजार -पाजार  यांना 
मानसउपचार त ांना यां याकडे पाठवुन यां यावर इलाज केला पा हजे. शेजा-
यांचा इतका ास असतो क ,तो याधीने कमी आ ण शेजा-यांचा जा त ास 
होतो.तसेच आता सवानीच डॉ.साळवी यां या बाबतीत बोलले आहे. माग या वेळेस 
मीच या सभागृहाम ये बोललो होतो यावेळेस ता नी वरोध केला होता आ ण 
हणले होते क , कोटाम ये वषय असताना यावर बोलू नका परंतु यावर मी 

बोललो होतो. परंतु आता असं वाटतयं क , यावेळेस मी खरंच चुकलो आहे. 
डॉ.साळवी हे ब-याच वेळा फोन केला तर  ते रसी ह कर त नाह त. 
मा यासार याने जर  यांना फोन केला तर ते काय हणतात बाळासाहेब िसं पल 
आहे तु ह  या, या डॉ टरांना भेटा, यां या टेबलवरती जावा, यानंतर ितकड या 
टेबलवर जावा अशी यांची काम कर याची प दत आहे. आज मला या सभागृहात 
सांगावसं वाटतय क , आ ह  खरंच कुठं तर  चुकलोय, डॉ.साळवी हे खरोखरचं 
अकाय म असे अिधकार  आहेत. यांना खरंच बाजुला ठेवाव.ं आता अ जतभाऊनी 
आ ण िनतीन आ पा काळजे यांनी सांिगतले आहे क , काह  डॉ टरां या बाबतीत 
अनुभव िन त आहे. परंतु माझा अनुभव सांगतो क , मा या वॉडाम ये ब-यापैक  
सु वातीला को वड पेशंटची सं या वाढत चालली होती. यावेळेस मी वाबळे सरांना 
फोन केला यावेळेस मला पॉझीट ह उ र िमळालं आ ण मा या वॉडाम ये जेवढे 
को वड पेशंट होते यां यासाठ  जे उपचार करावयाचे होते ते अगद  चांग या कारे 
भेटलेले आहेत. मा या वॉडातलेच न हे तर आजुबाजु या वॉडातील जे ओळखीचे 
पेशंट होते यांनाह  टमट चांग या कारे दली गेलेली आहे. वायसीएमएच हे 
मोठं समु  आहे आ ण या ठकाणी हजार ण असतील आ ण  बाक चे 
हॉ पटलम ये १० ण असतील तर याम ये १० णांना चांग या कारे टमट 
िमळणार आहे. वायसीएमएच म ये एवढा मोठा याप अस यामुळे ितथं १९-२० 
होतंय या यावरती कं ोलींग केलं पा हजे. परंतु वायसीएमएचचं नांव मला ठाणे 
आ ण उ हासनगर  महापािलके या मधुन मा या वॉडातुन चांगला ितसाद 
िमळाला. आता या यावरती मा याजवळ जे आहे ते तु हांला सांिगतलं आहे. आ ण 
डॉ.वाबळेनी जो मला ितसाद दलेला आहे  तो  खरोखर चांगला आहे.आता 
को वड या काळाम ये वायसीएमएच या अं बुलं स असतील,खाजगी अं बुलं स 
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असतील या ब-यापैक  िमळत न ह या. माई आप याकडे जर एखादा ६० वष 
कंवा ८० वषाचा वयोवृ द गेला तर याचे डेथ सट फ केट कंवा डेथ झाली हणुन 
सांग यासाठ  याला अं बुलं स म ये कंवा ाय हेट गाड  म ये घेऊन याला 
वायसीएमएच ला यावं लागतयं नंतर याचा मशान दाखला िमळतो. पुव  
नगरसेवकां या िशफारशीनुसार मशान दाखला िमळत होता. ठक आहे टे नीकल 
अडचणी असतील परंतु भागातील डॉ टर अ जबात हात लावत नाह त हा पेशंट 
गेला आहे क  नाह . ते सांगतात क ,आमची जबाबदार  नाह . काह  लोकांना 
मशानाम ये खच कर यासाठ  सु दा पैसे नाह त. या लोकांनी या पेशंटला 

अं बुल स म ये आणायचं, ३/४ तास वेट ंगला थांबायचं आ ण परत याची ती 
बॉड  घेऊन जागेवरती यायचं या यावर पयाय काय आहे तर भागाम ये 
महापािलकेचे  जे हॉ पटल आहेत या ठकाण या डॉ टरांना आपण तसे आदेश 
दे यात यावे. यांनी तसे सट फकेट दे यात यावे. आ ण यांना स चे आदेश 
दे यात यावे. आज मा या वॉडातील येक पेशंटला इकडे घेऊन येत आहेत. नंतर 
तेथुन पास घेऊन जात असतो. याम ये या नागर कांची जी हेळसांड होते यावर 
आपण उपाययोजना करावी. पीजी ब ल सवानी अिभनंदन केलं.परंतु या वषयाला 
थोड शी कलाटणी दली याम ये जी उपसूचना दलेली आहे याम ये जी घंटागाड  
कमचार  असतील, वॉडबॉय असतील, कंवा िस टर असतील यां यासाठ  जी 
उपसूचना दलेली आहे ती खरोखरच चांगली उपसूचना आहे. आ ण या उपसूचनेसह 
वषय मंजुर करणेत यावा. आता आम या एका सहका-याने सांिगतलं होतं क , 
डॉ. वण गायकवाड अशी कोणाची तर  िशफारस का करायची, मलाह  िशफारस 
करता येते. आ ण आता जी उपसूचना दलेली आहे याम ये कुठे देवाण-घेवाण 
झालेली नाह . काह  लोकांची अशी प र थती आहे क , यांना घराम ये खायला 
अ न नाह . कंवा आरोप लावू नका तु ह , स ाधा-यांवर काह  लोकांनी जो आरोप 
लावला आहे तो मी खोडून काढतो. उपसूचना तशा वचारपूवक दले या आहेत 
या यावरती कोणी बोलायला नको होतं. एवढं बोलून मी माझे दोन श द संप वतो. 

ध यवाद. 
मा.सीमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.आयु  साहेब गे या 
अनेक दवसापासून डॉ टर लोकांचा हा पे ड ग असलेला वषय. आरोप झा यानंतर 
आ ह  सगळयांनी तु हांला सु दा ेशर केलं, आ ह  तु हांला सांगीतल क  वषय 
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तु ह  का करत नाह त, वषय वधीकडे खुप दवस पे ड ग होता आ ण मग वधीने 
जाता जाता तो वषय मंजूर केला आ ण जीबीकडे आला. मी तर अगद  तु हांला 
सांगीतल होतं क  हे जे ओझ आहे क  जे वारंवार आरोप होत होते क  यात 
काह तर  यवहार झाला, ाचार झाला हणून डॉ टरां या िनयु या थांबव यात 
याला सगळयांना आ ह  कंटाळलो होतो. तु हांला आ ह  सांगीतल होत क  
पाह जेतर तु ह  तुम या अिधकारात का होईना पण ते करा, कारण आ ह  
कंटाळलोत. या सगळयांची पा भूमी एकच होती क  आ हांला शासनाने केलेली 
कामाची दरंगाई याला आ हांला भोगाव लागल आ ण एक दोन नाह तर त बल 
चार मह ने वषय सलग वृ पञामधुन गाजला. आता एकतर आरोप झालाच तर 
आता कर यात काय मजा आहे. कारण आ ह  नको तेवढ  बदनामी सहन केली, 
आजह  आरोप आहेत. केलतर  आरोप आहे, नाह  केलतर  आरोप आहेत मग नाह  
केलेल काय वाईट आहे. एकतर तो वषय झा या झा या तु हांला माह ती होतं 
तु ह  तो तुम या अिधकारात घेवून काय र मा यतेला यायला पाह जे होतं ते 
तु ह  केल नाह . साहेब, तु ह  चांगले आहात पण यंञणा जी आपण लवून देतोना 
या यंञणेचे दरवाजा आपण बंद कराव आ ण दरवाजे बंद न के यामुळे या 

आरोपाना आ हांला सगळयांना सामोर जाव लागलं. हा चांगला आहे का, तो वाईट 
आहे का, पीजीचे डॉ टर कसे चांगले आहेत, आमचे कसे वाईट आहेत, आमचे लोक 
नालायक कसे आहेत, महानगरपािलकेचे अिधकार  कामच कसे करत नाह त. डॉ टर 
कती युसलेस आहेत हे सगळे कमे टस आ ह  ऐकलेत. आम यासाठ  
महापािलकेचा जो आम या अ थापनेवरचा कमचार  आहे तो मा या कुटंूबातला 
आहे आ ण जो बाहे न आला तो मा यासाठ  पाहूणा आहे. माझी सं कृती सांगते 
क  पाहू याचा अपमान करायचा नाह  आ ण हणून मी केला नाह . याचा अथ हा 
आहे का क  पाहु याने जावाई होवून घरात रहायच, याचा अथ हा नाह  होत. सं दप 
वाघरे असेल, योगेश भाई असतील, सुजाता पालांडे असतील, आशाताई असतील. 
साहेब, इतक अ यासपुण भाषण या सभागृहात पह ल कधी झालेल नाह , इतक 
सुंदर बोलले. डॉ.वाबळेना तु ह  ड न केल काय आ ण नाह  केल काय आम यासाठ  
काह  फरकच नाह ना. आ हांला काय फरक पडतो परंतु यांची शै णक अहता जर 
या ले हलची नसेलतर मग माञ आ हांला फरक पडतो. आता आमचे येथे 

डॉ.साळवे उभे होते, साळवेना सांगता आल नाह  साहेब. डॉ.वाबळे पाठ मागे बसलेले 
आहेत यांना बोलवा. ४५ या डेथ झा या या एका दवसा या आहेत का ते 
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यांनी तार ख सांगू देत, नावासह त यांनी सांगाव, सेम डेट या आहेत का ते. 
मा याकडचा पेशंट आहे, मा या गावातला आहे आ ण आळंद  रोडला राहायला आहे 
सतीष मारोपकर नाव आहे, तो आयसीयूला ऍडमीट आहे आ ण तो मला तीथून 
फोन करतो मला हणतो ताई तु या पाया पडतो काह बी कर मले इथून हालव. 
आरे, मी कुठ हालवू तुला सतीष का असा करतोस. नई बाबा मा या तीथ चार चार 
मयती पडले या आहेत सकाळ  सहा वाज या पासून दुपार  एक वाजेपयत मयत 
हालवली न हती. साहेब, मी तु हांला फोन केला कारण क  माझा फोन तुम या 
कुठ याह  डॉ टरांनी उचलला नाह  आ ण हणून मला तु हांला फोन करावा 
लागला. साहेब, चार-चार, पाच-पाच तास जर का या ठकाणाहून मयत हालवत 
नसतीलतर काय केल पाह जे. जर पाच-पाच तास मयत हालवणार नसालतर 
आयसीयू म ये असले या पेशंटची मानसीक अव था काय होत असेल वचार करा. 
आ ण हणून या यावर ख-या अथाने काम करायची गरज आहे. डॉ.दादेवारच नाव 
घेतल, वनायक पाट लच नाव घेतल या या डॉ टरांच नाव घेतलना साहेब, खोट 
नाह  सांगत या दवशीच सकाळ  डॉ.दादेवाराना फोन केला आ ण डॉ.लाठ ला फोन 
केला आ ण मी वचारल क  माझा पेशंट कसा आहे मला याचा फोन येतो तो 
सांगतोय क  मला ऑ सजन पुरत नाह , जावुन बघा. डॉ.दादेवार जागेवर गेले, 
साहेब या डॉ टरांनी मला हड ओ कॉल केला आ ण यांनी सांगीतल क  ताई 
तुमचा पेशंट जा त िसर अस आहे हणून याला ऑ सजन पुरत नाह  असं याच 
हणण आहे पण तु ह  काह  बोलू नका नुसत बघा. तीथ तीन चार मा या 

ओळखीचे पेशंट आहेत या सगळयांना मी वचारल तु हांला कोण येत बघायला ते 
हणाले डॉ.दादेवार येतात. बाक चे कुठे असतात, बाक चे कुठे असतात. वनायक 

पाट ल जाणार, दादेवार जाणार जे काय आमचे आहेत ते जाणार. डॉ.गोफणेची 
अव था तु हांला माह ती आहे कती िसर अस झाली होती. या सगळया 
पा भूमीवरती आ हांला वचारता तु ह , जस तु ह  आयु  आहात तु हांला तुमची 
टम यार  आहेना साहेब तसे आ हांला आमचे अिधकार  यारे आहेत. साहेब, 
तु हांला मी वारंवार सांगते जसा कोवीड सु  झाला आप या इथे या दवसापासून 
आ ह  तु हांला सांगतो क  बाक या हॉ पटल या डॉ टरांना आपण सु ट  दलेली 
नाह  आ ण डॉ.पवन साळवेनी काय कारवाई केली. साहेब, दरवेळेला हां मी सांगतो, 
हां मी सांगतो साहेब, तीन ते चार मह ने िनघुन गेलेतहो. नाह तर नाह  सु ट  
दली. भोसर चे ती ह  डॉ टर आयसीयूला ऍडमीट आहेत साहेब आ ण डॉ.गोफणेतर 
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िसर अस झालेत. बाहेर याना एक याय आ ण आप या हॉ पटलला एक याय 
असं का झाल आप याकडन. साहेब, दाबात ठेवाना कुणीह  असू देत आ ण तु ह  
नेहमी हणता क  मला काय कुठेह  नौकर  करायचीच आहे. इथेह  करायची आ ण 
अजून कुठेह  जावून करायची आहे. मग आपण कुणाला घाबरतो. आ ण हणून 
साहेब या ठकाणी जर का आपण वेळेत द ता घेतली असतीतर आज डॉ.गोफणे 
मरणा या दारातून परत आलेला आहे, आजह  डॉ.गोफणेना तु ह  बोलायला 
लागलातर इतक  धाप लागलेली असते बोलताना क  आप याला वाटत यां याशी 
बोलू नये. अनेक अिधकार  डे यूट  जनीअर आहेत, ए झ यूट ह जनीअस 
असतील, माझा लाक असेल अनेक लोक ऍडमीट आहेत. वायसीएमचे तर लाखे 
ए सपायर झालेत. यांच काह च योगदान नाह  का. कोरोना डयुटया के या नाह त 
यांनी. मग जे टे परर  आहेत याना जर तु ह  काम करायला सांगत असालतर 

उदयाजर काह  झालतर यांना होणार. सगळयाचीच जबाबदार  आहे साहेब, 
सगळयांनीच जबाबदार न वागल पाह जेना.  आ ह  हणल का तु ह  या डॉ टरांना 
मोशन देवू नका, यांना परमन ट क  नका, खास क न मी तु हांला कधी बोलले 

का. एकतर तु ह  यांची मुलाखत घेत यानंतर यांची रटन टे ट असेल, ओ हरल 
असेल आता अजीत ग हाणेनी सांगीतल क  ीकर परदेशी यांनी तर सांगीतल 
ओ हरल यायचीच नाह . आता आप याकडे नवीन रेट ंग िस ट म आली. रेट ंग 
िस ट म फ  अिधका-यां या भरतीपुरती मयाद त नाह  ठेवली. आपण ह  टडर 
िस ट मला रेट ंग िस ट म आणली. वकास कामाला सु दा रेट ंग िस ट म आणली 
आ ण या रेट ंग िस ट मम ये काय ठरत आ हांला कळतच नाह . आ ह तर 
अनपड यांना काय कळतं. जतक दुदवी डॉ टरांवरती आरोप करणं आहे तीतकच 
दुदवी आहे क  डॉ टरांनी हे हणणं क  राजक य आमदार, खासदार, नगरसेवकांचा 
हा त ेप नको. मग तु हांला काय मालक  हवी का वायसीएमची. तर, तसं होवू 
देणार नाह . स मा.महापौर साहेब, आपण खुच वर बसलात आप याला माह ती 
आपली फरती खुच  आहे, फरता रंगमच आहे. जो काह  िनणय यायचा असेल 
या शहरा या हता या न तो पुढ या प नास वषा या न आपण िनणय 
घेतला पाह जे. जर का रा यशासनाम ये ड न दोन वषानी बदलत असेलतर आपला 
ड न सु दा दर दोन वषानी, तीन वषानी बदललाच पाह जे मग या यावरती 
कुठलीह  कसूर राहता कामा नये. जे रा यशासनाला िनयम असतील ते आप याला 
पण िनयम झाले पाह जेत आ ण नसतीलतर तसे आम याकडून ठराव पास क न 
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या, मग तर काह  चालणार नाह  साहेब. आमचेतर डॉ.साळवी आ ण डॉ.रॉय 
यां या भांडणाम ये आज आ ह  नको ते दुखण अंगावर घेवून बसलोत. डॉ.रॉयनी 
काय केल काय नाह  केल यात मी पडत नाह  एखादयाच शंभर ट के स य पण 
असेल परंतु एखादया माणसाचे चांगले गुण सु दा नाकारता येत नाह त. तु हांला 
वारंवार सांगीतल होत जे उरलेले हॉ पटल आहेत याची जबाबदार  डॉ.रॉयला दया.  
काह ना काह  तर  चांगल करेल. तु ह  काय केल कोवीड सटरची जबाबदार  दली. 
आ ण साहेब इतक पण नाह  केल पाह जेना. एखादयाची कुवत आहे लायक  आहे, 
यांनी ड ी घेतलेली आहे, यांनी सेवा दलेली आहे. साहेब, या गो ीसाठ  
यां या अक टवर पैसे ा सफर झालेत या याम ये शंभर ट के रॉयला िश ा 

करा. पण यां या डयुट  पासून यांना वंिचत ठेवू नका. यां या कत यापासून 
यांना मु  क  नका. रॉय म ये आ ण साळवीम ये जी काह  भाडंण झालीत 
याला जबाबदार हे दोघे जेवढे आहेतना तेवढेच जबाबदार आम यासारखे सु दा 

आहेत आ ण तुम या सारखे लोक सु दा जबाबदार आहेत. सगळयांनी यांचा 
गैरफायदा घेतला. या दोघाना कळालच नाह  क  काय खेळ चालला आप या संग 
ते, आ ण आता यांना कळतय यामुळ काय घडलय हणून. पण मा.महापौर 
आमचे आ ण तुमचे डोळे उघडे आहेत. ह  आपली माणस आहेत यांनी तीस-तीस, 
प तीस-प तीस वष आप याला सेवा दलेली आहे आ ण पुढे देणार आहेत हे 
आप या शहराचे रह वासी आहेत, यां या ब ल सु दा आपण चांगला वचार केला 
पाह जे. पीजी ब ल क  नका अस अजीबात मी हणणार नाह . मा या डॉ टरांनी 
सु दा घोड मारलेल नाह  कुणाच. यांना सु दा चांगली पो ट ंग िमळाली पाह जे, 
यांना सु दा चांगल काम िमळाल पाह जे. आ ण हणून मा.महापौर साहेब, 

या याम ये आपण िनणय घेत असताना डॉ टरांना परमन ट केल पाह जे का, नाह  
मला माह ती नाह , तु ह  जर परमन ट करणार असालतर, पीजीला ोफेसर हणून 
यांना घेणार असालतर आप या काह तर  िनयम अट  असतीलना क  यांनी 
ाय हेट ॅ ट स केली नाह  पाह जे, यांच हॉ पटल नसल पाह जे पण जे काह   

आहेत यांची सगळयांचीच ाय हेट हॉ पट स आहेत. मग आपण कशी कट 
िस ट म लावणार. मग आ हांला कळतच नाह  काय झाल ते पह ल. मग आ ह  
तर  कती बोलायच, कती बोलायच कंटाळतो आ ण सोडून देतो. मग या यासाठ  
आपली काय िस ट म. जे कोणी आपण घेतलेले आहेत यांची जर का तीकडे 
ॅ ट स चालत असेलतर ती ॅ ट स कायमच चालणार. कारण क  यांचे रलेशन.             
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बरं ते अनुभवी आहेत मग या यासाठ  काह  आप याकडे अ ट, शत  ठेवणार 
आहेत का. कारण काय ठेवाय या असतीलतर आपण सुरवातीलाच ठेवायला पाह जे 
हो या. आता तु ह  इ टर ह व घेतला तु ह  यांना पास केल, यांना यांची ेड 
पण कळाली आहे. आता तु ह  काह  जर  हणलात तर  ते अंगावर येतील, मग 
काय करणार आहेत तु ह  सांगा. कारण काय असं जर असेलतर आपण वचार 
केला पाह जे आ ण ते जर तेथे जावुन डयुट  बजावत नसतील, जे कोण असतील 
तीथ डॉ टरांना हा चांगला तो नालायक तो असा हा तसा हे आ हांला कर यात 
इ े ट पण नाह  आ ण आ हांला गरज पण नाह . परंतु हेतर खर आहे साहेब 
एका माणसासाठ  कमान वीस ते पंचवीस वेळा फोन लावावा लागतो. आ ण एका 
डॉ टराला पाच-पाच, दहा-दहा वेळा फोन के यानंतर मग कधीतर  कुणालातर  जाग 
येते तो फोन करतो. आता मला तर असं वाटायला लागल क  वादात एखादया 
कॉ ॅ टरनी चुक च काम केल आयु ांना फोन करा. दवाखा यात काह  झाल 
आयु ाना फोन करा. आता आयु ांना जर फोन करायचा असेलतर मग ती यंञणा 
कशाला पाह जे. यंञणा घर  बसून टाका साहेब. आ ण साहेब तु ह  कारवाई करानां. 
कारवाईचा बडगा तु ह  उगारला पाह जे. तु ह  हे जे लाड करायला लागलातना 
साहेब, या लाडातन काय होईल साहेब ते तुम याशी ता पुरते लाड करतात हो. 
याना तु ह  अशी पनीशमट केली पाह जे साहेब क  भीती बसली पाह जे याची. 

मा.महापौर साहेब जे काह  आपण करणार आहोत या नोकरभरती या बाबतीत, 
डॉ टरां या बाबतीत तर याचे सव वी अिधकार जीबीकडे ठेवा. त ार आलीतर 
शंभर ट के कारवाई करायचा अिधकार आपला असला पाह जे. कारण काय एकदा 
जर का आपण ह  म े दार  दलीना तर वायसीएम आप या हातातून गेल हणून 
समजायच. नाह  आपण वायसीएमला काह  क  शकणार. आ ण हणून 
या यावरती खुप वचारपुवक िनणय घेणं गरजेच आहे. इ टर ह व झालेले आहेत 
तुमची पुढची ोसेस तु ह  करणारच आहेत. परंतु आपण ती ोसेस करताना 
आपण ल ात घेतल पाह जे क  ह  महानगरपािलकेची मालम ा आहे आ ण या 
मालम ेम ये आ ण या या डॉ टरांना वाटत क  नगरसेवक, आमदार, खासदार 
यांचा या ठकाणी इ टरफेअर नको, हणजे मग माझा पेशंट ऍडमीट क न या 
असाह  मी फोन करायला नको तर लीज सॉर  मी यां या वषयाला का पाठ ंबा 
दयावा, मी का दयावा पाठ ंबा. माझा ह त ेपच नकोना मग राहूदे, मग नाह तर 
नाह  माझ काह  हणणच नाह , आ हांलातर कळत नाह ना तुम या ॅ ट समधल 
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काह , आ ह  थांबतो आमच काह च हणण नाह . परंतु तु हांला हे कळल पाह जे 
क  जे नगरसेवक या सभागृहात बोलतात, जे आमदार या शहरात काम करतात, जे 
खासदार दडशे कोट  जनतेमधुन साडेपाचशे खासदार िनवडून जातात यांना तु ह  
बोलायला नाह  हणता. तु ह  सं वधान नाकारता, तु ह  लोकशाह  नाकारता हा 
अिधकार अजूनतर  सं वधानाने कुणाला दलेला नाह . ते एकमेकांवरती बडन रहाव 
हणून तर ह  यंञणा आहे. आ ण हणून मा.महापौर साहेब, वषय पाह जेतर 

तहकूब ठेवा जेवढया डॉ टरांची िनयु  करायची असेल या सगळयांना बोलून या. 
सगळयाकडन ित ापञ या. यांना वचारा तु हांला जर आमचा कुणाचा ह त ेप 
नको असेलतर आ हांला वचार करावा लागेल. आ हांला वचार करावा लागेल 
कारण क  आ ह  जे लोक इथे लोक ितिनधी व करतो आमदार असु देत, खासदार 
असु देत, नगरसेवक असु देत आ ह  जनतेचे ितिनधी हणुन ितिनधी व करतो. 
सं दप वाघेरेनी तीथ काय मारामार  केली हणे, काय काय केल जे काय झाल 
असेल यांनी जो घटना म सांगीतला आ ण जो मी ऐकला याच दवशी मा या 
वॉडातील सु दा २७ वष वयाचा मुलगा पह या दवशी सं याकाळ  साडेपाच सहाला 
मी ऍडमीट केला, खर सांगते आयु  साहेब २७ वषाचा अिनल गायकवाड नावाचा 
मुलगा आप या डॉ टरांनी सांगीतल याला काह च झालेल नाह . पाच साडेपाचला मी 
ऍडमीट केला आ ण पहाटे साडेतीनला तो गेला. आ ण साहेब नंतर काय केल, 
ए स-रे दाखवला हणले पुण ए स-रे पांढरा आहे याचा. मी हणले आण या 
आण या तु ह  ए स-रे केला नाह  का तर ते हणाल े ताई नॉट कोवीड पेशंट 
लज, तु ह  बाहेर जा तु ह  बाहेर जा. आरे तु ह  याला ऍडमीट क न घेतलतना 

मा या जवळचा कायकता आहे, तो एकूलता एक लेक आहे, बाप र ा चालवतो, 
लम म ये राहणारा पोरगा आहे मग साहेब, सकाळ  पहाटे साडेतीन वाजता फोन 

आला क  तुमचा तो पेशंट गेला हणून. आठ मह याच बाळ आहे काह च नाह  
क  शकल. मा या वॉडात एकाच आठवडयात सलग १४ मयती झा या साहेब. १४ 
मयती झा या, १४ पैक  १४ मयती करोनानी झा या हो या. वारंवार सांगतोत 
सगळयांना, एक याद  दयाना, आ हांला सांगाना. कुणाला करोना झालेला आहे 
तुम याकडे टे ट आली असेलतर आ हांला कळवाना. आ ह  काह  करत नाह  
दंडोरा पटवणार आहेत का. लोक ितधी आहोत, आ ह  जाणार तेवढयाच 
फॅिमलीला आ ह  सांगणार तु घरा या बाहेर पडायच नाह , नाह तर वार टाईन 
सटरला नेहून सोडेन. काह तर  कॉशन घेतल असतना साहेब. नाह  आपण ती 
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याद  देत, आजह  आपण देत नाह त. मला सांगाव लागल साहेब, अमका अमका 
एक मु लम माझा कायकता आहे याचे वड ल ए सपायर झाले आ ण को वडने 
गेले. या या घरचे तेरा ते चौदा लोक आहेत, सगळे तीन भाऊ एकञ राहतात, 
यां या बायका आहेत छोट  छोट  मुलं आहेत आता यांना काय करायच. तो दवस 

आ ण आजचा दवस काह  केलेलं नाह . खर सांगते डॉ टरांना फोन के यानंतर 
यांचा थकलेला आवाज ऐकलाना तर बोलायची इ छा होत नाह . पयाय नसतो 

साहेब हणून बोलतो. परवा या दवशी सं याकाळ  िचखली या वॉरंटाईन सटरला 
४०-४५ लोक उभे आहेत. तु ह  या या ल टरमधुन यांना उचलल असेल 
आ ण तु ह  तीकड नेलं. पह ल आपण क फम करत नाह त क  जागा आहे का 
नाह , केल पाह जेना. तु ह  तीथ नेल भर पाऊस चालू आ ण मोबाईलचे फोन चालू. 
आ हांला इथ आणल इथ रहायची सोय नाह , जागाच नाह  इथ. काय केल तु ह , 
हा टकेचा वषय आहे यात दु ती आली. आपण एवढे मोठमोठे सटर करतो तो 
तुमचा पुढचा वषय आहे. मोठे सटर उभे करत असताना अशा कारची जर का 
या ठकाणी वागणूक िमळत असेलतर काह  लोक येत नाह त आप याकड. हणून 

लोकांचा घर  राह याचा कल जा ती वाढत चाललेला आहे. मग घर छोट असलतर  
घरातच राहतात यामुळे घरातले ऍटोमॅट कली चार-चार, पाच-पाच, सहा-सहा लोक 
पॉ झट ह होतात. आप यावरच बडन वाढत चाललेल आहे. यंञणा कमी पडत 
चाललेली आहे, याला जबाबदार कोण. आपण यो य वेळेत इत या सगळया सु वधा 
आण या, हणजे ते खरेद चे वषय मी हणल सगळेजण ओरडतात या तुम या 
खरेद या वषयी. हे जर तु ह  केल असेलतर कमान आम या नागर कां या 
कामाला येणार. आमची माफक अपे ा आहे वेळेत येवू दया. बाक चा आमचा काह  
हण याचा वषय नाह . याच बरोबर मा.महापौर साहेब, आता जी आपली 

उपसूचना झालेली आहे याम ये आपण पॅरामेड कल हणजे जे नस असतील, 
वॉडबॉय असतील जे कोण आपण यायच हणतो ती कॉ ॅ ट बेस वरती आहेत 
कंवा सहा मह यानी यांना आपण गॅप दयायला पाह जे होती, ती दली गेली का 
नाह  गेली ते बघीतल पाह जे. कारण तो वषय करायचा का तर मला मनापासून 
वाटतय केला पाह जे. पण तो जर केलातर अनेक दार तु हांला उघडावे लागतील. 
कारण क  याय सगळयांना सारखा असला पाह जे आ ण तु ह  यायदेवते या 
खुच वर बसलेला आहात. यामुळ तुम याकडन यायाची अपे ा लोक ठेवतीलच. 
तर  याचा वचार करा. श यतो आज आप याला हा वषय करायचा असेलतर 
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साहेब परत एकदा सांगते या सगळया डॉ टराना एकदा बोलवा आ ण जो काह  
यांचा ायटेर या आहे तो वचारा क  यां या ाय हेट ॅ ट सच ते काय करतील. 

कारण क  साहेब तु हांला मी सांगते क  ते ाय हेट ॅ ट स करत राह लेतर 
या यावरती दर जीबीला आरोप होतच राहणार. क  बाबा तीथ ऑपरेशन होत होतं 
आ ण कमी पैशात होणार होतं तर  मु ामहुन डॉ टरनी वत: या लनीकला नले 
आ ण याला आपण थांबवू शकणार नाह त. डॉ टरांची गरज आहे या गरजेनुसार 
काम कराव एवढ तु हांला मनापासून सांगते. जे काह  बोलले होतं ते टका हणून 
नाह  साहेबतर भेदभाव पण खुप हायला लागला. डॉ.रॉय या संदभात चांगला 
िनणय या. डॉ टर आहेत, डॉ टरांना डॉ टरांच काम दया. हातात खराटा दलाय 
साहेब तु ह  यां या. इतक  पदाव नती चांगली नाह  साहेब. स ा कुणाची पण 
असु दयात इतक वाईट नाह  वागायच. सगळ इथेच फेडाव लागतं. कम आहे ते 
कुठ यान कुठ या पात येतच आप याकड. इतक वाईट नका वागू. यांनी चुक 
केलेली आहे या चुक ची याला िश ा दया, यांचा पगार कमी करा काय दंड 
मारायचातर दंड मारा, जे काय होत असेल ते सगळ करा. पण यां या पदाला 
याय देणार काम दया. साळवीना जी काह  माह ती सांगता येत नाह  कंवा ते जे 

काह  फोन उचलत नाह त, हणजे आमचे बाळासाहेब मगाशी हणल.े यांची 
बोलायची टाईलच ती आहे. बोलायची टाईलच ती आहे. याला काह  कठ ण नाह , 
याला काह  कठ ण नाह  हे असं करता येईल, ते तसं करता येईल. टे नकल 

भाषेम ये बोलायला सांगा, डॉ टर आहेत. पंपर  िचंचवड सारख ीमंत  
महानगरपािलकेचे आरो य अिधकार  एवढया मोठया पदावर काम करतात. 
टे नकली भाषेत बोलल पाह जे. आमचा ॉ लेम असा आहे क  जे कोण आमचे 
अिधकार  असतील, आमचे डॉ टर असतील हे टे नकल कमी बोलतात आ ण 
हणून यांना काह  कळत नाह  असा जो म झालेला आहे या माचा भोपळा 

आ हांला सु दा फोडायचा आहे. परत एकदा सांगते साहेब, बाहेरचा का आतला हा 
वषय नाह  पण मा या डॉ टरांना जर का चांगली वागणूक िमळत नसेलतर 
यां यासाठ  लढायच काम माझ आहे. सगळया डॉ टरांना एक सागंते क  आपण 
टेटमट करताना, आ ह तर राजक य नेते आहोत साहेब. अजून आ हांला डम 

आहे, कमान डॉ टर आहेत, सेवेम ये आहात, ग हमट अ डरटेक ंग सेवेम ये 
आहात. तु ह  टेटमट करत असताना तेच आमदार तुम यासाठ  आ हांला दम 
देतात. तेच खासदार तुम यासाठ  आ हालंा दम देतात. क  चांगली सेवा चाललेली 
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आहे तु ह  कशाला खोडा घालता हणून. ते आमदार काम करतात आम या 
बरोबरचे नगरसेवक एकमेकांचे चंड आमचे वाद असतात. डॉ टरांचा वषय झालाच 
पाह जे हणून. आ ह  तीच माणस आहोत, आ ह  माणुसक  सोडून वागत नाह त 
आ ण वागणार पण नाह त. साहेब, डॉ टरांना शंभर ट के सांगून ठेवा क  आता 
नाह  फोन केलाना तर तासाभराने फोन कराना तु ह . डॉ.वाबळे साहेबां या बाबतीत 
जे काय शै णक अहतेवरती आ ेप आलेले आहेत मला वाटते एकदा ते तपासून 
बघा. मला माह तच नाह  क  ते यात बसतात क  नाह  बसत. िन तपणे आ ह  
तुम या या नॉलेजचा आदर पण करतो. परंतु आयु  साहेब आ ह  या 
सांगीतले या गो ी आहेत याचा आपण िन तपणे वचार करावा, एवढच 
या ठकाणी सांगते आ ण थांबते, जय हंद जय महारा .  
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. भरपूर चचा या 
वषयावर झालेली आहे आ ण अजूनह  काह  सव नेते मंडळ  बोलणार आहेत. हा 
वषय पास होईल का ना होईल हे सगळ आता तुम यावर अवलंबून आहे. या 
वषयाला उपसूचना दलेली आहे. पह ली घंटागाड  कमचा-यांची आहे. आज आपण 
पाहतो या लोकांना गेली वीस ते पंचवीस वष कुठेतर  आशा आहे क  न क च आज 
ना उदया आ ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये कायम व पी होऊ. पाच 
हजार मानधन असेल नंतर दहा हजार झाले यानंतर पंधरा हजार झाले. हाळू हाळू 
पैशाची कंवा कशाची अपे ा न धरता या लोकांनी पुण आप या तन-मन-धनांची 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  सेवा केलेली आहे. जर हा वषय झालातर या 
न क च सगळया सुचना मा य के या जातील पण जर झाला नाह तर कमीत कमी 
पुढची जी सुचना आहे, पुढचा जो वषय आहे या वषया अंतगत हा वषय घालून 
आपण पास करावा अशी मी तु हांला नं  वनंती करतो. आपण पाहतो 
कोरोनासार या आजाराने अ रश: शहराम ये थैमान घातलेल आहे. लोक खुप 
भीती या वातावरणाम ये काम करत आहेत. याम ये आप या डॉ टरां या 
खांदयाला खांदा देवून टाफ असेल, वॉडबॉय असतील, नस असतील, ऍ बूल स 
सेवेकर  असतील हे सगळे ामा णकपणे काम करत आहेत. तर  यांना आप या 
वायसीएम णालयाम ये सामावून याव अशी मी तु हांला वनंती करतो. आपण 
कोरोनावर ल  देतो परंतु इतर जे साथीचे आजार आहेत, जे ण आहेत क  
ववीध आजाराने ासलेले आहेत या सु दा णांनवर यव थीत ल  दल गेलं 
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पाह जे. बाळासाहेब ओ हाळानी चांगला वषय घेतला या वषयाला अनुस न 
न क च सांगू इ छतो क  याच सभागृहाने गे या दोन वषापुव  एक ठराव मा य 
केला. मृ युपञाबाबतचे नगरसेवकांचे अिधकार काढून वैदयक य अिधका-यांना दले 
आहेत. न क च काह  ना काह  गो ी या याम ये आढळ या या यामुळ हा वषय 
आप याकडून वैदयक य डॉ टरांकडे दला गेला. परंतु ह  गो  न क च नाकारता 
येणार नाह  क  आप या शहरात इतरह  आजाराने मयत झाली तर  सवसामा य 
डॉ टर तीथ यायला वेळ लावतात, उिशर करतात. उिशर झालातर  डेट स टफ केट 
कर यासाठ  पैशाची पण मागणी खुप मोठया माणात असते. माझी आयु  
साहेबांना नं  वनंती आहे क  एकच फ आकारली गेली पाह जे. अ यत: ते 
अिधकार परत नगरसेवकांकडे दयावेत अशी मी आपणास मागणी करतो आ ण 
थांबतो, ध यवाद.  
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मी 
सभागृहाचा मुळ च वेळ घेणार नाह , सभागृहातील सव मा यवरां या या भावना 
आहेत याच भावना मा या आहेत. परंतु या ठकाणी मी अनुभवातून एक सूचना 
देव ूइ छतो क  जु या काह  हणी आहेत क  संकटकाळाम येच ख-या माणसाची 
ओळख पटते. तस ह  आप यावर जी आप ी आलेली आहे यातून एक िन त 
झाल क  एवढया मोठया आप ीकालीन सकंटाम ये कोण आपल, कोण परक 
या याह  पलीकड जावून या घटनेम ये आवाहना मक कामगीर  वका न 

माणसाम ये महानगरपािलकेची ित ा वाढ व यासाठ  दवसराञ काम करणारे 
कोण आ ण नाटक करणारे कोण हे सु दा िचञ तुम या समोर आहे आ ण ह  एक 
परमे रांनी दलेली संधी समजू यात आपण. कारण क  माई, आपण १९९२ 
सालापासून ऐकतोय वायसीएमचा हा सगळा कारभार दवंगत डॉ.नागकुमार आ ण 
डॉ.अ यर यां याम ये गेल ेवीस-पंचवीस वष, डॉ.साळवे आ ण डॉ.रॉय म ये गेला हा 
कालखंड आ ण आता ऍड शनल हणून काय कमी पडतात ते हे. मला वाटत क  
भुमीपुजन करताना काह तर  अपुण राह ल असेल. काय झाल या वायसीएमला 
काह  हणजे माणसाची कमंत नाह , नगरसेवकांची कमंत नाह , खरेद  कती, 
कोणत मिशन कती दवस वापरायचं, कधी टाकायचं. मी तर कधीच जात नाह . 
याचा अथ मा याकडे काम येत नाह  असे नाह  पण वैताग आला ते ऐकूण. आयु  
साहेब आ मिचंतन करा यावर आ ण जेवढे मी भाषण केलेतना ते बघा आ ण 
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यात या वेदना काढा, आशय जर  नसलातर  तो आशय अतीशय मह वपुण आहे 
आ ण वेदना देणा-या असा आहे. आशाताई बोल या हणतातना मे यािशवाय वग 
दसत नाह . मग तुमच असं मत आहे का क  सगळया नगरसेवकानंा एकदा 
कोरोना होवू दयात मग बघतो आ ह . जे गेले आहेत यां या घर  काय वेदना 
आहेत, यातना आहेत हे तु ह  जरा पहा, आ मिचंतन करा. इतक वाईट वाटत क  
आपण सभागृहात बोलतो, बोलतो नवीन नगरसेवकांना इतका आनंद होतो क  
वेदना य  के या आता याय िमळेल हे मी पंचवीस वष पाहतो कोण हणलच 
नाह  मला याय िमळालाय हणून. कमान ह  परमे रांनी दलेली संधी आहे या 
संधीच सोनं करा. एखादा भूकंप होतो क लार  सारखा, पवार साहेब जातात आ ण 
ांती क न दाखवतात. ती एक संधी िमळते, ती काह  ठरवून नाह  येत अमुक 

अमुक दवशी आपण भूकंप क . माई, तु हांला पढयान पढया लोक ल ात 
ठेवतील. आप या ज मापासून हे पह यांदा संकट आलं, लेग या संकटात आपण 
न हतो. पानशेत धरण फुटल ते एक संकट होतं. कायलॅब पडणार होतं यावेळेस 
आ ह  भाकर  वगैरे लवकर खावून घेत या काय म लवकर होणार आहे हणून. 
कोरोना हा एक माणुसक च मानवतेच दशन घडवणारा महाकाय रोग असताना 
या यावर ितकार श  कशी आप याम ये िनमाण करायची याच काम तु हांला 

करायच आहे. यामुळे आयु  साहेब मी सगळयां या भावनेशी सहमत आहे मी 
जा त वेळ आपला घेणार नाह  व ते उिचत होणार नाह . मा.महापौर तु हांला 
वनंती करतो क  इथे आलेल ेस मा.सद य आहेत यां या मनाम ये काह तर  वेदना 
आहेत, मी तर काल वेदना य  के या तु हांला काय बोलायच ते बोला. ढाके 
साहेब तु ह  पण घाई करायला नको होती. संद पची ित या ऐक यानंतर, आ ह  
आम यासाठ  काह च करत नाह तना. माणुस मे यानंतर दड तास खोट सांगतो 
हणजे काय. साहेब, मी वत: या कुटंूबाम ये सु दा आ ण मा या िमञा या 

कुटंूबाम ये आता आमचे काका गेले आज या माणसा या घरची मानसीकता तु ह  
माणुसक  हणुन कधीतर  जाऊन चेक करा. मी कधीतर  अनाथा म म ये एकटाच 
जातो आ ण या मुलांना बघतो. जेवढयावेळ बघत असतो तेवढया वेळ डोळयावर 
आ ू असतात. मी उंटावुन शेळया हाकत नाह तर सहाशे मुल झोपडप ट तील मी 
िशकवतो, वनामु य. आज बोलतो कधीच बोललो नाह , वेदना असतात या. 
तुम या संवेदना बोथट झा यात. यांना काह च नाह , कोण मेलंय, कोण पडलय 
काह  नाह . अिशष शमा आयु  होते यावेळेला मी वायसीएमम ये गेलो होतो. 
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सं दप वाघेरेनी जे केल ते इत या टोकाच नाह  केल, पण मी केलं. यावेळेस 
महापौर योगेश बहल होते. महापौर कसे असावे, य  कसा असावा आ ण मी 
वरोधात होतो. यांना यावेळेस संधी िमळाली होती. ते हणाले मी गॅरंट  िलहून 
देतो क  भाऊसाहेब भोईर असं कधी वनाकारण बोलणार नाह त. तुमचीच चुक 
असेल. ते सगळे एकञ होते कारण आपण कधी कोण टागट करतो हे बघतो मुळ 
वषय राहतो बाजूलाच. आयु  साहेब, माझ असं हणण आहे क  आ मिचंतन 
कराव. सवजण बोललेतना यांच ोिसड ंग वाचा, सगळ वाचा. मी पुव पासुन 
सांगतो कायमच मी वरोधात असतो या यामुळ माझ श यतो कुणी मनावर नका 
घेत जावु. तु ह  एक सगळया गटने यांची जीबी या अगोदर िमट ंग ठेवानां. हा 
डॉ टरांचा वषय झालाना मी उदया तेच हणतो तु ह  हे टे परर  आज आहेत 
उदया नसतीलह . म ती घालव यासाठ  आपला अंकुश पाह जे. आपण व त 
हणून आपल सामाजीक ितबींब आहे. आयु  साहेब तु हांलाह  आनंद वाटला 

पाह जे क  एकह  नगरसेवक तुम या वरोधात आज बोललेला नाह . जे खर आहे ते 
खरच आहेनां.  असा आहे क  चांगल काम केलतर चांगलच हणतात. माझी 
एक नं  वनंती आहे या सगळया गो ी थांबवा. वायसीएमची एकदा शांतता करा 
माञ ह  माझी नं  वनंती आहे. पूव  पीएमपीएमएलचा वषय होता आ ण आता 
वायसीएम आ ण नंतर िश णमंडळ. मनसो  भाषण करायच असेलतर हे तीन 
वषय आहेत आ ण अशी आमची थ टा झाली या सभागृहात आता आमची थ टा 
क  नका. प नेते साहेब असे वषय आणलेतर तु ह  चचा कराना भले तु ह  
बहुमताने वषय मंजूर करा पण मत तर  ऐका आमचं. भाषण कर यापे ा तु ह  
अगोदर बसा आ ण काय करायच ते एकदा ठरवा. इथ मनोरंजन यांच होत, आपल 
नाह  आप या वेदना फ  अशाच राहतात हणून याचा ामु यान, गांभीयान 
वचार करावा ह  वनंती करतो.  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. माझी सभागृहाला वनंती 
आहे क  मी पाचच िमनीट बोलणार आहे. मला मधला ेक यावा लागला. ेक 
एवढयासाठ  यावा लागला क  यावेळेस या वषयाची चचा सु  झाली, मला 
आठवतय हणजे यावेळेस आठ-दहा मह यापुव  अशाच प दतीचा हा एक वषय 
आला होता. आशाताई मा या पाट या मा या भगीनी आहेत यांनी चंड वरोध 
केला होता आ ण या णी काह  बात या आ या. मी खरतर मा या य गत 
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कामासाठ  पुणे टेशनला जावून आलो. मी प ने यांना वचारल क  हा वषय कधी 
पयत चालणार आहे. योगेश बहलांच भाषण मी ऑनलाईन बघत बघत गेलो. सं दप 
वाघेरेच बघीतल असे सगळयांचे भाषण ऐकत ऐकत ऐकत आलो. या वषया या 
संदभाम ये खरतर मी बोलण गरजेच होतं. एखादया वषयावर मत मलाह  मांडायच 
होतं. पीजी इ टटयूट या संदभाम ये सगळयांनी मनसो  भाषण केली. खरतर 
आप याला एखादया वषयाच कती मह व असायला पाह जे. खरतर तु ह  सगळे 
वषानुवष राजकारण करताय. आप याला माह ती आहे क  इथे ड .वाय.पाट लांची 
मेड कल कॉलेज आहे. आप यालाह  माह ती आहे क  ड .वाय.पाट ल असेल, 
एमआयड सी आहे यांचे कॉलेजस इथे आहेत, भारतीय वदया पठ आहे. यांना पीजी 
इ टटयूट िमळव यासाठ  िश णस ाट हणून काय कराव लागतय खरतर हे मी 
सांगायची गरज नाह . आपण खरतर भा यशाली आहोत. एवढयासाठ  भा यशाली 
आहोत क  आपण एका महानगरपािलके या दवाखा याच पांतर पीजी 
इ टटयूटम ये केल खरतर आप याला शासन, क शासन असेल यांनी पीजी 
इ टटयूटची परवानगी दली हे खरतर आप या शहराच भूषण आहे. मी हणत 
नाह  कुठले डॉ टर तीथ घेतले पाह जेत कुठ या डॉ टरांनी काय केल पाह जे हा 
माझा वषय नाह . हणजे आज जे वायसीएमम ये काम करणा-या या सगळया 
डॉ टरांना पीजीच ोफेसर केल पाह जे क  नाह  ते इलीजीबल असतीलतर शंभर 
ट के केल पाह जे. पण कधी कधी एक ल ात ठेवा आपण आठवा आपला 
इतीहास. आ ह तर यावेळेस स ेम ये न हतो या महापािलकेत. आमच या 
रा याम ये सरकारह  न हतना. ीकर परदेशीं या डो याम ये एक गो  िन त  
आली या शहरामध या वायसीएम या हॉ पटल म ये पीजी इ टटयूट असली 
पाह जे. यामुळे पंड तांचा वषयतर आम याह  काळातला न हता. हणजे 
पंड ता या वेळेस महापािलकेत तु ह  स ेत होतात. रा यातह  तु ह  स ेत होता. 
ीकर परदेशी सारखा एखादा अिधकार  या शहरां या लोकांच आरो य चांगल असाव 
हणून जर एखादा िनणय घेतोय आ ण तो िनणय मला वाटते क  हाड कर साहेब 

कमीशनर जर नसतेतर, मी मनापासून सांगतो ते जर या महापािलकेत आयु  
नसतेतर पीजी इ टटयूटचा आपला वषय झाला नसता. कुणी काह ह  हणू 
दयात. हणजे या वषयावर आपण एखाद भाषण करतो आता, येकानी 
सांगीतल खरतर मी यावेळेसचह  सांगतो हणजे माझ बोलण हो या अगोदरचह  
सांगतो पीजी इ टटयूट या भरतीम ये कस याह  प दतीचा ाचार असेलतर, 
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मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आप यालाह  वनंती करतो लोकां या मनाम ये 
कुठलीह  भरती हणली क , मोशन हणल क  आथ क देवाण-घेवाण येते अस 
वाटते. या या स माननीयांनी या ठकाणी भाषण केल क  पीजी इ टटयूट या 
संदभाम ये एकाह  डॉ टरकडून एकह  पैसा कुणीजर घेतला असेलतर याला 
ताबडतोब बेडया टाक या पाह जेत याची चौकशी केली पाह जे. मा.योगेश बहल 
आज इथे नाह त मी यांचह  भाषण ऐकत होतो. खरतर होतय ते स य आहे, 
वायसीएम हॉ पटल हे कुरण असं हणल जात कुरण. एवढयासाठ  कुरण क  
तु ह  सांगीतल अ यरच आ ण यांचे भांडण, यांच भांडण यांच भांडण असं 
हायच. हणजे ह  प र थती आहे ल ात ठेवा. हणजे ह  खरेद  व  या 
या याकडून चालते, स मा.योगेशभाई इथ नाह त खरतर ते असायला पाह जे होते. 

मला माह ती आहे क  अशाच प दतीच ाचाराच करण यावेळेस आता पाच ते 
सहा मह यापुव  यावेळेस या महानगरपािलकेम ये हे ट लेटर दले जात होते ते 
िनकृ  दजाचे होते आ ण हेच वायसीएमचे अिधकार  याला वरोध करत होते 
हणून ते कर शन झालेत का, वाईट आहेत का ल ात ठेवा. िसमाताईनी यांच 

खुप परखडपणे मत य  केलं. यावेळेस यांनी सांगीतल क  रॉयवर अ याय 
झाला. मला वाटते क  माग या िमट ंगला मी  न हतो. तु ह  तुषारच कौतूक केलं. 
मला असं वाटतय क  जे चुक या प दतीने करतात यांना आपण कधी कधी 
ोटॅ शन देतो. आता प र थती का झाली. पीजी इ टटयूटचे डॉ टर हणजे 

पाहूणे झाले. माझी सगळया स मा.सद यांना वनंती आहे, भाऊसाहेब तु हांला पण 
माझी वनंती आहे कारण तु ह  या सभागृहात आ ठावीस वष काढलेत, माझी 
तु हांला वनंती आहे आपण वायसीएमम ये कधीतर  च कर मारली पाह जे, 
बघीतल पाह जे. आपण या प दतीने हणतो आपले डॉ टर अरे, आपलतेर ते पण 
आहेतना. अशाच प दतीची यावळेेस पह ली कोरोनाची महासभा झाली, या सभेचा 
मागचा कायवृ ांत जर बघीतलातर देवदूत हणत होतोना आपण. ते णांचा जीव 
वाचव याचे काम करतात यांना देवदूत हणत होतो आज ते रा स कसे झाले हो. 
या सभागृहाम ये अनेक नगरसद य असे आहेत ते कोरोना पॉ झट ह झालेत, 
दुदवाने दोघांचा मृ यु झाला. पण अनेक आपले स मा.सद य पॉ झट ह 
झा यानंतर वायसीएम याच डॉ टरकडून आपली टमट फॉलो करत होतेना. 
सुदवाने ती मला यायची नाह  गरज पडली. परंतु सव स मा. वचारत डॉ टर आज 
कुठली गोळ  घेवू, कुठला कुठला ोटोकॉल मी क  यामुळ ते डॉ टर चांगले होते. 
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कधी कधी आपण हणतो क  एखादा िनगेट हचा सुर काढायला आपण सुरवात 
केली, भाऊसाहेब मला ामा णकपणाने एक गो  सांगायची कधी कधी पंड त या 
ब लह  काह  अनुदगार काढले गेले. परंतु दुदवाने मला असं वाटते क  पंड त 
सारखा एखादा चांगला माणुस हणजे वाबळे साहेबांची शै णक अहता काय आहे 
क  नाह  यांना डॉ.लहाने साहेबांनी कस िसले ट केलं या िसले शन येम ये मी 
नाह . खरतर हा वषय, ह  या राबव या या अगोदर हायला पाह जे होत असं 
माझ ामा णक मत आहे. हणजे मी कधी कधी वाहा या वरोधाम ये लढणारा 
कायकता आहे. जे चुक च आहे ते चुक च आहे जे बरोबर आहे ते बरोबर आहे. 
आज वायसीएमम ये गे या माच पासून आजची प र थतीजर आपण बघीतलीतर 
दहा हजार णांनी तीथ ऍडमीशन घेतलेलं आहे. आ ण आजची प र थती आपण 
जे हा को ह ड केल होत, बालेवाड ला केलं, इं दरा कॉलेजला केलं, पंपर  िचंचवड 
कॉलेजला केलं, घुरकुलला केल या ठकाणी कुठले पेशंट आहेत याना िस टन 
काह च नाह त. असे अिस टन पेशंट क  यांना ल ण काह च नाह त पण 
पॉ झट ह आहेत. वायसीएमम ये कुठले पेशंट आहेत हो, जे ट कल पेशंट आहेत, 
यांना हे ट लेटरची गरज आहे, यांना ऑ सजनची गरज आहे आ ण आपण 
यावेळेस स मा.सद य हणतो क  माझा पेशंट आहे, माझा नातेवाईक आहे 
याला मला लगेच हे ट लेटर िमळाला पाह जे, याला आयसीयू िमळाला पाह जे. 

भाऊसाहेब आजची प र थतीजर या महापािलके या वायसीएमची बघीतलीतर 
आपले शंभर आयसीयू असतील, शंभर या शंभर आज बुक आहेत. जेवढे बेड 
आयसीयूचे आहेत तीथ शंभर शंभर पेशंटच वेट ंग आहे आज. मी असं हणणार 
नाह  क  दुदव आपल आहे, एवढ  मोठ  मानसीकता एवढ  मोठ  भयानक 
प र थती या रा यावर येईल, आप या महापािलकेवर येईल वाटल नाह  नाह तर 
अजून चार आयसीयूचे, चार ऑ सजन बेडचे आपण मोठे वॉड केले         
असते. हणजे शंभर पेशंटच यावेळेस वेट ंग असतं आ ण आपण स माननीय 
हणतो क  माझा पेशंट लगेच आयसीयूम ये घेतला नाह सतर बघ नाह तर तुला 

ठोकून काढ न ह  प र थती येते यावेळेस तो डॉ टर काय वचार करतो, ह  
प र थती जे हा येते एखादया पेशंटच आयसीयूच कने शन काढायच आ ण 
स माननीयांच करायच. कालचा तुमचा यावेळेस वषय होता मी यावेळेस माह ती 
घेतली ल ात ठेवा. आप या प ने यांनी सांगीतल चुक या प दतीने जो डॉ टर 
वागतो याला िश ा िमळाली पाह जे क  नाह तर शंभर ट के िमळाली पाह जे. मग 



173 
 

 

तो कोण होता डॉ टर, वायसीएमचातर न हताना. आज या प दतीनं तु हांला 
कदािचत माह ती आहे क  एखाद  गो  िस द यासाठ  बोलतो ल ात ठेवा. पण 
माग या पंधरा वीस दवसापुव ची घटना आप या सगळयांना माह ती आहे हणजे 
सं दप वाघेरेचा उ लेख केला सं दप चुक चा आहे क  बरोबर आहे ते नाह . पण जे 
डॉ टर आज वषानुवष तीथे काम करतात ते डॉ टर तीथे आहेतचना. आज 
वायसीएम मध या जवळपास पावणेदोनशे डॉ टर पैक  महापािलकेम ये आपले 
पंधरा-वीस वष काम करणारे फ  सतरा डॉ टर आहेत. आ ण उरलेले जे डॉ टर 
आहेत १६०-१५० काय आहेत हणजे आकडा मला माह ती नाह  तु ह  या. माझी 
तु हांला वनंती आहे क  ते डॉ टर आप या जीवाच रान लोकांच आयु य 
वाचव यासाठ  या ठकाणी करतात. डॉ.गोफणेना कोरोना झाला आपण सगळयांनी 
सहानुभूतीन हणल पाह जे क  ते यातून बरे झाले पाह जे यांना आश पणा 
आला तो दुर झाला पाह जे. भाऊसाहेब, दहा-पंधरा डॉ टर आता तीथले पॉ झट ह 
आहेत ल ा ठेवा. आयु  साहेब माझा आरोप आहे मी तु हांलाह  फोनवर बोललो 
होतो जे डॉ टर या ठकाणी कोरोना या लोकांची सेवा करतात ते पॉ झट ह होतात 
भाऊसाहेब, ते परमन ट नाह  हणून यांचा इ शरु स सु दा नाह  हो. यांना 
एखादया हॉ पटलम ये जर जाव लागलतर यांनी मला यावेळेस बैठक झाली 
दोन आमदार होते, नामदेवराव होते, मा.महापौर होते या डॉ टर लोकांनी सांगीतल 
साहेब, आमचा एक बेड िश लक ठेवा. जर आम या पैक  कोणी पॉ झट ह आलतर 
आ हांला तीथ बेड नाह . यांना इ शुर स सु दा नाह . दुस-या हॉ पटलम ये 
टमट सु दा घेवू शकत नाह त. ह  जर प र थती जे यो दे आपण हणल होत, 

यांनाच आपण यो दे हणल होतना. हणजे यो दयां या संदभामधली जर ह  
प र थती आहे ल ात ठेवा. या डॉ टरांना परमन ट करायच का नाह  करायच हा 
मु ा सभागृहच घेईल. परंतु माझी या िनमी ान मा.महापौर साहेब, आप याला 
वनंती आहे क  जे डॉ टर वत:च हॉ पटल बघतात यांना घेवूच नका. यांना 
सांगा तुझ हॉ पटल चालव. परंतु जे डॉ टर वत:चे हॉ पटल सोडून, वत:ची 
ॅ ट स सोडून देवून हणजे लाख कंवा दड लाख पगार असेल, एखादया 
ाय हेटम ये जावा कती घेतो पैसे बघा हणजे अशी जर प र थती आहे तर 

माझी तु हांला वनंती आहे क  एखादयाने आप याला चांगली सेवा दली तर 
चांगल हणायला िशका. वाईट दलीतर शंभर ट के वाईट हणा. परंतु यां या 
ब लच अनुदगार या सभागृहा या मधुन काढणं आ ण यांना आपण माग या दोन 
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मह यापुव  यो दे हणतो, यांना आप या लोकांचे जीवर क हणतो ते जर आज 
अशा प दतीने वागतात तर मा.महापौर साहेब मला वनंती करायची आहे क  
आपण िनणय या शहरा या भ यासाठ  करा. उदया कदािचत मी असं हणणार 
नाह  हणजे अशा प दतीची अवहेलना, अशा प दतीचा अपमान जे डॉ टर खरतर 
वत:चा जीव धो याम ये घालून करतात यांना जर उदया वाटल क  या 

महापािलकेम ये आम या कामाची कदरच नसेल, कधी कधी ल ात ठेवा एखादे 
दोन डॉ टर इकड येत असेल हणजे भाऊसाहेब भोईर कोण आहेत हे माह ती नाह  
या डॉ टरांना. कारण क  ते या राजकारणात कधी पडत नाह त. आपण कुठ या 

राजकारणाम ये पडतो जो डॉ टर स मा.पदािधका-यां याकड जातोय, जो डॉ टर 
महापौरांकड जातोय, जो नाना काटकडे जातोय अशा डॉ टरांची आपण बाजू घेतो 
परंतु जे अ वरतपणे आप या आयु याच या ठकाणी आज काय होईल, उदया काय 
होईल याचा खरतर भरवसा नाह  अशा डॉ टरांनाह  कधीतर  आपण बघीतल 
पाह जे. हणजे कुणीतर  स माननीयांनी सांगीतल क  पॅरामेड कलचा टाफ असेल, 
तीथले ऍ युल सवाले असतील ते ऍ युल सचे बीचारे कमचार  कोवीडचा पेशंट 
घेवून या ठकाणी लोकांना घेवून जातात.  खरतर आपली भुमीका काय असली 
पाह जे यांनी यांनी कोवीड याम ये आप या जीवाच रान केलं तु ह  हणल 
दाखवणारा कोण आहे, दसणारा कोण आहे हणजे वायसीएममधला जो आपला 
१५० जणांचा टाफ आहे हणजे जुना असेल, नवीन असेल हणजे कधी कधी 
मा या पाट त अशीच प र थती होते हणजे जुने काय करतात आ ण नवीन काय 
करतात भेदभाव ल ात ठेवा. कधी कधी अशा यो दा या काळाम ये आपण 
भेदभाव वसरला गेला पाह जे. जे काम करतात यांची अटड स बघा, यांच 
शेडयुल बघा हणजे आप याला अिभमान एका गो ीचा वाटला पाह जे क  
आप याच हॉ पटलम ये वायसीएम या मा यमातून आपला मृ यूदर बघीतलातर 
रा याम ये सगळयात कमी आहे भाऊसाहेब, सगळयात कमी. या दवशी सांगीतले 
४१ पेशंट गेले हणजे कम-धम सहयोगान ऑ सजनची कमतरता होती ह  यांची 
जबाबदार  न हती ल ात ठेवा हणजे आपली जबाबदार  होती यांना ऑ सजनचे 
िसलडर वेळेम ये पुरवले असतेतर. आज अनेक पेशंट असे आहेत या ठकाणी 
यांना जर आयसीयू िमळाला, ऑ सजन बेड िमळाला तर अनेक पेशंटचा जीव 

सु दा वाचवू शकतो ह  प र थती आहे ल ात ठेवा. हणजे आप याला लोकांना 
फॅिसलीट  िनमाण क न दयाय या आहेत. ते काम करायला तयार आहेत ल ात 
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ठेवा. आ ण अिभमानान एका गो ीच वाटतय क  पंपर  िचंचवड महापािलकेचा 
यशवंतराव च हाण आपली जी पीजी इ टटयूट हॅ सीन या म ये भाऊसाहेब 
आप या महापािलकेच नाव तु ह  जर वेबसाईडजर चेक केलीतर ऑ सफड 
वदया पठाची िसरमची तर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच नाव एक नंबरला आहे 
ल ात ठेवा. यावेळेस आपण एखादयावर आरोप करतो माझी मा.महापौर साहेब, 
आप याला वनंती आहे हणजे हा वषय करायचा का नाह  करायचा या वषयाच 
काय करायच, भाऊसाहेब माझी तु हांला वनंती आहे, नाना तु हांला पण, राहूल 
कलाटे इथे आहेत, नामदेवराव इथे आहेत. आपण व तु थती कधीतर  बघा. आज 
खरच या डॉ टरांची जर शहराला खरच गरज नसेलतर मा.महापौर साहेब, मी 
आप याला वनंती करतो क  याह  बीचा-यांना आ मस मान आहे. येकाचा 
आ मस मान दुखावला जातो. आपण एखादयाला यावेळेस रोज आरोपी या पंज-
याम ये उभा केला जातो माझी मा.महापौर साहेब आप याला वनंती आहे क  
यांनाह  आ मस मान आहे. यांना या प दतीन तु ह  आपण यो दे हणतो 

आ ण आज यांना आपण अशा प दतीचे लां छंना पद बोलतो. मा.महापौर साहेब, 
आप याला वनंती आहे, अ य  तो जो डॉ टर तु हांला भेटला मी यावेळेस 
माह ती घेतली तो तालेराचा डॉ टर होता. याच नाव मला माह ती आहे पण मी 
आज तु हांला नाह  सांगणार ल ात ठेवा. पण एक गो  ल ात ठेवा क  तीथ या 
सगळया भरती येची सीबीआय असेल, सीआयड  असेल ती चौकशी झाली 
पाह जे. एकदाच दुधका दुध, पानी का पानी करा साहेब. आ ण खरच आप याला 
गरज नसेल...... 
(सभागृहात ग धळ)  
मा.महापौर -  नेते तु ह  बोला. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. सगळया प ा या व र  
ने यांनी वायसीएमम ये पाच तास दयावेत, तीथली प र थती बघावी, तीथल 
वातावरण बघाव. खरच हे काम करतात का काय करतात, खर कुणाच काय 
हणण आहे हे बघाव आ ण मा.महापािलके या सभागृहासमोर हा वषय आणावा 

आ ण यावेळ च या वषया या संदभाम ये िनणय करावा एवढ च आप याला 
वनंती करतो, ध यवाद. 
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मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर हा वषय फ  
यशवंतराव च हाण मृती हॉ पटलची पीजी इ टटयूट केलेली आहे. कुठेतर  
ीकर परदेशी साहेबांनी तो य  केला आ ण आप या इथ हाड कर साहेबांनी 
याला मुत प  दलं. खरतर वषय हा आहे पण हा असताना सवानी आपआपली 

मत मांडली. कुणी कोवीडम ये काय झालं. पुढ काय झाल हे सगळ मांडत असताना 
आयु  साहेब एकच गो  आप याला ल ात यायची एवढ  सगळ  चचा 
झा यानंतर. येक सद यांनी आपआपल सांगीतल क  साहेब, हे झाल पाह जे, हे 
नाह  झाल पाह जे. ताईनी सांगीतल क  जे डॉ टर तुम याकडे इ टर हयूवला आले 
होते या डॉ टरांचे कांह चे बाहेर हॉ पट स आहेत याचा कुठेह  उ लेख तुम या 
या यात नाह . यानंतर यात वयाची अट नाह . यानंतर यात जे १७ जूने 
डॉ टस होते तर साहेब, ते पाच डॉ टर ठेव यापे ा तु ह  कुठतर  यांनाह  
सामावुन या. हणजे येक जणांनी काह ना काह तर  आप याला जे जे वाटल ते 

येकांनी या ठकाणी मांडल आहे पण साहेब, याला कुठतर  शंका यायला कारण 
असं आहे क  तु ह  परत कॅ हेट दाखल केलं. हणजे कुठेतर  आपण चुकत 
नाह तना.  मग आपण कॅ हेट का दाखल केलं. हणजे आज जो या सभागृहात 
ऊहापोह झाला तो का झाला. आ ह  याच पुण े ड ट तु हांला देतो. तुम यामुळ 
पीजी इ टटयूट आम या शहराला लाभतय. खुप कमी ग हमट पीजी इ टटयूट 
आहे. ९५० फ  ग हमट िसटस आहेत आ ण तशा पाह ला गेलतर २३ हजार 
महारा ातले हणजे कुठेतर  आपण महारा ात या बोटावर मोज याएवढया 
सं थेम ये आपला समावेश होईल. हणजे जसं एकनाथरावानी सांगीतल मोठमोठया 
सं था पीजी इ टटयूटसाठ  य  करतात. पण साहेब आरोप का झाले. हणजे 
कुठेतर  हे डॉकेट वाचलतर या यात याची स यता दसते. हणजे तु ह  या यात 
काय हणल आहे उमेदवारांची कागदपञाची छाननी व मौ खक मुलाखती घेवून 
शै णक अहता, वयोमयादा, अनुभव इ.बाबी वचारात घेवून िनवड सिमतीने 
उमेदवारांनी सादर केलेली शै णक अहतेची कागदप ,े काशन,े अनुभव, वषयातील 
ान हणजे साहेब हे एवढ वह त आहे हणजे कुठेतर  या यात तु ह  हणल 

असतना आपण सीईट या ए झाम पाहतो, आपण जेई या ए झाम पाहतो तर या 
ले हलला तु ह  एक ए झाम घेतली असतीतर कुणाला आरोप- यारोप कर याची 
संधी पण िमळाली नसती. कारण क  हे सभागृह आहे एकनाथराव आपण पण 
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कुठतर  समजुन घेतल पाह जे. हणजे आज सभागृहात असं वाटत होत क  
एकनाथराव एकटेच स ेत आ ण सगळे वरोधात. का असं झाल, हणजे कुठेतर  
यांनी यांनी आपली बाजू मांडली एकनाथराव कुणी याला वरोध केला नाह , कुणी 

करा हणल नाह , कुणी क  नका हणल नाह . या यातन जो िनणय यायचा तो 
साहेब, आपण यायचा आहे. शहराला पीजी इ टटयूटची गरज आहे का तर आहे. 
या शहरात सगळयानंी योगदान दल का तर दलय. पण ते देत असताना आपण 
जुने आ ण नवे यांचा सम वय घाल याच काम साहेब तुमच आहे. जस सांगीतल 
चार पाच वषापासून साळवे आ ण रॉय हा वाद होताचना आ ण आता डॉ. वाबळे   
झालेत. यां यावर सगळयांचा आ ेप आहे यांचे शै णक पाञता नाह  ती तु ह  
िस द करानां. मला यांचा अनुभव चांगला आहे. योगेशजीना वाईट आहे. 

येकाला येक माणसाचा अनुभव वेगळा येवू शकतो. तोह  माणुस आहे शंभर 
ट के कुणालाह  याय देवू शकत नाह . एकाचा फोन उचललातर एकाचा नाह  
उचलला. आता कालची घटना सांगवीच कोणतर  ऍडमीट होतं, नाह  फोन उचलला. 
मी लावला मा या बरोबर या आठ दहा जणांनी लावला कुणाचाच नाह  उचलला. 
आ ह  संतोष पाट ल यांना सांगीतला संतोष पाट ल साहेबांनी यांना सांगीतल 
आ ण मग आ ह  या ढोरच नाव यांना फॉरवड केलं. हणजे येक गो ींची 
त ार करत बसतो, साहेब आता झालय काय य  हायला नगरसेवकाना पण 
मॅसेज नाह  आ ण येकजण इथ वत:ची काम घेवून येत नाह . यांना पण 
आपआप या भागात, आपआप या ऐर यात, आपआप या मतदारांना उ र दयायच 
आहे. ते देत असताना यालाह  वाटल पाह जे क  मा या भागासाठ  पोटतीडक ने 
तुम या समोर मांडतो. ठक आहे याचा माग चुकत असेल, माग चुकत असेलतर 
नामदेवरावांच पण काम होतं प नेता हणुन. या दवशी तु ह  डॉकेट फायनल 
करता, एवढा मोठा वषय आहे. जसं आता एकनाथरावानी सांगीतल कधी तु ह  
यांची िमट ंग घेतली कधी तु हांला व ासात घेतलं. साहेब, तु ह  चांगल करता 

आ ह  तुम या बरोबर आहोत. तुमची पुण ट म आ ह  येक याच कौतूकच 
करतो, इतक कोवीडम ये तु ह  पळाले आज महारा ात आपल नाव िनघत आता 
सांगीतल िसरम या इ टटयूट या वेबसाईडवर पह यांदा तीसर  टे ट आप या 
वायसीएमला होती हणजे कुठेतर  हा पण लौक काचाच भाग आहे आ ण आज 
नाह  हणजे एक माग या दहा-पंधरा वषापुव  जे हा माणसाला ससुणला यायचे 
तर तो हणतो मला ससुणला नका नेऊ, मला वायसीएमला या. तु ह  मावळ, 
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अंबेगाव, खेड या भागात गेलतेर यांचा ेफर स कोण असतो ते हणतात 
आ हांला वायसीएमला जायच. आपली लोक िनरधा त आहेत हणजे आज 
पह यांदा असं झाल दोन तीन मह यापुव  ाय हेटला जाणारा मला िशंदेचा फोन 
आला मला पवनाला दया मी हणालो पवनाला नको तु ह  वायसीएमला जा मी 
तीथ देतो. मी तीथ गेलो, डॉ.वाबळेना घेतलं, वनायकला घेतल आ ह  वॉडम ये 
गेलो आ ह  या दो ह  आजीना समजून सांगीतल क  तु ह  जावु नका तु ह  
इथेच रहा. नंतर तीन दवसात यांना ड चाज दला. हणजे िस ट मब ल 
कोणीह  वाईट बोलल नाह  एकनाथराव तु ह  का मनाला लावून घेतल हेच कळल  
नाह . येकानी आपआपल मत य  केल क  मला असं वाटत. या यातन 
साहेबांनी काय यायच ते साहेब घेतीलना. आता सं दपचा वषय, तु ह  पण घाई 
केली ना. हणजे तो या ठकाणी का गेला, कशासाठ  गेला. मला डॉ टरांचा फोन 
आला क  तु ह  सं दपला सांगा इथ हायरल लोढ जा त आहे तु ह  सारख सारख 
येवू नका. मी याला फोन केला. मी हणल तु कशाला जजामाता आ ण 
वायसीएमला जातो. तो कुणासाठ  जातो होतय काय तो वॉड मधला माणुस तो 
मुलगा चार वेळा फोन केला क  आप याला रहावत नाह  आपण वस न जातो. 
आपण या ठकाणी बाऊ सर ठेवले बांऊ सर ठेवायलाच नाह  पाह जे. तु ह  सरळ 
दोन पोलीस तीथे आणा. बाऊ सर आणलेतर मारामार  होणार आहे. आज ाय हेट 
िस युर ट  घेतात पोलीसांचे दोन हवालदार घेतात काय करतात याचे पण सीट ला 
पैसे भरतात ाय हेट लोक आ ण दोन पोलीस घेतात या धरतीवर आपण 
वायसीएमला एक चौक  तीथ लागलीतर  मानसीकता असते कोण कोणाला भांडायला 
जात नाह . यावेळेचा तो तेवढयापुरता राग असतो. पाच िमनीटानी तो या या 
घर  जातो आपण आप या घर  जातो. पण या ठकाणी तो आलेला राग ती 
व तु थती पाह यानंतर मग तो शांत होतो. आ ह  गेलोतर बाऊ सरनी 
आडवलतर साहजीकच आहे. बाऊ सरला आपण उलटा  वचारणार का आडवतो. 
हे पोलीसांनी आ हांला आडवलतर आ ह  आयड  दाखवू, बाबा, मला आयड  आहे 
मी नगरसेवक आहे. तु हांला आज वषय करायचा कंवा नाह  करायचा तर नका 
क . समजा आता डॉ.वाबळेचा  आहे. यां यामते यांची शै णक अहता नाह  
तु ह  चेक करानां. तु ह  याची शहािनशा करा. कधी कधी िश ण कमी आ ण 
अनुभव मोठा असतो. तु ह  क हेिनअ स केलतर आ ह  क हेिनअ स होवूना, का 
नाह  क हेिनअ स होणार. पण साहेब ह  जी या राबवत असताना कुठतर  
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आप याकडन घाईगडबड झाली, घाईगडबह  हणता येणार नाह  ह  बैठक पण 
तहकूब झाली होती. हणजे नामदेवराव तु ह  जे हा अजे डा बनवताना या या 
अगोदर डॉ.साळवे सरांनी याच ए स लेशन दलना माझ असं मत आहे साळवे 
साहेबांना ए स लेशन न देता प ने यांना दयायला लावा. अजे डा फायनल केलाना 
क  तु ह  नगरसिचवाना बोलवतात, सगळयांना बोलवतात तु ह  एकञ बसता मग 
तु ह  अजडा फायनल करता. मग तु हांला याची माह ती पाह जेना आपण 
यावेळेस सभागृहात येतो एखादा वषय असेलतर आपण या या अिधका-यांना 

फोन करतो. यांचे डॉ युमट वचारतो काय आहे काय नाह . आप याला याच 
काह  कळल नाह तर याचा अ यास करतो आ ण मग आपण या ठकाणी उभे 
रहातो. मग तु ह तर अिधकार  आहात, तुमची र पॉ सबीलीट  आहे दले या 

ाला उ र दयायची. हा तुमचा कायदाच आहेना क  लोक ितनीधीने वचारले या 
ाला तु हांला उ र दयायच आहे आ ह  काह  आम यासाठ  वचारत नाह त. 

आम या वॉडात जे आहेत यांच ितनीधी व आ ह  करतो. पण हे करत असताना 
जर एखादा  वचारलातर राग यायच तु हांला काह च कारण नाह , बलकूल 
कारण नाह . हणजे कुठेतर  एकनाथराव तु ह  अधवट ऐकूण यायच आ ण 
एकतफ  बाजू यायची. इथ आ हांला कुणाचीह  बाजू यायची नाह . तु ह  सवजण 
को ह डम ये चांगल काम करता या याब ल कुणाचह  दुमत नाह . आज 
शडगेताईना नाह  तस हणत आपण चार तास सभागृहात बसलोतर दोन तास 
याच बोल या. सुरवात यांनी खोदाई व न केली, मलाह  बोलायच होतं. मी 

येताना काळेवाड ला खोदाई चालू होती. १५ ऑ टोबर पयत याला बॅन आहे मग 
आता का खोदता. तसा तुमचा जीआरच आहेना १५ मे ते १५ ऑ टोबर पयत कुठ 
खोदाईच करायची नाह . मग तु ह  ह  खोदाई का करतात. कशी काय परवानगी 
दली. हणजे साहेब हे का होतय तुम यामुळ सगळ झाकुण चालल. असं नाह  
हायला पाह जे तु ह  याची याची जबाबदार  िन त करा हणजे उदया काह  
झालना तर याला धरता येईल, क  ह  तुझी जबाबदार  आहे तु का याला परवानगी 
दली. हणजे एका बाजूला आपण कायदयाच उ लंघनतर करतोच आहेत. १५ मे ते 
१५ ऑ टोबर कुठच खोदायच नाह . वषानूवषाची ह  प दत आहे बघा. येक 
ठकाणी तेच आहे. िश णमंडळात जा तेच ठेकेदार, वायसीएमला जा तेच ठेकेदार, 
तर  तु ह  ब-याच ठकाणी स सेस झालेला आहात अजीत पवार साहेबांची इ छा 
नसलीतर  तु ह  स सेस झालात. हणजे हे कुठतर  बदलल पाह जे. तीस तीस 
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वषाची ह  काह  म े दार  नाह  यांची. तु ह  आ ह  इथ येतो कती मानधन घेतो 
आपण. कराना कॉ पेटेशन तु ह  दोन पैसे महापािलकेचे वाचतील. इथ आले या 

येक नगरसेवकांना कुठना कुठतर  उ र दयायच आहे आ ण ह  दे याची वेळ 
आली हणूनतर आता सगळे बोलायला लागलेत. येकानी आरोप केलेत मगा 
सं दप हणला टंब टंब, अरे, काय टंब टंब. नाव घेवून सांग. ह  एवढ  मोठ  

या आहे या याम ये येकाची शंका आहे क  आथ क देवानघेवान झाली ठक 
आहे झालीतर तु ुफ दे. ुफ देवून बोल. आरोप करणं आमच काम आहे. आज 
सभागृहात आ ह च नाह तर आज सगळेच वरोधीप नेते झालेत. आता काय झाल 
इले शन जवळ आलय नेमक  आता नामदेवरावांची अडचण आहे. हा चे ेचा वषय 
बाजुला ठेवू साहेब हा वषय िसर अस आहे. कोरोनाम ये तु ह  सगळे चांगल काम 
करता. एकनाथराव पॉ झट ह अँगलने या सगळया गो ी घेत यातर यातली काह  
बरेचसी आहे भांडारची खरेद  असेल, िनतीन काळजे यांनी पण सांगीतल क  
अिधकार  फोन उचलत नाह त. ती िछडिछड येणं साहजीकच आहे पण चार पाच 
वेळा झा यानंतर क ले ट करावी या मताचा मी आहे. तु ह  पीपीई कट घालता 
कतीवेळा फोन उचलणार तुमचे. तो पीपीई कट घालून असेलतर तुमचा फोनच 
घेवू शकत नाह  पुढचे तीन तास. हा, परत तीन तासान तो फोन र हस येणं ह  

येकाची अपे ा आहे आ ण तो फोन आला पाह जे. साहेब, जसे ॉ ट आहेत 
तसे सगळेजर राह लेतर िन त या भरती येला कोणाचाच वरोध नाह . ह  
भरती झाली पाह जे. या भरती येत जो सगळया या मनात शक तयार झाला 
याची शंका िनरसन आयु  साहेब तु ह  करा आ ण या भरती ये या आडून 
कुणी दुकानदार  क  नये आ ण मला वाटत नाह  कोण करतील. एकनाथराव 
तु ह च मनाला का लावून घेतल मगतर अजून शंका येते. हे होत असताना आज 
तु ह  सवजण जे काम करता हणजे ीकर परदेशीनी जी सुरवात केली याला 
मुत प तु ह  दल ंआ ण अशा गो ीला सा ीदार हायला आ हांला िमळतय. पण 
हे होत असताना कुठेतर  बदनामी न तु हांला यावी, नाह  सभागृहाला यावी याची 
आपण सवजण काळजी या. हे जे डॉ टस आहेत यांच बॅले स आप याकडन करणं 
आ हांला अपे ीत आहे तु ह  इथून गेलेना मग वाटत नाह  कुणाचच ते ऐकतील. 
आता आहेत तोपयत थोड ऐकतील. नाह तर नंतर असं उलट नको हायला यांची 
भुमीका आम यात आ ण आमची भुमीका यां यात. या याम ये साहेब तु हांला 
अजून काह  अमे डमट करता आलीतर करा, जेणेक न कुणालाच शक ये याच 
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राहणार नाह , संशय ये याच राहणार नाह . उपमहापौर, तुषार हंगेनी जी उपसूचना 
दली, आज जर तु ह  वषय तहकूब करणार असाल, फेटाळणार असालतर तु ह  
आयु ांशी चचा करा. परंतु तु ह  हा वषय करणार नसालतर घंटागाड , टाफनस, 
अँ बूल स ाय हर, लॅबटे निशयन जे मानधनावर लोक आहेत िमनीमम पाच वष 
आप याकड असणारे या लोकांना ह  जी उपसूचना दली ती पुढ या कुठ यातर  
वषयाला यावी एवढ  मी आप याला वनंती करतो आ ण थांबतो.  

मा. व ठल उफ नाना काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर गे या 
अनेक मह यापासून कोवीडच वातावरण आप या रा यात, शहरात चालू आहे. या 
शहराम ये आ ण आप या वायसीएम हॉ पटलम ये जे डॉ टस काम करतात, 
खरतर कोवीडयो दा हणून आपण याना पह यांदाच गौर वल आहे. या 
प दतीने िसमाताईनी सुरवातीलाच सांगीतल होत क  आप या पंपर  िचंचवड 
शहराम ये तस पाह लतर बरेच पेशंट कमी आहेत. आयु  साहेब ते हॅ डल करतात, 
हाड कर पॅटन संपुण रा यात राबवला पाह जे. लॉगडावून उठ यानंतर दवस दवस 
आकडा वाढत गेला, शासन आप या प दतीने काम करत होतं व हे काम करत 
असताना आकडा वाढतच गेला तर  देखील सवजण चांगल काम करतात परंतु 
संपुण शहराम ये, नागर कांम ये भीतीच वातावरण या कोराना या मा यमातून 
आहे. आज आपली ह  दुपारपासून चालू झालेली महासभा आ ण या सभेम ये 
डॉ टस ब ल बोलणं चालू आहे, चचा चालू आहे. येक नगरसेवकांना आपआपला 
अनुभव आलेला आहे तो अनुभव या ठकाणी सांगीतलेला आहे. हा अनुभव सांगत 
असताना यांनी काह  वैय क भांडण हणून या डॉ टर ब ल बोलले नाह त, 
याला अनुभव आलेला आहे तो बोललेला आहे. एकनाथरावानी तस पाह लतर 

नगरसेवकांवर आरोप के यासारख भाषण केलेलं आहे. डॉ टरांना येकजण देवा 
माणेच मानतो, येकजण आपआप या पर ने काम करतो. मला जर वाईट 

अनुभव आलातर न क च या ठकाणी बोल या िशवाय राहणार नाह . परंतु आता जी 
डॉ टर भरती चालली आहे यात नवीन आ ण जु याची सांगड घालून 
यव थतर या ह  भरती हावी, या याम ये कुठलह  चुक च काम होवू नये. 
आ ह  वरोधी प ात काम करत असलोतर  चांगल काम होत असेलतर न क च 
चांग या कामाला आमचा सपोट राह ल आ ण चुक च काम होत असेलतर न क च 
याला वरोध राह ल. आता हे भीतीच वातावरण असताना या डॉ टरांचा वाद आहे 
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हा जनतेसमोर येवून अजून यां या समोर भीतीच वातावरण करायला नकोय. अशा 
प र थतीम ये आपण जो िनणय याल न क च चांगला िनणय हावा अशी 
अपे ा करतो आ ण सव शासनाला, डॉ टसना ध यवाद देतो. नगरसेवक जो 
पोटतीडक ने बोलतो तो अनुभव आलेला आहे, सं दप असेल कंवा बरेचसे नगरसेवक 
बोललेत मला देखील काह  अनुभव आले आहेत परंतु शासनावर लोढ आहे तो 
आ ह  समजू शकतो, रोज हजार ते बाराशे पेशंट सापडतात. आपली यंञणा जर  
कमी पडत असलीतर  देखील आपण चांग या प दतीने काम करतात. परंतु चुक च 
काम होता कामा नये आ ण हा जो वषय आहे आ ण याला या उपसूचना 
दले या आहेत या उपसूचना आप याला जर दुस-या वषयाला घेता येत 
असतीलतर या या यात. हा वषय तहकूब ठेवलातर पुढ या वषयाला या यात, 
ध यवाद.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. गे या तीन ते चार 
तासा पासून सव नगरसेवकांनी वायसीएम या डॉ टरा या ती असले या भावना 
या ठकाणी य  के या. सवानी आप या भाषणाम ये स मा.आयु  साहेबांच 
या ठकाणी कौतूक केलं. आयु  साहेबां या काळाम ये या पीजी इ टटयूटला 
मा यता िमळाली. यासंदभाम ये सु दा येकां या बोल याम ये यां या ब ल 
कौतूक या ठकाणी केलं गेलं. साहजीक आहे येकाला येक डॉ टर वषयी जो 
जो अनुभव आलेला आहे कंवा वायसीएम वषयी यां या मनामधील भावना 
या ठकाणी सव सद यांनी य  के या. यावेळेला आयु ांच आपण कौतूक केलं 
या पीजी इ टटयूट या मा यमातून डॉ टर घडव याच काम देशाम ये ह  पह ली 
महानगरपािलका अशी असेल क  या याम ये पो ट ॅ युएशनचे डॉ टर या ठकाणी 
िनमाण होणार आहेत, अशा प दतीची ह  पीजी इ टटयूटची मा यता या ठकाणी 
िमळालेली आहे. यावेळेला या इ टटयूटला मा यता िमळाली यावेळेला १०४ 
डॉ टरांची मंजूर  वेगवेगळया कॅटेगर वाईज या ठकाणी या सं थे या मा यमातून 
घे यात येते. आयु ां या मा यमातून जो जो डॉ टर या या पदासाठ  या 
शाखेसाठ  ईलीजीबल असेल या संदभाम ये या या मुलाखती झा या. यांची 
शै णक अहता बघुन या ठकाणी यांच िसले शन झाल,ं असे ७४ डॉ टर 
या ठकाणी िसले शन झाल.े परंतु यावेळेला ७४ डॉ टर या ठकाणी पीजी या साठ  
ोफेसर हणून िसले शन झाले यावेळेला माञ ये ात आप या या पीजी 

इ टटयूटम ये ३२ डॉ टर या ठकाणी कायरत आहेत. हणजे यावेळेला पीजी ची 
थापना झाली पीजी करत असताना आता आपल दुसर वष आहे क  या पीजी या 



183 
 

 

मा यमातून नवीन डॉ टर या ठकाणी आलेले आहेत. जवळपास ७० हून अिधक 
डॉ टर या ठकाणी पीजी इ टटयूट या मा यमातून आप या या णालयाला 
िमळालेले आहेत. जे क  एमबीबीएस क न आपआप या वेगवेगळया कॅटेगर वाईज, 
वभागावाईज ते या ठकाणी एमड  कंवा एमएस वगैरे यांचे जे काह  पद यु र 
िश ण असेल ते िश ण या ठकाणी घेत आहेत. वायसीएम हॉ पटल ब ल वशेष 
क न मी या ठकाणी अवजुन उ लेख करेल क  या या वेळेला वायसीएम 
हॉ पटलम ये असले या डॉ टरां या वषयी या कोवीड या संदभाम ये जो काह  
ोटोकॉल आहे या ोटोकॉल या संदभाम ये खाजगी हॉ पटलने सु दा आपण 

कुठला ोटोकॉल वापरतो अशा संदभाम ये पीजी या डॉ टरांना या ठकाणी 
आप या हॉ पटल या मा यमातून अनेक खाजगी सं थानी सु दा वचारणा केलेली 
आहे. मी माझा वत:चा अनुभव हणून या ठकाणी सांगतो. कारण यावेळेला 
खाजगी इ टटयूट, खाजगी दवाखा याम य ेया कोवीड या मा यमातून णांना 
या ठकाणी सेवा दली जात होती. याच बरोबर न जनसामा य माणसाम ये पंपर  

िचंचवड शहराम ये असणार वायसीएम हॉ पटल या ती या ठकाणी भावना य  
के या जात हो या आ ण टाटा मोटसम ये माझे सहकार  होते क  जे यांना 
खाजगी णालयाम ये बील रए बसमट िमळत, यांना बीलाचा परतावा िमळत 
असताना सु दा यांनी सांगीतल क  आ हांला वायसीएम हॉ पटलम ये ऍडमीट 
करा. मी यांना हणल आप याला काय गरज आहे आप याला खाजगी 
हॉ पटलच बील िमळतय परंतु या आम या सहकायानी टाटा मोटसमधील 
कामगारानी सांगीतल वायसीएम हॉ पटलम ये जी काह  टमट दली जाते आ ण 
वायसीएम हॉ पटलम ये डॉ टरांचा हातकंड बसलेला आहे यांनी बरेचसे पेशंट 
या ठकाणी हॅ डल केलेले आहेत आ ण हणून आ हांला वायसीएम हॉ पटलम ये 

दाखल करा अशा कारची वनंती शहरातील अनेक भागातील नागर कांनी 
कायक याकडे मा या सार या नगरसेवक, पदािधका-याकडे केली गेली.  साहजीक 
आहे यकेा या ब ल येकाचा अनुभव हा वेगवेगळा असू शकतो.  परंतु मगाशी 
मा या एका सहका-यांनी सु दा सांगीतल क  ठा याव न आम या एका िमञाणी 
सांगीतल क  वायसीएम म ये चांग या प दतीची टमट दली जाते. चार दोन 
डॉ टरां या ब ल यां या वाग यामुळे संपुण हॉ पटल कंवा या ठकाणी चालू 
असणार  यंञणा ह  अतीशय खराब आहे अशा कारची भावना न क च 
सभागृहाम ये असणा-या येक सद यां या ती नसेल. परंतु स मा.महापौर साहेब, 
या वायसीएम णालयाम ये जस एक दोन नगरसद यां या ती या ठकाणी, 
डॉ टरां या ती या ठकाणी बोलल गेल परंतु यां या भावना या ठकाणी 
असताना, स मा. यावेळेला फोन करत असताना स माननीयांचा फोन या ठकाणी 
घेतला गेला नसेल, मगाशी सांगीत या माणे यांच पीपीईक ट असेल कंवा समोर 
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ण असेल, ण बघायचा का फोन यायचा अशी अव था या ठकाणी येत 
असेलतर स माननीयांना परत उ र यांनी या ठकाणी दल पाह जे कंवा यांना 
या ठकाण या संदभाम ये वचारणा कर याचा अिधकार न क च या ठकाणी 

स माननीय सव नगरसद य असतील, आमदार असतील, खासदार असतील याना 
न क च या ठकाणी आहे, कारण वायसीएम हॉ पटल हे पंपर  िचंचवड शहरासाठ  
या ठकाणी िनमाण झालेल आहे आ ण पंपर  िचंचवड शहराम ये असणा-या 
जनसामा यांचा जो काह  वषय असेल तो घेवूनच तो स माननीय कंवा ते 
आमदार, खासदार या ठकाणी आप या संदभाम ये डॉ टरांकडे वचारणा करतात. 
आपण आप या अ य तेखाली वायसीएम णालयाम ये यावेळेला आपली िमट ंग 
झाली यावेळेला आपण आयु  साहेबांना सांगीतल, माजी प ने यांनी सु दा 
सांगीतल क  नवीन डॉ टर आहेत, ोफेसर आहेत ते कदािचत स माननीयांना 
ओळखत नसतीलतर आपण वायसीएम हॉ पटलम ये एक जूना सवाना ओळखतो 
असा डॉ टर या ठकाणी आप या स मानीयांचा कंवा आमदारांचा या संदभाम ये 
या पेशंट या संदभामधली माह ती यां या पयत पोहचव या या संदभाम ये असा 

जुना डॉ टर सवाना ओळखतो, शंका िनरसन तो क  शकतो असा एक जुना 
अिधकार  या ठकाणी नेमावा. आयु  साहेबांना सु दा सागंीतल आ ण येणा-या 
काळाम ये आप याला जर आप या स मानीयानंा यासंदभाम य ेनागर कांचा तेवढा 
रेटा असतो, यांना या ठकाणची प र थती माह ती नसते. आयसीयू कती वेट ंग 
म ये आहेत, ऑ सजनचे बेड कती वेट ंगम ये आहेत परंतु यांना सु दा आप या 
भागातील नागर काचंा या प दतीने रेटा असतो, सारखा फोन असतो. म यंतर या 
काळाम ये अनेक नागर क हे पॅिनक होवून आप याला कुठे बेड िमळेल का, 
आप याला यव था होईल का अशा प दतीच भीतीच वातावरण सु दा माग या 
काळाम ये होतं आ ण हणून कदािचत या माग या काळाम ये अशा कारचे संग 
आप या स मानीयां या वरती पयायाने या ठकाणी आले असतील अस मला 
वाटत. हणून स मा.महापौर साहेब, आपण या संदभाम ये लवकरात लवकर 
जु या डॉ टरां यापैक  एका डॉ टरांची या ठकाणी िनयु  करा क  जेणेक न तो 
डॉ टर आप या सगळया स माननीयांना या ठकाण या आप या णा वषयीची 
संपुणपणाची माह ती या ठकाणी देईल असं मला या ठकाणी वाटत. मगाशी 
एकनाथरावानी उ लेख केला आप या वायसीएम हॉ पटल न हतेतर आप या 
पंपर  िचंचवड शहराम ये असणा-या वायसीएम हॉ पटलम ये ख-या अथाने 
याला ऑ सजनची गरज असते अशा प दतीचे पेशंटच जा त माणाम ये 
या ठकाणी यां यावरती सेवा करत असतो, यांची टमट या ठकाणी करत 

असतो. आ ण हणून यावेळेला सॅ यूरेशन असणारे णाचंी सेवा करत असतो 
यां यावर टमट करत असतो यावेळेला आज आपण बघीतलतर संपुण 
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महारा ाम ये येक हॉ पटलची जर का वगवार  केली आ ण जी णांची सं या 
असेल याच परसे टेज काढलतर याम ये महारा ाम ये सवािधक रक हर  रेट 
हणजे जो ण सॅ युरेशनम ये जातो आ ण तो ण बरा होतो अशा प दतीच 
माण सु दा आप या वायसीएम हॉ पटल या मा यमातून या ठकाणी आहे. मी 

या ठकाणी अवजुन उ लेख करेल क  जो आपला डेथरेट आहे, आप याला 
स मानानी सांगायला अभीमान वाटायला पाह जे क  या वायसीएम हॉ पटल या 
मा यमातून जो आपला डेथरेट आहे तो सु दा इतर महानगरपािलके या कंवा इतर 
शासना या कुठ याह  दवाखा या या तुलनेम ये आप या वायसीएमम ये असणारा 
डेथरेट सु दा आप या महारा ा या न हेतर देशा या तुलनेम ये णां या 
सं येम ये सवात कमी आहे. परंतु आपण णांना चांगली सेवा दे या या 
मा यमामधुन वेगवेगळे आयसीयू तयार कर या या मा यमातून आपण अनेक 
उप म या ठकाणी तयार केलेले आहेत. येकांनी या ठकाणी आपआप या भावना 
य  केले या आहेत. मी अवजुन सांगेल खर हणजे या वायसीएम हॉ पटल या 
संदभाम ये भाऊसाहेबांनी सु दा सांगीतल, अनके नगरसद यांनी सांगीतल परंतु 
मा या जे िनदशनास आलेलं आहे क  या ठकाणी ऑ सजन कमी पडतो परंतु 
ऑ सजन दयायच काम कोण करतय तर डॉ.पवन साळव,े यांना मॅनपॉवर कोण 
पुरवतयतर डॉ.रॉय. मला असं हणायच आहे या ठकाणी डॉ.वाबळे कंवा 
या ठकाणी पीजी या मा यमातून जे डॉ टर काम करतात मी यांना ओळखत 

नाह  यां याशी मला देणंघेण नाह  परंतु ते सेवा या ठकाणी चांग या प दतीची 
देतात, यांच जर म टर बघीतलतर कोणीह  आतापयत सु ट  घेतलेली नाह . अशा 
प दतीचे चांगल काम करणारे जे डॉ टर आहेत, ते ोफेसर आहेत यां या ब लचा 
या ठकाणचा वषय आहे आ ण हणून डॉ.वाबळे यांची अव था या ठकाणी शोले 
मध या ठाकूरसारखी क न ठेवलेली आहे. दुस-या बाजूला डॉ.रॉय साहेब आहेत 
आ ण एका बाजुला डॉ.पवन साळव े यांना कुठ याह  कारचा अिधकार या ठकाणी 
नाह . यांना जर का ऑ सजनच टँक लागत असेलतर या ऑ सजन टँकसाठ  
यांनी पुरवठा दयावा लागतो या येम ये यां याकडे कुठ याह  कारचा 
अिधकार नसताना सु दा यां या संपुण टम या मा यमातून चांगल काम 
या ठकाणी वायसीएम हॉ पटल या मा यमातून केलं जातं. वायसीएम 
हॉ पटल या संदभाम ये चांगली भूमीका आ ण चांगल नाव आप या संपुण पीजी 
इ टटयूट या मा यमातून संपुण महारा ाम ये वेगवेगळया महानगरपािलकाम ये 
एक चांगली वायसीएम हॉ पटल या ठकाणी काम करत अशा कारची भावना 
या ठकाणी आहे. कुणा याम ये तेथील डॉ टरां या ब ल शंका-कुशंका यां या 
कायप दतीवरती येकाची भूमीका ह  वेगवेगळ  असणार आहे परंतु एक चांगल 
काम आप या या वायसीएम या मा यमातून या ठकाणी केल जातय. मा.महापौर 
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साहेब मी या ठकाणी वनंती करणार आहे क  आपण जे काह  जुने आ ण नवीन 
डॉ टरां या संदभाम ये अनेक आम या स मा.सद यां याकडून या ठकाणी उ लेख 
झाला आ ण मला माह त नाह  यावेळेला आयु  साहेब आपण ह  िनयु  केली 
गेली, िनयु या मा यमातून यांची जी काह  शै णक अहता असेल याम ये 
जर का आम या जु या डॉ टरांचा समावेश करता येत असेलतर तो सु दा आपण 
अवजुन करावा. मगाशी उ लेख केला मी पण सांगीतल क  या ठकाणी फ  ३२ 
डॉ टर कायरत आहेत बाक चे डॉ टर िसले ट होवून सु दा ते या ठकाणी जू 
झालेले नाह त. माग या कालखंडाम ये मी यावेळेला आयु ांकडे होतो यावेळेला 
यां या भावना यांनी या ठकाणी य  करत असताना यांनी सांगीतल क  

आ हांला तु ह  कती दवस आमचा वापर क न घेणार आहेत. आ ह  या 
शहराम ये होतो तेथील आमच अ त व सोडून या वायसीएमम ये आ ह  आलोतर 
आमचा असाच अधांतर  हा वषय ठेवणार आहेत का जर असाच तु ह  ठेवणार 
असालतर आ हांला ठाणे महापािलकेची ऑफर आहे, आ हांला या 
महानगरपािलकेची ऑफर आहे अशा वेगवेगळया प दतीची ऑफर सु दा आयु ां या 
समोर या ठकाणी डॉ टर य  करत होते. आ ण हणून हा वषय कोणा या ती 
काय आहे परंतु आप याला पीजी या मा यमातून एक चांगली सं था या ठकाणी 
यावेळेला िमळते आ ण या पीजी या संदभाम ये चांगली टमट िमळते, चांगले 

डॉ टर या ठकाणी काम करतात. जु या न या डॉ टरांचा समावेश करता येत 
असेलतर या ठकाणी करावा असं मी या ठकाणी मा.महापौर आप याला वनंती 
करतो व आयु ांनी या संदभात वचार करावा. मला अस वाटत या ठकाणी 
पीजी या ोफेसरांब ल चचा झालेली आहे आ ण पीजी या िसले शन येम ये 
सु दा आयु ांनी यां या पॅनल या मा यमातून यांच िसले शन केल गेलेल आहे. 
मला असं वाटत क  या पीजी या संदभाम ये स मा.सव नगरसद यांना मी एक 
वचारतो क  जर का आप या सगळयां या भावना एक चांगली पीजी इ टटयूट 
हावी अशी असेलतर मला असं वाटत क  आपण हा वषय या ठकाणी मंजूर 
करायला काह  हरकत नाह . आपण सगळयांनी आप या मनामध या भावना 
या ठकाणी य  केले या आहेत. स मा. वरोधी प ने यांनी सु दा सांगीतल क  
चांगला वषय असेल, डॉ टरांचा वषय असेलतर करायला काह  हरकत नाह . 
या या बरोबर असणा-या उपसूचना सु दा आप या नस असतील, वॉडबॉय 

असतील अशा प दती या उपसूचना सु दा या वषयाला आहेत. मला अस वाटत क  
जर का सवाची या वषयाला अनुमती असेलतर, वषय चांगला आहे येका या 
मनामधील भावना आहेत या वषयावर ह  महापािलका सभा बुधवार 
द.२६/८/२०२० दु .२०० पयत तहकूब करावी आ ण या या अगोदर सव 
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गटने यांची सव स माननीयां या मनाम ये शंका असतील या वषयी आपण 
या ठकाणी चचा क न यावी. 

(सभागृहात ग धळ) 
मा.केशव घोळव-े  मा.महापौर साहेब, तहकूबीस अनुमोदन देतो. 
 

मा.महापौर – उप थत सव सहकार , पदािधकार , स मा.नगरसद य, अिधकार , 
पञकार वग कमचार  तसेच शहरवासीयांना उदया पासून सु  होत असणा-या गणेश 
उ सव आ ण गौर गणेश आगमना िनमी  सवाना हाद क शुभे छा देवून,      
सवा या भावना वचारात घेता या वषयावर ह  सभा बुधवार द.२६/८/२०२० रोजी 
दुपार  २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.  
        ----                                         
                                                                               

 (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४६ 

सभावृ ांत 
( द.२०/७/२०२०, द.२०/८/२०२० (द.ु१.४५ वा.) व २१/८/२०२० (दु.१.४५ वा.)  

ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २६.०८.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२१/८/२०२० (द.ु१.४५ वा.) ची 
तहकूब मा. महापािलका सभा बुधवार दनांक २६/०८/२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

           

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.राहुल गुलाब जाधव 

८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
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११) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१२) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१३) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१४) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१५) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१६) मा.लांडगे र व ल मण 

१७) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१८) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१९) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२०) मा.सावळे िसमा र वं  

२१) मा.लांडे व ांत वलास 

२२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२६) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२७) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२८) मा.मंगला अशोक कदम 

२९) मा.संजय बबन नेवाळे 

३०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३१) मा.भालेकर वण महादेव 

३२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३४) मा.घोलप कमल अिनल 

३५) मा.उ म काश कदळे 

३६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
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३७) मा.राजू िमसाळ 

३८) मा.बाबर शिमला राजू 

३९) मा.अिमत राज  गावडे 

४०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४१) मा.खानोलकर ा महेश 

४२) मा.मोरे र महादू भ डव े

४३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४५) मा.अपणा िनलेश डोके 

४६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४७) मा.गावडे राज  तानाजी 
४८) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
४९) मा.कोमल दपक मेवानी 
५०) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे    

५१) मा.सुल णा राजू धर 

५२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५४) मा.कदम िनक ता अजुन 

५५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

५६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५७) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
५८) मा.काळे उषा दलीप 

५९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६०) मा.बारणे अचना तानाजी 
६१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
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६३) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

६४) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६५) मा.बारणे माया संतोष 

६६) मा.िनलेश हरामण बारण े

६७) मा.वाघमारे अ नी व म 

६८) मा.दशले रेखा राजेश 

६९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७२) मा.कामठे तुषार गजानन 

७३) मा.च धे आरती सुरेश 

७४) मा.क पटे सं दप अ ण 

७५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७६) मा.स वता बाळकृ ण खुळे  

७७) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७८) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७९) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८०) मा.कुटे िनमला संजय 

८१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८२) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८३) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

८५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८८) मा.राजापुरे माधवी राज  
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८९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९०) मा.संतोष बबन कांबळे 

९१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९२) मा.संजय म हारराव वाबळे   

९३) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

९४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  
  यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.संतोष पवार- मा.अित र  आयु  

(१), मा.अ जत पवार-अित र  आयु  (२), मा. वण तुप-े अित र  आयु  (३)   
तथा सह शहर अिभयंता, मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे-उपायु ,  
मा.सवणे – सह शहर अिभयंता, मा.अलमलेकर, मा.इंदलकर, मा.लोणकर- 
सहा यक आयु , मा.डॉ.साळव-ेअित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे-
अिध ता वायसीएमएच, मा.घोडे, मा.घुल-ेकायकार  अिभयंता, मा.आगळे- शासन 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

                    ----                          
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत आहे.   
मा.नगरसिचव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय 
मांक ३. 

मा.शञु न उफ बापू काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर या 
वषयासाठ  आप या सवाची चचा झाली आहे, आयु  साहेबां या उप थतीम ये 
सव गटने यांना सवाना माह ती आहे. खरतर शहराम ये आपण पाह लतर या 
कोवीड-१९ मुळे हणजे आज कुठेह  शासक य कंवा आप या महानगरपािलके या 
कंवा खाजगी म ये कुठेह  जागा उपल ध नाह . अशा प र थतीम ये येथे अ यंत 
मह वाचा वषय नं.३ जो आप या समोर आहे तर हा वषय अ य कुणा या काह  
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अडचणी असतीलतर या वषयावर चचा न करता हा वषय मंजूर करावा. 
या याम ये नंतर काह  हॅ सीन आली, या याम ये कोण असा वागला तसा 
वागला, कोण दोषी आहे हा नंतरचा भाग आहे आज तो सभागृहाचा आपला भाग 
नाह . आज जनतेची काळजी आप या सवाना आहे. स ाधार  बरोबर वरोधकांनाह  
काळजी आहे. आपण सवजण या यातून जातो आहे. आप यातले काह  जवळचे 
आज पॉ झट ह येतात यासाठ  आपण धावपळ करतो. या यात आप या सव 
डॉ टरांची टम एकदम चांग या प दतीने काम करते. काह  जणाचा ेष असेल, 
आपली जी काह  भांडण असतील तो नंतरचा भाग आहे. हा वषय मंजूर करावा 
अशी मी आप याला वनंती करतो.  
मा.बाळासाहेब ओ हाळ -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.महापौर-  उपसूचनेसह वषय माक ३ मंजूर करणेत येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--   
ठराव मांक  -५५६                        वषय मांक - ३  
दनांक-२६/८/२०२०                              वभाग- मा.आयु  
          संदभ-  १ ) मा.आयु   यांचे प  शा/१/का व/३७८/२०२०  

                                 द.१८/०३/२०२० 
           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३८ द.१२/६/२०२०   

    
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 
पद यु र सं थे कर ता  नामिनदशना दारे र  पदांवर िनयु  िमळ याकामी अज 
केले या उमेदवारांपैक  मौखीक मुलाखतीकर ता उप थत रा हले या उमेदवारां या 
कागदप ांची छाननी व मौ खक मुलाखती घेवून  शै णक अहता,  वयोमयादा,   अनुभव  
इ याद   बाबी  वचारात  घेवून  िनवड सिमतीने उमेदवारांनी सादर केलेली शै णक 
अहतेची कागदप ,े काशने, अनुभव, वषयातील ान इ याद नुसार (Maharashtra 

University of Helth Science) MUHS यांचेकड ल मागदशक गुण मु यांकन त ा (Evaluation 

Sheet) माणे उमेदवारांना मुलाखत पॅनलमाफत गुण दे यात आलेले आहेत. सदर गुण 
त ा वचारात घेऊन सोबतचे प  'अ’ माणे पा  उमेदवारांची िनवड याद  व ित ा 
याद  सादर केली आहे. या माणे नेमणूका कर यास व िनवड याद वर ल उमेदवार 
मुदतीम ये जू न झा यास ित ा याद वर ल पुढ ल उमेदवारांना िनयु  दे यास 
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मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण 
मृती णालयाम य े पद यु र सं था थापन झालेली असनू क  शासनाकडून ९ 
वषयात पद यु र अ यास म सु  कर यास परवानगी ा  झाली आहे. महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकड ल शासन िनणय . पीसीसी-
३०१३/ क.६०१/न व-२२ दनांक ०४ माच २०१४ अ वये व वध संवगातील ११८ पदांना 
मा यता दलेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महासभा ठराव . २६८, 
दनांक-०९/०५/२०१३ अ वय ेअ यापक व अ यापकेतर अशा एकूण ११८ पदांना व 
याअनुषंिगक वेतन ेणीस मा यता दलेली आहे. सदर पदां या मुलाखती होऊन या 
या पदांवर उमेदवारांची िनवड कर याची या पूण झाली आहे.  

यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र सं थतगत ीरोग व 
सुती, भूलशा , औषधवै क शा , बालरोग, अ थरोग, श यिच क सा, 

मानसोपचार, कान-नाक-घसा व वकृतीशा  वभाग अशा एकूण नऊ वषयात 
पद यु र अ यास म सु  झाल ेआहेत. यामुळे वायसीएम णालयातील वै क य 
सु वधांचा दजा उंचावला असून नागर कांना चांगल ेउपचार िमळू लागल ेआहेत.   

वायसीएम णालयाम ये पद यु र सं था थापन झालेपासून जे अ यापक 
कायरत आहेत व यांनी सदर पदभरतीम ये अज केले होते, यातील सुमारे २० 
अ यापकांची िनवड सदर पदभरतीम ये झालेली नाह . सदर अ यापकांची तीन 
वषासाठ  मानधनावर िनयु  केली असून सुमारे अड च वष ते िनयिमतपणे कायरत 
आहेत. सदर अनुभवी व कौश य ा  अ यापकांनी वायसीएम णालयात कोरोना 
महामार या प र थतीत आपापली सेवा उपल ध क न दली आहे व देत आहेत. 
यामुळे कोरोना कालावधीत वायसीएम णालयावर ल बराचसा ताण कमी झाला 

आहे.   
 महारा  शासन, वै क य िश ण व औषधी ये वभागाकड ल शासन 

िनणय . एलईसी-१४०८/ . . १९६/वैसेवा-३, द. २२ जानेवार  २००९ अ वये 
ता पुर या िनयु ने सेवेत लागले या आ ण सदर शासन िनणय िनगिमत होतेवेळ  
ता पुर या िनयु नेच सेवेत कायरत असले या अ यापकां या ता पुर या सेवा 
िनयिमत कर यास वशेष बाब हणून मंजुर  दे यात आली आहे.  

 याच माणे महारा  शासन, वै क य िश ण व औषधी ये वभाग, 
शासन िनणय . एलईसी-१४१४/ . .२५/वैसेवा-३, द.२२ ऑ टोबर २०१६ अ वये 
शासक य महा व ालयातील ता पुर या िनयु ने कायरत असले या उमेदवारां या 
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ता पुर या सेवा द.२४.१०.२०१६ पासून वशेष बाब हणून िनयिमत कर यास 
शासनाची मंजुर  ा  आहे.   

मा.सहसंचालक, वै क य िश ण व संशोधन, मुंबई यांचेकड ल प  . 
संवैिशवस/ंवै क य अिधकार /सेवा िनयिमत/का.अ-ब./३४८३/२०२०, द. ९.६.२०२० 
अ वये सं थेत/ णालयात संचालनालया या अिधन त असले या पदांवर 
ता पुर या िनयु ने कायरत असले या वै क य अिधकार  यां या सेवा िनयिमत 
कर या या ीने ताव सादर कर या या सूचना दले या आहेत. 
  वायसीएम णालयातील णसं येबाबत मागील काह  वषाची आकडेवार  
पा हली, तर णांची सं या वाढतच चालली अस याचे दसून येईल. वायसीएम 

णालयातील वाढती णसं या, वाढ व अ यापकांची िनकड व कोरोना महामार ची 
प र थती ल ात घेऊन वर नमूद शासन िनणय/प ा या आधारे िनवड न 
झाले या ता पुर या व पातील २० अ यापकांसाठ  वाढ व पदे िनमाण क न 
स या कायरत पदावर पंपर  िचंचवड महापािलका सेवेत शासन उमेदमा यतेवर 
कायम व पी सामावून घे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच महारा  
शासनाकड ल, शासन िनणय मांक पीसीसी/३०९६/१८०१ सीआर-२६१/न व-२२, 
दनांक ११/०९/९७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची हददवाढ होवून नवीन 
१८ महसूली गावांचा महानगरपािलकेम ये समावेश झालेला आहे. यामुळे 
महानगरपािलके या एकूण े फळात व लोकसं येत वाढ झा याने व छता 
वषयक सु वधा पुर वणे महापािलकेचे अ याव यक व तातड चे कत य असून े ीय 
कायालयाकड ल कमचार  अपूरा पडत अस याने भाग अिधकार  यांनी यां या 
अिधकारात त कालीन आयु  यांचे सूचननेुसार घंटागाड  ठेकेदार यांना सन १९९७ 
पासून व छतेचा ठेका दे यात आलेला आहे असे एकूण ३७२ घंटागाड  ठेकेदार हे 
सन १९९७ पासून ठेकेदार  प दतीने कामकाज कर त आहे. सदरचे ठेकेदार हे 
महापािलकेचे आ थापनेवर ल कमचार  नाह त.  
 घंटागाड  ठेकेदार महापािलकेचे कमचार  हणून नेमणूक या तारखेपासून 
महानगरपािलके या इतर कमचा-यां माणे देय असलेले वेतन आ ण इतर भ े अदा 
करावेत, या मु य मागणी या संदभात घंटागाड  ठेकेदार वतीने “महापािलका आ ण 
प रवहन कामगार आघाड ” या संघटने या वतीन े पुण े येथील मे.औ ोिगक 
यायालयात क लट य.ुएल.पी.१३९/९९ दाखल केली होती. या क लट संदभात 

मे.कामगार यायालयान े “जैस े थे” प र थती ठेव याबाबत मनाई हूकूम 
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द.२०/०५/९९ रोजी दला होता. याच करणा संदभात मे.कामगार यायालयाने 
दनांक १९/०४/२००० या आदेशा वये त ारदारांची क लट यु.एल.पी.१३९/९९ ची 
वनंतीची मागणी रदद केलेली आहे. या करणी मे. यायालयाने अशा आशयाचा 
िनणय दला आहे क , याम ये असलेले ठेकेदार हे महापािलकेचे नोकर नाह त 
यामुळे यां याम ये मालक व नोकर हे नाते िस द होत नाह . हे यायालयाने 

मा य केले आहे. तथा प सदर आदेशा व द ी.सुभाष सर न, जनरल से े टर , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रवहन आघाड  यांनी याच मे.औ ोिगक 
यायालयात र ह जन अज .५/२००० दाखल केला असून दनांक २०/०५/१९९९ 

चे आदेशाचा पुन: वचार हावा हणून मे.औ ोिगक यायालयात वनंती केली होती. 
यावर मे. यायालयाने अज मा य क न मनाई आदेश करताना “जाब देणार 

मनपान े ठेकेदार यां या सेवेबाबत मूळ त ार अज िनकाली होईपयत “जैस े थे” 
प र थती ठेव यात यावी व घंटागाड  ठेकेदारां या सेवा समा  करावया या 
असतील तर याबाबत कायदेशीर प दतीचा अवलंब क न यां या सेवा समा  
करता येतील.” अस ेआदेश दले आहेत.  
 स थतीत घंटागाड  ठेकेदार मनपा व द म.ेऔ ोिगक यायालय येथे 
ULP ०५/२००० दाखल आहे. तसेच मा.उ च यायालय मुंबई येथे Writ Petition 
No.4931/2003 दाखल आहे. तसेच सु ीम कोटात SLP No.12804/15 दाखल 
आहे. सदर दा यांचा िनकाल आज अखेर लं बत आहे.  
 यानुसार घंटागाड  ठेकेदारांनी य ात साफसफाई या केले या कामाची 
व तु थती ल ात घेता घंटागाड  ठेकेदारांची यांना महापािलका सेवेत सफाई 
कमचार  या वग ४ या संवगात िनयिमत आ थापनेवर घे याबाबत या 
मागणीबाबत कृपया शासनाने मागदशन करावे. याकामी मा.सिचव, नगर वकास 
वभाग, महारा  शासन मुंबई यांचेकडे प  मांक शासन/३/का व/५५५/२०००, 
द. ११/०८/२००० व यानंतर वेळोवेळ  दनांक २३/१०/२०००, द. १२/१२/२०००, 
द. २९/१२/२०००, द. २०/०५/२००३, द. ०६/०६/२००३, द. २९/१२/२००३,  
द. २३/०७/२००४, द. २९/०४/२००५, द. ०३/०९/२००५ अ वये ताव सादर 
क न वनंती कर यात आलेली आहे. तसेच या संदभात शासनाने उप थत केले या 
मु ांचा खुलासा देखील वेळोवेळ  शासनास सादर कर यात आलेला आहे.  
 मे.औ ोिगक यायालयाने यु.एल.पी.०५/२००० म ये दले या मनाई आदेशा 
व द महानगरपािलकेने सदरचा वषय मे.औ ोिगक यायालया या कायक ेत 
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येत नाह . या मु ाबाबत पु हा औ ािगक यायालयात हरकत दाखल केली होती. 
तथा प मे.औ ोिगक यायालयाने सदरची हरकत नामंजूर केली आहे. सदर 
िनणया या वरोधात महानगरपािलकेने मा.उ च यायालय मुंबई येथे यािचका 
.४९३१/०३ दाखल केली आहे. सदरची यािचका अ ापपयत लं बत आहे. 

घंटागाड  ठेकेदार यांना महानगरपािलकेम ये सेवेत घेणेपूव  खालील माणे 
कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 महापािलकेन े मा.उ च यायालय मुंबई येथे दाखल केलेली यािचका 
.४९३१/२००३ मागे घेणे आव यक आहे. यास मा यता देणेत येत आहे.  

 घंटागाड  ठेकेदार यांनी महापािलके व द मा.सव च यायालय, द ली 
येथे दाखल केलेली Special Leave to Appeal 12804/2015 माग ेघेण े
आव यक आहे.  

 मे. औ ोिगक यायालय पुणे यांचेकडे घंटागाड  ठेकेदारांनी मनपा व द 
दाखल केलेली यािचका ता काळ िनकाली काढणेबाबत वनंती करावी व या 
िनकाला माण ेकायवाह  करावी. 
वर ल नमूद ०३ मुददयांबाबत कायवाह  पूण झालेनंतर मनपा शासनाने या 
कमचा-यांना यथोिचत कायवाह  पूण क न िनयिमत वेतन ेणीत व मनपाचे 
थायी आ थापनेवर िनयु  देणेची कायवाह  करावी. 

महानगरपािलका आ थापनेवर सफाई संवगात २५९३ पदे मंजर असून ८०० 
पदे  र  आहेत. अशा घंटागाड  ठेकेदार/कमचा-यांना महानगरपािलका 
सेवेत सामावून यावयाचे झालेस खालील माणे मुददे वचारात यावे 
लागतील. 

 यां या शै णक अहतेची मा हती घेवून कायवाह  करावी.  
 मनपाचे सेवा िनयमानुसार सफाई संवगातील पदांसाठ  चौथी पास अशी 

शै णक अहता आहे. सदरची अहता स या कायरत असले या घंटागाड  
ठेकेदार यांचेकडे आहे कंवा कसे? याची तपासणी क न िनयु ची कायवाह  
करावी. 

 स थतीत महानगरपािलका आ थापनेवर सफाई संवगातील ८०० पदे र  
आहेत. सदर र  पदांवर िनयु या करा यात.  
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 या कमचा-यांना िनयु या ावयाचे झालेस बंदू नामावली तपासून 
िनयु ची कायवाह  करावी. 

 आज अखेर घंटागाड  ठेकेदार यांचे िनधन झाले या यांचे वारसांना 
महानगरपािलका सेवेत लाड-पागे धोरण लागू करणेबाबत कायवाह  करावी. 

 स या कायरत असलेले घंटागाड  ठेकेदार हे वयािधक झाले असतील तर 
यांचे बाबतीत हे कमचार  महानगरपािलका सेवेत घंटागाड  ठेकेदार हणून 

सन १९९७ म ये दाखल झाले या दवशी वयाची अहता धारण कर त 
अस यास याचा सेवेत समावेश कर यात यावा. 

   वर ल माणे महानगरपािलका शासनान े यो य ते िनयमाधीन सोप कर 
पूण क न घंटागाड  ठेकेदारांना मनपा सेवेत थायी आ थापनेवर सामावून घेणेची 
कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
      तसेच पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या वतीने पूर, भूकंप, वादळ, 
आपदकालीन थती व इतर नैसिगक आप ी या काळात नागर कांना तातड ने 
मदत करणेकामी आप ी यव थापन वभाग थापन करणेत आलेला आहे. 
आप कािलन प र थतीम ये आप ी यव थापन वभागाचे कामकाजाकर ता आप ी 
यव थापन अिधकार  या पदावर ी ओम काश ब हवाल मानधन त वावर सहा 
सहा म हने कालावधीकर ता सन २००९ पासून काम कर त आहेत. सदर 
कामकाजाकर ता आव यक शै णक अहता व १५ वषाचा अनुभव ते धारण कर त 
आहेत, तर  यांचे सेवेची उपयु ता वचारात घेता ी ओम काश ब हवाल यांची 
महापािलके या अ थायी अ थापनेवर दरमहा र.  ६०,०००/- (अ र  र कम पये 
साठ हजार फ ) मानधन या माणे ता पुर या व पात तीन वष कालावधी कर ता 
वशेष बाब हणून स याचे कामकाजाची मुदत संप यानंतर एक दवसाचा सेवा 
कालावधी खंड त क न माहे जानेवार  २०२१ पासून नेमणूक कर यास व 
याबाबत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

         तसेच महारा  शासनाकड ल शासन िनणय मांक पीसीसी 
३०९६/१८०१सीआर-२६१/न व-२२, दनांक ११/९/१९९७ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची ह वाढ होऊन नवीन १८ महसुली गावांचा महानगरपािलकेम ये 
समावेश झालेला आहे. यामुळे महानगरपािलके या एकूण े फळात व 
लोकसं येत वाढ झा याने आरो य वषयक सु वधा पुर वणे महापािलकेचे 
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अ याव यक व तातड चे कत य असून स या जगभरासह देशात तसेच रा यात 
सव  कोरोना वषाणूचा ादुभाव मो या माणात होत आहे. यासाठ  
कोरोनाबािधतांवर उपचार कर या या ीने यशवंतराव च हाण मृती णालय हे 
को वड णालय हणून घो षत करणेत आले आहे. यामुळे कोरोनाचा ादुभाव 
रोख यासाठ  व णांना यो य उपचार िमळ या या हेतूने सव वै क य अिधकार , 
टाफनस, पॅरामे डकल कमचार , सुर ा िनर क, णवा हकेचे वाहनचालक  व 

वग ४ चे इतर कमचार  यांची सेवा अिध ह त कर यात आली आहे. स या 
उदभवले या आप कालीन प र थतीवर मात कर यासाठ  पुरेशा माणात    
कमचा-यांची आव यकता आहे.  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित 

णालयातील कामाचा वाढता याप वचारात घेता शासन वभागाने वेळेवळे  
िनगत केले या प रप क/आदेशानुसार ता पुर या व पात व वध पदे मानधनावर 
सहा म हने कालावधीकर ता भर यात येतात. सदरची या सन २००७ चे 
कालावधीपासून राब व यात येत आहे. काह  कमचार  यांनी महानगरपािलकेत 
कायम व पी सामावून घेणे व सेवा खं डत क  नय ेक रता मा. यायालयात दावा 
दाखल केला असून सदर दा यावर मा. यायालयाचे जैसे थे असा आदेश आहे. 
यामुळे सदर कमचार  वषनुवष महानगरपािलकेत सेवा देत आहेत. स याची 

कोरोना वषाणू साथरोगाचा सार पाहता व वायसीएम णालयातील णांची 
वाढती सं या वचारात घेता सदर कमचा-याचंी वायसीएम णालयास आव यकता 
आहे. यामुळे मा. यायालयात दाखल झाले या करणांपैक , जे कमचार  वषनुवष 
कत यावर गैरहजर राहून णसेवा देत नाह त, तसेच कोरोना या साथरोग 
कालावधीत णसेवा न देता गैरहजर रा हले आहेत, असे कमचार  सोडून या 
कमचा-यानंी सलग सेवा दलेली आहे, आ ण जनन व बाल आरो य काय म 
(RCH), रा ीय आरो य अिभयान (NUHM) काय माअंतगत कमचार , रा ीय 
यरोग दुर करण काय माअंतगत कमचार  (NTEP) अशा कमचा यांना पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायम व पी सामावून घेणसे 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. 



200 
 

 

                                ------ 
                          (सभागृहात ग धळ) 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                                                वषय मांक - ४  
दनांक-२६/८/२०२०                                वभाग- मा.आयु  
 

               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                       जा. . शा/१/का व/१०५५/२०२० द.१२/६/२०२०    

   पंपर   िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' ये  वै क य अिधकार ' 
या अिभनामाची १६ पदे र. . पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीत 
शासन मंजूर आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवा वेश िनयमास 
द.१८/०२/२०२० रोजी शासन मा यता िमळालेली आहे. यानुसार ये  वै क य 
अिधकार  पदाची पदो नतीची अहता “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  या पदावर ल कमान ०३ वष सेवा पूण झाले या 
अिधका-यांची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो नती.” या माणे आहे. ये  
वै क य अिधकार  संवगातील र  पदे भरणेकामी दनांक २९/०५/२०२० रोजी 
पदो नती सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. मागास वगाचे पदो नतीचे 

आर णा संदभात मा.उ च यायालयाने यािचका .२७९७/२०१५ वर 

द.०४/०८/२०१७ रोजी दले या िनणया या अनुषंगाने शासनाचे सामा य शासन 
वभागाकड ल प  .बीसीसी-२०१७/ . .३१२A/१६-ब, द.२९ डसबर २०१७ व 
दनांक ११ ऑ ट बर, २०१८  अ वये मागदशन ा  झालेले आहे. यानुसार “तुतास 
पदो नती या को यातील खु या वगातील र  पदे िन वळ ता पुर या व पात 
सेवा ये तेनुसार मा.सव च यायालया या िनणया या अिधन राहून भर याबाबत 
िनदश आहेत. ये  वै क य अिधकार  संवगातील र  असणा-या पदांम ये खु या 
वगातील आर ण वचारात घेता डॉ. लोखंडे ऋतूजा समीर यांना खुला(इ.मा.व.), 

डॉ. बांगर वैशाली महादेव यांना खुला(भ.ज.(ड)), डॉ. दादेवार अभयचं  अनंतराम 
यांना खुला(अनु.जमाती) व डॉ. सांगळे तृ ी मंगेश यांना खुला(भ.ज.(ब)) वगाम ये 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या ये  वै क य अिधकार  
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पदावर  पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीम ये मा.सव च 
यायालयाम ये याय व  वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 

अंितम िनणया या अधीन राहून मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती 
देणेस, पदो नती सिमतीन े िशफारस केली आहे. तथा प मा. वधी सिमती दनांक 
१४/०६/२०२० रोजी वस जत होणार अस याने व न याने वधी सिमती गठ त 
हो यास काह  कालावधी लागणार आहे. तथा प मनपास तातड ने ये  वै क य 
अिधकार  पदावर ल अिधका-यांची आव यकता अस याने तुतचा वषय महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३५-अ मधील तरतुद नुसार तुतचा वषय 
थेट मा. महापािलका सभेपुढे सादर करणे आव यक आहे. 

सबब डॉ. लोखंडे ऋतूजा समीर यांना खुला (इ.मा.व.), डॉ. बांगर वैशाली 
महादेव यांना खुला (भ.ज. (ड)), डॉ. दादेवार अभयचं  अनंतराम यांना 
खुला(अनु.जमाती) व डॉ. सांगळे तृ ी मंगेश यांना खुला(भ.ज.(ब)) वगाम ये 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या र  जागावंर ये  
वै क य अिधकार  पदावर  पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीम ये 
पदो नती दे यास मा यता देण.े 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर सहा.सुर ा अिधकार  ०५, सुर ा िनर क 
३४  व सुर ा सुपरवायझर १७, रखवालदर ३७४ या अिभनामाची पदे मंजूर आहेत. 
सदर पदांचा महानगरपािलके या मंजूर आकृतीबंधाम ये समावेश असून सदर पदे 
र  आहेत. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवा वेश िनयमास दनांक 
१८/०२/२०२० रोजी शासन मा यता िमळालेली असून या पदां या पदो नतीकामी 
अहता शासनाने िन त केले या आहेत. 

 मनपाचा सुर ा वभाग हा अ याव यक सेवा पुर वणारा वभाग अस याने 
व व वध पदांवर कामकाज करणा-या कमचा-यांची पदे ह र  अस याने 
कामकाज करताना अनेक ठकाणी गैरसोय होत आहे, तसेच अ य कमचार  जसे 
क  सुर ा सुपरवायझर यांचेसह सहायक सुर ा अिधकार  यांचेवर कामाचा अित र  
ताण येत आहे. सदर वभागा या कामाचा वाढता याप ल ात घेता रखवालदर व 
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सुर ा सुपरवायझर पदावर कायरत कमचार  हे पदो नती िमळणेस पा  आहेत, 
अशा सुर ा वभागातील कमचार  यांना सेवाजे ता व पा ते या िनकषांनुसार िनवड 
समीती स वर गठ त क न सेवाजे ता कमचा-यांना उपरो  मंजूर व र  पदांवर 
तातड ने  पदो नतीने नेमणुका कर यास मा यता दे यात यावी. 

  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व ुत वभागात सह शहर 
अिभयंता ( व/यां) या अिभनामाचे एक पद कायरत आहे. सह शहर अिभयंता 
( व/यां) हे पद र  झालेनंतर कायकार  अिभयंता ( व) या पदावर ल सेवाजे ता, 
गुणव ा व तां क अहता धारण करणा-या अिधका-यामधुन पदो नतीने भरणे 
आव यक आहे.  
  ी. संजय यशवंत खाबडे हे सन २००४ पासून आज अखेर १६ वष 
कायकार  अिभयंता ( व) या पदावर कायरत आहेत. कायकार  अिभयंता ( व) 
पदावर ते सेवाजे  आहेत. सह शहर अिभयंता ( व/यां) या पदाची तां क अहता ते 
धारण कर त आहेत. सबब सह शहर अिभयंता ( व/यां) हे पद र  झालेनंतर सदर 
पदावर ी. संजय यशंवत खाबडे यांना पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा. अिभषेक बारण े-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस  मी अनुमोदन देतो. 
 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक – ५५७                               वषय मांक - ४  
दनांक-२६/८/२०२०                                वभाग- मा.आयु  

 

              संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                       जा. . शा/१/का व/१०५५/२०२० द.१२/६/२०२०  
   

         पंपर   िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' ये  वै क य अिधकार ' 
या अिभनामाची १६ पदे र. . पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीत 
शासन मंजूर आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवा वेश िनयमास 
द.१८/०२/२०२० रोजी शासन मा यता िमळालेली आहे. यानुसार ये  वै क य 
अिधकार  पदाची पदो नतीची अहता “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  या पदावर ल कमान ०३ वष सेवा पूण झाले या 
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अिधका-यांची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो नती.” या माणे आहे. ये  
वै क य अिधकार  संवगातील र  पदे भरणेकामी दनांक २९/०५/२०२० रोजी 
पदो नती सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. मागास वगाचे पदो नतीचे 

आर णा संदभात मा.उ च यायालयाने यािचका .२७९७/२०१५ वर 

द.०४/०८/२०१७ रोजी दले या िनणया या अनुषंगाने शासनाचे सामा य शासन 
वभागाकड ल प  .बीसीसी-२०१७/ . .३१२A/१६-ब, द.२९ डसबर २०१७ व 
दनांक ११ ऑ ट बर, २०१८  अ वये मागदशन ा  झालेले आहे. यानुसार “तुतास 
पदो नती या को यातील खु या वगातील र  पदे िन वळ ता पुर या व पात 
सेवा ये तेनुसार मा.सव च यायालया या िनणया या अिधन राहून भर याबाबत 
िनदश आहेत. ये  वै क य अिधकार  संवगातील र  असणा-या पदांम य ेखु या 
वगातील आर ण वचारात घेता डॉ. लोखंडे ऋतूजा समीर यांना खुला(इ.मा.व.), डॉ. 

बांगर वैशाली महादेव यांना खुला(भ.ज.(ड)), डॉ. दादेवार अभयचं  अनंतराम यांना 
खुला(अनु.जमाती) व डॉ. सांगळे तृ ी मंगेश यांना खुला(भ.ज.(ब)) वगाम ये 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या ये  वै क य अिधकार  
पदावर  पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीम ये मा.सव च 
यायालयाम ये याय व  वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 

अंितम िनणया या अधीन राहून मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती 
देणेस, पदो नती सिमतीन े िशफारस केली आहे. तथा प मा. वधी सिमती दनांक 
१४/०६/२०२० रोजी वस जत होणार अस याने व न याने वधी सिमती गठ त 
हो यास काह  कालावधी लागणार आहे. तथा प मनपास तातड ने ये  वै क य 
अिधकार  पदावर ल अिधका-यांची आव यकता अस याने तुतचा वषय महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३५-अ मधील तरतुद नुसार तुतचा वषय 
थेट मा. महापािलका सभेपुढे सादर करणे आव यक आहे. 

सबब डॉ. लोखंडे ऋतूजा समीर यांना खुला (इ.मा.व.), डॉ. बांगर वैशाली 
महादेव यांना खुला (भ.ज. (ड)), डॉ. दादेवार अभयचं  अनंतराम यांना 
खुला(अनु.जमाती) व डॉ. सांगळे तृ ी मंगेश यांना खुला(भ.ज.(ब)) वगाम ये 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या र  जागांवर ये  
वै क य अिधकार  पदावर  पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीम ये 
पदो नती दे यास मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या अ थापनेवर सहा.सुर ा अिधकार  ०५, सुर ा िनर क ३४  व 
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सुर ा सुपरवायझर १७, रखवालदर ३७४ या अिभनामाची पदे मंजूर आहेत. सदर 
पदांचा महानगरपािलके या मंजूर आकृतीबंधाम ये समावेश असून सदर पदे र  
आहेत. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवा वेश िनयमास दनांक 
१८/०२/२०२० रोजी शासन मा यता िमळालेली असून या पदां या पदो नतीकामी 
अहता शासनाने िन त केले या आहेत. 

 मनपाचा सुर ा वभाग हा अ याव यक सेवा पुर वणारा वभाग अस याने 
व व वध पदांवर कामकाज करणा-या कमचा-यांची पदे ह र  अस याने 
कामकाज करताना अनेक ठकाणी गैरसोय होत आहे, तसेच अ य कमचार  जसे 
क  सुर ा सुपरवायझर यांचेसह सहायक सुर ा अिधकार  यांचेवर कामाचा अित र  
ताण येत आहे. सदर वभागा या कामाचा वाढता याप ल ात घेता रखवालदर व 
सुर ा सुपरवायझर पदावर कायरत कमचार  हे पदो नती िमळणेस पा  आहेत, 
अशा सुर ा वभागातील कमचार  यांना सेवाजे ता व पा ते या िनकषांनुसार िनवड 
समीती स वर गठ त क न सेवाजे ता कमचा-यांना उपरो  मंजूर व र  पदांवर 
तातड ने  पदो नतीने नेमणुका कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व ुत वभागात सह शहर 
अिभयंता ( व/यां) या अिभनामाचे एक पद कायरत आहे. सह शहर अिभयंता 
( व/यां) हे पद र  झालेनंतर कायकार  अिभयंता ( व) या पदावर ल सेवाजे ता, 
गुणव ा व तां क अहता धारण करणा-या अिधका-यामधुन पदो नतीने भरणे 
आव यक आहे.  
  ी. संजय यशवंत खाबडे हे सन २००४ पासून आजअखेर १६ वष कायकार  
अिभयंता ( व) या पदावर कायरत आहेत. कायकार  अिभयंता ( व) पदावर ते 
सेवाजे  आहेत. सह शहर अिभयंता ( व/यां) या पदाची तां क अहता ते धारण 
कर त आहेत. सबब सह शहर अिभयंता ( व/यां) हे पद र  झालेनंतर सदर 
पदावर ी. संजय यशंवत खाबडे यांना पदो नती देणेस 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. 

        ------ 
                           (सभागृहात ग धळ) 
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मा.केशव घोळव-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
                                                वषय मांक - ५  
दनांक-२६/८/२०२०                                वभाग- मा.आयु  
  

                 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                         जा. .इ ेका/ व/का व/२१२/२०२० द.०९/०७/२०२०   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोवीड-१९ णासाठ  आप कालीन 

यव थेअंतगत तातड ने उभारणेत येणा-या को वड केअर सटर महाळंुगे इंगळे 

येथील हाडा इमारतीम ये ता पुरती यव था करणचेे िनयोजन आहे. याकामी 
द.२३-०६-२०२० रोजी संयु  पाहणी या अनुषंगाने मा.आयु  व मा.अित र  आयु  
२ यांनी मा. भार  अित र  आयु  ३ तथा सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांना सदर 
इमारतीम ये वभागाकड ल चालु कामांतुन व ुत वषयक काम े करणे या त ड  
सुचना द या आहेत. सदर महाळंुगे इंगळे येथील हाडा इमारती या महापािलका 
े ाबाहेर ल तसेच महापािलके या मालक या नाह त. पंरतु तातड ची बाब हणुन 

कोवीड-१९ णासाठ  आप कालीन यव थेअंतगत सदर ४ इमारतीमधील १८८ 
सदिनकाम ये   ( ७५२ खो या) खालील माणे व ुत वषयक काम े करणे 
आव यक अस याने भाग .३५ म ये स.नं.१ मधील आंतररा ीय कु ती िश ण 
क ाचे उवर त अनुषंगीक कामे करणे ( ट पा .२) ( व ुत वषयक कामे करणे) या 
िन वदा कामातुन करणेस मा.आयु  यांचेकड ल मंजुर तावानुसार 
द.२६/०६/२०२० रोजी मा यता दली आहे. सदर चालु काम मे. रअल इले क स, 

पंपर  यांना ( िन वदा .08/01 --- 19/20, िन.र. .४,०३,९०,२३८/--, िन.दर ६ 
%  कमी ) देणेत आलेले आहे. सदर इमारती न वन असुन या ठकाणी युब, पंखे व 
दवे बस वणेची आव यकता आहे. यापैक  िन वदा शे युलम ये नसले या बाबी 
अित र  बाब हणुन मंजुर करणेत येणार  आहेत. 

     
अ. . तपिशल नग दर खच 

1 48 "  Ceiling Fan, DSR No.2-12-2  2018/19 752 1796 1350592 
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2 18 Watt LED  Tube DSR No.2-1-22, 2018/19 752 570 428640 
     

3 0.5 Watt LED Bulb DSR No.2-10-7  2018/19 376 68 25568 

     

4 
Instant Water Heater 3 KW, DSR No.3-1-
8  2018/19 

141 3617 509997 

 

Total Rs. 2314797 
12% GST 277775.64 

Total Exp.Rs. 2592572.64 

सदर कामा या अनुषंगाने शासना या दरसुची २०१८-१९ मधुन आव यक 
बाबीं या समावेशाचे अंदाजप क तयार केले असता र. .२५,९२,५७३/-- इतका खच 
होणार आहे. सदर काम अं यत तातड ने करणेबाबत व र  पातळ व न सुचना 
िमळा याने व सदर काम िन वदा काढुन करणेसाठ  लागणा-या वलंबाचा वचार 
करता महापािलकेकड ल चालु कामातुन करणेस या तावा वये मा.आयु ांनी 
मा यता दली आहे. 

तसेच सदर इमारतीचा महानगरपािलकेमाफत को वड केअर सटर हणुन 
वापर होणार असलेने वापरापोट  येणारे वीजबील अदा करणेस मा यता घेण े

आव यक आहे. यािशवाय सदर काम करताना या ठकाणी बस वणेत आले या 
जिन संच, िल ट यांचा उभारणी प ात वनावापर अस याने व देखभाल दु तीची 
कामे न के यामुळे अखंड तपणे चालु राहणेसाठ  आव यक दु ती करणे भाग 
पडणार अस याचे िनदशनास आले आहे. यामुळे यासाठ  तातड ची आव यक 
देखभाल दु तीची कामे मनपा या व ुत वभागाकड ल चालु कामातुन करणेचे 
िनयोजन आहे, यासाठ  येणा-या य  खचासह  मा यता िमळणे अपे त आहे. 
तसेच जिन संचा या चालनाकामी आव यक डझेल पुरव यासाठ  होणारा खच 

व ुत वभागाकड ल चालु जिन संच इंधन बीला या तरतुद मधुन ितपुत  करणेस 
मा यता िमळणे आव यक आहे. सदरकामी मा.आयु  यांनी दले या सुचननेुसार 
मा.महापािलका सभेची काया र मा यता िमळणे आव यक आहे. 

तर , सदर कामाची अं यातीक तातड  वचारात घेऊन महानगरपािलके या 
महानगपािलका ह बाहेर ल महाळंुगे इंगळे को वड केअर सटर येथील हाडा या 
इमारतीम ये अंदाजे र. . २५,९२,५७३/-- ची व ुत वषयक कामे भाग .३५ 
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म ये स.नं.१ मधील आंतररा ीय कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंगीक कामे 
करणे (ट पा .२) ( व ुत वषयक कामे करणे) या कामातुन करणेस, तसेच सदर 
ठकाण या वीजवापरापोट  येणारे वीजबील महानगरपािलकेकडुन अदा करणेस, 

जिन संच, िल ट यांची आव यक दु तीची कामे मनपा या व ुत वभागाकड ल 
चालु कामातुन करणेस येणा-या य  खचास व जिन संचा या चालनाकामी 
आव यक डझेल पुरव यासाठ  होणारा खच व ुत वभागाकड ल चालु जिन संच 
इंधन बीला या तरतुद मधुन ितपुत  करणेस काय र मा यता देण.े 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
                      (सभागृहात ग धळ) 

मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मनपा या 
भाग . ३२ मधील ीकृ ण मं दर ते बँक ऑफ महारा  ते सांगवी फाटा पयत 

व प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने वकिसत करणे (िन वदा 
.७८/४/२०१८-२०१९) या कामातून भाग मांक ३२ मधील माकन चौक ते बँक 

ऑफ महारा  पयतचा र ता कॉ ं ट करण करणे, सेवा वा ह या बदलणे, फुटपाथ 
वकिसत करणे इ. कामांचा अंतभाव कर यात आलेले आहे. सदर र यास जोडून 
असणारा व सांगवी दापोड ला जोडणारा माकन चौक ते वसंतदादा पाट ल पुत या 
पयतचा वकास आराख यातील १८ मी. ं द र ता उपरो  कामांतगत वकिसत 
कर यात यावा. याक रता सदर कामाची मूळ शासक य मा यता 
र. .१०,००,००,०००/-(अ र  र. .दहा कोट  फ ) वाढवून २०,००,००,०००/- (अ र  
र. .वीस कोट  फ ) इतक  कर यास मा यता दे यात यावी. या अनुषंगाने सदर 
कामास सुधा रत तां क मा यता देणेस व तसेच िन वदा वीकृत दरात 
भाववाढ सह सदरचे काम कर यास मा यता देणते यावी. तसेच ह े ीय 
कायालयाकड ल भाग .32 सांगवी येथील र ते आधुिनक प तीने वकसीत 
करणे कामे चालू आहेत. सदर कामांतगत व ुत वषयक कामे करणे आव यक 
आहे. तथापी सदर कामासाठ  सन 2020-21 चे अंदाजप कात तरतूद अपुर  
अस यामुळे सदर कामा या िन वदा िस  करता येत नाह . तर  सदर कामांसाठ  
अंतगत तरतूद वग करण करणे साठ  खालील माणे तरतूद वग करण सुच व यात 
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येत आहे, या माणे सन २०२०-२१ या आिथक वषात खालील माणे इतर 
कामातुन वाढ/घट  क न वग करण करणसे मा यता देणेत यावी.  

अ. 
. कामाचे नाव . . लेखाशीष 

अंदाजप क 
२०२०-२१  उपल ध तरतूद 

सन २०२०-२१ कर ता तरतूद 
वग करण करावयाची सुधा रत तरतूद 

२०२०-२१ 
पानांक अ. 

 वाढ घट 

१ 

भाग मांक 
३२ मिधल 
नॅशनल कुल 
(शुभ ी 
ब ड ंग) ते 
पायसर पुला 

पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग ४६५ २ १०००० ३१५०००० ० ३१६०००० 

२ 

भाग मांक 
३२ मिधल 
वसंत दादा 
पुतळा पर सर 
ते माकन 
चौका पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग ४६६ ३ १०००० ३०००००० ० ३०१०००० 

३ 

भाग मांक 
३२ मिधल 
ीकृ ण मं दर 

ते बक ऑफ 
महारा  ते 
सांगवी फाटा 
पयत व 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग 

४६६ ३ १०००० २९००००० ० २९१०००० 



209 
 

 

पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

४ 

भाग मांक 
३१ मिधल 
मुत  कॉनर 

ते रामकृ ण 
मंगल 
कायालय(भ  
हॉ पटल) 
पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग ४६६ ५ १०००० १७००००० ० १७१०००० 

५ 

भाग मांक 
३१ नमदा 
गाडन कॉनर 
ते माकन 
चौका पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग 

४६६ ६ १०००० १८५०००० ० १८६०००० 

६ 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुलाचे 
दवाब ी  
यव था करणे 
व 
व ुत वषयक 
कामे करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६७ ५ १५०००००० ० १०००००० १४०००००० 
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७ 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुलाचे 
सुशोिभकरण 
करणेकामी 
रंगीत दवे 
णाली 

(Facad 
Lighting) 
वषयक कामे 
करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६७ ६ २७४००००० ० ५०००००० २२४००००० 

८ 

भ -श  
चौक येथील 
उ ानाम ये 
काश 
यव था 
सुशोिभकरण 
करणे वषयक 
अनुषांिगक 
कामे करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६८ ७ १००००००० ० १०००००० ९०००००० 

९ 

भ -श  
चौक येथील 
उ ानाम ये  
वनी आ ण 
काश 

संक पना 
वकिसत 
करणेकामी 
कामे करणे 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६८ ८ २००००००० ० २०००००० १८०००००० 

१० 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुल व 
उ ानाम ये 
सुशोिभकरण 
करणे वषयक 
आव यक कामे 
करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६८ ९ ३००००००० ० २६००००० २७४००००० 
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११ 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुल व 
उ ानाम ये 
काश 
यव था करणे 
व वनी आ ण 
काश 

संक पना 
वकिसत 
करणेकामी 
करणेक रता
या कामासाठ  

स लागार 
नेमणुक करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता ४६८ १० ५०००००० ० १०००००० ४०००००० 

  एकूण          १०७४५०००० १२६००००० १२६००००० १०७४५०००० 

 

तसेच सन २०१९-२० या सुधा रत व सन २०२०-२१ या मुळ 
अंदाजप कात कामांना वाढ व शासक य मा यता देणेत यावी. सन २०२०-२१ या 
आिथक वषात खालील नमूद केले या कामांची आव यकता असून नाग रकां या 
सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे. 

अनु. . कामाचे नाव  पा. . अनु. . मुळ शासक य 
मा यता  

आव यक 
शासक य 
मा यता 

वाढ व शासक य 
मा यता र कम  

१ 

भाग .२० 
िचंचवडेनगर म ये 
बजलीनगर अंडरपास 
करणे. 

१३ १ १५००००००० २०००००००० ५००००००० 

२ 

भाग .१६ 
वा हेकरवाड  येथे 
ािधकरण कडून 

आले या जागेवर 
स लागार नेमणे व 
शाळा इमारत बांधणे.  

६० २० २०००००००० ३०००००००० १०००००००० 

३ 
भाग .१७ बला 

हॉ पटल पासून 
वा हेकरवाड  पयतचा 

३० २४ २०००००००० ३०००००००० १०००००००० 
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र ता दो ह  बाजूंनी 
पदपथ तसेच सायकल 
ॅक करणे. 
एकूण           

     
           तर  वर नमूद केले माणे सन २०१९-२० या सुधा रत व सन २०२०-२१ या मुळ 
अथसंक पात सदर कामांना वाढ व शासक य मा यता देणेत यावी.  
 
           तसेच क े य कायालयाकड ल खालील वकास कामाचा सन २०१९-२० चे सुधार त 
व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देणेत यावी. मा. महापािलका 
सभा ठराव . ४८० द. २/११/२०१९ अ वये भाग . २ म ये व वध थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे या कामास शासक य मा यता िमळालेली आहे. या कामाचा सन २०१९-२० 
चे सुधार त २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात समावेश करणे व खालील माणे तरतुद वग करण 
करणसे मा यता देणेत यावी. 
 
अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. 

लेखा
िशषक 

सन २०२०-
२१ ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२०-२१ 
साठ  एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१ भाग . २ म ये 
व वध थाप य 
अनुषंिगक कामे करणे 

न वन 
काम 

वशेष 
योज
ना 

- २७००००० - २७००००० 

२ भाग .२ िचखली 
मधील भैरवनाथ मं दर 
ते वसावा चौक ते 
आंळद  पयत ३० मी. 
र ता वकिसत करणे 

३२ ६६ २००००००० - २७००००० १७३००००० 

 एकुण   २००००००० २७००००० २७००००० २००००००० 
 

 
  तसेच पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  िनवासी गाळे  बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
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पुर वणकेामी सुधार त अंदाजप क य र. .३,००,००,०००/- स शासक य मा यता  
देणेत यावी. क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके माफत पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणेचे क प राब व यात येत आहे. स थतीत सदर 
क पातील इमारतींचे काम गितपथावर आहेत.  

क पातील इमारतींचे बांधकाम पुण क न लाभा याना ह तांतरण करणेपुव  
बांधकाम भोगवटा माणप  घेणे आव यक आहे. याकामी क पातील मुलभूत 
सु वधा वषयक कामे (उदा. िसमािभंत, र ते, पावसाळ  गटर व रेन वॉटर 
हाव ट ंग, पाणीपुरवठा, मेन गेट, से यु रट  के बन, लब हॉऊस, यापार  गाळे, 
बाग-बगीचा इ.)  करणे आव यक आहे. 

वषयां कत कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ 
अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदर ठराव करतेवेळ  वषयां कत कामा या 
अंदाजप क य ह  सन २०१६-१७ या DSR माणे गृ हत ध न अं. खच 
र. .८०,०८,०००/- काढलेली होती. परंतू, स थती वषयां कत कामाचे इमारतींचे 
काम गितपथावर अस याने मुलभूत सु वधा वषयक कामे करणे आव यक आहे.  

यानुषंगाने सदर कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून 
बांधकामाचे दर सन २०१९-२०२० या सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल 
रा य तर य दरसूची (State Schedule Rate), MJP DSR-२०१९-२० व 
पं.िचं.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार घेणेत आलेले आहे. सदर क पाम ये 
मुलभुत सु वधा वषयक कामे करणेसाठ  अंदाजप क य खच र. .२,९१,१७,५३७/- 
(अ र  र. . दोन कोट  ए या णव हजार सतरा हजार पाचशे सदतीस फ ) 
इतका येत आहे. 

परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात वषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .१,००,००,०००/- अस यामुळे िन वदा िस द करणे श य 
नस याने सुधार त अंदाजप क य र. .३,००,००,०००/- स शासक य मा यता 
दे यात यावी. 

सबब, वषयां कत काम पुण करणेक रता येणा-या अंदाजप क य 
र. .३,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत यावी. 
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तसेच बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे 
बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणकेामी सुधार त 
अंदाजप क य र. .६,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत यावी. 

क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी 
गाळे बांधणेचे क प राब व यात येत आहे. स थतीत सदर क पातील 
इमारतींचे काम गितपथावर आहेत.  

क पातील इमारतींचे बांधकाम पुण क न लाभा याना ह तांतरण करणेपुव  
बांधकाम भोगवटा माणप  घेणे आव यक आहे. याकामी क पातील मुलभूत 
सु वधा वषयक कामे (उदा. िसमािभंत, र ते, पावसाळ  गटर व रेन वॉटर 
हाव ट ंग, पाणीपुरवठा, मेन गेट, से यु रट  के बन, लब हॉऊस, यापार  गाळे, 
बाग-बगीचा इ.)  करणे आव यक आहे. 

वषयां कत कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ 
अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदर ठराव करतेवेळ  वषयां कत कामा या 
अंदाजप क य र कम ह  सन २०१६-१७ या DSR माणे गृ हत ध न अं. खच 
र. .४,९४,७४,०००/- काढलेली होती. परंतू, स थतीत वषयां कत क पातील 
इमारतींचे काम गितपथावर अस याने मुलभूत सु वधा वषयक कामे करणे 
आव यक आहे.  

यानुषंगाने सदर कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून 
बांधकामाचे दर सन २०१९-२०२० या सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल 
रा य तर य दरसूची (State Schedule Rate), MJP DSR-२०१९-२० व 
पं.िचं.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार घेणेत आलेले आहे. सदर क पाम ये 
मुलभुत सु वधा वषयक कामे करणेसाठ  अंदाजप क य खच र. .५,८९,५७,०००/- 
(अ र  र. . पाच कोट  एकोणन वद हजार स ाव न हजार फ ) इतका येत आहे. 

परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात वषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- अस यामुळे िन वदा िस द करणे श य 
नस याने सुधार त अंदाजप क य र. .६,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत 
यावी. 

सबब, वषयां कत काम पुण करणेक रता येणा-या अंदाजप क य 
र. .६,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच  मौजे कवळे 
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येथील स.नं. ३६ पैक  या जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास 
योजनेतील आ. .४/११२ (जकात नाका) अन ये एकुण १.६१ हे.आर. (१.६१) हे.आर. 
(१६१००.०० चौ.मी.) जागा आर त आहे. या आर त जागेपैक  ११९४०.०० 
चौ.मी.ह  जागा देहुरोड कॉ टोम ट ह त येत असुन केवळ ४१६०.०० चौ.मी. ेञ 
मनपा ह त आहे. स या महारा ात जकात वसुली बंद झा याने सदरहु आर णाची 
भागश: जागा ता यात घेणे यो य होणार नाह . तर  मौजे कवळे येथील स.नं.३६ 
पैक  या जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील 
आ. . ४/११२ (जकात नाका) र  करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . 
२६  पंपळे िनलख- र क चौक येथील बी.आर.ट .एस. र यालगत िमिलटर  ह त 
भारताचा रा वज उभारणेबाबत कनल लेफटनंट HQ३३० इनफ  ीगेड यांनी 
यांचेकड ल प  . २३०९ द. ०७/०३/२०१९ अ वय ेमागणी केलेली आहे. सदर 
ठकाणी वज उभारलेस शहरा या स दयात भर पडणार आहे. तसेच चौकाची शोभा 
वाढणार आहे. तर  सदर औंध िमिलटर  कँ प येथे वज उभारणसे मा यता देणेत 
यावी. तसेच पंपर  िचंचवड शहर ह  औ ोिगक नगर  आहे. या ठकाणी मो या 
माणाम ये कामगार वग वा त यास आहे. कोरोना (को वड १९) वषाणूंचा ादुभाव 

वाढ मुळे शहराम ये लहानांपासुन मो यापयत सवच उ ोग यवसाय शासना या 
िनदशानुसार माहे माच २०२० पासून लॉकडाऊन या कालावधीत पुणत: बंद ठेवणेत 
आलेले होते. कोरोना या अनुषंगाने शहरातील नाग रकांसाठ  महापािलके या वतीने 
व वध उपाययोजना उपल ध क न दले या आहेत. स थतीत पंपर  िचंचवड 
शहरातील सवच उ ोगधंदे बंद अस याने याचा लघुउ ोजकांना तसेच शहरातील 
कामगार, यापार , छोटे/मोठे यावसाियक, उ ोजक यांना याचा मोठा आिथक 
फटका बसलेला आहे. यामुळे या नुकसानीतून बाहेर ये यासाठ  यांना बराच 
कालावधी लागणार आहे. यामुळे या वगाला महापािलकेचा िमळकतकर भरणे 
अितशय जक राचे होत आहे. यातह  शहरातील नाग रकांना महापािलकेकडुन 
दलासा देणे आव यक आहे. सबब ह बाब वचारात घेऊन कोरोना या ा भूमीवर 
पंपर  िचंचवड मनपा े ातील सव कामगार, यापार , छोटे/मोठे यावसाियक, 
लघुउ ोग यां या िनवासी व बगरिनवासी (कमिशयल), औ ोिगक अशा सवच 
िमळकतींवर आकारणेत येणारा सहा म ह याचा िमळकत कर माफ करणेस मा यता 
देणेत यावी.  
मा.बाळासाहेब ओ हाळ -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
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मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
ठराव मांक – ५५८                               वषय मांक - ५  
दनांक-२६/८/२०२०                                वभाग- मा.आयु  
  

              संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                       जा. .इ ेका/ व/का व/२१२/२०२० द.०९/०७/२०२०   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोवीड-१९ णासाठ  आप कालीन 

यव थेअंतगत तातड ने उभारणेत येणा-या को वड केअर सटर महाळंुगे इंगळे 

येथील हाडा इमारतीम ये ता पुरती यव था करणेचे िनयोजन आहे. याकामी 
द.२३-०६-२०२० रोजी संयु  पाहणी या अनुषंगाने मा.आयु  व मा.अित र  

आयु  २ यांनी मा. भार  अित र  आयु  ३ तथा सह शहर अिभयंता ( व/यां) 
यांना सदर इमारतीम ये वभागाकड ल चालु कामांतुन व ुत वषयक काम े

करणे या त ड  सुचना द या आहेत. सदर महाळंुगे इंगळे येथील हाडा इमारती या 
महापािलका े ाबाहेर ल तसेच महापािलके या मालक या नाह त. पंरतु तातड ची 
बाब हणुन कोवीड-१९ णासाठ  आप कालीन यव थेअंतगत सदर ४ 

इमारतीमधील १८८ सदिनकाम ये (७५२ खो या) खालील माणे व ुत वषयक 
काम े करणे आव यक अस याने भाग .३५ म ये स.नं.१ मधील आंतररा ीय 

कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंगीक कामे करणे (ट पा .२) ( व ुत वषयक 
कामे करणे) या िन वदा कामातुन करणेस मा.आयु  यांचेकड ल मंजुर तावानुसार 
द.२६/०६/२०२० रोजी मा यता दली आहे. सदर चालु काम मे. रअल इले क स, 

पंपर  यांना (िन वदा .08/01 --- 19/20, िन.र. .४,०३,९०,२३८/--, िन.दर ६ 
%  कमी) देणेत आलेले आहे. सदर इमारती न वन असुन या ठकाणी युब, पंखे व 
दवे बस वणेची आव यकता आहे. यापैक  िन वदा शे युलम ये नसले या बाबी 
अित र  बाब हणुन मंजुर करणेत येणार आहेत. 
     
अ. . तपिशल नग दर खच 

1 48 "  Ceiling Fan, DSR No.2-12-
2  2018/19 752 1796 1350592 

     

2 18 Watt LED  Tube DSR No.2-1-22, 
2018/19 752 570 428640 
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3 0.5 Watt LED Bulb DSR No.2-10-
7  2018/19 376 68 25568 

     

4 Instant Water Heater 3 KW, DSR No.3-
1-8  2018/19 141 3617 509997 

 

Total Rs. 2314797 
12% GST 277775.64 

Total Exp.Rs. 2592572.64 

सदर कामा या अनुषंगाने शासना या दरसुची २०१८-१९ मधुन आव यक 
बाबीं या समावेशाचे अंदाजप क तयार केले असता र. .२५,९२,५७३/-- इतका खच 
होणार आहे. सदर काम अं यत तातड ने करणेबाबत व र  पातळ व न सुचना 
िमळा याने व सदर काम िन वदा काढुन करणेसाठ  लागणा-या वलंबाचा वचार 
करता महापािलकेकड ल चालु कामातुन करणेस या तावा वये मा.आयु ांनी 
मा यता दली आहे. तसेच सदर इमारतीचा महानगरपािलकेमाफत को वड केअर 
सटर हणुन वापर होणार असलेने वापरापोट  येणारे वीजबील अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. यािशवाय सदर काम करताना या ठकाणी बस वणेत आले या 
जिन संच, िल ट यांचा उभारणी प ात वनावापर अस याने व देखभाल दु तीची 
कामे न के यामुळे अखंड तपणे चालु राहणेसाठ  आव यक दु ती करणे भाग 
पडणार अस याचे िनदशनास आले आहे. यामुळे यासाठ  तातड ची आव यक 
देखभाल दु तीची कामे मनपा या व ुत वभागाकड ल चालु कामातुन करणेचे 
िनयोजन आहे, यासाठ  येणा-या य  खचासह  मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
जिन संचा या चालनाकामी आव यक डझेल पुरव यासाठ  होणारा खच व ुत 
वभागाकड ल चालु जिन संच इंधन बीला या तरतुद मधुन ितपुत  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सदरकामी मा.आयु  यांनी दले या सुचनेनुसार काया र 
मा यता देणेत येत आहे. 

तर , सदर कामाची अं यातीक तातड  वचारात घेऊन महानगरपािलके या 
महानगपािलका ह बाहेर ल महाळंुगे इंगळे को वड केअर सटर येथील हाडा या 
इमारतीम ये अंदाजे र. . २५,९२,५७३/- ची व ुत वषयक कामे भाग .३५ 
म ये स.नं.१ मधील आंतररा ीय कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंगीक कामे 
करणे (ट पा .२) ( व ुत वषयक कामे करणे) या कामातुन करणेस, तसेच सदर 
ठकाण या वीजवापरापोट  येणारे वीजबील महानगरपािलकेकडुन अदा करणेस, 
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जिन संच, िल ट यांची आव यक दु तीची कामे मनपा या व ुत वभागाकड ल 
चालु कामातुन करणेस यणेा-या य  खचास व जिन संचा या चालनाकामी 
आव यक डझेल पुरव यासाठ  होणारा खच व ुत वभागाकड ल चालु जिन संच 
इंधन बीला या तरतुद मधुन ितपुत  करणेस काय र मा यता देणते येत आहे. 
तसेच मनपा या भाग . ३२ मधील ीकृ ण मं दर ते बँक ऑफ महारा  ते 
सांगवी फाटा पयत व प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने वकिसत करणे 
(िन वदा .७८/४/२०१८-२०१९) या कामातून भाग मांक ३२ मधील माकन 
चौक ते बँक ऑफ महारा  पयतचा र ता कॉ ं ट करण करणे, सेवा वा ह या 
बदलणे, फुटपाथ वकिसत करणे इ. कामांचा अंतभाव कर यात आलेले आहे. सदर 
र यास जोडून असणारा व सांगवी दापोड ला जोडणारा माकन चौक ते वसंतदादा 
पाट ल पुत या पयतचा वकास आराख यातील १८ मी. ं द र ता उपरो  
कामांतगत वकिसत कर यात यावा. याक रता सदर कामाची मूळ शासक य 
मा यता र. .१०,००,००,०००/-(अ र  र. .दहा कोट  फ ) वाढवून २०,००,००,०००/- 
(अ र  र. .वीस कोट  फ ) इतक  कर यास मा यता दे यात येत आहे. या 
अनुषंगाने सदर कामास सुधा रत तां क मा यता देणेस व तसेच िन वदा वीकृत 
दरात भाववाढ सह सदरचे काम कर यास मा यता देणते येत आहे. 

तसेच ह े ीय कायालयाकड ल भाग .32 सांगवी येथील र ते आधुिनक 
प तीने वकसीत करणे कामे चालू आहेत. सदर कामांतगत व ुत वषयक कामे 
करणे आव यक आहे. तथापी सदर कामासाठ  सन 2020-21 चे अंदाजप कात 
तरतूद अपुर  अस यामुळे सदर कामा या िन वदा िस  करता येत नाह . तर  
सदर कामांसाठ  अंतगत तरतूद वग करण करणे साठ  खालील माणे तरतूद 
वग करण सुच व यात येत आहे, या माणे सन २०२०-२१ या आिथक वषात 
खालील माणे इतर कामातुन वाढ/घट  क न वग करण करणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 
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अ. 
. कामाचे नाव . . लेखाशीष 

अंदाजप क 
२०२०-२१  उपल ध तरतूद 

सन २०२०-२१ कर ता तरतूद 
वग करण करावयाची सुधा रत तरतूद 

२०२०-२१ 
पानांक अ. 

 वाढ घट 

१ 

भाग मांक 
३२ मिधल 
नॅशनल कुल 
(शुभ ी 
ब ड ंग) ते 
पायसर पुला 

पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग ४६५ २ १०००० ३१५०००० ० ३१६०००० 

२ 

भाग मांक 
३२ मिधल 
वसंत दादा 
पुतळा पर सर 
ते माकन 
चौका पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग ४६६ ३ १०००० ३०००००० ० ३०१०००० 

३ 

भाग मांक 
३२ मिधल 
ीकृ ण मं दर 

ते बक ऑफ 
महारा  ते 
सांगवी फाटा 
पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग 

४६६ ३ १०००० २९००००० ० २९१०००० 
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करणे.(सन 
२०१९-२०) 

४ 

भाग मांक 
३१ मिधल 
मुत  कॉनर 

ते रामकृ ण 
मंगल 
कायालय(भ  
हॉ पटल) 
पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग ४६६ ५ १०००० १७००००० ० १७१०००० 

५ 

भाग मांक 
३१ नमदा 
गाडन कॉनर 
ते माकन 
चौका पयत व 
पर सरातील 
र ते अ ावत 
प तीने 
वकसीत 
करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३२ 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे ह 
भाग 

४६६ ६ १०००० १८५०००० ० १८६०००० 

६ 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुलाचे 
दवाब ी  
यव था करणे 
व 
व ुत वषयक 
कामे करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६७ ५ १५०००००० ० १०००००० १४०००००० 
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७ 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुलाचे 
सुशोिभकरण 
करणेकामी 
रंगीत दवे 
णाली 

(Facad 
Lighting) 
वषयक कामे 
करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६७ ६ २७४००००० ० ५०००००० २२४००००० 

८ 

भ -श  
चौक येथील 
उ ानाम ये 
काश 
यव था 
सुशोिभकरण 
करणे वषयक 
अनुषांिगक 
कामे करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६८ ७ १००००००० ० १०००००० ९०००००० 

९ 

भ -श  
चौक येथील 
उ ानाम ये  
वनी आ ण 
काश 

संक पना 
वकिसत 
करणेकामी 
कामे करणे 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६८ ८ २००००००० ० २०००००० १८०००००० 

१० 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुल व 
उ ानाम ये 
सुशोिभकरण 
करणे वषयक 
आव यक कामे 
करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता 

४६८ ९ ३००००००० ० २६००००० २७४००००० 
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११ 

भ -श  
चौक येथे ेड 
सेपरेटर व 
उ डानपुल व 
उ ानाम ये 
काश 
यव था करणे 
व वनी आ ण 
काश 

संक पना 
वकिसत 
करणेकामी 
करणेक रता
या कामासाठ  

स लागार 
नेमणुक करणे. 

मुंबई 
पुणे 
र ता 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
मुंबई पुणे 
र ता ४६८ १० ५०००००० ० १०००००० ४०००००० 

  एकूण          १०७४५०००० १२६००००० १२६००००० १०७४५०००० 

 

तसेच सन २०१९-२० या सुधा रत व सन २०२०-२१ या मुळ 
अंदाजप कात कामांना वाढ व शासक य मा यता देणेत येत आहे. सन २०२०-२१ 
या आिथक वषात खालील नमूद केले या कामांची आव यकता असून नाग रकां या 
सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे. 

 

अनु. . कामाचे नाव  पा. . अनु. . मुळ शासक य 
मा यता  

आव यक 
शासक य 
मा यता 

वाढ व शासक य 
मा यता र कम  

१ 

भाग .२० 
िचंचवडेनगर म ये 
बजलीनगर अंडरपास 
करणे. 

१३ १ १५००००००० २०००००००० ५००००००० 

२ 

भाग .१६ 
वा हेकरवाड  येथे 
ािधकरण कडून 

आले या जागेवर 
स लागार नेमणे व 
शाळा इमारत बांधणे.  

६० २० २०००००००० ३०००००००० १०००००००० 

३ भाग .१७ बला ३० २४ २०००००००० ३०००००००० १०००००००० 
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हॉ पटल पासून 
वा हेकरवाड  पयतचा 
र ता दो ह  बाजूंनी 
पदपथ तसेच सायकल 
ॅक करणे. 
एकूण           

     
           तर  वर नमूद केले माणे सन २०१९-२० या सुधा रत व सन २०२०-२१ या मुळ 
अथसंक पात सदर कामांना वाढ व शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 
           तसेच क े य कायालयाकड ल खालील वकास कामाचा सन २०१९-२० चे सुधार त 
व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देणेत येत आहे. मा. महापािलका 
सभा ठराव . ४८० द. २/११/२०१९ अ वये भाग . २ म ये व वध थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे या कामास शासक य मा यता िमळालेली आहे. या कामाचा सन २०१९-२० 
चे सुधार त २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात समावेश करणे व खालील माणे तरतुद वग करण 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. 

लेखा
िशषक 

सन २०२०-
२१ ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२०-२१ 
साठ  एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१ भाग . २ म ये 
व वध थाप य 
अनुषंिगक कामे करणे 

न वन 
काम 

वशेष 
योज
ना 

- २७००००० - २७००००० 

२ भाग .२ िचखली 
मधील भैरवनाथ मं दर 
ते वसावा चौक ते 
आंळद  पयत ३० मी. 
र ता वकिसत करणे 

३२ ६६ २००००००० - २७००००० १७३००००० 

 एकुण   २००००००० २७००००० २७००००० २००००००० 
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  तसेच पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे  बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 

पुर वणकेामी सुधार त अंदाजप क य र. .३,००,००,०००/- स शासक य मा यता  
देणेत येत आहे.. क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पपंर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणेचे क प राब व यात येत आहे. स थतीत सदर 
क पातील इमारतींचे काम गितपथावर आहेत.  

क पातील इमारतींचे बांधकाम पुण क न लाभा याना ह तांतरण करणेपुव  
बांधकाम भोगवटा माणप  घेणे आव यक आहे. याकामी क पातील मुलभूत 
सु वधा वषयक कामे (उदा. िसमािभंत, र ते, पावसाळ  गटर व रेन वॉटर 
हाव ट ंग, पाणीपुरवठा, मेन गेट, से यु रट  के बन, लब हॉऊस, यापार  गाळे, 
बाग-बगीचा इ.)  करणे आव यक आहे. 

वषयां कत कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ 
अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदर ठराव करतेवेळ  वषयां कत कामा या 
अंदाजप क य ह  सन २०१६-१७ या DSR माणे गृ हत ध न अं. खच 
र. .८०,०८,०००/- काढलेली होती. परंतू, स थती वषयां कत कामाचे इमारतींचे 
काम गितपथावर अस याने मुलभूत सु वधा वषयक कामे करणे आव यक आहे.  

यानुषंगाने सदर कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून 
बांधकामाचे दर सन २०१९-२०२० या सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल 
रा य तर य दरसूची (State Schedule Rate), MJP DSR-२०१९-२० व 
पं.िचं.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार घेणेत आलेले आहे. सदर क पाम ये 
मुलभुत सु वधा वषयक कामे करणेसाठ  अंदाजप क य खच र. .२,९१,१७,५३७/- 
(अ र  र. . दोन कोट  ए या णव हजार सतरा हजार पाचशे सदतीस फ ) 
इतका येत आहे. 

परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात वषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .१,००,००,०००/- अस यामुळे िन वदा िस द करणे श य 
नस याने सुधार त अंदाजप क य र. .३,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

सबब, वषयां कत काम पुण करणेक रता येणा-या अंदाजप क य 
र. .३,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे 
बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणकेामी सुधार त 
अंदाजप क य र. .६,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी 
गाळे बांधणेचे क प राब व यात येत आहे. स थतीत सदर क पातील 
इमारतींचे काम गितपथावर आहेत.  

क पातील इमारतींचे बांधकाम पुण क न लाभा याना ह तांतरण करणेपुव  
बांधकाम भोगवटा माणप  घेणे आव यक आहे. याकामी क पातील मुलभूत 
सु वधा वषयक कामे (उदा. िसमािभंत, र ते, पावसाळ  गटर व रेन वॉटर 
हाव ट ंग, पाणीपुरवठा, मेन गेट, से यु रट  के बन, लब हॉऊस, यापार  गाळे, 
बाग-बगीचा इ.)  करणे आव यक आहे. 

वषयां कत कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ 
अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदर ठराव करतेवेळ  वषयां कत कामा या 
अंदाजप क य र कम ह  सन २०१६-१७ या DSR माणे गृ हत ध न अं. खच 
र. .४,९४,७४,०००/- काढलेली होती. परंतू, स थतीत वषयां कत क पातील 
इमारतींचे काम गितपथावर अस याने मुलभूत सु वधा वषयक कामे करणे 
आव यक आहे.  

यानुषंगाने सदर कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून 
बांधकामाचे दर सन २०१९-२०२० या सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल 
रा य तर य दरसूची (State Schedule Rate), MJP DSR-२०१९-२० व 
पं.िचं.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार घेणेत आलेले आहे. सदर क पाम ये 
मुलभुत सु वधा वषयक कामे करणेसाठ  अंदाजप क य खच र. .५,८९,५७,०००/- 
(अ र  र. . पाच कोट  एकोणन वद हजार स ाव न हजार फ ) इतका येत आहे. 

परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात वषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- अस यामुळे िन वदा िस द करणे श य 
नस याने सुधार त अंदाजप क य र. .६,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 
 सबब, वषयां कत काम पुण करणेक रता येणा-या अंदाजप क य 
र. .६,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  मौजे कवळे 
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येथील स.नं. ३६ पैक  या जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास 
योजनेतील आ. .४/११२ (जकात नाका) अन ये एकुण १.६१ हे.आर. (१.६१) हे.आर. 
(१६१००.०० चौ.मी.) जागा आर त आहे. या आर त जागेपैक  ११९४०.०० 
चौ.मी.ह  जागा देहुरोड कॉ टोम ट ह त येत असुन केवळ ४१६०.०० चौ.मी. ेञ 
मनपा ह त आहे. स या महारा ात जकात वसुली बंद झा याने सदरहु आर णाची 
भागश: जागा ता यात घेणे यो य होणार नाह . तर  मौजे कवळे येथील स.नं.३६ 
पैक  या जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील 
आ. . ४/११२ (जकात नाका) र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग 
. २६  पंपळे िनलख- र क चौक येथील बी.आर.ट .एस. र यालगत िमिलटर  

ह त भारताचा रा वज उभारणेबाबत कनल लेफटनंट HQ३३० इनफ  ीगेड 
यांनी यांचेकड ल प  . २३०९ द. ०७/०३/२०१९ अ वय ेमागणी केलेली आहे. 
सदर ठकाणी वज उभारलेस शहरा या स दयात भर पडणार आहे. तसेच चौकाची 
शोभा वाढणार आहे. तर  सदर औंध िमिलटर  कँ प येथे वज उभारणसे मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहर ह  औ ोिगक नगर  आहे. या ठकाणी 
मो या माणाम ये कामगार वग वा त यास आहे. कोरोना (को वड १९) वषाणूंचा 
ादुभाव वाढ मुळे शहराम ये लहानांपासुन मो यापयत सवच उ ोग यवसाय 

शासना या िनदशानुसार माहे माच २०२० पासून लॉकडाऊन या कालावधीत पुणत: 
बंद ठेवणेत आलेले होते. कोरोना या अनुषंगाने शहरातील नाग रकांसाठ  
महापािलके या वतीने व वध उपाययोजना उपल ध क न दले या आहेत. 
स थतीत पंपर  िचंचवड शहरातील सवच उ ोगधंदे बंद अस याने याचा 
लघुउ ोजकांना तसेच शहरातील कामगार, यापार , छोटे/मोठे यावसाियक, 
उ ोजक यांना याचा मोठा आिथक फटका बसलेला आहे. यामुळे या नुकसानीतून 
बाहेर ये यासाठ  यांना बराच कालावधी लागणार आहे. यामुळे या वगाला 
महापािलकेचा िमळकतकर भरणे अितशय जक राचे होत आहे. यातह  शहरातील 
नाग रकांना महापािलकेकडुन दलासा देणे आव यक आहे. सबब ह बाब वचारात 
घेऊन कोरोना या ा भूमीवर पंपर  िचंचवड मनपा े ातील सव कामगार, 
यापार , छोटे/मोठे यावसाियक, लघुउ ोग यां या िनवासी व बगरिनवासी 
(कमिशयल), औ ोिगक अशा सवच िमळकतींवर आकारणेत येणारा सहा म ह याचा 
िमळकत कर माफ करणेस 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. 

        ----- 

                           (सभागृहात ग धळ) 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.    

ठराव मांक – ५५९                                वषय मांक - ६  
दनांक- २६/८/२०२०                                वभाग- मा.आयु  
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                   काक/१/का व/३७५/२०२० द. ०९/०७/२०२० 
 

  महारा  रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोखणेसाठ  रा यात 
साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच २०२० पासून लागू क न खंड 
२, ३ व ४ मधील तरतुद नुसार अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. कोरोना 
वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  आयु  महापािलका तरावर ितबंधा मक 
उपाययोजना करणेसंदभात यु द पातळ वर िनणय घे यात येत आहेत. कोरोनावर 
िनयं ण िमळ व यासाठ  व याचा सार रोख यासाठ  महापािलकेचे अिधकार  व 
कमचार  अहोरा  य ांची पराका ा कर त आहेत. ह  जबाबदार  पार पाडत 
असताना अिधकार  व कमचार  यांचा य  कोरोना थ णाशी संपक येत आहे. 
यातून उ दभवणा-या सम यांवर मात करणे शासनाचे कत य आहे. यासाठ  

भारत सरकार, द ली यांचेकड ल प  .F.No.Z%18016/1/2020 PMGKP-

NMH II Dated 03 rd April 2020 अ वये कळ वलेनुसार क  शासना या रा ीय 
वा थ िमशन अंतगत “Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme 

For Health Workers Fighting COVID-19” या योजने अंतगत अिधकार /कमचा-याना 
सुर ा कवच पुर वले आहे. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
अिधकार  व कमचार  यांना कोरोना वषाणूचा संसग होऊन दवंगत झा यास 
यां या वारसांना अथसहा य व मनपा या सेवेत सामावून घे याची योजना आदेश 
.काक/२/का व/२४५/२०२० दनांक ०९/०४/२०२० अ वये लागू करणेत आली 
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आहे. व  वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-२०२०/ . .०४/ यय-९ दनांक 
२९ मे २०२० अ वये या अिधकार /कमचार  यांना Pradhan Mantri Garib 

Kalyan Package Insurance Scheme For Health Workers Fighting COVID-
19” या योजनेअंतगत सुर ा कवच लाग ूकेलेल ेकमचार  वगळून उवर त अिधकार  
/कमचार  यांना सुर ा कवच लाग ू करणेत आल े आहे. याअनुषंगान े चिलत 
सुर ा कवच योजनेत बदल क न सदर योजना पुढ ल माण ेलाग ूकरणेत  
येत आहे - 

१. योजनेचे नाव - कोरोना वषाणू (को ह ड - १९) ितबंध व उपचार सुर ा 
कवच योजना. 

२. योजना कोणास लागू होईल - कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व 
उप व याकामी कायरत मनपातील सव अिधकार /कमचार  व मनपाकर ता 
सेवा देणारे कं ाट  / बा ोता ारे घेतलेले/ रोजंदार  /तदथ/मानसेवी/ 
मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांना लागू राह ल.  

३. योजनेचे व प – 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका णालये/दवाखान/ेआरो य वभाग /वै क य 
वभागाकड ल य  कायरत असलेल ेअिधकार  / कमचार  व कोरोना वषाणू 
(को ह ड -१९) ितबंध व उप व याकामी कायरत मनपातील अिधकार  / कमचार , 
मनपाकर ता सेवा देणारे कं ाट /बा ोता ारे घेतलेले/रोजंदार /तदथ 
/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांचे कोरोना या ादुभावामुळे 
िनधन झा यास यांचे वारसांना क  शासना या रा ीय वा थ िमशन अंतगत 
“Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme For Health Workers 

Fighting COVID-19” या योजनअंेतगत व शासन िनणय . संक ण-
२०२०/ . .०४/ यय-९ दनांक २९ मे २०२० मधील सव अट  व शत सह र. . ५० 
लाख अथसहा य अनुदेय राह ल. 
 

ब) कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व उप व याकामी कायरत मनपातील 
अिधकार /कमचार  व कं ाट /बा ोता ारे घेतलेले / रोजंदार  / तदथ /मानसेवी 
/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांचे कोरोना या ादुभावामुळे िनधन 
झा यास सामा य शासन वभागाकड ल द. २१/०९/२०१७ रोजी या शासन 
िनणयातील तरतुद नुसार अनुकंपा त वावर िनयु  व मनपाकडून र. . २५ लाख 
अथसहा य देय राह ल. 
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क) कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व उप व याकामी कायरत 
मनपातील अिधकार /कमचार  व कं ाट  / बा ोता ारे घेतलेले 
/रोजंदार /तदथ/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांचे 
वारस यांनी अनुकंपा िनयु चा वक प न वकार यास यांना 
महापािलकेतफ अित र  र. .२५ लाख देय राह ल. महारा  शासन, 
नगर वकास वभागाकड ल दनांक २१/०९/२०१७ रोजी या शासन 
िनणयातील तरतुद नुसार वग क व ड संवगातील कमचा-यासंाठ  
अनुकंपा िनयु चा लाभ देय राह ल.  

ख) वग अ व ब मधील अिधकार  व कं ाट  कामगार यांना मा. महापािलका 
सभा व महारा  शासना या मंजुर नंतर वशेष बाब हणून अनुकंपा 
िनयु चा लाभ देय राह ल. 

 

 लाभाथ  :- कोरोना वषाणू तीबंधा मक उपाययोजनेकामी 
महापािलकेतफ िनयु  कर यात आलेले अिधकार  / कमचार  व 
मनपास सेवा देणारे कमचार  / कं ाट  / बा ोता ारे घेतलेले/ 
रोजंदार  / तदथ/ मानसेवी/ मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार   

 वारस :- कायदेशीर पा  वारस तसेच अ ववा हत कामगारांचे बाबतीत 
यांचेवर अवलंबून असणारे आई / वड ल, अ ववा हत भाऊ / ब हण 

इ याद . 
 िनणय घे याचे अिधकार :- सदर योजनेची अंबलबजावणी व िनणय 

घे याचे अिधकार मा.आयु  यांना राह ल. 
 योजनेची मुदत :- सदर योजनेची मुदत क  व रा य सरकारने लागू 

केले या दनांकापयत राह ल. 
 

  अट  व शत  - 
कोरोना वषाणू (को ह ड – १९) ितबंध व उपचार सुर ा कवच योजने या अट  व 
शत  पुढ ल माणे - 

१. के ं व रा यशासनाकड ल अनुदानाकर ता पा  असलेले 
अिधकार /कमचार  यांना क  व रा यशासनाने लागू केले या योजनेतील 
सव अट  व शत  लागू राहतील.  

२. संबिधत अिधकार   / कमचार  हा मयत हो यापूव  यांचे काय े ाम ये 
कोरोना ितबंधक उपाय योजनेची अंमलबजावणी कर त असताना 
संपकात आ याने यास कोरोनाचा संसग झाला अस याचे िस द होवून 
याम ये याचा मृ यू झा यास सदर योजनेचा लाभ दे यात येईल. 
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३. संबंधीत अिधकार  / कमचा-यास शासक य णालयात / रा ीय 
वषाणू सं थेम ये तपासणी अंती कोरोनाची बाधा झा याचा अहवाल 
ा  झालेनंतर व याम ये याचा मृ यू झा यास सदर योजने या 

लाभास पा  राह ल. 
४. सदर अिधकार /कमचार  कत याथ िनयु  असताना मयत झा याबाबत 

संबंधीत वभाग मुखांचे माणप  बंधनकारक राह ल. 
५. मनपाकड ल योजनेचा कालावधी, िनकष व र कम याम ये बदल 

कर याचे अिधकार मा. आयु  यांना राह ल. 
६. उपरो  सुर ा कवच योजनेसाठ  लागणारा िनधी लाभा या या सं ये या 

माणात महापािलके या लेखा वभागाने उपल ध क न ावा. 
 
        यामुळे कोरोना वषाणू (को ह ड-१९) ितबंध व उप व याकामी कायरत 
असले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अिधकार /कमचार  तसेच मनपासाठ  
सेवा देणारे/कं ाट  कामगार यानंा लाग ूकरणेत आले या सुर ा कवच योजनेस 
वधी सिमतीमाफत मनपाचे सवसाधारण सभेची मा यता घेण ेआव यक आहे. परंतू 
स थतीत मा. वधी सिमती अ त वात नस याने करणी मा.महापािलका 
सभेची मा यता देणते येत आहे.  
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर - सवानी खाली बसून यावे. 
मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आ ह  
एवढच सांगतोत क  आमचा या वषयाला वरोध नाह . परंतु काह  डॉ टर राह लेले 
आहेत, काह  जण को वड या काळात काम करतात यांच कस करणार आहेत एवढ 
ए स लेशन आ हांला िमळाल पाह जे. आमचे जे अ ानी नगरसेवक आहेत, जे 
नवीन नगरसेवक आहेत यांचे खुप गैरसमज झाले आहेत. आयु  साहेब, 
डॉ.वाबळचा वषय पण आपण लअर केला पाह जे. आम या डो याम ये सं म 
आहे क  मग हे करतात काय, एवढ  वष ते काय काम करतात. एवढतर  
ए स लेशन आ हांला शासनाकडून िमळाल पाह जे. उरलेली जी सतरा-आठरा 
डॉ टर लोक आहेत यांच आपण काय करणार आहात. यांनाह  सामावून घेतल 
पाह जे. आमचा कोण याह  डॉ टरांना वरोध नाह . सगळया डॉ टरांनी एकञ 
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िमळून काम केल पाह जे, आ हांला या वादात जायच नाह . परंतु माझ एवढ 
हणण आहे क  उरले या डॉ टरांच आपण काय करणार आहेत. जो पॅरामेड कल 
टाफ आहे यांचा वषय होणार का. उपसूचना देवून तो वषय होईल का एवढ तर  

आ हांला ए स लेशन पाह जे. आजच मी ऐकल क  २४० दवस क ट यू काम 
के यानंतर याला कायम सेवेत सामावून घेतल पाह जे. मग जे आता को वडम ये 
लागलेले आहेत यांना पण सामावून घेतल पाह जे. एवढया महामार या काळाम ये 
यांनी आप याला साथ दलेली आहे. डॉ टरह  ना याची एक बाजू आहे दुस-या 

बाजूला पॅरामेड कल टाफ आहे मग दुस-या बाजूचा पण आपण वचार केला 
पाह जे, याचह  आ हांला ए स लेशन पाह जे. महापौरताई तु ह  मॅरेथॉन खेळू नका 
आ हांला पण वषयाम ये माह ती पाह जे. आ हांलाह  माह ती कळाली पाह जे. 
वायसीएमम ये जे बी हे थ केअर आहे याचह  काय करणार आहेत याचीह  
आ हांला माह ती पाह जे. सगळया जणांना फ  बोलू दलं पण ए स लेशन नाह  
केलं. डॉ टरां या वषयाला आमचा वरोध नाह  डॉ टरांचा वषय झालाच पाह जे, 
तो तु ह  केलाच पाह जे. ते कोरोनायु दे आहेत या ब ल आमच काह  हणणं 
नाह . परंतु काह  डॉ टरांचा वषय करते वेळेस दुस-यांवर अ याय होवू नये. एवढ 
फ  व त हणून आमच काम आहे बाक तर तुम या हातात आहे. माझ फ  
एवढ हणण आहे क  राह ले यांच कस करणार. पॅरामेड कल टाफच कस करणार. 
२४० दवस भरलेत यांच कसं करणार. आता जे लागलेले आहेत यांच कसं 
करणार. डॉ.वाबळे यां या डेिस नेशन ब लह  आ हांला माह ती दया. 
मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आमची उपसूचना 
वकारली याब ल मी आपले आभार मानतो. आपण या प दतीने पॅरामेड कल 
टाफ असेल, घंटागाड  कमचार  असतील याच माणे ऍ युल स ाय हर असतील 
याच माणे ववीध कमचार  वायसीएम णालयात कोवीड काळात यांची या 

प दतीने मदत झाली, नसस असतील कंवा घंटागाड  कमचार  असतील या 
सगळया कमचा-यांच मी पह यांदा आभार मानतो.  यांनी शहरातील कोरोना कसा 
रोखता येईल यासाठ  य  केला आहे. याच प दतीने मी आयु  साहेबांचे वशेष 
आभार मानतो क  माग या िमट ंगम ये राहूल कलाटे असतील, सिचन िचखले 
असतील, योगेशभाई असतील याच माणे डॉ.वैशालीताई घोडेकर असतील यांनी 
पॅरामेड कल नस असतील कंवा तीथे काम करणा-या आया असतील, मावशा 
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असतील कंवा िस यूर ट चे अिधकार  असतील यांना सगळयांना कायम कराव 
यासाठ  यांनी पण आ ह धरला होता यांचे पण मी आभार मानतो. मी 
सभागृहाला सांगू इ छतो क  याचा मी वेळोवेळ  मा.महापौर यां या अ य तेखाली 
आप याला सांगून मी आयु ांकडे पाठपुरावा केला. यामुळ आयु  साहेबांनी, पवार 
साहेबांनी, संतोष पाट ल साहेबांनी पुण एचओड ची िमट ंग लावून या यावर 
आप याला कसा माग काढता येईल यासाठ  य  केला. यानुसार हा वषय 
जनरल बॉड समोर आणावा यासाठ  यांनी आ हांला सांगीतल यामुळे हा वषय 
आ ह  जनरल बॉड  समोर आणला. या लोकांनी आप याला कोरोना काळात मदत 
केली आहे आ ण पाच वषा या पुढे जे कमचार  आप या महापािलकेम ये काम 
करतात यांना कायम व पी कराव यासाठ  सव सभागृह अ ह  आहे. ते सवप ीय 
अ ह  आहे. तर  मी सव सभागृहाला सांगू इ छतो क  आप या सभागृहा या या 
माग या आहेत ते सव टाफ, सव नसस, सव कमचार  यांनी कोवीड काळात 
आप याला मदत केली आहे यांना कायम व पी कराव असा आपण आता जनरल 
बॉड समोर ठराव केला आहे आ ण तो सवप ानी एकमताने मंजूर केला आहे 
यामुळ मी सव सभागृहाचे आभार मानतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर कशाला 
चुक या प दती पाडता तु ह . मा.उपमहापौर पण पह या वषयाशी सल नच 
आताशी ते बोलले. मग मधल ते िचञ िनमाण करायच होतं ते कशासाठ  करायचं 
होतं. काह  कारण होतं का तु हांला. यावेळेला तीन नंबरचा वषय चालू होता 
यावेळेला जो आता खुलासा झाला तो तीन नंबर या वषयाला का नाह  झाला. 

कमीशनरशी तु ह  िमट ंग घेतली बंद दाराआड कमीशनरांशी काय काय बोलता 
आ हांला  काय मा हती.  
मा.महापौर -  वषयावर बोला. 
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, वषयावरच बोलते. मला फापटपसारा क न 
फालतू बोलायला आवडत नाह  आ ण लाईन सोडूनपण मी बोलत नाह . आ ह  पण 
सभागृह दोन दोन, तीन तीन वष चालवल आहे.  
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  योगेश बहल साहेब आपण ग धळ घालू नका, आपण बसून या. 



233 
 

 

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर तु ह , 
प नेते, काह  लोक िमट ंगला बोलवल ेआ ण तु ह  जर बंद दाराआड िमट ंगा करत 
असालतर ते आ हांला समजल पाह जेना तुम या बंद दाराआड काय िमट ंगा 
चाल यात या. तुम या ताकद वर तु हांला जे करायच ते करा. आ ह  तु हांला 
हेच सांगत होतो बंद दाराआड झाले या चचला मह व सभागृहाम ये नसतं. तु ह  
बंद दाराआड कतीतर  यवहार ठरवता हणजे ते सभागृहाला मा य असतील असं 
होत नाह . सव े  सभागृह आहे आ ण सभागृहात या गो ी चालतात याच 
सभागृहात चाल या पाह जेत. जे कमीशनर तुम याशी बंद दाराआड बोलतात तोच 
खुलासा तु ह  इथे करानां. तु ह  आ हांला िमट ंगला बोलवल होतं का, न हत 
बोलवलं. आमचा काह  वरोध आहे का कामगार लोकांना, नाह नां. आहो, पण जे 
तु ह  ठरवताना ते इथे समोर कळल पाह जे. आयु  साहेब, आज या या 
वषयाम ये पाच वष कॉप रशन या सेवेम ये यांची मानधनावर स हस झालेली 
आहे या लोकांना तु ह  परमन ट करायच आहे. आता कोवीडम ये करतात तो 
वषय वेगळा आहे. परंतु आता जो उपसूचने ारे वषय दला या याम ये असं 
सांगीतल क  पाच वष काह  लोक कॉ ॅ ट म ये काम करतात यांना सु दा 
परमन ट केल पाह जे. मानधनावर काम करतात यांना सु दा परमन ट केलं 
पाह जे. मा.महापौर साहेब, आ ह  तु हांला हेच सांगतो क  या सगळया लोकांना 
तु ह  परमन ट क  शकता का. आ ह  एकाह  डॉ टरां या वरोधात नाह . डॉ.पंड त 
सारखे िसनीअर इथे बसलेले असताना यां याब ल काय सभागृहाने श द काढलेले 
आहेत, सभागृह वसरल वाटत. यावेळेला मी एकमेव हणणार  अशी होती क  
पंड त डॉ टरांसार या िसनीअर ते बी.जे.मेड कलम ये आहेत यांना बोलवणार 
असेलतर यां या वरोधात कमीत कमी चांगल बोलाव. यांना बोलवता आ ण 
वाईट टमट देता अशी देऊ नका. आ ह  कोण याह  डॉ टरां या वरोधात नाह त. 
आता जे को वडसाठ  काम करतात परंतु तु ह  बाक चा वषय याला जोडलेला 
आहे, दुकानदार साठ  परत तुम या या उपसूचना आहेत या उपसूचनेच तु ह  
काय करणार आहात, खुलसा तर होवू दयात ना. ऐरवी आपण कतीतर  सु टया 
मारतो. गणपती बसवाय या दवशी सभा, गौर या दवशी सभा. या दवसाम ये 
सु दा सभागृहात यायच असेलतर आ ण बोलूच दयायच नसेलतर तुम या 
चबरम ये याना िमट ंग. आ ण हणून आ ह  सांगतो क  या याम ये फार मोठया 
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माणात आिथक घोटाळा झालेला आहे. आयु  साहेब तु ह  ाय हेट लोकांना 
को वड चालवायला दलेल आहे. तीनशे लोकांच युिनट आहे आज तीथ लोकानी 
जाओ अगर नाह  जाओ यासाठ  रोजचे १ लाख ६५ हजार पये यांना दयायचे 
आहेत. असे दोन ठकाण तु ह  केलेले आहेत. अ रश: अशी प र थती आहे क  
लोकांची ऍ ट जेन टे ट करता. आयु  साहेब, आ ह  खरच गणराया चरणी ाथना 
करते क  तुमच भ व य खोट खोट खोट ठरत जाओ. तु ह  हणताना इतका 
आकडा होईल, तीतका आकडा होईल. आहो, तो आकडा होईल हणजे सद , पडस, 
खोकल या माणसाना आहे कँप लावता. मासुळकर कॉलनीम ये एक गो  घडली. 
दोघ नवरा बायको घराला कुलूप लावून आले तीथे कँप लागला हणून टे ट 
करायला गेले यांची टे ट आली पॉ झट ह. यांना डायरे ट ऍ युल स म ये 
घातल आ ण घरकुलम ये नेऊन टाकलं. ह  कुठली प र थती.  आहो, या लोकांची 
प र थती आहे का यांना काप रेशन या हॉ पटलम ये जायच का, घरकुलम ये 
जायच का, का यांना बाहेर कुठे हॉ पटलम ये जायच का हे वचारानां. का 
आप याला तीनशे लोकांचे पैसे दयायचे आहेत हणून असं का. आयु  साहेब, 
तु हांला थायी सिमतीने अिधकार दला हणून याचा अथ असा होत नाह , 
तु हांला सु दा येक गो ीचा खुलासा आ ण येक गो ीचा हशोब दयावा 
लागणार आहे. तु ह  दुसर कडे जर  गेलात तर  तु हांला याचा हशोब दयावा 
लागेल. याचा अथ असा होत नाह  क  या माणसाचे इतके इतके दवस भरलेच 
पाह जेत, आकरा दवस राह लेच पाह जे. आकरा दवस तीथे राह लेच पाह जे, 
आ खी फॅिमलीची फॅिमली नेऊन तीथे टाकतात. मी पुरा यािनशी सांगते. आ हांला 
नाव यायची नाह तर को वड या पेशंटची, नाह तर नाव सु दा सांगीतली असती. 
एकतर दुस-या या वॉडाम ये मला काह  करायच नाह  या दवशी या डॉ टरांना 
सांगीतल हा मासुळकर कॉलनीमधला पेशंट आहे तीथले चार नगरसेवक आहेत ते 
बघतील. एका सोसायट म ये एक पेशंट िनघाला क  तु ह  सगळयांना हणता 
चला, सगळयांनी टे ट करायची. आहो, याला गरज आहे याला वाटतय तो टे ट  
करेल. का आप याला तुमच भ व य खर कर यासाठ  सगळयां या टे ट कराय या. 
कोरोना आहे हणजे नेमक काय करायच. तुम या कॉलनीम ये एक पेशंट िनघाला 
आ ण पाचशे लोकां या टे ट के या आ ण पाचशे या पाचशे लोक नेलेतर चालतील 
का, मग आता हे चालू आहे. मा.महापौर साहेब, हे चाललेल कामकाज आ हांला  
बलकूल पसंद नाह . दोन वाजता सभा आहे तु ह  सभागृहा या िनयमा माणे 
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वागत नाह त. आ ह  दोन वाजता सभागृहाम ये होतो. आ हांला आजह  अिधकार 
आहे क  आ ह  दोन वाजता महापौर नाह  आलेतर पठासीन ािधका-याची नेमणुक 
क न मा.महापौरां या खुच वर जाऊन बसू शकतो. मी मगाशीच नगरसिचवाना 
हणले क  तु ह  मा.महापौरांना दहा िमनीटे अगोदर का सांगत नाह त. एखादया 

वेळेस न क  समजू शकतो. र यात कुणाचातर  ऍ सडट झाला तु ह  कुणालातर  
मदत करतात हे सगळ मा य आहे. परंतु हे दरवेळेला सभागृह टोटली चुक या 
प दतीने चाललेल आहे. आ ण बोलू दयात नां, नाह  या वषयावर चार चार तास 
बोलायला देता आ ण या वषयावर बोलायच आहे या वषयावर अजीबात बोलू 
दलं जात नाह . आ ण हणून मा.महापौर साहेब मी तु हांला सांगते क  आता या 
या झाले या उपसूचना आहेत. आ ह  कुठ याह  डॉ टरां या, कोराना यो दयां या 
वरोधात नाह . आ हांला पण पाह जेतना ते लोक पण तु ह  लअर करानां. एवढ 
अंधारात ठेवून तु हांला या गो ी कशासाठ  कराय या कंवा पुढ पळा पुढ पळा हे 
कशासाठ . जे करायचच असेलना ते परफे ट खुच वर बसून करा. करा तीथे बसून 
आ ण वािभमानाने सांगा क  मी एवढ सगळ केलय हणून. पळून काय करणार 
आहात. पण लोकांना बोलूतर दयानां. आ ह  कतीह  ओरडलो आ ण काह जर  
केलतर  तु ह  तुम या माणे वषय करणारच आहात. मग कशाला तु ह  एवढ  
पळापळ  करताय. आ ण सगळे वषय झा यानंतर परत तीन नंबर या वषयावर 
आ ह  चचा करायची हे कुठ या त वात आहे. दरवेळेला हेच होत मग तु हांलाह  
माह ती आहे क  हा वषय चचसाठ  आहे. मग चचसाठ  जर वषय आहे तर 
यावर तु ह  बोलू दलंच पाह जे. आयु  साहेब, चुक चा वषय सभागृहाने जर  

केला आ ण या यावर जर तु ह  सह  केलीचतर गाठ आहे, मी कधीह  असं बोलत 
नाह  साहेब. तर तुमची आमची गाठ आहे एवढच सांगते. तुमचे इथे मुदत जर  
झालेली असेलतर तु ह  जथ असाल तीथून परत आण ू ह  पण मी तु हांला 
क पना देते. आयु  साहेब, इथ वषय केलातर  चुक या वषयावर तु ह  अजीबात 
सह  क  नका. सभागृह काह ह  करेल, सभागृह मॅरेथॉन खेळते, काह ह  िमट ंगा 
ठरतात, कुठह  काह  ठरतं, कशातह  काह  ठरतं. िश णमंडळवा यांनी काय केल 
मग. िश णमंडळवाले पण कती वष झाले ते लोक दोन हजार मानधनावर काम 
करतात. जी लोक ामा णक आहेत ती दोन-दोन हजारावर काम करतात. जी 
कोटात गेली यांना हे करणार आ ण जी कोटात गेली नाह त यांच कोण करणार. 
ते सु दा सफाई कामगार कोरानाम ये तुम या शाळेवर येतात. हणून तु हांला तो 
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वषय सांगीतला क  पाच वष झालेले जी लोक असतील यांना सगळयांना तु हांला 
परमन ट कराव लागेल. आ ह  कामगारां याच बाजून आहोत, आ ह  
नागर कां याच बाजूने आहोत. आ हांला सु दा तेच करायच आहे. आ हांला काह  
दुसर करायच नाह , आ ह  नागर कां या बाजून ेआहोत, आ ह  डॉ टरां या बाजूने 
आहोत, आ ह  कोरोना यो दयां या बाजूने आहोत आ ह  सगळयां याच बाजूने 
आहोत. पण िनयम सरसकट लागला पाह जे. मा.महापौर साहेब, हे चाललेल काम 
अस बीलकूल सु दा बरोबर नाह . वषय मंजूर करायचा आ ण पुढे गे यानंतर चचा 
करा हणायचं. आयु  साहेब, या यातल जे जे चुक च आहे ते वगळून तु ह  या 
गो ी आहेत या करा.  

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. सहा नंबरचा वषय 
खरतर खुप मह वाचा वषय आहे. हणजे धानमंञी गर ब क याण पॅकेज 
इ शुर स यातल सगळयांना माह ती आहे.  
(सभागृहत ग धळ)  
मा.महापौर -  बहल साहेब वषय मांक ६ वा चालू आहे. तु ह  खाली बसा.                 
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. हा वषय सु दा 
कोरानाशीच संबंिधत आहे. कमचा-याशी संबंिधत आहे. योगेशभाई हा वषय सु दा 
कोरोनाशीच संबंिधत आहे. हा वषय सु दा कमचा-याशी संबंिधत आहे. योगेशभाई 
खरतर या संदभाम ये मंगलाताईनी चांग या सुचना मांड या आहेत. यावेळेस 
एखादा वषय या सभागृहाम ये येतो, सगळया या भावना कमचा-यां या बाबतीत 
चांग या आहेत. हा सहा नंबरचा वषय कमचा-यां या इ शुर स या संदभातील 
आहे. हा वषय खुप मह वाचा वषय आहे. मा.महापौर आप या सगळयांना 
बोलायला देतील. मा.महापौर साहेब, या सभागृहाच ल  मी या अ यंत मह वा या 
वषयाकड वेधू इ छतो. यावेळेस महापािलके या सेवेम ये अनेक कमचार  काम 
करतात. यावेळेस या कमचा-यांना इ शुर स असेल, ध वंतर  असले, ऍ सड टल 
पॉलीसी असेल या सगळया वषयाम ये याचा मृत झाला, आजार  पडलातर शंभर 
ट के याला फायदा हातो. जे कंञाट  कामगार आहेत जे व छते या संदभाम ये 
र यावर जावून आपला जीव मुठ त घेवून कोरोना या काळाम ये सु दा लोकांना 
आपली सेवा देतात. झोपडप ट म ये, गावागावाम ये, घराघराम ये जावुन आप या 
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शहरामध या लोकांना कोरोना यापासून सुर तता िमळावी अशा प दतीचा 
ामा णक पणाने य  करतात अशा कमचा-यांना जर कोरोनामुळे बाधा झालीतर 
या कमचा-यांना सु दा २५ लाख, ५० लाख मा. धानमंञी या इ शरु स मधुन 

िमळाले पाह जे हा वषय आहे. ताईनी सांगीतल, ताई हे खरं आहे आ ण माझह  
या संदभामधल हणणं आहे वॉरंटाईन सटरम ये पण एखादया गो ीला, या 

माणसाला जर ेशर केलेलं असेलतर माझी या िनमी ान सव अिधका-यांना वनंती 
आहे क  एखादा माणूस जर वॉरंटाईन सटर पे ा या या घराम ये जर 
वॉरंटाईनची याची चांगला यव था असेलतर, याला कुठ याह  प दतीचे ल ण 

जर चाल ूनसतील अशा प दतीचे लोकांना आप या घराम ये ठेवल पाह जे कारण 
वनाकारण आपण महानगरपािलकेचे, शासनाचे पैसे या िनमी ान उधळप ट  
कर याच काह ह  कारण नाह . यावेळेस एखादा माणुस आप या वत: या 
घराम ये रहातो  आ ण येकाला आप या आयु याची काळजी आहेनां. तीन मच 
घर असेलतर दोघ नवरा बायको वेगवेगळया म म ये राहू शकतात. हणजे अशा 
सगळया लोकांना आपण वार टाईन सटरम ये जावा अशा प दतीच आपण का 
ेशर करतो. मा.सहा.आयु ांना या संदभात फोन केला यांनी सांगीतल क  

कमचार  आपला आजार लपवतात. मला नाह  वाटत, मा या ऑ फसम ये गेले 
अनेक वष काम करणारा माझा एक िसनीअर कमचार  राञी बारा वाजता 
कोरोना या आजारान खरतर याच दु:खद िनधन झालं. यावेळेस आपण अशा 
कमचा-यांचा वचार करतो, खरतर सभागृहा या मा यमातून हा जो 
वषयपटलावरचा वषय आहे हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. जे दुल ीत लोक 
आहेत यां याकडे कुणीह  बघीतल जात नाह  जे क  आरो यासाठ च काम करतात, 
हॉ पटलसाठ  काम करतात, झोपडप ट त जावून काम करतात या सगळया 
कमचा-यांना सु दा आपण या याम ये इ शुर स या मा यमातून आणतो. अशा 
कमचा-यांच दुदवान पुढ या काळाम ये काह  जर बर वाईट झालतर अशा   
कमचा-यांच कुटंूब वा-यावर सोडल जावु नय ेयासाठ  हा वषय आहे. मा.महापौर 
साहेब, मी आप या सगळयांच अिभनंदन करतो. अ यंत चांगला वषय आहे. 
सभागृहा या मा यमातून अशा कमचा-यांना आपण सुर तता दे यासाठ चा वषय  
आहे मी तुमच अिभनंदन करतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर 
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खरं हणजे पह या वषयावरती आ हांला सवाना बोलायच होतं. तु ह  माग या 
जनरल बॉड यावेळेस चचा घडवून आणली नंतर असं ठरल क  गटने यांची बठैक 
यायची. तशी तुमची गटने यांची बैठक झाली. आता बैठक त काय ठरल हे काह  

सभागृहाला माह त नाह  आ ण तीथून आ यानंतर आ हांला आम या प ाचे लोक 
सांगतात क  बैठक त असं ठरलं न हतं तु ह  डायरे ट या ठकाणी वषय मंजूर 
केला. जर तुमच बैठक त ठरल होतं हा वषय मंजूर करायचा आ ण मंजूर करत 
असताना समजा आ ह  या बैठक ला न हतो. सभागृहातील येक सद याला या 
वषयावरती बोलायच असेलतर याला तु ह  बोलू दलं पाह जे. पण तु ह  वषय 
मंजूर करता आ ण पुढचे चार वषय पण तु ह  या ग धळात मंजूर केले. मी 
मागेह  तु हांला हणल तु ह  असं क  नका चांगला पायंडा पाडा. आमचा 
वषयाला वरोध असेलतर आमचा वरोध न दवा. मतदान असेलतर मतदान या. 
शेवट  तुमची या ठकाणी मॅजोरेट  आहे तु ह  वषय मंजूर करणार आहात. अशा 
प दतीन चुक च सभागृह चालू नका. शेवट  तुम या हातात वषय आहे पण आमच 
हणण जर तु ह  आ हांला मांडू दल नाह तर ते कतपत यो य आहे. तु ह  काय 
हणाले तु हांला सगळयांना पुढ या वषयावर बोलू देतो. एकनाथरावानी या 
वषयावर चचा केली तो वषय पण मह वाचा आहे. आ हांला पण या कंञाट  
कामगारां वषयी िन तपणे आपुलक  आहे. यांना यो य तो याय िमळाला 
पाह जे ह  आमचीह  भावना आहे. परंतु अशा प दतीने चुक च सभागृह चालू नका. 
गे या तीन ते साडेतीन वष तु ह  अतीशय चुक या प दतीने सभागृह चालवल. 
बजेटवरती कधीह  चचा घडली नाह . हणजे या चुक या परंपरा तु ह  या तीन 
साडेतीन वषात चालू के या या बंद करा मा.महापौर साहेब आ ण तु ह  महापौर 
झा यानंतर आ ह  तु हांला वनंती केली होती क  माई तु ह  अनुभवी आहात 
आ ण तु ह  सभागृहात गे या अनेक वष काम करता यामुळ यो य प दतीने 
सभागृह चलाव अशा कारची अपे ा आ ह  तु हांला य  केली परंतु तसं घडत 
नाह  तुम या काळात अिधक तशा प दतीन तु ह  काम करता तसं क  नका 
मा.महापौर साहेब. आता हा जो डॉ टरांचा वषय आहे क  आप याला २०१३ साली 
ीकर परदेशी साहेबांनी हा वषय पुढे आणला आ ण आप या पंपर  िचंचवड 

शहराम य े एवढे मोठे हॉ पट स आपण उभे केल,े गे या अनेक वष आपण 
यासाठ  योगदान दलं आ ण हॉ पट स उभी राह ली या हॉ पटलम ये आज 

डॉ टस नाह त. आपण एवढ मोठ इ ा चर उभा केलं. भोसर  हॉ पटल असेल, 
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जजामाता हॉ पटल असेल आप या शहरात अनेक मोठे हॉ पटल आहेत, भोसर  
हॉ पटल कती वष झालं एवढा मोठा कोटयावधी पयाचा आपण खच केला ते 
चालू करता येत नाह . म यंतर  तु ह  तसा वषय आणला क  तो ाय हेटला 
दयाव आ ह  याला वरोध केला क  याच ाय हेटलायझेशन नका क  परंतु 
आप याकड जर अशा कारच पो ट ॅ यूएशन महा वदयालय सु  झालतर 
िन तपणे याचा फायदा आप या शहराला होणार आहे, आप या इथ नागर कांना 
होणार आहे हे सगळया सभासदांच या याम ये एकमत होतं. सगळयांनी या या 
संदभात आयु ांच आ ण तुमच अिभनंदन पण केलं. हा अतीशय चांगला िनणय 
झालेला आहे. नुसत वायसीएमच नाह तर पंपर  िचंचवड शहरातले जेवढे हॉ पट स 
आहेत या सगळया ठकाणी अशा प दतीचे पो ट ॅ यूएशनचे कोस जर करता 
आलेतर या ठकाणी आप याला अिधकचा मेड कल टाफ िमळणार आहे. 
आप याला सगळयांना माह ती आहे क  आज वायसीएम हॉ पटलम ये आ ण इतर 
हॉ पटलम ये आप याकडे परमन ट डॉ टस नाह त. आप याकड पुणवेळ काम 
करणारे डॉ टस नाह त. यांना मदत करणारे लोक या ठकाणी नाह त याच कारण 
असं क  आप याकडे काम करताना काह  ठरावीक काळापुरत काम करतात नंतर 
यांना दुसर  संधी िमळते. कारण आप या सगळयांना माह ती डॉ टसना इतर 

खाजगी ठकाणी ॅ ट स केलीतर यांना खुप जा त पैसे िमळतात. मग अशा 
प र थतीत आप या इथ कुठलाह  डॉ टर काम करायला तयार होत नाह  ह  
व तु थती आहे. माग या जनरल बॉड म ये योगेश बहल यांनी वषय मांडला 
यांची भूिमका काय होती, एक िसनीअर नगरसेवक जे हा सांगतो क  या ठकाणी 

तु ह  जे डॉ टस अपॉईट करता या येम ये आ हांला शंका आहे. यांची 
भूमीका काय होती क  तु ह  जी िनवड या राबवली ती संशया पद आहे आ ण 
याचा तु ह  जर ॉपर जर खुलासा केला असता आ ण या ठकाणी जर रतसर 

समाधान झाल असततर आज ह  वेळ आली नसती. आज जे काह  ते या ठकाणी 
पोटतीडक ने भांडतात, बोलतात याच कारण तेच आहे. आता गे या अनेक 
वषापासून आपण यांना पाहतो इत या रागात ते कधीच बोलत नाह त. 
गटने यां या बैठक त तुमच काय ठरल हे आ हांला माह ती नाह . पण या ठकाणी 
हा िनणय घेत असताना कुठतर  सगळयांना बरोबर घेवून आपण केल पाह जे. 
आपण सगळेजण या भूिमकेत आहोत क  आप या शहराम ये मोठया माणात 
कोरोना वाढलेला आहे. भ व यात पण आप याला अनेक अडचणी यणेार आहेत. 
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या संदभात आप याला हा सगळा मेड कल टाफ असेल आ ण यांना मदत 
करणा-या टाफला आप याला मदत कर याची गरज आहे यांना ो साहन 
दे याची गरज आहे. माग या सभे यावेळेस अनेक जणांनी सांगीतले काह ना वाईट 
अनुभव आले काह ना चांगले अनुभव आले. परंतु काम करताना माणसाकडन 
िन तपणे चुका या होत असतात यामुळे आयु ांनी या ठकाणी जो टाफ 
चांगला काम करतो याला तु ह  ो साहन दयावे आ ण जो काम करत नाह त 
याना िश ा दया. लोकांना मोट हेट करा जेणेक न आप या शहराम ये लोकांना 

आज इत या मोठया ञासाला सामोरे जावे लागते, आता एकनाथ पवार यांनी 
सांगीतल यां या ऑ फसमधला माणसाच. सगळयांना सरसकट कोरोना संदभातले 
फोन येतात, मॅसेज येतात आ ण आप या शहरातला जो सवसामा य नागर क आहे, 
जो कामगार आहे याला आपण यो य याय दला पाह जे. याला यो य सेवा 
दली पाह जे या भूिमकेतून आपण काम केल पाह जे. जे काह  आरोप या ठकाणी 
झाले आ हाला या खोलात जायच नाह  परंतु जर चुक या प दतीने तु ह  या 
राबवली असेलतर ती अशा प दतीने राबवू नका. ीकर परदेशीं या काळाम ये 
यांनी केल क  शंभर ट के लेखी प र ा घेत या पाह जेत. ओ हरल या घेत या 

जातात या याम ये संशयाला जागा िनमाण होते. ओ हरल घेत असताना 
एखादयाला फे हर केल जातं आ ण यामुळ ीकर परदेशी साहेबांनी तो िनणय 
घेतला होता आ ण आपण सगळे या िनणया बरोबर होतो. मला माह त नाह  
या ठकाणी तो िनणय घेतला का महापािलकेनी घेतला आ ण तशा प दतीने तु ह  
िनवड या राबवली. आमची भूिमका एवढ च आहे क  जे लोक इलीजीबल आहेत, 
जे लोक पाञ आहेत यांना तु ह  या ठकाणी संधी दली पाह जे. पाञ नसतीलतर 
यांना तु ह  संधी देवू नका परंतु जे पाञ आहेत आ ण जर यांना डावल याच 

काम जर तु ह  करत असालतर ते चुक च आहे अशा कारची भूमीका आमची 
आहे. यामुळ तुमची काह तर  वेगळ  भूिमका आहे आ ण आमची वेगळ  असं 
मुळ च नाह . हे करत असताना पारदशकता ठेवा आ ण या हशोबानी पुढे चाला. 
अजून एक मोठा वषय असा समोर आलेला आहे क  आप या वायसीएमम ये जे 
काह  बी एलकेअर हॉ पटल आहे जे आपण ाय हेट सं थेला चालवायला दलं 
या ठकाणी दर मह याला माग या मह यापासून ५६ लाख . आपण यांना 

पेमट करतो. हणजे एवढया मोठया माणात या हॉ पटलला आपण ५६ लाख 
. देत असूतर हे कतपत यो य आहे. हे देणं यो य आहे हे तु ह  तपासल का. 
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शेवट  एकनाथराव चुक झालीतर तु हांला भोगावी लागेल. आ ह तर शेवट  वरोधी 
प ात आहोत आ ह  याला वरोध करणार. पण एवढ  मोठ  र कम ५६ लाख 
दरमहा आपण बी एलकेअरला देतो. एवढे पैसे जर आपण यांना देत असूतर 
याऐवजी आप या टाफने जर काम केलतर मला वाटत जा त यो य राह ल. 

तु ह  या या खोलात गेलात का नाह  हे मला माह त नाह  आ ण गेला असालतर 
ते अतीशय चुक च आहे. मा.महापौर साहेब, योगेश बहल यांच जे हणन आहे या 
हण या संदभात आपण या वषयाम ये ल  घाला आ ण यां यावर अ याय होत 

असेल तो अ याय दुर करा अशा कारची माझी आप याकडे अपे ा आहे आ ण 
इथून पुढे माई अशा प दतीने सभागृह चालवू नका. अशी तु हांला आमची नं  
वनंती आहे आ ण असं जर चाल वणार असालतर मग आ ह  पण ऑनलाईन सभा 
अटड करतो. तु हांला जर पर पर करायच असेलतर कशाला आ ह  या सभागृहात 
यायच. गटने यां या बैठक ला योगेशजी बहल होते, नाना काटे आजार  अस यामुळे 
ते आले नाह त परंतु तु ह  जो काह  िनणय आहे तो यो य तो िनणय या. 
जेणेक न शहरात या नागर कांवर अ याय होणार नाह . आप या शहरात कोरोना 
संदभात जे डॉ टस काम करतात यांना मदत करणारा जो टाफ काम करतो 
यां यावर अ याय होणार नाह  अशा कारची भूमीका घेवून हा िनणय यावा अशी 
वनंती आहे.  
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मला भरपूर बोलायच 
आहे आ ण मला तुम या सारख गैर प दतीने सभागृह चालवता येत नाह  मी पण 
महापौर होतो. पण जे हा पासून आपण स ेवर आलेला आहेत ते हा पासून आपण 
वडा उचललेला आहे क  तु ह  सभागृह सभागृहा या िनयमा माणे चालवत नाह त. 
हणून माझी आप याला वनंती आहे क  मला पण या वषयावर बोलायच होतनां 

तु ह  तो वषय ढकलून मंजूर क न घेतला. मला वषय मांक ७ आहे यावर 
बोलायच आहे कारण आता माजी प ने यांनी खुप खुप खुप चांगल चांगल बोलले 
या यावर आयु ांचा वषय आहे इ शुर सला आमचा वरोध नाह . या वषयाचा 

तु ह  पह ला िनणय घेवून टाका आ ण वषय नंबर ७ ला मला बोलू दयात कारण 
या वषयाला अनुस न तो वषय आहे या यावर तु ह  कोरम नसताना तु ह  तो 
वषय मंजूर केला आहे. यामुळ मला सात नंबर या वषयावर बोलायच आहे 
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स व तर बोलायच आहे. ते हा वषय वाच या वाच या मला परवानगी दयावी अशी 
माझी वनंती आहे.  
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. हा जो वषय आहे जे 
कोरोनायो दे हणून कमचार  काम करतात या वषयात नंबर क म ये आपण असं 
हणलेल आहे क  कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व उप व याकामी 

कायरत मनपातील अिधकार /कमचार  व कं ाट /बा ोता ारे घेतलेले/रोजंदार / 
तदथ/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांचे वारस यांनी अनुकंपा 
िनयु चा वक प न वकार यास यांना महापािलकेतफ अित र  र. .२५ लाख 
देय राह ल. आपले जे वग तीन आ ण चारचे कमचार  आहेत यांना आपण 
अनुकंपा देतोच मग यांना पैसे िमळणार नाह त का. हणजे जे अनुकंपा घेणार 
नाह त यांना तु ह  २५ लाख पये देणार. आपलीतर ह  पह लीच पॉलीसी आहे 
आ ण वग तीन आ ण चार या कमचा-यां या वारसांना अनुकंपावर घेतोच. 
या याम ये सुधारणा करावी लागेल. हा मह वाचा वषय आहे हा वषय आणताना 
अ यास क न आणायला पाह जे होता. वषय चांगला आहे परंतु यांना अनुकंपावर 
पण लागले पाह जे आ ण पसैे पण िमळाले पाह जे. जेणेक न वत:चा जीव 
धो यात घालून ते काम करतात. परंतु हे करत असताना या वषयात ह  सुधारणा 
करावी अशी मी आप याला वनंती करतो. माई, आपण वषय माक ६ चालू 
असताना परत व. .३ वर चचा घेता. फरक काय पडला असता, जे परवा झाल ते 
आयु ांनी सगळयांना सांगीतल असतं. काय फरक पडला असता असं रेटून यायच 
कारण काय. वनाकारण ह  दादागीर  करायची कशासाठ . मी आजी-माजी दो ह  
प ने यांना हणलं जे परवा ठरवलना सगळे होते काह  गो ीवर एकमत झाल 
नाह  व काह  गो ीवर झाल ंमग सभागृहाला सांगायला काय हरकत आहे. हे असं 
चालतना या यामुळे शंका यायला जा त जागा राह ल. रेटून का यायच. 
आ हांलाह  बोलायच आहे. योगेशजी बोल यानंतर ते बोलतील पुढ या वषयाला 
आ ह  पण बोलणार आहेत. हा वषय मंजूर करावा आ ण पुढ या वषयावर चचा 
यावी अशी माझी वनंती आहे.  

मा.महापौर – वषय मांक ६ मंजूर करणेत येत आहे. 
 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.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                                                वषय मांक - ७  
दनांक- २६/८/२०२०                               वभाग- मा.आयु              
              संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                    शा/७/का व/४१७/२०२० द.०९/०७/२०२०  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत ०८ णालये व 
२७ दवाखाने कायरत आहेत.  यापैक  यशवंतराव च हाण मृती णालय हे 
बहु वध शाखांचे व ७५० खाटां या मतेचे सवात मोठे णालय कायरत असून, 
यामाफत महापािलका ह तील नाग रकांना वै कय सेवा पुर व यात येते.  
याच माणे महापािलका ह चे नजीक असणा-या ामीण भागातील ण देखील 

या णालयाम ये वै कय उपचाराथ मो या माणात दाखल होत असतात. 

   णालयांमाफत नाग रकांना वै कय सेवा पुर वत असताना महापािलकेला 
वेळोवेळ  त  वै कय अिधका-यांची उणीव भासत असते.  महापािलकेमाफत 
वेळोवेळ  त  वै कय अिधकार  तसेच वै कय अिधकार  या संवगातील पदे 
भरणेबाबत जा हरात िस द क न देखील पुण मतेने अिधकार  उपल ध होत 
नाह त.  प रणामी महापािलकेमाफत दे यात येणा-या वै कय सेवेवर याचा वप रत 
प रणाम होत असून, त  वै कय अिधकार  / वै कय अिधका-यांची कमतरता 
नेहमीच जाणवत असते.  यावर महापािलकेमाफत मानधन व पात, मानसेवी त  
वै कय अिधकार  उपल ध क न घेणेत येऊन, काह  माणात वै कय अिधकार  
उपल ध क न घे याचा य  केला जातो.  यामुळे महापािलकेची मता असुनह  
पुरेशा त  वै कय अिधका-यांचे अभावी णसेवा पुर वणे श य होत नाह .   

   महापािलके या वै कय वभागांतगत कायरत असणा-या णालयांमाफत 
त  वै कय अिधका-यांचे अभावी णसेवा पुर वली न गे याने महापािलके या 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये णसेवेचा ताण मो या माणावर वाढत 
आहे. या तव वै कय वभागांतगत कायरत असणा-या णालयांम ये वै कय 



244 
 

 

अिधकार  तसेच त  वै कय अिधका-यांची कमतरता भ न काढणे व 
महापािलकेची इतर णालये स म क न णसेवा पुर वणेकर ता नजीक या 
कालावधीम ये न याने सु  करावया या ०६ णालयांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  
करणेबाबतचे योजन असून याकर ताचा ताव महापािलके या वै कय 
वभागामाफत सादर कर यात आलेला आहे.  याचा तपशील पुढ ल माणे:  
        

अ. . णालयाचे नाव ता वत ड .एन.बी. कोसस 

१ भोसर  णालय अ थरोग/ लॅ ट क सजर  /भूलशा  / - करण 

२ जजामाता णालय ी रोग सूती शा / बालरोग/ भूलशा  / - करण 

३ थेरगाव णालय मे डकल व स जकल ऑ कोलॉजी / गायनाकालॉ जकल 
ऑ कोलॉजी /  रे डओथेर प / भूलशा  / - करण 

४ आकुड  णालय मे डसीन / श यिचक सा / र पेरेटर  डसीज / भूलशा  / 
- करण 

५ ने  णालय ने रोग 

६ तालेरा णालय युरोलॉजी / ने ॉलॉजी / मेड सीन 

 

   वर ल सव वै कय शाखांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  कर यासाठ  येक 
वै कय शाखेसाठ  १ िसिनयर क स टंट, १ युिनयर क स टंट, २ िसिनयर 
रेिसड ट यांची आव यकता असते. वर ल माणे नमूद केलेले ड .एन.बी. कोसस सु  
के यास महापािलकेकर ता मो या माणात संबंिधत शाखांमधील त  वै कय 
अिधकार  तसेच वै कय अिधकार  उपल ध होऊन, प रसरातील नाग रकांना 
स मपणे णसेवा पुर वणेसाठ  याचा फायदा होईल.  याच माणे व वध 
वै कय शाखांकर ताचे उपचार नाग रकांना महापािलकेमधील नजीक या 

णालयांम ये उपल ध होऊन यशवंतराव च हाण मृती णालयावर ल 
णसेवेचा ताण काह  माणात कमी होईल. 

   महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत न याने बांधले या ६ 
णालयांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  करणेबाबत ता वत असून यास 
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मा.महापािलका सभेची मा यता िमळालेनंतर याकर ता या आव यक पदांची 
िनिमती, सेवा वेश िनयमांची िन ती व इतर आव यक बाबीं या पुततेकर ताचा 
स व तर तावास मा यता देण.े 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. स ा ढ प नेते मी 
आ या आ या आप याला अफजलखानची उपमा दली. अफजलखानसारख आपण 
वागलात, बोलायच कारण असं क  माई आ ह  तु हांला जजाऊ सारख समजतो 
पण तु ह  पण असे वागाल हा मा यासारखा छोटा कायकता व नात पण वचार 
क  शकत नाह . हणजे माणसानी दबावाखाली कती काम कराव. माजी मं यांचे 
फोन नगरसेवकाना आ ण आज इथ बघा सभागृहाम ये एका गटा या आमदारांची 
लोक इथ आहेत दुस-या गटा या भोसर त या आमदारांचा एकह  माणूस सभागृहात 
नाह . एक चुकून आला असेल याला आ दच आदेश िमळाला असेल. मा.महापौर 
साहेब, मी उ च यायालयाम ये जाणार आहे, मा. मु यमं यांकड,      
मा.उपमु यमं याकड आ ण संबंिधत वभागा या मं याकड सु दा जाणार आहे. या 
प दतीने तु ह  वषय .३ मंजूर केला आहे याला मी रा यशासनाकडन थगीती 
आण याचा य  करणार आहे आ ण हायकोटात तर िन त जाणार आहे. 
मा.महापौर साहेब, या वषयावर माग यावेळेस जे हा गदारोळ झाला यावेळेला 
मला थोड  घाई होती मी वषय मांडला आ ण मी लवकर गेलो िनघून. आ ह  
यावेळेला पण हे प  केल होतं क  डन काह  माझा वैर  नाह , डॉ टर माझे वैर  

नाह त परंतु जी या राबवली जात आहे ती चुक ची आहे. आपण आयु  
साहेबांचे ध यवाद मांनले तु ह  सु  केल, तु ह  सु  केल चांगल केल, ीकर 
परदेशी साहेबांनी य  केले याला परत बाधा आली, पु हा य  केले आ ण पु हा 
आपण ह  डॉ टरांची भरती करायच ठरवलं. या दवशी या िमट ंगम ये मा.महापौर 
साहेब तु ह  काय ठरवल, मी येणार न हतो राहूलच माझ बोलणं झाल. राहूल 
हणाला फ  गटनेते जर  बोलवले असतील तर  यांचे लोक काह  एकटे येत 

नाह त दोनचार बॉड गाड बरोबर असतातच. हणजे गटने याबरोबर चार, 
या याबरोबर चार, या याबरोबर दोन, या या बरोबर दोन, असे सातआठ लोक 

आहेत एकतर तु ह  पण या, मी हणलो नाह  असं मी येणार नाह , मला जर 
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मा.महापौरांनी आमंञण दलं, स ा ढ प ने यांनी जर आमंञण दलंतर मी येईन. 
स ा ढ प ने यांच मी आभार मानतो क  यांनी मला फोन केला ते मला हणाले 
तु ह  पण या. कारण तु ह  वषय मांडलाय, वाघेरेनां पण बोलवलं. कारण वाघेरेनी 
पण बर च जंञी जमा केली होती मी सु दा काह  पेपर जमा केले होते आ ण 
आपली तीथ जवळपास दोन तास चचा झाली. मा.आयु ां या समवेत चचा झाली 
आ ण यावेळेला शेवट  असं ठरल क  डॉ टरांना कोणाचा वरोध नाह  परंतु 
याचवेळेला िसमाताई या फोनवर एक मॅसेज आला आ ण बाक  एका िमञा या 

फोनवर क  डॉ टर लोकांनी काळ  फत लावून तीथ या नगरसेवकांचा िनषेध केला. 
कती धाडस डॉ टर लोकांच. तु ह  या नवीन लोकांना िशकवणारे तु ह  
आ हांलातर िशकवू शकत नाह त तु ह  आ हांला िशकव याचा य  सु दा क  
नका. या लोकांनी महापौर, स ा ढ लोकां या वरोधात पण फती लाव याना, का 
फ  आम या वरोधात लाव या. मा.महापौरां या वरोधात, वरोधी प ा या 
ने यां या वरोधात, प ने यां या वरोधात, बाक या सगळयां या वरोधात 
आयु ां या वरोधात पण नां. आयु ांची यांनी परवानगी घेतली का. का ड न 
साहेबांची परवानगी घेतली जे ड न अजून परमन ट झालेले नाह  जो बगर पेशंट 
बघताच कोरोना झाला. या डॉ. ख लारेना काम होत नाह , आयसीयू बघता येत 
नाह , यांनी वत:हून राजीनामा दला यांचा राजीनामा आपण मंजूर केला, 
राजीनामा मंजूर के यानंतर ते वत:च लनीक चालवतात, यांची त ार पण 
आप याकडे आली होती यांना संबंिधत आयु ांनी बोलावून घेतल ते एमओएचला 
हणाले मला काम जमत नाह , मला जमणार नाह  मी सोडून टाकतो. या 

डॉ टरनी वत:हून राजीनामा दला, याच एजबार आहे यांना तु हांला यायची 
काय गरज पडली. डॉ.सोनी फ  विश  अिधका-यां या केबीनम ये जावून खुच  
गरम करतात, चमचेिगर च काम करतात या डॉ टर सोनीच एजबार आहे यांना 
यायच नाह  असं आयु ांसमोर ठरल.ं मा.महापौर आपण हो हणाले मग तु हांला 

अचानक कुणाचा दबाव आला आता. कोण या मं याचा दबाव आला का कोण या 
आमदारांचा दबाव आला तु हांला. तु ह  तीथे मा या समोर हणाले आपण या 
तीन गो ी कराय या. कोण या तीन गो ी ठर या, सवा या समवेत उपमहापौर पण 
तीथ होते, स ा ढ प नेता ितथ होते, आपण ितथ होता, िसमाताई ितथ हो या, 
मी ितथ होतो, आपण वत: होता, आयु  होते, वाघेरे होते, राहूल कलाटे होते, 
आशाताई हो या आपण सवजण असताना ितथ असं ठरल क  हरकत नाह  आपण 
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या डॉ टरांना घेवू. आयु  यावेळेला हेह  हणाले क  मी माह ती घेतो, िसमाताई 
ते तु हांला काय आल ते हॉटसऍप वरती मला पाठवा मी याची चौकशी करतो. 
काय केल आयु ांनी आयु ांनाच माह ती. आ ह  जनरल बॉड म ये कोणीह  
डॉ टरां या वरोधात बोललो नाह . आ ह  जनरल बॉड म ये हा वषय फेटाळा पण 
हणालो नाह त. फ  आपण चचा क न तु ह  महापौर तुम या अिधकाराम ये 

तु ह  वषय तहकूब ठेवला हणून या डॉ टर लोकांनी काळया फती लाव या 
आ ण मी माह ती घेतली, या काळया फती लाव याच काम डॉ टर सोनीनं केलं. ते 
यांचे िलडर आहेत. वयवष ६० होवून गेलेलं आहे. रटायड झालेला माणूस आहे, 
वत: आयसीयूम ये कधी जात नाह , कधी पेशंट तपासत नाह . ते फ  ऍड शनल 

किमशनर या इथे बसेल, नाह तर ड न या खुच या बाजूला जावून बसेल एवढच 
काम ते करतात आ ण िलडरिशप करतात. आ ह  िलडरिशप करायला खंबीर 
आहेतनां. आ ह  काह  बांगडया नाह  भर या लीडर िशप आ हांला करता येतेना. 
डॉ टरांनी डॉ टर सारख वागाव, डॉ टरांनी डॉ टरांच काम कराव. आ ह  आयु ांना 
वचारल क  आप याकडे आता जे डन आहेत या डन पे ा अिधक प लकेशन 
केलेले लोक, या डनपे ा लनीकल अनुभव असलेले लोक, या डनपे ा 
िशकव याचा अनुभव असलेले लोक जे वदया याना िशकवू शकतात हे सव काह  
गुणसंप न असताना सु दा तु ह  या डनला का िनवडल. आ ह  असा  
वचारलातर काह  चुक झाली का. मा.महापौर, आमची काह  चुक झाली का सांगाव. 
आ ह  काह  डनला िशवी दली, आ ह  काह  डनला वाईट बोललो. आ ह  हणल 
का डन ाचार , डन असा आहे, डन तसा आहे आ ह  असं काह च बोललो 
नाह . आ ह  असं हणलो आयु  साहेब तुम या या पर े या येम ये जी 
तु ह  िनवड सिमती नेमली होती ती िनवड सिमती मेक ंग अपॉ टमटच जे काह  
डेिस नेशन आहे बीपीएमसीम ये ते से शन ५४ माणे तु ह  नेमणूक करता. 
से शन ५४ म ये काय आहे आयु ांनी असाव समजा आयु  गैरहजर असतीलतर, 
आयु ांना काह  कामामुळ वेळ नसलेतर आयु ांनी िनयु  केलेले अिधकार . मग 
तो अिधकार  नेमला गेला का नाह  आयु  वत: होते. दुसरे अिधकार  िचफ 
ऑड टर, तीसरे अिधकार  या वषयाशी संबंिधत जो कोणी त  असेल तो आ ण 
चौथा या डपाटमटचा हेड. आता या डपाटमटचे हेड काह  तूपे होवू शकत 
नाह त, या डपाटमटचा हेड अजीत पवार होवू शकत नाह त. या डपाटमटचा 
आज तु ह  कायभार जर  संतोष पाट ल यां याकडे दला असेलतर , जनीअरचे 
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हेड जनीअर, डॉ टरचा हेड डॉ टर तस या ठकाणी तु ह  आप या 
िनयमा माण,े बीपीएमसी ऍ ट ५४ माण े तु ह  या ठकाणी डॉ.साळवलेा तीथ 
बसवल पाह जे होतं. डॉ.साळवेला बोलवल नाह , डॉ.रॉयला बोलवल नाह  हणून 
तु ह  जी काह  िनवड या केली ती िनवड या चुक ची आहे हे माझ ठाम 
हणणं आहे आ ण याच वषयावर मी कोटात जाणार आहे. िनवड या चुक ची 

केली तु ह . जो बीपीएमसी ऍ ट से शन ५४ हणतो या ५४ माणे तु ह  
सिमतीच थापन केली नाह  या यावर माझा आ ेप आहे आ ण याच वषयावर 
मी माझी दाद मागणार आहे. दुसर  गो  आयु ा समोर तु ह  महापौर कबुल केल, 
तु ह  वत: हणले बहल साहेब तुमच हणण बरोबर आहे जी लोक आपल 
वायसीएम सांभाळतील यांनी यांची घर नको भरायला. यांनी यांची ॅ ट स 
नाह  करायची. या लोकांनी यांचे हॉ पटल नाह  चालवायचे. या लोकांनी 
डेड केटली फ  वायसीएम साठ  काम करायच. आता डेड केटलीचा अथ काय होतो. 
नगरसिचवाना सांगा आ हांला सांगायला, हा वषय सु  झाला, वषय सु  
कर या या आ द बाहेर लोकानंा खबर लागली होती तु ह  लोक आत जावा घाणेरडा 
खेळ करणार आहेत. घाणेरडया प दतीने वषय मंजूर करणार आहेत. याचवेळेला 
नगरसिचवाना सांगीतल क  कोरम नाह , कोरम मागीतला होता, कोरम मागीतला 
असताना  नगरसिचवांनी काय सांगीतल महापौरांना वचारा. तु हांला िनयमानी 
मागीतलना. कोरम मागीतला तु ह  दला का कोरम, नाह  हणाले महापौरांनी 
मोजल पाह जे. हणजे महापौर तु ह  सभाशाखे या िनयमा माणे सभागृह चालवत 
नाह त. सभाशाखे या िनयमा माणे तु ह  सभागृह चालवल नाह . कोरम नसताना 
सभागृहाम ये फ  २५ लोक होती आता ३० आहेत. मगाशी यावेळेला वषय 
मंजूर केला यावेळेला ऑनलाईन ७ होती आ ण सभागृहाम ये फ  २५ होती. 
तु ह  ३२ लोकांम ये गणसं या नसताना सु दा तु ह  फ  स े या जोरावर तु ह  
हा वषय रेटून मंजूर केला कारण तु ह  दडपणाखाली गेला. या दवशी तु ह  
वत:, प नेते वत: आपण सवानी चचा केली, वरोधी प नेते नाना काटे पण 

होते सव ितथ असताना ितथ कबुल केल होतं क  आपण आता ह  भरती क . 
आयु  साहेब हणाले दोन वष या लोकांचा ोबेशनर  पर अड असणार आहे. या 
दोन वषा या ोबेशनर  पर अडम ये जर यांनी चांगल काम केल नाह तर आपण 
यां यावर कारवाई क  शकतो. यावेळेला असं पण चचम ये झाल क  हा परत 
दोन वषानी सभागृहासमोर वषय येईल का तर आयु  साहेबांनी खुलासा केला क  
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पु हा तो वषय सभागृहासमोर येणार नाह . मग यावेळेस अशीह  चचा झाली, तेथे 
मी होतो,  िसमाताई हो या, आशाताई हो या मग असं ठरल क  आपण आयु ांना 
अिधकार दान करायचे क  अशा अशा नगरसेवकां या िनदशनास आल क  लोक 
अशी दादागीर  करतात, अशी म ती करतात, अशा कार या फ या लावतात. मग 
आपण आयु ांना अिधकार दयायचे असं पण ठरलं. हेह  तु हाला मा य आहे क  
असं ठरलेल आहे. आयु  पण यावेळेला हणाले ठक आहे सभागृहाने िनणय 
यावा. सभागृहाने जर असा िनणय घेतला क  यांनी बाहेरची ॅ ट स क  नय े

आ ण आता असं हणल जात क  नंतर आयु च अस े हणाले, असं मी ऐकल 
बरका साहेब, मी तुम यावर आरोप करत नाह . पण असं ऐकल क  आयु ांनीच 
नंतर स ाधार ना सांगीतल क  तु ह  जर असा िनणय घेतलातर तुम याकड कोणी 
डॉ टरच काम करणार नाह . कारण यांना यांची ॅ ट स करायचीच आहे. आहो, 
साहेब यांना जर यांची ॅ ट स करायची आहेतर तु हांला सांगतो तु ह  या 
वायसीएमवर या गोरगर बांसाठ  व.रामकृ णजी मोरे यांच एक व न होतं क  
पंपर  िचंचवड शहरात या गोरगर बांसाठ  ते वायसीएम हॉ पटल असाव. अशी 
मंडळ जर तु ह  भरलीना तर हे सगळे एकमेकांना रेफर करतील. ईएनट  जा 
हड करकडे, वाघेरे हणेल जा भोसले कडे, भोसले हणतील जा मानेकडे हा धंदा 
सु  होईल धंदा. यां यावर िनयंञण कुणाच असणार आहे. तु ह  डॉ.रॉय बसून 
टाकले कच-यावर दुस-याना बसून टाकल नुसत कागदोपञ करायला. आम या 
शासनातला यां यावर आंकुश कोणाचा, फ  आयु ांचा. आता लाखो पयाची, 

कोटयावधी पयाची खरेद  होते. कोण या यावर टे नकली कोण आहे. बाक चे 
लोक कोण आहेत. तु ह  आयु  हणून काय काय बघणार. आप या वायसीएम 
म ये हे ट लेटर येवून चार मह ने पडले होते, चार मह यानी यांना हे ट लेटर 
उघडून बघता आल ेनाह . तीथ आले या माणसाला रंग झाली नाह , यांची सेट ंग 
झाली नाह . हणून याम ये काह तर  ॉ लेम काढला आ ण असं सांगीतल क  हे 
टे नकल या बरोबर नाह . आयु  साहेब मी तुम याकड हा वषय घेवून नाह  
आलो. तुम याकडे वषय या यासाठ  घेवून नाह  आलो कारण तो माझा लांबून 
नातेवाईक लागतो. परत माझे काह तर  हतसंबंध हणून मी तुम याकडे आलो 
नाह . कुठ या अिधका-यांना हणलो नाह  क  तु ह  हे मंजूर करा, मी नाह  
हणल. माझा स खा साडू आहे तो पण वायसीएम म ये काम करतो. पण मी 

तु हांला नाह  बोललो कधी. मी तुम याकड आलो असतोतर तु ह  मला शंभर 
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ट के मदत केली असती. कारण या चांडाळचौकड नी यांना ह या असले या 
माणसाला ते देता आल नाह , रंग करता आली नाह  हणून यांनी तीन मह ने 
याला हात लावला नाह . तीन मह यानंतर ते उघड या गेल आ ण याला 

काह तर  वेगळ  कारण दली आ ण आता परत याला चार मह ने कोणीह  हात 
लावला नाह . नाह तर आज तुमची जी दुदशा झालीना वायसीएमम ये तेवढे ते 
सतरा आठरा हे ट लेटर भरले असतेतर बाक या लोकांचे ाण नसते गेले. पण 
सोनी आ ण या बाक यामुळ यां या मनात या माणसाला यांना देता आल नाह , 
आता ती फाईल परत मु ह होते. आता ती फाईल परत सात आठ मह यानंतर 
मु ह होते.  साहेब, वायसीएमम ये काय काय चालत तु ह  जरा ल  घाला. तु ह  
एकटे काह  क  शकत नाह त. मी तु हांला सांगतो यां यावर अंकुश ठेवायला 
तु हांला तीथ आम या महानगरपािलकेतला स म अिधकार  ठेवावाच लागेल, 
आ या वायसीएमवर. जे लोक बाहेर ॅ ट स करतील यांना यायच नाह . या 
लोकांच एजबार झाल यांना यायच नाह  हे आपल ठरल होतं. मग तु ह  अशा 
चुक या प दतीने सभागृह का चालवल या यावर उ र तु ह च दयाव. तु ह  उ र 
देणार नसालतर आ हांला हायकोटात जाव लागेल. तु ह  कोरम नसताना वषय 
घाईघाईने मंजूर केला. कोणाला बोलू सु दा दल नाह . या वषयावर आड च-तीन, 
चार तास चचा झाली तीन दवस आद  या वषयाला तु ह  अशी बगल दली, 
अशी बगल दयायच कारण काय. एकतर तुम या पदािधका-यांनी चाळ स चाळ स 
लाख पये, प नास प नास लाख पये या डॉ टराकडन घेतलेले आहेत. काह  
मं यां या िशफारशीन इथ डॉ टर आललेे आहेत आ ण ते जर घेतले गेले नाह तर 
यांचा पण ॉ लेम होईल, दात दसून येतील याचे दात झाकले गेले ते दसून 

येतील आ ण ते होवू नये हणून या यावर पांघ न घालायच काम या प दतीन 
तु ह  केलेलं आहे. ाचार थोपवायच काम केल. आ ह  काह  हणल होत का 
तु हालंा डॉ टर भरती क  नका. आता वयामुळे डॉ टर बाहेर गेले असते फ  
दोन. आता कती डॉ टर ॅ ट स करतात. मला थोड यात माह ती या माणे 
ाय हेट हॉ पटल चालवणारे यांना तु ह  पीजी म ये िसले ट केलल आहे. 

मा.महापौर साहेब, या डॉ टरांना तु ह  आता पीजी इ टटयूट म ये काम 
कर याक रता येणार याम ये डॉ. वामी यांच हॉ पटल आहे, डॉ.वाघ सगळयांना 
माह ती आहे यांच हॉ पटल आहे, डॉ.आळंदकर, डॉ.माने आ ण डॉ. खलारे आता हे 
सवजण बाहेर ॅ ट स करतात. या लोकांचे वत:चे हॉ पटल आहेत. आता ह  
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लोक डेड केटली कसं काम करणार हे मला सांगा. ते आपली ओपीड  बघतील, 
आपली आयपीड  बघतील, आपले ण बघतील, टिचंग बघतील, वत:चा 
दवाखाना पण बघतील हे श य आहे का. आयु  साहेब श य आहे का मला सांगा. 
वायसीएमम ये फुलटाईमसाठ  असणारे हे डॉ टर आपला धंदा पण सांभाळणार 
आ ण आ हाला धंदयाला लावणार, कामाला लावणार. मा.महापौर साहेब हणून 
नको हणलो होतो, आपण बाक  डॉ टरांना हणल का घेवू नका हणून. तु ह  
खा ले पैसे खा ले जाऊ दया.  ीकर परदेशी साहेब असताना २०१३ म ये याची 
सुरवात झाली. नामंजूर झाल यावेळेला जे डॉ टर दाखवलेना ते काह  
मानधनावरचे न हते दाखवल,े यावेळेला ते डॉ टर काह  बाहे न न हते आणले. 
यावेळेला दाखवलेल े डॉ टर हे वायसीएमम ये काम करणारे १३ डॉ टर आहेत 

आ ण या १३ डॉ टरांनी क शासनाचा २००५ चा जो जीआर आहे या २००५ या 
जीआर माणे यांना जो ायटेर या आहे सोळा वषाचा ायटेर या असेल, दहा 
वषाचा ायटेर या असेल याचे दोन प लकेशन असेल, याचे चार प लकेशन 
असेल या सवाम ये ते बसतात आ ण या लोकांनी अज केले यामधले फ  पाच 
घेतले गेल.े एक बसतच न हता आता राह ले सात. आता या िमट ंगम ये असं 
पण ठरल क  हा वषय मांक सात जो आहे तो ड एनबीचा वषय आहे या 
ड एनबी या वषयाम ये आपण अशी उपसूचना दयायची क  जे उवर त राह लेले 
सात डॉ टर आहेत जे िनयमाने बसू शकतात, २००५ या जीआर या अनुषंगाने 
बसू शकतात यांना ाधा याने याव अशा कारची आज या जीबीम ये मा यता 
दली. आता तुम या मनाम ये गौडबंगाल असेल, तुम या मनाम ये काळ असेल, 
तुमच राञी या राञी ठरल असेल तर तो वषय तु ह  तुम या मनासारखा करणार. 
का याचा पण ऍड हा स घेवून ठेवला असेल कुणाकडन तर . या पुढ या 
पो टसाठ  पण कदािचत तुम या लोकांनी ऍड हा स घेतलेले असतील लोकांकडन. 
आ ण हणून डॉ.आंदूरकर सार या मॅडम जे २१ वष आज महापािलकेम ये भूलत  
हणून काम करतात यांना तु ह  िसले ट नाह  केल. डॉ.शामकंुवर, डॉ.सुयवंशी हे 

सवजण पाञ असताना या सवाना दघ अनुभव असताना तु ह  या लोकांना 
सांभाळून घेतलेल नाह . कारण शासनाचा असा खुलासा आहे क  विश  
प लकेशनला ठरा वक माक, प लकेशनला ठरा वक माक, या या ॅ युएशनला 
ठरा वक माक आता घोळ झाला कुठतर यांनी जे पेशाली ट आणले होते, जे त  
आणले होते या त ांनी माक दे याम ये खर  गडबड केली आहे. या याम ये 
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एकजण हायकोटात पण गेला आहे. हायकोटात गेले यांच नाव पण सांगतो 
माथेसूळ अ ीश अ वनाश आता हा डॉ टर ती ा याद म ये आहे. तो आता गेला 
कोटाम ये याच हणणं असे आहे क  मला हायरपो टला जा त माक दली आ ण 
लोअर पो टला मला कमी माक दली. मा.महापौर साहेब, दुसर  गमंत अशी आहे 
क  इ टर हव तीन पदासाठ  हो या अिस टंट ाफेसर, ऍसोिसएट ोफेसर आ ण 
ोफेसर. आता एखादयानी या दो ह  कंवा ती ह ला अ लाय केल.े हणजे गाढव, 

घोडा आ ण हा ी या तीघांची प र ा एकानीच यायची आ ण एकाच पर ाम ये तु 
गाढव आहेस, तु घोडा आहेस आ ण तू हा ी आहेस संपल काम. आहो, ोफेसरची 
पर ाची ओरल आहेतर ोफेसर या अनुषंगाने  असले पाह जेत. आ ह  यांना 
वचारल क  तु हांला काय वचारलं. ते हणाले आ हालंा नाव वचारल, काय काम 
करतो ते वचारल व थोडस या याम ये एखादया वषयाच वचारल आ ण ठक 
आहे तू जा. एकाला दले ५० माक एकाला दले ४९ माक एकाच माणसाला हणजे 
हायर पो टला मला ५० आहेत आ ण लोअर पो टला ४९ आहेत. कारण का तर 
याचा अनुभव कमी झाला मग तो गेला हायकोटाम य.े मग माझ असं हणण 

आहे क  एखादा हेड लाकचा महापिलकेनी इ टर हव ठेवलेला आहे. एकानी 
हेड लाकसाठ  अ लाय केला आ ण दुस-यांनी सहा.आयु ासाठ  अ लाय केला मग 
याची इ टर हव एकाच वेळेला का. असे कुठ होतं का. मग या वषया या 

अनुषंगाने या या पो टची तशी तशी इ टर हव हायला पाह जे होती. तशी 
इ टर हव झाली नाह . एकच ओरल घेतली आ ण एक ओ हरलम ये अिस टंट 
ाफेसरचे माक दले, एकाच इ टर हवम ये ऍसोिसएट ोफेसरचे माक दले आ ण 
याच इ टर हवम ये ोफेसरचे माक दले. हणजे एकच माणुस ती ह ला एकदाच 

माक देतो आ ण नेमका तीथ घोळ झाला. मग आता या लोकांना काय घेणं आहे 
मग काय करायच चला आ हांल याला यायच, चला आ हांला याला यायच ठक 
आहे काय करायच सांगा तु ह  आम या माकाम ये करा ऍडजेसमट. दुसर  गो  जे 
बी.जे.मेड कलचे टूडंट आहेत, जे ससुण हॉ पटलचे टूडंट आहेत जे बाक चे टूडंट 
आहेत तीकडचा समजा मी ोफेसर आहे मा या हाताखाली जो डॉ टर िशकलेला 
आहे, याला मी िशकवलेल आहे याला तर मी फेवर करणारचनां. मग 
आम याकडे या लोकांमुळे याची परवानगी िमळाली, या लोकांमुळे स टफ केट 
िमळाल, या लोकांमुळे हा गाडा सु  झाला ते सगळे गाढव, यांना आ कल नाह , 
यांनी वीस वीस प लकेशन केलय यांना २१-२१ वषाचा वायसीएमचा अनुभव 
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आहे, १८-१८ वषाचा वायसीएमचा अनुभव आहे मग पडॅ शन चांगलेत, 
अनॅ थेिशया चांगले आहेत, अथ पेड क चांगले आहेत जे लोक वायसीएम गेली १५-
२० वष सांभळतात या डॉ टरांना अ कल नाह  यांना ओ हरलम ये कमी माक 
दले, यांना का कमी माक दले यांना ओ हरलम ये यासाठ  कमी माक दल े
कारण आम या डॉ टराकडन जर पैस घेतलेतर भांड फुटेल सगळच कळेल 
सगळयाना. पण बाहेर या माणसाकडन पैसे घेतलेतर काय कळणार आहे यामुळे 
यांना ठेवा बाजूला आ ण यांना या आतम ये माग या दरवा यानी.   दुस-या 

बाजूला आप याकडे एमड  माय ोबायोलॉजी ट असताना तीथ एमएससी न घेता 
आम या महापािलकेत जो गे या पाच साडेपाच वषापासून काम करतो डॉ. दनेश 
गाडेकर यांना साडेपाच वषाचा अनुभव आहे जे वायसीएम म ये कायरत आहेत, 
एमबीबीएस आहेत ते एमड  माय ोबायोलॉजी आहेत यांना तसच ठेवलय आ ण 
यां या जागी डॉ. सिचन देऊरकरला घेतल आहे. यांनी फ  एमएससी केलेल 

आहे आ ण पीएचड  केलल आहे यांना िसले ट केलंय. मग एमड  नको तु हांला. 
तु हांला बाहेरचा माणुस पाह जे यांनी फ  एमएससी केल आहे. तुम याकडे 
िनतीन मोकाशी तो वायसीएमम ये अकरा वष काम करतो तो एमड  
माय ोबायोलॉजीम ये आहे याला पण नाह  घेतल. यालाह  घेतल नाह  कारण तो 
वायसीएमचा आहे पैसे घेता येत नाह , कसे घेणार. डॉ. तीभा शामकंुवर या एमड  
पडॅ िशअन आहेत, तीन प लकेशन आहे, महापािलकेम ये २७ वष काम करतात 
आ ण या डॉ.शामकंुवरमुळ, या सुयवंशी मॅडम मुळ, आंदूरकर मॅडममुळ या सात 
आठ डॉ टरां यामुळेच आप याला नािशकव न जी परमीशन लागते ती परमीशन 
ीकर परदेशी साहेब असताना ती पह यांदा िमळाली ती या डॉ टरामुळ िमळाली. 

मग हे सगळेच डॉ टर नापास झाले का. यांच प लकेशन आहे, यांना अनुभव 
आहे, ते वषानुवष गोरगर बाचंी मुल सांभाळतात, डले ह-या करतात, लोकांना 
ऍडिमशन देतात हे सगळे गाढव आहेत का. शासनाची एका पेपरम ये जाह रात 
आली. मा या हाताम ये २००५ चा भारतसरकारचा जीआर आहे. या जीआर माणे 
तु हांला या लोकांना घेणं अपे ीत होतं. पण पेपरम ये बातमी आली या लोकांना 
आ हांला घेतल नाह तर आ ह  कोटात जाऊ. शासनानी हे इ टर हव हाय या 
आ दच ह  सगळ  गडबड हाय या आ दच पदािधका-यांनी जावुन आयु ांना बोलले 
असतील क  साहेब इथ गडबड होईल आ ह तर ऍड हा स घेवून ठेवलेले आहेत मग 
काय केल पाह जे मग असं असं करायला पाह जे या यानंतर हणले नाह , कोटात 
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जा, कोटात जा. मग या याम ये काय झाल महापािलकेनी कॅ हेट दाखल केलं. 
शासनाला कॅ हेट दाखल करायची काय गरज होती.  

(सभागृहात ग धळ)   
मा.महापौर - बहल साहेब तु ह  महापौर होते ते हा आ ह  सभागृहात होतो. 
यावेळेसची वेगळ  प र थती होती आताची वेगळ  प र थती आहे. तु ह  अनभुवी 

आहात, हुशार आहात, सभागृह आजपयत गाजवलेले आहेत. मी फ  एवढच हणेन 
क  कुठ या प ाच नाव घेवू नका, ोिसड ंगम ये प ाच नाव घेवू नका. काह  श द 
ोिसड ंगम ये घेवू नका असा आदेश देते.   

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. शासनाला या ठकाणी 
कॅ हेट दाखल करायची काह  गरज होती का. शासनाने कॅ हेट दाखल करायच 
कारण काय होतं. कारण शासनाने आ दच िन त केलेलं होतं क  आप याला 
काह  डॉ टराना या याम ये वगळायच आहे. मग अस जर ठरवलेल असेल हणून 
कॅ हेट दाखल केली. नाह तर शासनाला काय घेणं आहे. आप या 
महानगरपािलकेत पंधरा-पंधरा, वीस-वीस वष जे लोक काम करतात ते अनुभवी 
आहेत आ ण ते तुम या ायटेर याम ये बसतात, तुम या मेर ट म ये बसतात 
अशा लोकाना सामावून यायला पाह जे होत, सामावून घेतल नाह . तु ह  कॅ हेट 
दाखल केलं. तु हांला पह या तारखेला तार ख पडली. या तारखेला सु दा शासन 
असमथ होत तीथ शे यांनी दला नाह . परंतु आप या लोकांवर अ याय क न 
अशा प दतीने नोकरभरती कर यावर जथ बीपीएमसी ऍ टच तंतोतंत पालन केल 
गेल नाह . १६ स टबर २००५ चा जीआर आहे या जीआरच पण तीथ पालन केल 
गेलं नाह . माग या दरवा यान अशा चुक या प दतीने भरती केली. वा त वक 
पाहता मी असेल, राहूल असेल, सं दप असेल बाक  अनेकजण या मताची होती क  
ह  सगळ  या र  करावी आ ण आपण न याने पु हा यां या पर ा या यात 
अशी आम या सवाची मानसीकता होती. परंतु आयु  साहेबांनी काय सांगीतल क  
तु हांला असं करायचतर तु ह  करा, माला काह  नाह  तु हांला चालवायच तर 
तु ह  चालवा परंतु तु ह  अशा प दतीने जर वागलाततर या वषयी तु ह  
मा यावर संशय के यासारख आहे. आ ह  हणल क  साहेब आमचा तुम या 
कोणावरह  संशय नाह . आ ह  सगळयांना सांगतो क  तु ह  कर टेड नाह त हे 
आ ह  छातीठोकपणे सगळयांना सांगतो आ ण चांगले हुशार अिधकार  आहेत हेह  
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आ ह  सगळयांना सांगतो. परंतु कती शेरखाली काम कराव हाह  िच ह 
आम या समोर आहे यामुळे या दवशी तुम या सगळ ठरलं. तु ह  आता 
ऑ फिसएली काह  क  शकत नाह  पण तु हांला हणल साहेब तु ह  उठून उभारा 
आ ण सांगा क  असं ठरल तु ह  नाह  सांगू शकत ते. आ हांला माह ती आहे 
तुमची मजबूर  आहे. तो तुमचा वषय पण नाह . तु ह  मा.महापौरां या आ ण 
स ा ढ प ने यां या वंनतीला मान देवून तु ह  या िमट ंगम ये बसलात. पण 
तु हांला आता हणल साहेब तु ह  हे सांगा क  प नेते काय बोलले होते, 
मा.महापौर काय बोलले होते मग तर पतळ उघड पडलनां. तु हांला करायचच 
होततर आता मी बोललोय या वषयाम ये पु हा डॉ टरां या भरतीचा वषय आहे 
या वषयाला अनुस नच बोलतो. हणून हणल क  मी सभाशा ञा या 

िनयमा माणेच बोलणार. िनयम सोडून बोलणार नाह . आ ण हणून हणल क  
तु ह  या प दतीने सभागृह चालवलेल आहे. तु हांला कोरमची मागणी केली, तीथ 
राहूल कलाटेनी मागणी केली तु ह  ऐकल नाह . सभागृहाम ये गणसं या नसताना 
तो वषय मंजूर क न ढकलून दला. पुढचा वषय वाचायला लावला आ ण गदारोळ 
हायला लागला हणून परत या वषयावर चचा करायला वेळ दला. मा.महापौर 
हे तुम या सार या िसनीअर मो ट महापौरांना शोभत नाह . हणून हणल क  
कती ेशर म ये काम कराव आ ण कती चुक च काम कराव, कती चुक या 
प दतीने काम कराव. सव जनतेचे कामन उघडे आहेत हे सव जनतेला कळतं 
आ ण हणून हणल हे गोरगर बांसाठ  केलेल वायसीएम हॉ पटल तु ह  यां या 
हाताम ये देवू नका. तीथे महापािलकेचा काह ह  अंकूश राहणार नाह . तीथ कोण 
जबाबदार आहे हे मला सांगाना. जस आपण कॉलेजम ये हु लडिगर  करतोना हे 
कॉलेजच होणार आहे दुसरं. ितथ तुमचा कोणाचा अंकुश राहणार नाह . डनवर 
कोणाचा अंकुश आहे का तर फ  आयु ांचा अंकुश राह ल. बाक  तुमच कोणच 
ऐकणार नाह . सु टडंट तुमचा आहे का, नाह . कोण तीथ तुमच आहे. एमओएच 
इथ बसलेत आरो यात. तु ह  हे कॉलेजस करता कॉलेज आ ण कोटयावधी पयाची 
उधळप ट  होणार आहे कॉलेजम ये. तीथ कोणाच िनयंञण नसणार. 
इ स टटयूट या नावाखाली या दवशी प नेते मला समजावायचा य  करत होते. 
आता पण तुम याकडे १०४ पदासाठ  आपण मागणी केली होती. तु हांला फ  ७४ 
च िमळाले हणजे काय ३० ची मा यता गेली का. ३० ची म यता गेली याचा 
अथ. आता देखील तु हांला ७+२=९ ची परमीशन िमळाली आहे, जे तुम याकडे 
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सँ शन नाह  ते सु दा डॉ टर तु ह  घेतले आता. जे तु ह  क न ठेवलना तो बोजा 
आम यावर येणारच आहे. मग अशा प दतीने तु हांला नंतर घेता आले असतेना. 
ईएसआय हॉ पटल जे आहे, आप या शेजार  ड .वाय.पाट ल हॉ पटलम ये जवळ 
जवळ आठ ते नऊ वषापासून पीजी चालू आहे तीथ परमन ट टाफ नाह . 
मा.महापौर साहेब, आज जो आप या डॉ टरांना ७५ हजार पगार आहे, िसिनअर 
मो टला ८० हजार पगार आहे या डॉ टरांना तु हांला दड लाख पगार दयावा 
लागणार आहे. ोफेसरला तु हांला १ लाख ८० हजार ते दोन लाख पगार दयावा 
लागणार आहे. याचं ६४ वषापयत रटायडमट आहे आ ण जी लोक ऑलरेड  
रटायड झाली जी स हसमधुन बाहेर पडली यांना सु दा तु ह  परमन ट क न 
बोजा घेताय. तु हांला त ण कोणी डॉ टर भेटत नाह त का. तु हांला हुशार डॉ टर 
भेटत नाह त का. आहो, आ ह  काय मागणी केली होती, आ ह  ह च मागणी केली 
होतीना क  यांच वय झालेल आहे, वय जा त आहे, तु हांला अजून ३० नंतर 
दुसरे यायचे आहेतना. जी लोक खाजगी ॅ ट स करतात तो िनयम आपण टाकला 
होता आ ण मा.महापौर तु ह  मला सांगत होतात क  नाह  बहल साहेब तुमच 
हणण बरोबर आहे. जे लाक बाहेर ॅ ट स करतात यांना आपण यायच नाह . हे 

तुमचच हणण आहे, तु ह  का बदलता. मग जे डॉ टर लोक ॅ ट स करतात 
यांनी तु हांला काह  वेगळ  आ ासन दलीत क  काय. का यां या हॉ पटलम ये 

तुम या लोकांना सगळ  असणार आहे का. काय दडलय या याखाली ते तर 
कळू दयात आ हांला. तु हांला सांगीत या माणे वासीएमम ये पण कोण परमन ट 
नाह . याच माणे आपले दोनच वषय होते सोनींचा आ ण खलारचाच वषय होता 
क  ते एजबार झालेत या दोघाना घेवू नका हणून. मा.आयु  साहेब मी तु हांला 
सांगू इ छतो क  पीजी इ टटयूट क रता कायम पदावर भरती कर यात येणा-या 
ा यापकाम ये अनेक अिधकार  हे वय अिधक असून यांना कायम व पी पदावर 

भरतीसाठ  केलेली वयाची अट लागू नाह  का. यापुव  ीकर परदेशी आयु  
असताना परमन ट डॉ टरांची भरती झाली होती यावेळ  अनेक डॉ टर उदा. 
डॉ.पाञे, डॉ.वरपे, डॉ.पखाते, डॉ.वानखेडे हे सव जवळ जवळ सात ते आठ वष 
वायसीएमम ये कॉ ॅ ट प दतीने काम करत होते. आयु  साहेब हे परदेशी 
साहेबां या टाईमचच आहे, तु ह  शासनाकडून मा हती घेवू शकता. हे सव डॉ टर 
सात ते आठ वष  काम करत होते तथा प यांचा अज या जागेसाठ  फेटाळ यात 
आला क  यांचे वय अिधक झाले होते माञ आज यांना संधी देता येणार नाह  
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तसा रा यशासनाचा िनयम आहे. हणजे ीकर परदेशीसाठ  रा यशासनाचा िनयम 
आहे. हाड कर साहेबांसाठ  रा यशासनाचा िनयम नाह  का. या सभागृहाला 
रा यशासनाचा िनयम नाह  का. का स ा ढ प ासाठ  हा िनयम नाह  का. मग 
वयमयादा नसले या माणसाला मा.महापौर साहेब, कोण या िनयमाखाली तु ह  
भरती करता. यांच एजबार झालेल आहे याची तु ह  पेशल परमीशन 
शासनाकडन घेतली आहे का. शासनाची परमीशन घेत यािशवाय तु हांला यांना 
एक पया पगार पण आदा करता येणार नाह , आ ण पगार आदा केला गेलातर 
या संबंिधत अिधका-याकडन ते पैसे वसुल केल े जातील. यांची वयोमयादा 

झालेली आहे, एजबार झालेल आहे, यांना रा यशासनाची मा यता घेतलेली नाह  
अशा लोकांना तु हांला एकह  पया पगार आदा करता येणार नाह , जोपयत 
तु हांला रा यशासनाची मा यता िमळत नाह . ओ हरल पर ा मुळे हा संग 
भोगावा लागला आहेनां ती चुक या प दतीने भरती केली गेली यामुळे हे सगळ 
होतय. यामुळ इथ मा या अगोदर मंगलाताई पण ओरडून सांगत हो या कारण 
काह  मंडळ  इतक  हुशार आहेत परत याचा बाऊ करायला बसलेत क  वरोधी 
प ाचा या डॉ टरांना वरोध होता आजची को वडची प र थती बघता हया लोकांना 
काह  समजत नाह  हणून आ ह  अशा प दतीने वषय मंजूर केला. मी पु हा 
प  क  इ छतो क  या दवशी सु दा आयु ां या दालनाम ये जी बैठक झाली 
या दवशी सु दा आ ण चार दवसापुव  या वषयावर यावेळेला मी बोललो होतो 
या दवशीचे सु दा माझ ोिसड ंग तु ह  बघु शकता मी प  हणल होत क  

डॉ टरांना आमचा वरोध नाह . काह  डॉ टरांना आमचा वरोध आहे जे चुक या 
प दतीने काम करतात. एजबारला आमचा वरोध आहे, बाहेर ॅ ट स करणा-या 
डॉ टरांना आमचा वरोध आहे आ ण आयु ांनी जे दोन वषाम ये चांगले काम 
करतील या लोकांना परमनं ट करायच आ ण जे चांगले काम करणार नाह त 
यांना सरळ काढायच आ ण दोन वष ोबेशनर  पर अडम ये हे सभागृहाचे 

अिधकार आ ह  आयु ांना देऊ. अस सगळ ठरलेल असताना तु ह  असं का वागता 
आ ण सभागृहाला व ासात न घेता या प दतीने आपण कामकाज करता या 
कामकाजाब ल कती बोलव ते कमी आहे. या चुक या प दतीने आपण काम 
करत असालतर िन तच आ हांला तुम यासार यांकडे न येता आ हांला कोटाम ये 
जाव लागेल. मगाशी हण या माणे ईएसआय अंधेर  येथे मागील नऊ वषापासून 
पीजी इ टटयूट सु  आहे परंतु अदयापह  तीथ डनसह त कोणतेह  अिधकार  
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कायम व पी भरती केललेे नाह त. आता अंधेर  सार या हॉ पटलम ये तीथे ड न 
पण कायम व पी नाह , डॉ टर पण कायम व पी नाह त मग आप याला एवढ  
घाई का. आयु ांनी अजून एक वषय या दवशी मांडला होता क  इतर चांगले 
हॉ पटल आहेत पण इतर चांग या हॉ पटलम ये डॉ टर जात नाह त. का 
ग हमट हॉ पटलम ये जात नाह त तर यांची बदली होत रहाते. कधी नािशक, 
कधी अमरावती, कधी मुंबई, कधी ठाणे कुठेह  जावे लागेल यांना. मग या 
िभतीपोट  आपल कुटंूब, आपल घर जवळ असाव, सारखी इकडतीकड बदली होवू 
नये हणून वायसीएमसार या हॉ पटलने अशा कारची भरती प लश केली तर 
पाचशे ते साडेपाचशे लोकांनी इकडे अज केले. आयु  साहेब माझ पण हेच हणणं 
होत क  तु ह  पु हा एकदा जाह रात जर दली असतीतर आ ण आपण इथ 
कायम व पी भरती करतो हे जर यांना कळल असतंतर अजून लोकांनी इ े ट 
दाखवले असते आ ण आता सु दा जे काह  ७४ तु ह  िसले ट केलेले आहेत यांना 
सु दा मा या माह ती माणे ते जथ काम करत असतील यांना तीथून सुटका 
हो यासाठ  या या डपाटमटची परवानगी यायला लागेल. यांची परवानगी 
िमळालीतर यांची सॅलर  वगैरे सगळ  ोटे ट होईल. जर रजाईन केलतर सगळ 
वे ट होणार आहे. आयु  साहेब, मला हेच सांगायच आहे क  तु ह  या सव गो ी 
स ा ढ या ने यांना बसून समजून सांगीतल असततर, ेनवॉश केला असतातर 
यां या बु द म ये वाढ झाली असती आ ण यांना कळल पण असत क  आपण 

एवढ  घाई क  नये, आपण चुक च काम क  नये. जे वरोधी लोक बोलतात, 
बाक चे लोक बोलतात, िसनीअर लोक बोलतात या याम ये काह तर  त य आहे. 
मला नाईलाजा तव कोटात जावच लागणार आहे. मी रा यशासनाकडे पण जाणार 
आहे सुदैवाने आता रा यशासनाम ये इकड या स ाधा-यांची ितथ स ा नाह . 
यामुळे आता माजी मं यांचे फोन गेले ते पण मला सांगाव लागेल यांना. क  

माजी मं यानी फोन क न सांगीतले, काह ह  कर पण हे वषय मंजूर करेपयत त ड 
बंद ठेव, काह  बोल ूनको. मी छोटा आहे यामुळे मी मोठमोठया आमदारांचे नाव 
घेत बसत नाह . परंतु या प दतीने तु ह  या वषयाला कलाटणी दलेली आहे ती 
एकदम चुक ची आहे. अजूनह  तु हांला ३० लोक भरायची आहेत. अजूनह  या ७४ 
पैक  सगळेच जॉईट होतील असंह  नाह , पु हा जागा राहणार आहेत. मग आम या 
प ने यांना काय एवढ  भीती आहे, आहो हे राहणार नाह  राहणार नाह , तुमच पद 
काय धो यात आहे का काय कळत नाह  मला.  या ३० जागा भराय या आहेत या 
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७४ मध या दहा ते पंधरा येणार नाह त मग या ४५ पुढे भराय याच आहेतना 
परत. एका बाजूला असं दाखवायच क  चतुथ ेणी कामगाराब ल आम या म ये 
अ था आहे, नसससाठ  आम याम ये अ था आहे. बंड साहेब असताना आप याकडे 
डले हर  बेसीसवर टाफ काम करत होता बारा-बारा वष, चौदा-चौदा वष काम 
करत होते. आ ह  भांडून भांडून तो वषय आणलातर यात ती पर ा ठेवली. २७ 
पैक  २७ जण पास झाले होते पण पाच लोकांच एजबार झाल होतं. बंड साहेबांनी 
ऐकल नाह  ते हणाले नाह  जमणार हे २२ घेतो हे ५ घेणार नाह . या पाच 
बचा-या आज हाता-या झा यात. यांचे दात पडलेत, केस पांढरे झालेत या 
तुम या ती ह  िश ट म ये काम करतात. िल ह हेके सीवर काम करतात, आज 
सु दा. दहा दहा वष झालेले आहेत ते वॉडबॉय काम करतात. मग हे जे डॉ टस 
आहेत यांनी आज या महापिलकेत या आप या शहरातील गोरगर बांची फ  
पगाराम ये सेवा केली, जो काह  यांना पगार िमळत होता. ५० हजार, ५५ हजार, 
६० हजार असेल या पगारावर यांनी ामा णकपणे काम केलेलं आहे आज यांना  
आपण डावलल.ं एका बाजूला तु ह  लाथाळ  करता आ ण दुस-या बाजूला आ ह  
काह तर  चागंल करतो हे िचञ दाखवायच तयार करता तु ह  हे कती लोकांना मुख 
बनवणार आ ण का, कशासाठ . या महापािलकेत आता साडेतीन वष झाली, स ा ढ 
प ात सु दा एक पाच सात लोक जर सोडलीना बाक या नगरसेवकांना अजून 
सभागृहच कळल नाह . दोन-दोन, आड च-आड च, तीन-तीन कोट  पये खच क न 
नगरसेवक झालेले आहेत. या बीचा-यांना फ  हा म ये हा, ह  हप िमळाला क  
हो, ती हप िमळाली क  हो आ ण चारजण ठरवलेले आहेत मानदंडसाठ  चार 
बॉड ब डर उभे राहणार तीथ. काम कशाला चुक च करता. का चुक चा िनणय 
घेतला. आ हांला काह  बरं वाटत का तीथ महापौरां या समोर जावून ओरडायला. 
आ हांला बरं वाटत महापौरांचा अपमान करायला आमची ती सं कृती नाह . आमची 
ती मुळ च सं कृती नाह . आज या सभागृहात २९ वष झाले आहोत. मा.महापौर, 
२९ वषात मी कधी वागलो असं, पण मला हे वागायला, मला हे बोलायला तु ह  
तशा कारच कृ य केलं, तशा कारे तु ह  वागलात, तशा कारच तु ह  चुक च 
सभागृह चालवल हणून मला इथ पोटतीडक न बोलाव लागतं. अनेक य  
बघतात तुमची दादागीर , अनेकजण बघतात तुमची म े दार  मगाशी अजीतने 
सांगीत या माणे एवढया कोट च बजेट पाच िमनीटाम ये मंजूर. सगळ ठरलेल 
असतं आ ण तुमची दुसर  दादागीर  तुमचा प नेता ठरवेल, तुमच सभागृहाम ये 



260 
 

 

ठरेल, आ ह  पण रा य केलं आहे इथ. आ ह  वीस-वीस वष रा य केलं, वीस  
वषाम ये आ ह  उबाळेताई असतील, अमृत प-हाड असतील, अंकुशराव लांडगे 
असतील, गजानन बाबर असतील ह  सगळ  मंडळ  जे तुमचे नेते आहेत या 
ने यांना वचारा, ीरंग बारणे यांना वचारा यांना सगळयांना उपसूचना दयायला 
आ ह  अनुमती दयायचो. आहो, फेटाळा कंवा पास करा पण तुमची एवढ  
दादागीर  क  तुम याच हातात दयायला पाह जे. आ हांला आमचा अिधकार नाह  
का. सिचन िचखले हा पण एकटा असायचा ते हा पण आ ह  याला बोलू 
दयायचो, सिचनची िमसेस होती यांनाह  आ ह  बोलू दयायचो. आ ह  या 
सभागृहाम ये आलो यावेळेला भारतीय जनता पाट चे फ  तीन नगरसेवक 
असायचे. राजू दुग, उमाताई खापरे आ ण कुमार जाधव असे तीनच नगरसेवक 
असायचे. आ ह  यांना बोलू दयायचो. यांना इथ उभ करा आ ण वचारा ते 
सांगतील आमची कधी लोकशाह  काढून घेतली नाह . असा सभागृहाचा अिधकार 
कधी काढून घेतला नाह . परंतु तुमची ह  दादागीर , तु हांला सभागृह चालवता येत 
नाह . तु हांला बोलता येत नाह  हणून तु ह  अशा प दतीने सभागृह चालवता.  
आहो, बोलूदयातना सगळयांना.  

मा.महापौर - बहल साहेब तु ह  पण माजी महापौर आहात. तु ह  वषयावर 
बोलावे, मी तुमचा मान राखलाना. तु ह  दादगीर  हणता असं काह  नाह , तु ह  
डॉ टरां या वषयावर बोला.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. डॉ टरां या वषयावरच 
बोलतो. साडेतीन वष मी बोललो का. मी साडेतीन वषाम ये का बोललो नाह . कसं 
असंत, काह  वेळेला शहा यानी पण िभंतीला डोक आपटून काह  फायदा आहे का. 
इथ हुशार  क न काह  फायदा आहे का. आ ह  चांगल बोलून पण काह  फायदा 
आहे का. आ ह  कलमावर बोलतो ऐकायची तयार  आहे का. आ ह  बीपीएमसी 
ऍ टवर बोलतो तु ह  ऐकूण घेणार का. तु ह  ऐकणार नाह त कारण तुमचा फतवा 
आहे. तुमचा आदेश आहे हणून मी तु हांला पोटतीडक ने हणतो मी आज का 
बोललोतर तु ह , प नेते तुमचे पदािधकार  तु ह  सवानी िमळून जे कबुल केल 
होतं, जे ठरवलं होतं या या वरोधात तु ह  वागलात, तु ह  कोरम नसताना 
वषय मंजूर केला, तु हांला कोरमची मागणी केली असताना तु ह  कोरम मोजला 
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नाह . तु ह  गैर प दतीने सभागृह चालवल, सभाशाखे या िनयमा माणे तु ह  
सभागृह चालवल नाह  हणून मी पोटतीडक ने बोलतो, ध यवाद. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर 
साहेब, आज आ यानंतरच आ हांला बोलायच होतं. जे काह  वषय ठरले होते 
या यावरती आपण चचा करणार होतो. मा.महापौर साहेब, आज आपली एकहाती 
स ा आहे. सगळयांना जे काह  वषय मांडायचे आहेत, वचार मांडू दयात िनणय 
शेवट  तु ह  घेणार, आपण प  हणून घतेा येणार आहे मग आपण ह  घाई का 
करतो. आज नवीन काह  सद य िनवडून आलेले आहेत. मी माग यावेळेस नवीनच 
होते परंतु हे सभागृह चाल यानंतर काह  गो ी मा या कानावर पडाय या ते भाषण 
ऐक यानंतर आम या ानात पण भर पडायची. ानात भर पड यासाठ  वचारांची 
देवाण-घेवान कर यासाठ तर हे प वञ सभागृह आहे. मगाशी मी सु दा ओरडून 
ओरडून सांगत होते क  मा.महापौर साहेब, बोलू दयात. एकतर आ ह  आता 
कोण याच किमट वर नाह त. यामुळे मा.महापौर साहेब, आ हांला तुम याशी चचा 
करायची असेल, मा.आयु ांशी चचा करायची असेलतर हे इतक प वञ सभागृह 
तेवढयासाठ  आहे. तुम या काळात माग या पाच वषात रा वाद ची स ा होती 
या यानंतर आज आप या स ेम ये तु ह  सु दा एक पायंडा पाडा. यांना जे 

काय बोलायच ते बोलू दयात. दोन तास, तीन तास, वॉडावर चचा क  दयात जे 
काह  आम या मनात जी काह  खळबळ चालू असते, जी काह  आमची मत आहे, 
या काह  आम या अडचणी आहेत, या काह  आम या सम या आहेत या 

आ हांला या सभागृहात मांडू दयात. मा.महापौर साहेब, हे सभागृह तेवढयासाठ च 
आहे, पाच पाच दवस सभागृह चालू दयात याला काम असेल तो येणार नाह . 
सभेपे ा मोठ काम असेलतर तो येणार नाह  सभेला. परंतु तु ह तर न क  येणार. 
मा.महापौर साहेब, खरच तुम याकडून खुप मोठया अपे ा आहेत, तु ह  मोठया 
अनुभवी आहात, तुम यासारखा अनुभव आज आम याकडे िन तपणे नाह . 
माग यावेळेस तु ह  मला सभा सु  हो यापूव  बोलू दलतं. यामुळे तु ह  पाह ल 
याचा फायदा काय झाला. काय झालातर मा या वॉडात मला जो ञास झाला तो 

या सभागृहापुढे मांडला व स मा.आयु  साहेबांनी यावर ऍ शन घेतली. हे जर 
तु ह  मला या दवशी बोलू दल नसतंतर माझा वषय मला आयु  साहेबां या 
दालनात जावून सांगाव लागला असता आ ण काह च कारण नाह , जर एखादा 
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अिधकार , एखादा ठेकेदार चुक च वागत असेलतर आ ह  आम या महापौरांना, 
आयु ांना सांगणार आहोत आ ण तेवढ मनाच मोठेपण मा.महापौर साहेब तु ह  
िन तपणे ठेवताल कारण शेवट  प ांची बंधन आहेत, याला काह  वच व आहे 
का जे काह  असेल परंतु सभागृह हे चाललच पाह जे, आज आपली इतक  मोठ  
सं या आहे. आपण के हाह , कोणताह  वषय कधीह  हवा असेल ते हा क न घेवू 
शकतो. परंतु स मा.महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे क  या प दतीने आपण 
मॅरेथॉन करतो, पळतो आपण पळपुटे िन त नाह त, आपण वषय अ यतं 
अ यासपुण आणतो का तर वषय अ यासपुण आला पाह जे, सगळयानी यावर 
चचा केली पाह जे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मला सांगताना वाइट वाटत, 
आयु  साहेब माग यावेळेस मी या सभागृहात हणल, आज मला वाटत क  ते 
आयु ांना वचाराव क  आ ह  सगळे १३३ जण बोलतोत, भूंकतोत का 
तुम यावरती. माग यावेळेला मी सांगीतल क  मा या वॉडाम ये गणपती बसला 
या दवशी टे ट झाली याचा रपोट आज िमळाला. माग यावेळेस मी बोलले तु ह  

काय केलं. आ ह  सगळेजण तु हांला खुप चांगले हणतो, खुप चांगले हणतो 
याचा अथ खुप चांगल े हणजे कायतर सांगा. मा.महापौर साहेब, मा या ाची 
उ र आयु ांनी दयायचीत. माग यावेळेस मी सांगीतल क  एक आशा शडगेची टे ट 
झालीतर पाच या दवशी रपोट आला. आशा शडगे कुटंूबात फरती, लोकां यात 
फरती ती यामुळ जे काह  को वडचे पेशंट वाढतात याला जबाबदार शासन आहे 
का आपण. स ाधार  हणून आपण या शहरात आहोत महापौर साहेब, आ ण 
यावेळेला जर यां याकडन काम होत नसतीलतर आ ह  स ाधा-यांनी काय 

करायचं. का केलं जात नाह  हे. मी माग या बोल यान तु ह  काय केल, एखादा 
पञ यवहार केला, कुणावर ऍ शन घेतली आ ण हे कासारवाड च फ  नाह तर 
अ या शहराच सांगते साहेब. मगाशी सभागृहात सांगीत या माणे मा या वॉडात 
एक पेशंट आहे याला आपण सहा दवसापुव  ऍडमीट केल आहे आज सातवा 
दवस आहे. पेशंट मागे लागला क  मला काह च ल ण नाह त. नवरा, बायको 
आ ण मुल तीघह  पॉ झट ह आहेत ते हणतात आ हांला घर  सोडा. मी यांना 
हणले ऍडमीट हा चुकून काह  वाढलतर उदयोग हायला नको. डॉ टरां या 

नजरेखाली रहावा काह  ञास झाला नाह तर आपण तु हांला िश ट क . मी 
डॉ.साळवे मॅडमशी बोल याचा य  केला, आंबेडकरांशी बोल याचा य  केला. 
एखादयाला जर ल ण नसतील, तुम या लड टे ट म ये काह  आल नसेलतर 
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सोडून दया आ ण आल असेलतर िन तपणे ठेवा ती आपली जबाबदार  आहे 
हणून. साहेब तु हांला मी पञ दलेल होतं मागे. आप या िस यूर ट वाले लोक 

आहेत सगळे या िस युट या परमन ट लोकांना २०१७ पासून युिनफॉम घेतलेल 
नाह त. तर तु ह  खरच आम या प ाची सुपार  घेतली का हे तर  सांगा आ हांला. 
२०१७ पासून आम या कमचा-यांना कपडे घेतले गेले नाह त. यांना बुट घेतले गेले 
नाह त. यांना रेनकोट घेतले गेले नाह त. या यामुळे काय वाटत क  आ ह  
स ाधार  खरेद  क  देत नाह त. यां यासाठ  खरेद  क  नका साहेब, तु हांला 
कोरोना आहे, तु हांला तेवढा वेळ नसेल १७-१८-१९-२० काय करतो साहेब आपण. 
यां या खा यावर ड पी सु दा क  शकत नाह त आपण. तु हांला पञ देवून दोन 

मह ने झाले या वषयाला. साध या पञाच उ र सु दा आल नाह  आ हांला. 
आ ह  काह  रकामेटेकडे आहेत का क  पञ पाठवत असतो. िस यूर ट वाली मॅडम 
या दवशी समोर उ या हो या मी हणाले इथल हुक का िनघाल, इथल बटण का 

िनघाल. तर ती हणाली आहो ताई ेस लई जूना झाला आहे. मी हणाले दरवष  
युिनफॉम घेतला जात नाह  का, नाह  घेतात क  हणाली आ ण मग बोलता बोलता 
यांनी सांगीतल क  हणाली ताई २०१७ पासून आ हांला ेस घेतला नाह . 

मा.महापौर साहेब, हे जे काह  वषय आ ह  बोलतो हे सगळे वषय फ  या 
शहरा या हताचे आहेत. मा.महापौर साहेब, घरात तीन चपा या के या, कोणती 
भाजी केली, कोणती साड  घेतली ह  चचा आपण सभागृहात करत नाह त. या 
शहरा या हतासाठ  जे जे आप या सगळयांना करता येईल यासाठ  आपण 
बोलतो. यामुळे वनंती तु हांला आ ह  जे काह  बोलतो फ  शहरात या वषयावर 
बोलतो हे िन तपणे तु हांला सांगू इ छते. मा.महापौर साहेब, आज हा वषय . 
७ हणजे खरतर पीजीआय, पीजीआय, पीजीआय माग या चार दोन जीबी आ ण 
वतमानपञात या बात या, ट ह वर या बात या जे काह  बघीतल यामुळ असं 
वाटायला लागल क  आ ह  लोक ती पीजी चालू करतोय हणून आ ह  हे १३३ 
काय मुख आहेत, काह  गु हा करतो हणून काह  होतय का आमचे आयु  खुप 
हुशार आहेत हणून आ हांला काह तर  ञास सहन करावा लागतो. स मा.महापौर 
साहेब, मी या सभागृहाला सांगू इ छते क  आपण सगळेजण हे पीजीआय चालू 
करतो हणजे मला कळत नाह  क  आ ह  सगळे १३३ ला  फार शासन कळत 
नसतं, तुमचे िनयम कळत नाह त परंतु तु ह  तर खुप हुशार आहेतना.ं तु ह  आज 
कमीशनर आहात. सीपीएस हणजे कॉलेज ऑफ फ जिशअन ऑ ड सजनचे 
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आप याकडे दरवष  २७ ते ३० वदयाथ  येतात. हे वषातून दोनदा येतात. हणजे 
आपण साधारणत: ३० नाह  तर २५ पकडलेतर  वषातून दोनदा ५० वदयाथ  
डॉ टस जे आहेत ते आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवेम ये येत 
असतात आ ण या सगळयां या मागे एक ोफेसर आ ण अिस टंट ोफेसर अवघा 
पाच हजार पयांच मानधन देवून आपण ते ोफेसर आहेत यांना आप या इथे 
बोलवत असतो. मग आता हे पीजीआय सु  केल तर हे ३० डॉ टस आपले बंद 
होणार. बरोबरना आयु  साहेब. मा.महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे क  या 
मु यावरती आयु ांनी  चुक चा असेलतर तसं सांगाव क  आशाताई 
सभागृहाम ये ग पा मा  नका तु ह  कुठूनतर  माह ती घेवून येता आ ण आ हांला 
सांगता. आ हांला कळू दयात क  आमच चुक च असेलतर आ ह  आमची चुक या 
सभागृहाम ये मा य क , जर आमच अ ान असेलतर, तर हे पीजीआय चालू 
झा यानंतर आपल सीपीएस बंद होणार हणजे आप याकडे नऊ कोसचे २४ कंवा 
३६ िशकावू डॉ टर वाढणार जर  असलेतर  इथले ३० डॉ टस कमी होणार. 
यां यासाठ  अव या पाच हजार मानधनावरती आ ह  डॉ टस घेत होतो. आज 

आ ह  तीथ आड च लाख, दड लाख, दोन लाख जे काह  आकडे असतील अशा 
इत या बलाढय पगाराचे डॉ टस या शहराम ये आ ह  घेणार आहोत. साहेब, 
परवा या दवशी एकह  नगरसेवक, मला खाञी आहे क  या डॉ टरां या वरोधात 
बोलले न हते, एकह . सगळे सांगत होते तीथे काय काय अनुभव आलेले आहेत 
आ हांला कोरोना या काळाम ये आ ण काय काय चुक च वाटतय यात सुधारणा 
करावी. परंतु माह त नाह  नामदेवरावांना काय सा ा कार झाला क  सुरवातीला 
यांनी सांगीतल क  आशाताईना माग यावेळेस एकदम मला वरोधात बोल या 

हो या. साहेब, मी वरोध कोण या वषयाला केला या वषयाम ये आपण टे परर  
डॉ टरांना परमन ट कर याची उपसूचना १ के खाली दाखल केली होती या 
वषयावर माझा वरोध होता का तर हा ेड परसे ट ते हाह  होता आ ण तो वषय 
दाखल र  केला, प ाचाह  तो वषय यांनी र  केला. कारण चुक च चालूं दयायच 
न हत, चुक च करायच न हतं. हे शहर आपली चांगली ितमा, ना गलद होने दगे, 
ना गलद करने दगे. या ितमेतून ओळखतात आ ण ती ितमा कायम 
राह यासाठ  मी य  केला होता. आजह  स मा.आयु  साहेब, स मा.महापौर 
साहेब, तर हे सीपीएसचे वदयाथ  आहेत ते आप याकडे बंद होणार. यात आता 
स या ३६ वदयाथ  आहेत माग यावष  आप याकड २४ वदयाथ  होते. यानंतर 
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आपण एवढ हे सगळ करत असताना एवढा मोठा पगार कशासाठ  दयायचा आ ण 
का दयायचा हा सगळयात मह वाचा मु ा आहे. मा.आयु  साहेब यावेळेला तु ह  
या सगळया येम ये होता. आ हांला फार काह  माह त नाह , पेपरला ऍड आली 
काय, डॉ टरां या इ टर हव झा या काय हे सगळ झा यानंतर आ हांला हाळूहाळू 
आम या कानापयत काह  गो ी आ या. या यावर मला चचाह  करायची नाह  
काह  गो ी कानावर आ या. साहेब तु ह  पाहूणे कलाकार आहेत, सहा.आयु  पाहूणे 
कलाकार जे आम याकडे ितिनयु वरती येतातना हे सगळे पाहूणे कलाकार. 
तु हांला आम या शहराची इतक  अ था असेल का हे माह त नाह , याब ल पण 
बोलावच लागणार आहे. खुप वाईट वाटत साहेब, परवाची सभा झाली, परवा आपली 
िमट ंग झाली गटने यांनी आ हांला बोलावल आपण सगळयांनी एकञीत चचा केली. 
यातला एकह  मु ा घेतला नाह  मग कशासाठ  बोलवायची िमट ंग. आताची 

उपसूचना वाच यानंतर इतक वाईट वाटल क  मुख होतोत आपण तीन तास वाया 
घातले. पु हा वाटल आपण भुकंायचच काम करणार क  काय. आयु  साहेब आपण 
सांगावे क  आपण हे सीपीएसचे वदयाथ  आपले कमी झाले आ ण आपण डॉ टर 
घेणार. काय फायदा होणार आम या शहराचा. या डॉ टराचा पगार दयावा लागणार 
आहे तेवढा खच आम या शहराचा वाढणार आहे. हे जे डॉ टर घेणार आहेत आपल 
या दवशी ठरल होत क  यांना खाजगी ॅ ट स क  देणार नाह  हे आपले मु े 

गेले कुठे याच मला श य असेलतर सांगा अशी मी वनंती करते. दुसरा वषय आहे 
क  आयु  साहेबांनी या दवशी सभेम ये सांगायला पाह जे होत. या ठकाणी  
योगेशभाई सारखे िसनीअर होते, आमचे प नेते होते, िसमाताई हो या आ ह  
सगळे मा या पे ा खुप िसनीअर माणस होते. हे सगळे वषय आ ह  तु हांला 
सांगीतले आम या सात डॉ टरांच तु ह  काय करणार. तु ह  आ हांला लॉलीपॉप 
दाखवला साहेब. तु हांला गाजर दाखवल साहेब. आमचा अ ानीपणा आहे, आमच 
दुदव आहे क  आ हांला यातल फार काह  कळत नाह . या दवशी हे सात डॉ टर 
हणलेना ते सात डॉ टर ड बीएनम ये घेणार हणतात ते ड बीएनम ये घेवून काह  

उपयोग आहे का हे सांगा. यां या पगारात वाढ होणार आहे का, िन त होणार 
नाह . यांची वयोमयादा वाढणार का, न क च वाढणार नाह . मग आता ते 
परमन ट आहेत कशाला तु ह  ड एनबीचा लॉलीपॉप दाखवता आ ण ते ड एनबी 
कधी चालू होणार आहे ते पण तु ह  सांगा. आ ह  या दवशी तुम या बरोबर 
व ासाने बोललो. नंतर बोल यात आले क  तो ॅ ट सचा वषय तु ह च सांगीतला 
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क  असं काह  करता येईल का नाह  आप याला माह त नाह . हणजे मग आमच 
या िमट ंगमधुन काह च त य िनघणार नाह तर कशासाठ  उ लू बनवता. तस 

सांगायच क  आशाताई कंवा तु ह  जे सगळे बडबड करताना तर असं काह  
ड एनबीम ये घेवून वेगळ काह  बेिनफ ट होणार नाह  यामुळे आप याला असं 
काह  करता येणार नाह  वगेळा काह  माग असेलतर आपण वचार क . तु ह  
आ हांला एकदा सांगा क  या सगळयांचा पगार ७५ हजार, १ लाख जो आहे तो 
तुम या  दड-दोन लाखावरती जाणार आहे का आमचे हे डॉ टर. कालपयत 
वायसीएम हे ४० डॉ टरांवर चालायचच. आज पण आम या शहराचा आयसीयू 
सगळयात मह वाचा आहे. ती ह  ठकाणी डॉ.दादेवार, डॉ. वनायक पाट ल आ ण 
डॉ. दनेश गायकवाड हे आयसीयू बघतात, तुमचे ७२ काह  पुजायला ठेवलते का. 
आता मा या बोल यातून पण येतय काय तुमचे डॉ टर आमचे डॉ टर. हे सगळे 
शहरातच काम करणारे आहेतना. क  करायचे आम या डॉ टरांनी, काम करायच 
आम या डॉ टरांनी. मी माह ती घेतली तीन आयसीयू चालू आहेत एक आयसीयू 
बंदच आहे. तर  ते आपलीच लोक बघतातना. डॉ.दादेवारच बघतात, डॉ. वनायक 
पाट लच बघतात मग तुमचे डॉ टर काय करतात. मग एवढया बलाढय पगारावरमी 
आपण डॉ टर घेतले असतीलतर मग यां याकडे का जबाबदार  आपण दली नाह . 
आज तु ह  यां याकडे कोणती जबाबदार  दली, बी एलकेअरची दली. का दली 
साहेब, कारण पु हा तीथ आपण ५२ लाख पये मह याला देतो साहेब. तीथला 
आयसीयू फ  आता तुमचे डॉ टर कदािचत बघणार आहेत असं मला ऐकायला 
िमळाल. आयु  साहेब तुम याकडन आ हांला खरच अपे ा नाह . जे शहरा या 
हता या व द आहे ते क च नका. आ ह तर सगळेजण यावष  आहेत, पुढ या 
वष  नाह त पण तु ह तर िन तपणे देशाचा  वकास कर यासाठ  शपथ घेवून या 
सभागृहात येता कंवा तु ह  आयएएस हो यासाठ  कती क  क न आला असताल. 
खुप वाईट वाटल साहेब, यावेळेस मला कळाल क  ड एनबी घेवून काह  होणार 
नाह  आ ण साहेबांनी सु दा आप याला गाजर दाखवलहो. आ हांला उ लू समजता. 
खुप वाईट वाटल आ हांला. यावेळेला आ हांला कळाल क  यातन काह च होणार 
नाह . मी सभागृहाला सांगू इ छते क  आज माय ोबॉयलॉजी पदाचे पाच डॉ टर 
भरले. साहेब तु ह  सांगा मला आप याला माय ोबॉयलॉजी टुडंटस पीजीला 
िमळणार आहेत का. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, माय ोबॉयलॉजीला 
आप याला टुडंटसच िमळणार नाह त. मग या पाच लोकांचा पगार आपण बोकांड  
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का यायचा. आता आप याकडे डॉ.तुषार पाट ल आ ण डॉ.मोकाशी हे दोघे आपली 
पॅथॉलॉजी लॉब जी आहे ती वीस वषापासून सांभाळतात, हे सगळे चालू असताना 
आज आपण यांना पॉस हणजे उदा.घरात मी नांदतेय आ ण नव-यानी सवत 
आणून ठेवायची तस झालेल आहे आप या वायसीएमच. आज या आंदू रे मॅडम 
आहे या पोटतीडक ने सांगतात क  यां याशी आमचा काह  संबंध नाह  कंवा 
आमच र ाच नात नाह . कंवा या अंदू रे मॅडमला मी कधी फोन केलेला आठवत 
नाह  पण जीव दुखतो मा.महापौर साहेब, जर मी उदया हातार  होणार असेलतर 
आ ण माझा मुलगा हणाला क  आई तु हातार  झाली तु घरा या बाहेर हो मी 
दुसर कुणालातर  घरात आणलयतर,  नाह  जमणार. कस क  शकतो आपण हे 
आ ण मा.आयु  साहेब आ ह  सगळे काय करतो या यापे ा का तु हांला वाटल 
नाह  क  आपण अट टाकत असताना पह ली आप या डॉ टरांना सामावून घे याची 
अट टाकली पाह जे. आमचे डॉ.रॉय आ ण डॉ. साळवे हे भांडणातच पडलेत. आयु  
साहेब या याम ये पह ली अट टाकायला पाह जे होती क  या लोकांनी सं था उभी 
केली, गेली तीस वष तुम या महापािलकेचा दवाखाना चालवला यां यासाठ  तु ह 
ती अट टाकून घेतली नाह . साहेब, या ठकाणी सगळेजण िमलीभगत तुम यासह त 
आहेत. तु हांला ह  अट का कळली नाह . १२ लोकांना सामावून यायच होत हे 
साहेब तु हांला बारा लोक जड होती का ७२ सामावून घेतले आ ण यातला एकह  
असा न हता क  ड वॉलीफाय कर या या लायक चा नाह , कुवतीचा नाह  मगाशी 
योगेश बहलनी सांगीतले क  २७ वष नोकर  केलेले डॉ टर आहेत यां यापे ा मी 
कुवतीची असू शकते कधी. मा या आईपे ा माझी वैनी भार  असूच शकत नाह . 
मा या सासू पे ा मी कधी भार  असूच शकत नाह . आ ण तु हांला सांगते क  
आम या ३५ माकावर संशय आहे का तर िन तपणे आहे. मी उदाहरण सांगीतल 
या दवशी क  जर वनायक पाट ल इ टर हवला गेले होते आ ण माझेच ोफेसर 

तीथे इ टर हव यायला होते यांनी मला दोन िमनीटातच िसले शन केलं. माझी 
टंूडट मा या समोर इ टर हवला येते ते एका सेकंदातच िसले शन करणार आहेत 

ते या ठकाणी झालं उदाहरणासह त सांगते तु हांला. परभणी या मॅडम आ या 
हो या तीकडचा आपण माणुस घेतला यांचा यिूनअर आपण या ठकाणी घेतला. 
साहेब तु ह  परवा मला बोलता बोलता हणाले सभागृहात उदा. हणून सांगते क  
साहेब हणाले आशाताई तु ह  िश क आहात, सहा सहा मह ने आपण िश क 
बदलावे लागतील चालणार आहे का. हा पेज संपवाचा, हा लेसन संपवायचा, हे 
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संपवायच, ते संपवायच. पीजी हणजे काय तो डॉ टर येणार आहे िसमाताईना 
तपासणार आहे, िसमाताईना पॅरािसट मॉलची गोळ  दली, याची गोळ  दली, याची 
गोळ  दली, इफे ट होत नाह  हणून तो सांगणार िसनीअर डॉ टरना मग काय 
केल पाह जे. मग िसनीअर सांगणार क  नाह , नाह  हया दोन गोळया बदला आ ण 
या या ऐवजी हे ऍ ट बायोट स दया. मी हे ऍ ट बायोट क देणार परत दोन 
दवस ते यांच करणार हो इ ूमट होणार मा या अकलेत भर पडली क  
यावेळेस पेशंटला असं असं काह  होणार यावेळेस मी असे असे औषध बदलायचे. 

मग कशासाठ  आशा शडगे, तीन वष, तीस वष, चाळ स वष कंवा च स  वष वय 
होईपयत िशकवल पाह जे. कारण या ठकाणी दुसरा पेशंट येणार आहे. दुस-या 
पेशंटला मला तपासायच आहे. मग मला कशासाठ  परमन ट माणस पाह जे होती. 
तु ह  ञास देताय साहेब हा सगळा. आमच शहर खुप चांगल चालल आहे. आम या 
१३३ नगरसेवकांचे पाहूणे रावळे सु दा बाहेर या गावाव न फोन करतात क  ताई 
मी आम या गावचा आहे, तुमच ते तीकडच गाव नाह  का तीकडन येतोय मग 
तेवढ मला तुम या तीथ दवाखा यात पेशंट हणून तपासायच होतं हे करता 
येईलना आ ण आ ह  पण अिभमंानाने सांगतो ये दादा आम या इथले ए स, वाय, 
झेड डॉ टर खुप चांगले आहेत तू ये इथ आ ह  तु हांला यव था क न देऊ. 
साहेब तुम याकडे आ हांला कोणतीच अपे ा या ठकाणी अशा कारे न हती. 
ड एनबी या वषयात काय त य आहे, कती त य आहे हे सांगाव. साहेब, नकान 
क  हे सगळ. का वेळ काढतो आ ण कुणासाठ  कारण या ठकाणी हाड कर 
साहेबांनी सांगीतल होतं क  तु ह  या तु हांला परमन ट क . तुमचा श द खर 
ठर यासाठ  तु ह  परमन ट करता का. हा तुम या ७२ डॉ टरांना तीथ घेतो, आ ण 
आता राहले या डॉ टरांना तु ह  ड एनबी म ये घतेो असं यांना पण गाजर 
दाखवता साहेब. आता फ  जजामाता णालय व भोसर  णालय तयार आहे 
फ . आकुड च तयार नाह , मासुळकर तयार नाह  आमचे ह  तीन दवाखाने अजून 
तयारच नाह त. तीथ आमची माणस कामाला यायचीत परत तु हांला एमसीआयकड 
जायच यां याकडून माह ती यायची, यां याकडून परवानगी यायची मग जावनू 
ते सु  होणार आहेत मग कशाला साहेब फेकॅलॉजी. कशाला फेकॅलॉजी करता तु ह  
सगळ . जु या डॉ टरासाठ  जीआर आहे क  यांना आपण तीन मोशन दयायचे, 
पाच मोशन दयायचे यांचा वषय थायी सिमतीने मंजूर केला आ ण तो वषय 
आपण पाठवला पवन साळवेकडे, या यावरती र लाय घे यासाठ . आहे या 
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डॉ टरांच मानसीक संतूलन बघडवू देवू नका. एक सांगते साहेब, हे वायसीएम जे 
चालले आहेना साहेब, ते सगळ आम या डॉ टरां या िनयमानुसार. मी बात या 
वाचायला चालू के या. आज काय सं दप वाघेरेनी हे केलं, आज काय सभागृहात हे 
बोलले, आज काय ते बोलले. आहो, या सभागृहात रॉयला बांगडया घाल याचा 
वषय पण झाला होता. या सभागृहात आपण परवा साळवे साहेबांशी काय वागलोत 
हे तु हांला चांगल माह ती आहे. आमचे साळवे साहेब काळ  फत लावून आले नाह  
सभागृहाम ये. मा.महापौर आपण कधी वायसीएमला गेले नाह त, कुणाला वाईट 
बोलला नाह त. आपलेच गावातले पेशंट असतात, पेशंटला एखाद  सु वधा नाह  
िमळाली क  तुमचे माझे टे पर हालते आ ण आपण एखादया डॉ टरला रागां या 
भरात बोलून येतो, यावेळेला रागा या भरात आ ह  यांना बोलतो पण आज पयत 
मला आठवत नाह  क  वीस ते पंचवीस वषात एकातर  डॉ टरांनी आज पयत 
काळया फती लावायची डेअर ंग, डेअर ंग नाह  हणणार खरतर मी यांना, डेअर ंग 
कुणीह  क  शकतं. ती आ मीयता, तो ज हाळा यांना माह ती आहे क  शेवट  
कोणताह  वषय आला क  आप याला सभागृहापुढे जायच. आप या वायसीएमला 
कोणतह  मेड िसन पाह जे असेलतर सभागृहापुढे जायच, आप याला एखाद साह य 
लागणार असेलतर या सगळयासाठ  आप याला सभागृहासमोरच जाव लागणार 
आहे. मग यांना काय एवढा वेगळा वषय आहे. आणखीन एक नवीन लॅन 
ऐकायला िमळतय क  परंतु मी काह  क फम बोलणार नाह  पण ड एनबी या 
वषयात साहेब तु हांला खुलासा दयावा लागेल क  नंतर काय होणार या 
वषयाम य,े न क  या यात काय होणार आहे. स मा.आयु  साहेब एवढा मोठा 
भुदड हणजे मगाशी एकानी सांगीतले क  ईएसआय हॉ पटल, अंधेर  हे २०११ ला 
चालू केल आज २०२० आहे. नऊ वष झाल मग हे ग हमट हॉ पटल आहे यांना 
चालतं आम याच वायसीएमला लई पैसे आलेलेत. आम याच महानगरपािलकेत 
चंड पैसे आहेत जे आ ह  खच क  ई छतो. साहेब, खच करायला अजीबात 

आमची ना आजह  नाह . जर मा या शहरातील नागर कांनी ख-या अथाने सु वधा 
िमळणार असतीलतर, या तेवढया चांग या कार या दजदार आरो यसेवा 
तुम याकडून िमळणार असतीलतर िन तपणे करायला काह  हरकत नाह . पण 
यातपण हामर  तुमर  कशासाठ  पाह जे. जाऊन बघा या दुस-या नंबर या 

मज यावरती काल पयत या डॉ टराना तुटक  केबीन होती, तीथ गे यानंतर 
डॉ टर हणतात आशाताई आ यात बसाना तर या खुच च हॅ डल तुटलेल 
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असायचं. बस यानंतर मी पडते क  काय अशी मनात िभती होती. आज दुस-या 
मज यावर जाऊन बघा आहो, पािलकेच वाटतच नाह . मा.महापौर साहेब, एखाद  
खाजगी इ टटयूट असतेना खाजगी इ टटयूटपे ा सुंदर, देखण, एसी वगैरे 
एकदम चकाचक. आओ, यहाँपर बैठो चायपाणी करो, पञपेपर करो म तपैक  
ब कट खा आ ण तु हांला जमलतर जा. मी नाव घेणार नाह  या डॉ टरांच. एक 
आठ दवसापुव  गेले आ ण वचारल काय हणता आज वायसीएमला दसत नाह  
आज तुम या दवाखा याम ये आहात. तर ते हणतात क  ताई रोज जायची गरज 
लागत नाह  आ हांला. ते आता अिस टंट ोफेसर हणून कामाला लागलेत आ ण 
ते सांगतात क  मला रोज जायची गरज वाटत नाह . हे मा याशी बोललेल वा य 
आहे, मा.महापौर साहेब हे ऐक व वा य नाह . ते काय हणले आम याकडे 
लोर या जबाबदा-या असतात आ ह  काय करतोत फोनवर पण होवून जातना क  

आज तेवढ बघुन या. हे मा याशी बोललेल व य आहे. दुदवाने रेकॉड ग केल 
नाह  साहेब, नाह तर तु हांलाह  ऐकवल असतं. मग न क  काय चाललेल आहे 
आपण काय करतो हे एकदा ठरवा. हा वषय आपण मंजूर केलेला आहे तु ह  काय 
करणार आहात याच एकदा िन त करा. पीएसएम यासाठ  पण तु हांला टुडंटस 
िमळणार आहेत का. याचें टुडंटस िमळणार नाह त यांचे का तु ह  डॉ टर भ न 
ठेवता आम या डो यावर ओझ. सेवेला डॉ टर, सेवेला डॉ टर दुस-या मज याव न 
खाली उतरतोना तो डॉ टर आज कोवीडम ये खाली येत नाह . भोसर चे डॉ टर 
आजार  पडले यावेळेस तुम या एका डॉ टरांनी चेक नाह  केल आ ण ते डॉ टर 

णाला सेवा देणार. डॉ टरांनी डॉ टराला सेवा दली नाह  या काळाम ये तर 
तु ह  आता या काळात काय अपे ा करणार पुढ या काळासाठ  यां याकडन. तर  
मा.महापौर साहेब, कमान या वषयाला एखाद  उपसूचना देवून आपण केल पाह जे. 
क  माय ोबायोलॉजी ट याची आप याकडे आता मा यता नाह  ते लोक आपण 
का भरतो. आ ण भ व यात जर मा यता नाह  आलीतर आपण आयु ांना 
पकडायला जाणार आहेत ते कुठे आहेत ते. शेवट  खापर तुम या मा यावर फुटणार 
मा.महापौर साहेब. आयु  साहेब मगाशी मंगलाताईनी सांगीतल क  या यात 
तु हांला काय काय बदल करता येतील ते शहरा या हतासाठ  असतीलतर 
िन तपणे करा आ ण याच प दतीने हा वषय करावा मा.महापौर साहेब.  
मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज या 
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वषयावरती चचा चालू आहे खरतर या वषयावरती मागची सभा तहकूब आहे, याच 
वषयावर चचा झाली. आता परत चार स वाचार वाजले आहेत परत याच 
वषयावरती आपण कती वेळ बोलणार आहोत. मा.महापौर साहेब, परवा मी 
नगरसिचव साहेबानंा भेटलो यांना मी वचारल क  सभाकामकाजा म ये असं 
काह तर  िलमीट आहे का हणजे एखादयाला बोल यावर आप याला िलमीट देता 
येईल. यावेळेस यांनी मला सांगीतल क  ते मा.महापौरां या अिधकारात असतं 
आ ण ते एखादया नगरसद यांना दहा िमनीटापयत बोल यास सांगू शकतात, दहा 
िमनीटानंतर वषय सोडून बोलतो कंवा बाक  सभागृहाचा तो वेळ घेतो तर 
मा.महापौर यांना थांबवतील. आप याला अशी वनंती राह ल क  आता कोरोनाचा 
काळ चालू आहे या काळाम ये सभागृहात जा तीत जा त वेळ बसून राहणे आ ण 
याच याच याच वषयाची चचा करणे हे यो य वाटत नाह . माग या 

िमट ंगम ये या वषयावरती सभा थांबली या वषयाब ल सव प ा या गटने यांना 
काह  ये  नगरसेवकांना, आता ये  नगरसेवक दरवेळेस हा वषय येता यिुनअर 
नगरसेवक, िसिनअर नगरसेवक. खर बघायला गेलतर ७५ ते ८० नगरसेवक आता 
नवीन िनवडून आलेले आहेत. या ये ांचा कालावधी कती आहे साडेतीन वष 
झाले आ ह  िनवडून आलेलो आहोत. आमचा कालावधीच मुळात पाच वषाचा 
असतो. हणजे थोडफार तर आता हे ोिसड ंग, ोिसड ंगम ये उतरणारे सगळे 
वा य, तु ह  आ ह  बोलले या सगळया गो ी थोडया कळायला लाग यातनां. आता 
जी ोिसड ंगम ये मगाशी प ने यांना अफजलखानाची उपमा दली. काह  श दाचा 
उ लेख झाला हे असे श द ोिसड ंगम ये नसावेत अस वैय क माझ मत आहे. 
असे श द येत असतीलतर हे ोिसड ंगमधुन काढावेत हे या साडेतीन वषाम ये 
नगरसेवक झा यापासून आता आ हांला कळलय. तर  ोिसड ंगम ये हे असे श द 
नकोत. या वषयाची जी चचा झाली. या डॉ टर भरतीमधले तीन मु े होते. 
एजबार या वषयाची या दवशी चचा झाली. या यानंतर मा.आयु ां या 
अिधकाराम ये दोन वषासाठ  एकदा तो कामाला आ यानंतर दोन वषाम ये याची 
वतणुक जर चांगली नसेलतर याला परमन ट क  नय ेह  पण चचा झाली. तीसरा 
मु ा असा होता क  यांनी दुसरा दवाखाना चालवायचा नाह , खाजगी ॅ ट स 
करायची नाह . मा.आयु ांकडून असं सांग यात आल होत क  हे पुणपणे तसच 
आहे क  जर तो दुसर कडे ॅ ट स करत असेलतर याला आप या इथ राहता 
येणार नाह . दुसर मा.आयु ांनी सांगीतल क  या पो टसाठ  एकच य  आलेली 
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आहे या यामुळे आप याला या य ची गरज आहे यासाठ  ते थांबवल होतं. 
या दवशी या चचम ये थांबला होतात हणजे हे फायनल झाले न हते. या 
दवशी या चचम ये दोन वषय िन त झाले होते असं मला कळलं मी 
या ठकाणी होतो. सगळया प ाचे गटनेते होते. दुस-या हॉ पटलम ये तो नसणार 

आ ण डॉ टर जर गैरवतणूक करत असेलतर मा.आयु ां या अिधकाराम ये याला 
थांबवता येईल याला परमन ट केल जाणार नाह . मग हे दोन वषय जर लेअर 
झाले होते आयु ांनी यांच टेटमट दलं होतं तर मला वैय क वाटत क  
आम या आम यात चचा कर यापे ा मा.आयु ांनीच खुलासा दयावा क  हे जे दोन 
वषय आहेत हे डॉ टरांना आयु ां या अिधकाराम ये शंभर ट के यांना बाजूला 
ठेवता येईल, जर यांची वतणूक यव थत नसेलतर यांना परमन ट करणार 
नाह त, हे मा.आयु  साहेबांनी ड लेअर कराव. दुसरा असा वषय क  ते जर 
दुसर कडे ॅ ट स करत असतीलतर यांना आ ह  घेणार नाह त. हे दोन वषय 
तु ह  लेअर क न टाका राह ला फ  एजबारचा तर या दवशी चचम ये याच 
डसीजन झालेल न हतं. बाक या गटने यांना तु ह  पण तुम याकडून र वे  पण 
केलेली होती क  आप याला माणूसच भेटत नाह . आपण जाह रात दलेली आहे 
एकच माणूस येतो तो आपण घेतो. तो वषय या दवशी िन तपणे वरोधी 
प ानी मा य केला न हता आ ण या यावरती चचा थांबली होती. जर चचा 
करायची असेलतर या एका मु यावरच करा. फापट पसारा करायचा, सगळयाच 
वषयावर चचा करायची यानी चाळ स लाख घेतले यांनी हे केलं तसच जर 
करायच हणलतर नाव घेवून टाका. एवढच सांगतो आ ण लहानत ड  मोठा घास 
घेतला असं काह  लोकांना वाटल तर ठक आहे, घेतलातर घेतला आता साडेतीन 
वष झाले हणजे कमान नगरसेवक पदापुरततर  ये  झालो. एवढ बोलतो आ ण 
थांबतो, ध यंवाद.  
मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आताच 
आमचे सहकार  िमञ बारणे यांनी सांगीतल नवीन नवीन नवीन हा वषय कती 
दवस चालणार आहे. मी पह यांदा हे कबुल करतो क  आमचे िसनीअर नगरसेवक 
हे मागदशक आहेत यांचा मी र पे ट करतो. परंतु यावेळेस बहल साहेब 
आतम ये आले आ ण यांनी डायरे ट ग ार, ग ार, ग ार हा वषय काढला 
यावेळेस खरोखर एक िमनीटाक रता अचानक ल  गे यानंतर वाटल नंतर िभतीह  
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वाटली. हणजे सभागृहा या ठकाणी िभती वाटत असेलतर या सभागृहाचा िन त 
अपमान असेल. जर हे िसनीअर मंडळ  असे करत असेलतर आ ह  काय करायच, 
आ हांला बोलता येत नाह . आ ह  बोलू शकत नाह त. हा सभागृहाचा अपमान 
आहे. मा.महापौर साहेब, यां यावरती कुठेतर  अंकूश लावला पाह जे. आता बहल 
साहेबांनी सांगीतल क  डॉ. वामी, डॉ. खलारे, डॉ.वाघ यांची हॉ पटल आहेत. ते 
हॉ पटल एवढया दोन वषात झालीत का पाठ मागे दहा वषापासून आहेत. मा या 
माह ती नुसार यांचे हॉ पटल ते ॅ ट स करता केलेत आ ण ते दहा-दहा, बारा-बारा 
वषापासून बाहेर ॅ ट स करतात. मग हे जर बाहेर ॅ ट स करत होते तीन साडे 
तीन वषापुव  यांची स ा होती तर यांचे काह  डोळे झाकलेले होते का. मा या 
माह तीनुसार आज माझा अनुभव आहे ह  जी डॉ टर आहेत यांनी नाव घेतले मीतर 
नाव घेत नाह . माझा एक िमञ या या िमसेस तीला ेनटयूमर होता आ ण यांच 
ऑपरेशन सोमटण ेफाटयाला करायच तर आप या इथ या एका डॉ टरांनी याला 
सजे ट क न दुस-या हॉ पटलम ये घेवून जावून तीथ ऑपरेशन केलं. राजीव 
गांधी योजनेखाली याच ऑपरेशन  होतं. मग हे होत असताना यावेळेस शासन 
आ ण बाक ची मंडळ  झोपलेले असतात. डॉ. वामी कती वषापासून ॅ ट स 
करतात. डॉ. खलारे कती वषापासून ॅ ट स करतात. एक वषात झालेल नाह  हे. 
गे या तीन ते साडेतीन वषात मी वत: यां याकड टमट घेतलेली आहे. मग 
अजून या यापे ा काय मला वत:ला पुरावा पाह जे. जर मला वत:ला पुरावा 
दयायचा असेलतर मला काह च गरज नाह  कारण मी वत: अनुभव घेतलेला आहे 
मग इतरांचे यावेळेस डोळे झाकलेले आहेत का. आ ह  यां याकडन हेच िशकायच 
का. आ ण हे प ाच नाव, प ाच नाव काय आपआपसातच येकजण एकमेकांवर 
धावून जायला लागलेला आहेत, काय या जनतेला भुरळ पाडतात तु ह  लोक.  
काय पैशा या वषयावर तु ह  बाहे न येता, ग ार हणून ओरडता, अफजलखान 
हणून ओरडता हणजे तुमचा बाहेर काह तर  यवहार फ कटला यामुळे आत 

म ये येवून तु ह  अशा प दतीने वागता का. बाक याना सवाना दाखवता आमचा 
यवहार फसकटला. आ हांला काह  माह तीच नाह  काय गटने यांची या दवशी 
िमट ंग झाली ते आम या समोर येथे वषय येतो या वषयावरती आ ह  बोलतो. 
मग तु ह  जर यवहार करत असालतर तुमचाह  कुठतर  लाभांश कमी पडला 
असेल तु हांला शेर कमी िमळला यामुळ तु ह  ओरडायला लागले का. हे आ हांला 
बोलायची इ छा नाह  परंतु तु ह  आज दाखवून देता क  आ हांला हे बोलायची वेळ 
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आली. माझे िसनीअर कोणीह  असलेतर  मी ई जत करतो. बु द वंत मा यापे ा 
कमी वयानी जर  असलातर  मी र पे ट करतो. परंतु ह  अशी प र थती आम या 
सार यांची असेल, आज नवीन नगरसद य मोजकेच आहेत. सव िसनीअरच आहेत 
आ हांला माह ती पण नाह  क  कधी गटने यांची िमट ंग झाली. गटने यांची िमट ंग 
झालीतर चार प ाचे चार गटनेते पाह जे मग बाक ची वा टेट  काढली तर मला 
वाटते बरेच िसनीअर होते याम ये. जर असे असताना या प दतीने जर वागणूक 
होत असेलतर मी प  श दात िनषेध करतो. आप या वायसीएमला यूरोसजन 
नाह  या यावरती कोणी चचा केली नाह . आज एखादा गर ब जर जात असेल, 
हॉ पटलम ये असे बरेचसे पेशंट येतात क  याला ेन टयूमर आहे, याला च कर 
येते, याला काह तर  आजार आहे याला बाहेर घेवून जा हणतात. या यावरती 
नाह  कोणी चचा केली. जनते या ब ल कोणी वचार नाह  करत. या यावरती 
चचा केली पाह जे. यकेजण मुंबई या अंधेर या हॉ पटलचा उ लेख करतो. 
परवा या भाषणाम ये मी बोललो क  मुंबईव न फोन आले क  आप या येथील 
हॉ पटल आपल वायसीएम हॉ पटल खुप चांग या कारे टमट करतय. 
चांग या कारे वागणूक िमळते. माझी वत:ची बह ण मी तीकडन इकडे आणले 
याचें पाच पेशंट होते. ते आप याइथे आ यानंतर िनगेट ह आहेत, तीकडे यांनी 

फ  वॉरंटाईन क न ठेवतात. तीकड सात दवसापासुन वॉरंटाईन केलय यांना 
काह च कुठ याह  कारचे िस ट स दसत नाह त. मग या गो ीचा वचार करा. 

येकाची देवाण-घेवाण येकजण या याम ये आडकला का. मा.महापौर साहेब, 
सभागृहाचा मानअपमान, सभागृहाची वेळ, वेळतर समजा येकाला बोलायला 
आम या सार यांना बोलायला भेटते, यां याकडन िशकायला भेटतय ते खुप 
मह वाचे श द असतात क  यांचेकडन आ हांला वगाम ये बस यानंतर िशकायला 
भेटत जे क  अ यास क न िशकता येत नाह . आता या ता कडन आ हांला चांगल 
िशकायला भेटतय. परंतु काह  या गो ी आहेत ते यांनी जर यांचा स मान 
पाळलातर िन तच आ ह  यांचा स मान पाळू. आता हे डॉ टर आप याकड 
कती वषापासून स हसला आहेत. आप याकडे वीस डॉ टराना िसले ट केलेलं आहे 
जे क  आठरा असतील, पंधरा असतील, बारा असतील ते आप याकड स हसला 
आहेतना ते कती वषापासून आहेत. गेली दहा वष, पाच वष, पंधरा वष तर  
असतील. मला हे हणायच यावेळेला अस ेकरत न हते का हे. हणजे या तीन 
वषात सहा मह यात असे करायला लागले का. चार पाच वषापुव  हे असे करत 
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होतेतर तु ह  यांना येथे का ठेवले. अशाना तु ह  साथ देता तर तु ह  कोण. मला 
हा  उलटा वचारायचा मग तु ह  कोण. यांनी आतापयत हॉ पटल चालवल 
नाह  का, वायसीएम चालवल नाह  का, मग वायसीएम पाह ल कोणी. अस नकोय, 
या गो ी मला वैय क चुक या वाटतात मा.महापौर साहेब, यामुळ मला हे 
बोलावस वाटल. इथ कुठेतर  दबून राहत ते बाहेर काढल गेलं. येकानी येकाची 
मयादा ठेवली पाह जे. येकानी एकमेकांवरती आरोप नाह  केले पाह जे, असं मला 
तु हांला सांगायच आहे. एवढ बोलून मी माझे दोन श द संप वतो, ध यवाद.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. इतक  वादळ  चचा होत 
असताना मगाशी आयु  साहेब आ ह  या शहरात जे काह  आमच नाव असेल ते 
फटकळपणासाठ  आ ण खर बोलणारासाठ . ह  फॅ ट आहे क  या दवशी मंगलाताई 
आ हांला आम या प ने यांनी िनरोप दला, मी वरोधात बोलले होते, आशाताई 
वरोधात बोलली होती. योगेशभाई बोलले होते हणून गटने यां या यितर  
आमची तीथे हजेर  होती. आता तीथ काय यवहार झाला का नाह  किमशनरांना 
माह ती, आप यालातर काह  माह ती नाह . तर तु ह  सांगायच, मा.महापौरांनी 
सांगायच आ ण प ने यांनी सांगायच. तु ह  आ हांला तीथ बोलवल का बोलवल, 
तु ह  आ हांला प र थती सांगीतली. तु ह  जे काह  सांगीतले ते आ ह  तीथे 
ऐकले आमचे फ  तीनच मु े आ ह  या ठकाणी लेअर केले होते. १) बाहेरची 
ॅ ट स चालणार नाह  २) एजबार असलेला य  आपण यायचा नाह . ३) 

आयु ांना अिधकार दयायचे दोन वषानंतर या डॉ टरांना ोबेशन पर एड 
संप यानंतर आयु ांनी याची वतणूक बघून यांना कायम व पी सेवेत घेण,े हे 
तीन च मु े होते. या तीन मु यां या यितर  आमच काह  हणणं पण न हतं, 
ते ते हाह  न हत आ ण आजह  नाह . तस जर हणलतर वषयाला वरोध 
करायचा का तर शंभर मु े आहेत आ ण क  शकतो. परंतु या शहराची प र थती 
पाहता, गांभीय पाहता आ ह  या ठकाणी आ हांला जे कायदयात बसत नाह  या 
गो ीवर या मु यांवर आ ेप घेणं हा या सभागृहाचा अिधकार आहे या 
अिधकाराची उंची वाढ वणारा वषय आहे. पण स ेत अस यामुळे खरपण बोलायच 
नाह तर तस होवू शकत नाह  कारण बीपीएमसी ऍ टनुसार या कारची शपथ 
घेवून या सभागृहात मी आले जे शपथपञ दलं होत क  मी नागर कां या हता या 

ने जे जे िनणय असतील या िनणयाला मी बांिधल आहे. या टॅ स पअरला 
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मी बांधली आहे आ ण तोच टॅ स पअर इथेजर नारवला जात असल, नागवला जात 
असलतर या व द आवाज उठव याची जबाबदार  सु दा माझीच आहे आ ण मी 
ती शपथ घेतली. आ ण हणून मी मा या शपथेबरोबर पामा णक आहे. कुणाला 
काह ह  वाटू मला या याशी घेणंदेणं नाह . परंतु कमीशनर साहेब आपण जे तीन 
मु े मांडले होते मला असं वाटत क  यावेळेस तीस-या मांकाचा वषय आला 
यावेळेस आपण जर व ेषण केलं असतंतर ते खुप यो य झाल असतं. जे तु ह  

आ हांला सांगीतल, जे बंद दाराआड ठरल ते तु ह  आ हांला सांगायला पाह जे हातं 
कारण क  सव प ाचे नगरसेवक तीथे होते. आता आ हांलाच का बोलवल यांना 
का नाह  बोलावल या या यितर  का लोक होते तर मी कारण सांगीतल. 
राजकारणाम ये युिनअर आ ण िसिनअर नसतो. राजकारणाम ये सह  लीडरिशप 
करतो ते वह  िसनीअर होतात आ ण या िलडरिशपचा मी खुप स मान करते. 
मा या पे ा लहान असले या तुषार कामठेनी चांगल वषय काढले शंभर ट के 
शाबासक  दली. सं दप वाघेरेनी चांगले मु े काढले शंभर ट के शाबासक  दली 
आ ण छातीठोकपणे पाठ शी उभी राह ल ेक  तुला लागली मदततर मी आहे. भीत 
नाह  पण अ यासपुण वषय असतील, चांगले वषय असतील, आता योगेशजी 
बहल यांनी वषय मांडले. मे बी आता वरोधीप  हणून यांना काय मु े मांडायचे 
होते हा यांचा अिधकार आहे. या सभागृहात मा.माई आपण सद य होतात, 
एनसीपी म ये होतात, रा वाद  काँ ेसम ये होतात. मी या ठकाणी रा वाद ला 
हजारवेळा चोर हणलेल आहे, हजार वेळा. यांनी नाह ना असं खंडण केल, ते 
हुशार होते आजह  हुशार आहेत ते. ते बोलले आ ण लगेच तु ह  तुणतुण घेवून 
नाचायला लागलात. अरे, तु ह  कशाला बोलताय. थांबाना, थांबा. आ ण हणून 
मग युिनअर आ ण िसिनअरचा वषय येतो. सभागृह बघीत यानंतर आ हांला 
सु दा कळायला लागल कधी बोलायच आ ण कधी थांबायच. आता बोलायच का 
नाह  बोलायच. िस यूएशन कशी आहे ते बघून बोलायच. आप या अंगावर काह  
येणार आहे का ते बघून बोलायच. तु हांला कोण चांगल वाटल, कोण वाईट वाटल 
या याशी इथे बसणारे १३३ डोके आहेत याम ये १३३ नगरसेवकांना येकाला 
आपल मत मांड याचा अिधकार रा यघटनेनी इथे दलेला आहे. अगद  वकृत 
सद य असतील यांना सु दा तो अिधकार या सभागृहाने दलेला आहे आ ण तो 
अिधकार दलेला असताना आपण एकमेकां या अिधकारावरती बोलणं हे यो य नाह  
हे चांग या सभागृहाच ल ण नाह  हे चांगल वाटत नाह . तु ह  आ ण मी 
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आपणतर तीन टम काढले या आहेत या सभागृहात. तु ह  यावेळेसह  स ाधार  
प ात होता आजह  स ाधार  प ात आहेत. मगाशी मी हणत होते क  माई 
आपली थ बींग मॅजॉरेट  आहे. आप याला परत परत जावून परत यायचच नाह  
हो. वषय मंजूर करायचा होता आपल ठरलं. मग ठरलतर कशाला एवढ  घाई 
करायची. काय कोणाला बोलायच ते बोलू दयात, बोला बाबानो आ ण बोल या नंतर 
सांगा तु ह  मत मांडल, तु ह  मत मांडल हा वषय मंजूर उपसूचनेसह. यांनी 
यांच मत मांडायच नाह  का, मग सभागृह एकदाच येत मह यातून आपण 

एकदाच बोलातो. पुणे महापािलके सारख आपण सभागृहात पाच-पाच वेळा बसत 
पण नाह . या ठकाणी राञी या बारा-बारा, एक-एक वाजेपयत हे सभागृह चाललेल 
आहे. मा.मो हनीताई लांडे महापौर हो या मला चांगल आठवत राञी १२.४० 
िमनीटानी सभागृह संपल होत. वरोधीप  हणून आ ह  तीनच सद य िनवडून 
यायचो, बोटावर मोज याइतके. पण या याम ये एक एक तास बोलायचो आ ण 

येकाला वषयाला आमचा हात वर असायचा मा.महापौर बोलायच हणून. 
एखादयावेळेस हणा या िसमा ऐकना, घेना संभाळून तेवढ. हे पण दातृ व 
पाह लना आ ह , नाह  पाह ल का. मा या नवीन बांधवाला, मा या नवीन मुलाना 
एकच सांगायच आहे क  तु ह  नवीन आहेत हणून तु हांला कोणीच हणवत 
नाह . परंतु मागे काय झाल. राजकारण हणजे ह  आ ण इितहासात काय 
घडल, यावेळेस काय घडल होतं, कशा या अनुषंगाने आता वषय चालू आहे हे 
सगळ बघुण इथे नगरसेवक आपल मत मांडत असतात. आ ण हणून मा.महापौर 
साहेब, मगाशी मी तु हांला वारंवार वनंती कर त होते. आप याला काय करायच 
ठरल होतनां. मग या याम ये आपण फार घाई कर याची गरज न हती. आयु  
साहेब या दवशी एकतर पह ली गो  जे तीन मु े आपण मांडले होते या तीन 
मु यांच िनरसन झाल नाह . तु ह  कबुल केलं होत आ ण कबुल के यानंतर मग 
आता यातला एकह  मु ा आपण घेतला नाह  हणून योगेशभाई साहेब िचडल.े 
िचड यानंतर यांनी श द योग केला क  चाळ स चाळ स लाख पये भारतीय 
जनता प ा या पदािधका-यांनी घेतले. नाव जाह र करा हणाव, आ हांला आनंद 
होईल ऐकायला. नाव यायच आमच काह  हणणं नाह . घेतलतर याच पाप 
या या डो यावर ठेऊ. परंतु काय होत क  सरसकट आ ह  सगळे या सगळेजण 
या याम ये भरडले जातो आ ण हे भरडण आता सहन होत नाह . तु ह  सांगीतल 

साहेब तुम या श दाचा आ ह  मान ठेवतो. मग तुम या श दाचा मान ठेवाय या 
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नादात आमचा अपमान दहावेळा होतो पण आ ह  तो वसरतो. डॉ.रॉयच आ ण डॉ. 
साळवेच भांडण काय तर ड पीएच डयुट वर असताना ड .वाय.पाट लला तू केल का 
मी केलं. आ ण मग  तु ईलीजीबल नाह  मी ईलीजीबल कसा या यावरती आमच 
भांडण आहे साहेब. मग आमचे मु े काय होते, मंगलाताईना आठवत असतील. 
आ ह  हणल क  डॉ.रॉयनी ड पीएच डयुट वर असताना केल असेलतर मग एका 
सं थेत काम करत असताना दुसर कडे ड पीएच करत असताना तीथल मानधन 
घेतल मग यांना या ठकाणी िश ा झाली पाह जे. या वषयावर बोललो साहेब, 
आ ह  माग या पंचवाष कला. मग आता इथ सांगतो बाहेर ॅ ट स करणारय आ ण 
आम याकडे नौकर  करणारय. पण आता मी बोलू शकणार पण नाह  हा दुजाभाव 
नाह  का साहेब, हा अ याय नाह  का. या याम ये हणजे अगद  तु ह  सभागृहात 
काय करणार आहात याह पे ा मह वाच आहे किमशनर हणून, आ ह  काय करतो 
हा वषय सोडून दया, पण किमशनर हणून या महापािलकेच सव च पद 
तुम याकडे आहे. ते तु ह  या ठकाणी यो य तो िनणय घेतला पाह जे, या 
महापािलके या हता या ने घेतला पाह जे. एजबारसाठ  जर का रा यशासनाचा 
िनयम असेल, नौकर त घेऊच शकत नाह . तर साहेब, काय होईल मा हती का ते 
जर का कोटात गेले आणखीन जे डॉ टर काटात गेलतेर ह  आ खी भरती याच 
बारगळली आ ण मग काय सा य केलं. जो आहे तो आ हांला बोलवतो. डॉ टर 
आ हांला बोलवतात, पञकार आ हांला बोलवतात, वरोधी प ाचे नगरसेवक 
आ हांलाच बोलवतात. आ ह  काह  ठेका घेतला का. उदया जर ह  भरती या 
बारगळली तर मग एवढ आकंडतांडव क न, एवढ इथ बोलून आ ह  काय िमळवलं, 
आम या पदरात काय पडणार आहे. हणून साहेब, वचारपुवक िनणय घेणं फार 
गरजेच आहे. आ ण हणून माई, अनुभव खुप मह वाचा असतो. इतक सोप पण 
नसत आ ण अनुभव जर यायचा असेलना तर तु हांला खुप काह  गमवाव लागत 
तुम यातल. अनुभव नेहमी वकत यावा लागतो तर ती फॅ ट आहे, खर आहे ते. 
आप याला वाईट वाटणारच परंतु साहेब, याम ये आपण किमशनर हणून िनणय 
घेताना लाँगटमचा िनणय या. महापािलके या हताचा िनणय या. मगाशी 
मंगलाताईनी सांगीतल तु हांला क  तु ह  कुठेह  गेलातर आ ह  तु हांला या 
झाले या चुकांसाठ  आ ह  तुम यावरती बोजा ठेवणार. इथ आ ह  स ेत आ ण 
मुंबईम ये आ ह  वरोधात. यामुळे इथे आ ह  सांगीतलतर  तीकडन आमची कळ 
दाबणारच आहेत. राँग असेलतर थांबणारच आहे आ ण राँग नसेलतर बीनाबोभाट 
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पुढे जाणार. मग अशा वेळेस आम या हातात काय राहतं. आ ण समजा बाहेरन हा 
वषय आला अनेक वृतपञाम ये आ ह  वाचल क  काह ंच मत असं होत क  यांच 
जे एज आहे या यावरती पण बोलायच नाह , असं नाह ना होत साहेब. असं नाह  
होत, ह  माझी ाय हेट होम नाह . तु ह  साठ वषाचा माणुस या ठकाणी कामाला 
ठेवलातर  चालेल. हे ग हमट अंडरटेक ंग आहे, इथ रा यशासनाचे िनयम लागू 
होतात, इथे बीपीएमसी ऍ ट लागू होतो. इथे यांना सगळे िनयम लागू होतात 
आ ण ते इतरांना लागू असतील. ते तर आपण लावूनच घेतले पाह जेलना. आमची 
कमान आ ण माफक अपे ा तुम याकडन. आतातर  हे करताना कमीशनर साहेब 
िनणय यो य रतीने या जेणेक न कुठलाह  मु ा कोटात नेला तर  तो मु ा 
टकला नाह  पाह जे परंतु तु ह  जर का एजबार आ ण बाहेरची ॅ ट स हे जर 
अलौ केलतर हे सांगायला कुठ याह  योतीषाची गरज नाह  क  भरती या 
बारगळणार, याला टे बसणार यामुळे माई आपण जे काह  िनणय घेतो यासाठ  
मा.कमीशनर साहेबांना माझी वनंती आहे क  या गो ी क पलसर  ल ात या 
आ ण मी परवा या दवशी पण तु हांला हणल क  या या आ द उठसुठ डॉ टर 
कधी असे फलक घेवून उभे रहात न हते. साहेब, या यावरती काय बंधन आणणार 
ते सांगा आ ण काल काय आले असतील माफ  मागीतली असेल, साहेब हे करताना 
जर डॉ टरांनी जाह र फलक घेवून केल असेलतर माफ  सु दा तशीच झाली 
पाह जेनां. मा.महापौरां या इथे झालेली असेलतर मा.महापौरांनी पञकारांना माह ती 
देवून टाकायची. क  बाबा काल असे असे डॉ टर आले होते यांनी यां या 
कृ याची माफ  मागीतलेली आहे. कमीशनर साहेब तुम याकड आ यास तु ह  
सु दा ेसला माह ती दली पाह जे. माग या िमट ंगम ये कमीशनर साहेब मी 
तु हांला सांगीतल होतं हे जे आरोप आहेत या यासाठ  तु हांला पीआरओ नेमावा 
लागेल, काय केल साहेब आपण याच. साहेब, पुढ या िमट ंग पयत पीआरओ 
नेमला गलेा पाह जे. येक डपाटमटची पञकार, कायकता कुणीह  येवू देत यांना 
ती यो य माह ती पुरवली गेली पाह जे. यो य माह ती गे यानंतर जर का काह  
टेटमट आलेतर तीथ आप या पीआरओच पण टेटमट आल पाह जे याची काळजी 

आपणच यायची आहे. आ ण ह  जर काळजी आपण नाह  घेतलीतर पुढ ल 
दवसाम ये अनेक गो ीना तु हांला सगळयांना त ड दयायच आहे आप याला सु दा 
आप यातले पेशं स वाढवावे लागतील. स ाधार  हणून जर आपण वत:ची पाठ 
थोपटवत घेत असेलना तर वरोधी प ा या काह  गो ी टका केले या दसतात 
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या सहन कर याचीपण आपण ताकद ठेवली पाह जे. पाट वर नाह  बोलणार तर 
कुणावर बोलणार, बोलू दयाना बोलल पाट वरतर. काह  हरकत नाह  उ र दयायला 
आपण आहोतना आप याला पण बोलता येतं. मा.महापौर साहेब, आप याला एक 
वनंती आहे जे काह  दोन-तीन मु े आहेत या यामुळे आपली भरती या 
बारगळणार नाह , ञास होणार नाह  अशा कारे जर का आपण िनणय घेतल ेआ ण 
या िनणयासह त जर का आपण सामोरे गेलोतर मला वाटत आपण खुप चांग या 

प दतीन ेडॉ टर भरती आपली यश वी होईल आ ण िन तपणे आपले पीजी चे 
कॉलेज चालू हायला वेळ लागणार नाह  गे या अनेक वषाच ते व न आहे. या 
शहरातल अनेक लोकांनी ते पाह लेलं आहे. डॉ टर ीकर परदेशी असतील तु ह  
असाल, अिशष शमा असतील या सगळयांनी यांची यांची मेहनत आहे, या 
सभागृहात घेतले या सद यांची ती मेहनत आहे ती मेहनत जर का फळाला येवू 
दयायची असेलतर आप याला यो य िनणय यावा लागेल. मा.महापौर साहेब, टका 
होत राहणार. पह ले बोलू देत जा आ ण बाक चे आ ह  आहेत सगळेजण बॅट ंग 
करायला. तर  तु ह  काह  काळजी कर याची गरज नाह . परंतु मा.आयु  साहेब, 
दोन तीन मु े सांगीतलेले आहेत याला िसर असली ल ात या. डॉ टर भरती 

ये या वरोधात काल पण एक रट पट शन ऑनलाईन दाखल झालेलं आहे. तर  
असे तीन चार पट शन एकञ आले आ ण लोज जर झालेतर आ ण येकांनी 
एक एक मु ा जर  घेतला आ ण मी कती जर  सांगीतल मी लई शहाणी आहे तर 
माझ शहाणपण कोटात नाह  चालत. मी इथ काय आहे या याशी कोटाला काह  
घेणंदेणं नाह . कोट कागद बघत कागद आ ण या कागदात काय िनयम आहेतना  
तेवढच कोट वाचत. यामुळे मा.महापौर साहेब, मा.कमीशनर साहेब आप याला 
हात जोडून वनंती आहे  क  जो िनणय याल तो महापािलके या हताचा असलाच 
पाह जे याच माणे स ाधार  प ाची कुठेह  बदनामी होणार नाह  याची सु दा 
कमीशनर साहेब तु ह  जबाबदार  यायची. कारण क  हे दोन तीन मु े जर का 
आम या अंगलट आलेतर मंगलाताईनी सांगीतल या तु हांला शोधणारतर, आ ह  
पण तु हांला शोधणारच आहोत. आ ह  पण नाह  ग प बसणार. झाल तेवढ पुरे 
झाल एवढच सांगते. परत एकदा मा.महापौर साहेब आपले आभार मानते,ध यवाद. 
मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आयु  साहेब 
मगाशी तु ह  न हते, या वषयाची आता चचा थांबली पाह जे. आयु  साहेब मी 
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अशी मागणी करतो क  हा जो गदारोळ चालला आहे याचा तु ह  खुलासा दया. हे 
ती ह  वषय हणजे १) बाहेरची ॅ ट स २) भरती या मधला एजबारचा मु ा 
३) जर या य ची दोन वषात वतणूक यव थत नसेलतर तुम या अिधकारात 
याला परमन ट करायची ऍथॉरेट  आहे क नाह . हे तीन वषय तु ह  लेअर करा 

एवढच बोलून थांबवतो, ध यवाद.  
(सभागृहात ग धळ) 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उप थत असलेले 
नगरसेवक व नगरसेवीका. स व तर दोन दवसापासून ह  चचा झालेली आहे. आता 
जे तीन  सद यांनी सभागृहासमोर मांडलेले आहेत याचा मी थोड यात खुलासा 
करतो. पह ला जो वषय होता क  एजबार या बाबतीम ये शासनाचे सेवा वेश 
िनयम प  आहेत आ ण सेवा वेश िनयमाम ये येक पदासाठ  अहता िन त 
कर यात आलेली आहे. अहतेम ये येक पदासाठ  वय हे देखील िन त कर यात 
आलेले आहे. यामुळे जे वयाम ये बसत नाह त याना नॉमली आपण रजे ट 
करतो, यांना पर ेम ये पाञता देत नाह . माञ जी आपण जाह रात काढलेली 
होती ती अनुभवावर आधार त आ ण अ य ठकाणी या कारे जाह राती िनघतात 
यावेळेला आपण बृह मुंबई कॉप रेशन कंवा अ य कॉप रेशनने केलेली भरती हे 

ल ात घेता अ य ठकाणी पदाना िमळणा-या कॅ ड डेटसची उपल धता याचा वचार 
करता आपण जाह रातीम ये एक लॉज टाकलेला होता क  एखादया पदावरती पाञ 
उमेदवाराचे अज ा  न झा यास अजदार जर वया या अहतेत बसत नसेल आ ण 
याचा अनुभव आ ण पाञता पुणाथान आव यक पदासाठ  आव यक असेल ए से ट 

वय आ ण अ य उमेदवार या यासाठ  अज न करणारे, आज कुठलाह  अज ा  
नसेल तर सिमती ती वयाची अट िशथील क  शकेल ह  आपण जाह रातीम ये अट 
टाकलेली होती आ ण यामुळे केवळ या पदांवरती अ य कोण याह  उमेदवारानी 
अज केलेला नाह  अशाच पदांना जर वयोमयादेम ये न बसणारे उमेदवारांनी अज 
केलेला असेलतर याला अट िशथील सिमतीने केलेली होती. यासंबंधाम ये जी चचा 
झाली होती, गटने यां या सभेम य ेदेखील ती चचा झालेली होती. याम ये देखील 
हे करत असताना अ य ठकाणी कोणी केलेलं आहे का. शासनाने याला कुठे 
मा यता दलेली आहे का. याचा शोध घे याचे िनदश देखील या चचम ये चच ले 
गेलेले होते आ ण तोपयत या पडताळणी कर या या सुचना मी वभागाला दले या          
आहेत. आ ह  यावेळेला ह  जाह रात काढली होती यावेळेला बृह मुंबईची 
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जाह रात आ ह  बघीतलेलीच होती. पण दर यान या कालावधीम ये वैदयक य 
िश ण व औषधी य वभाग यां या अंतगत असले या वैदयक य शासक य 
महा वदयालयातील सहयोगी ा यापक गट-अ आ ण सहा यक ा यापक गट-ब 
र  पदे भर याची १७/१०/२०१७ ची एक जाह रात आ ह  पाह लेली आहे. ह  
महारा  शासनाची जाह रात आहे. या याम ये ४.५ हा जो म आहे तो 
अपवादा मक शै णक अहता कंवा अनुभव कंवा दो ह  धारण करणा-या 
उमेदवारां या बाबतीत उ च वयोमयादा िशथील कर या वषयी िनवड मंडळाकडून 
वचार कर यात येईल. परंतु िनवड मंडळा या कायिनयमावलीतील माणानुसार 
जे हा मुलाखतीसाठ  उमेदवार ा  होत नसतील ते हा या तरतूद चा वचार केला 
जाईल अशी अट ह  शासना या देखील भरतीम ये अशाच कार या 
पदां याबाबतीत दसून आलेली आहे याचा िसमीलल वचार आप या िनवड 
सिमतीने केलेला होता. आ ण हणून हा ताव सदनासमोर ठेव यात आलेला 
होता. दुसरा जो मु ा आहे तो हणजे ाय हेट ॅ ट स, ाय हेट ॉ ट स ह  
वैय क उमेदवाराना अलौड राहणार कंवा कसे. याबाबतीम ये आप या 
गटने यां या सभेम ये देखील चचा झाले माणे १८ ऑग  २०१० चा शासन िनणय 
आहे. या याम ये यावसायरोध भ या ऐवजी खाजगी वैदयक यावसाय कर यास 
दलेली सवलत र  कर याचा िनणय झालेला आहे. आ ण तोच आपण जशा या 
तसा आप या या भरतीसाठ  अ लाय करतो आहोत. याचाच अथ या सहयोगी 
ा यापक, सहा यक ा यापक कंवा ा यापक यांना िनयु  देत आहोत यांना 

खाजगी ॅ ट स अनु ेय राहणार नाह . तशाच कारचे आदेश आपण देणार आहोत. 
आ ण तीसरा जो मु ा आहे तो आप याकडे पुव  एक वषाचा ोबेशन होता तो दोन 
वषापयत शासना या नवीन िनकषानुसार वाढव यात आलेला आहे. या दोन वषा या 
कालावधीत कुठलाह  उमेदवार यांच जर कामकाज आप याला समाधानकारक न 
आढळ यास आयु  यांची सेवा एकतर ोबेशन वाढवू शकतो, गरजेनुसार 
यां यावरती शा ती क  शकतो तर  सु दा याचं कामकाज समाधानकारक न 

आढळ यास यांची सेवा खंड तह  क  शकतो. असं ावधान आज आप या या 
वेश िनयमांम ये आहे. यामुळे तसे अिधकार आयु ास उपल ध आहेत आ ण 
या अनुषंगाने जर कुठ याह  उमेदवाराच कामकाज दोन वषा या ोबेशनर  

कालावधीम ये असमाधानकारक आढळ यास यां यावरती उिचत शासन करता येवू 
शकतं. हे ती ह  अिधकार मी आप या समोर मांडत आहे. याबाबतीत इतर अनेक 
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बाबींवरती आपण चचा केलेली होती. ड एनबी या वषयाबाबत थोड यात खुलासा 
करतो...  
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. साहेब, तु ह  तीनच 
वषयावर बोला. लोणकर साहेबांनी परवा जो िनयम दाख वला रा यशासनाचा तोह  
आ हांला सांगावा. रा यशासनाची वयावर काय अट आहे. लोणकर साहेबांनी परवा 
रा यशासनाची एक िनयमावली वाचून दाखवली ती पण वाचा. 
मा.लोणकर( सहा यक आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसे वका. परवा गटने यां या बैठक म ये जी वयोमयादा वाचली होती ती 
खालील माणे आहे. अिध ाता व ा यापक या पदांसाठ  अज करणा-या खु या 
वगातील उमेदवारांसाठ  कमाल वयोमयादा ५० वष आहे व मागासवग वगातील 

उमेदवारांसाठ  ५५ वष इतक  राह ल. सहयोगी ा यापक या पदासाठ  अज करणा-
या खु या वगातील उमेदवारांसाठ  कमाल वयोमयादा ४५ वष व मागासवग 
वगातील उमेदवारांसाठ  ५० वष इतक  राह ल. सहा. ा यापक या पदासाठ  अज 

करणा-या खु या वगातील उमेदवारांसाठ  कमाल वयोमयादा ४० वष आहे व 
मागासवग वगातील उमेदवारांसाठ  ४५ वष इतक  राह ल. शासक य/िनमशासक य 
सेवेत अ थापनेवर कायरत असले या उमेदवारांना वयोमयादेची अट लागू राहणार 
नाह . उ च गुणव ाधारक तसेच दघ अनुभव असले या उमेदवारां या बाबत 
वयोमयादा िशथील कर याचा वचार कर यात येईल. महापािलका सेवेत कायरत 
असले या उमेदवारांसाठ  वयोमयादेची अट िशथील राहणार नाह . जे कॉ ॅ टवर 
आहेत यां यासाठ  वयोमयादेची अट िशथील नाह . जे आता आप याकडे १३ 
डॉ टरांनी अज केले होते यांना आपण संधी दली होती यां यासाठ  वयोमयादेची 
अट नाह . जे कॉ ॅ टवर ल बाहेरचे आहेत यां यासाठ  वयोमयादेची अट आहे. 
पुढे या याम ये असे आहे अपवादा मक शै णक अहता कंवा अनुभव कंवा 
दो ह  धारण करणा-या उमेदवारां या बाबतीत उ च वयोमयादा िशथील 
कर या वषयी सिमतीकडून वचार कर यात येईल परंतु सिमती या िनयमावलीतील 
माणानुसार जे हा मुलाखतीसाठ  उमेदवार ा  होत नसतील ते हाच हा िनयम 
वचारात घेतला जाईल.  
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मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. समजा एखादयाला 
परमन ट केल आ ण नंतर एखादा आला तो हणाला मी आहेना या पो टसाठ तर 
मग तु ह  काय करणार. तु ह  शै णक अहता हणता, दुस-या बाजुला याचा 
अनुभव हणता. उदयाजर मी आलो आ ण याला लायबल झालोतर मग काय. 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उप थत असलेले 
नगरसेवक व नगरसेवीका. शासना या देखील जाह रातीम ये ह च अट असते, तीच 
अट आपण वापरलेली आहे. मी एवढच कथन केलेल आहे क  यावेळेला उमेदवार 
ा  होत नाह  यावेळेला एखादा उमेदवार जर एजबार असेलतर याला फ  

क सीडर कर याचा िनणय सिमती घेवू शकेल.  
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आपण एकदा जाह रात 
काढली आपण तीन दवसासाठ  जर परत एकदा जाह रात काढली असतीतर आ ण 
एखादे चांगले डॉ टर आले असतेतर चांगले डॉ टर िमळाले असते. शेवट  डॉ टरांचा 
अनुभव वयानुसारच मानला जातो. िसनीअर डॉ टरांकडेच जातात, युिनअर 
डॉ टरांकडे कोणी पह यांदा जात नाह . पेशंट या संदभात डॉ टरांची िसनॅ रट  
बघतो. तु हांला असं सु दा करता आल असतं क  परमनं ट या पो ट अस यामुळे 
तु ह  परत तीन-तीन दवसासाठ  जाह रात काढू शकला असता.  
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उप थत असलेले 
नगरसेवक व नगरसेवीका. याच कारणासाठ  यावेळेला आपण मुळ जाह रात 
काढली होती यावेळेला एका ठरावीक मुदतीपयत अज वकार यासाठ  आपण वेळ 
दलेला होता. यावेळेला दोन मह वा या पो टसाठ  आप याला पया  सं येचे 
उमेदवार िमळाले न हते. वशेष वाने मेड िसन आ ण रेड ओलॉजी हया दोन या 
पो ट आहेत क  या याम ये आप याकडे उमेदवार मोठया माणाम ये उपल ध 
होत नाह त हा अनुभव आहे. या या यितर  या काह  कॅटेगर या पो ट 
हो या,  रझ ह आर ीत पद होती या पो टसाठ  देखील आप याला पुरेशा 
उमेदवारांचे अज ा  झालेले न हते. याक रता आपण यावेळेला जाह रातीला 
देखील ए सटे शन दलेलं होतं अज दाखल कर यासाठ . यामुळ ती काळजी 
िनवड सिमतीने आ दच घेतलेली होती ती जर काह  जणांना माह ती िमळालेली 
नसेलतर आपण परत एकदा जाह रात काढून ए टे शन देखील दलेलं होतं. माञ 
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काह  पदांसाठ  आप याला िन तपणे उमदेवार पया  सं येन ा  हो याची 
अडचण असते हणूनच लॉज जाह रातीम ये इ हन शासन कंवा ववीध ठकाणी 
कुठलेह  मेड कल कॉलेजस भरती करतात ती सगळ  ह  ो ह जन ठेवतात आ ण 
ती िनवड सिमती या या वेळेला प र थती बघून िनणय घेत असते तसा तो 
िनणय यावेळेला घेवून सभागृहा या मा यतेसाठ  हा वषय आलेला आहे, 
ध यवाद. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आमच हणण असं आहे 
काह ह  झालतर तु ह  आ हांला ऍ युअर केल पाह जे क  कुठ याह  प र थतीत 
आमची मानहानी होणार नाह . पट शन स सेस होणार नाह . तु हांला एक ट का 
जर  असं वाटत असेल क  हे पट शन या यावरती स सेस होवू शकतं, एज या 
या यावरती. तु ह  काय हणालात, सिमतीला काय अिधकार आहे हे जर  
असलतर  कोट हे बघणारच क  तुम या रा यशासना या िनयमावलीम ये काय 
आहे. मुंबई महापािलकेन काय केलं, क याण महापािलकेनी काय केलं हे कोट 
पाहणार नाह . कोट रा यशासनाचा िनयम काय संगतो हे बघणार. एजबार 
झाले याना नाकारत असेल तसा जीआर असेल, तसा आदेश असेलतर मग आमची 
मानहानी इथे होणार. कारण इतका सगळा वरोध, सगळयांचे बोलणे ऐकूण आ ह  
या वषयाला पाठ ंबा देतो. तर  तु ह  आ हांला ते ऍ योअर केल पाह जे. नाह तर 
डॉ टर सोनीचा वषय बाजूला काढून टाका बाक चे मूथपणे चालू दयाना काय 
फरक पडतो आप याला. समजा एका य या वषयाने इतक  मानहानी होणार 
असेलतर तो वषय बाजूला ठेवा. काय फरक पडणार आहे. गेले वीस वष 
या ठकाणी वायसीएम हॉ पटल चालूच आहे. आमचा डॉ.सोनीला वरोध नाह . परंतु 
यां यामुळे इतर सगळयांच नुकसान होवू नये ह  या पाठ मागची ामा णक 

भावना आहे. साहेब, तु हांलाह  चांगल माह ती आहे क  कोट काय बघणार. तुमच 
मनापासून अिभनंदन तु ह  ाय हेट ॅ ट सला या ठकाणी पायबंद घातला. तु ह  
आ द खुलासा केला असतातर आ ह  कमी ऐकल असतं. परंतु ाय हेट ॅ ट सला 
आपण पायबंद घातला परंतु तु हांला सांगते या दवशी आपण पायबंद घातला असे 
जाह र करणार यावेळेस यातले िन मे लोक गळणार. आता यात या यात जे 
काह  वषय असतील ते जर मूथली चालवायचे असतीलतर एक वषय बाजूला 
ठेवा. मुंबई महापािलकेनी काय केलं हे कोटाम ये चालणार नाह . रा यशासनाचा 
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िनयमच सेवा भरतीचा काय आहे तो चालणार. आ ण याला तु हांला आ ण 
आ हांला टकप रहाव लागणार आहे. यामुळे मा.महापौर साहेब, माझी 
आप याला वनंती आहे क  आपण या सगळया गो ीवरती गांभीयपुवक आयु  
साहेब तु ह  िनणय यावा. कारण क  तुम या एका िनणयानी आमचा स मान पण 
वाढणार आहे आ ण आमचा अपमान पण वाढणार आहे. यामुळे यांचा वषय 
बाजूला ठेवून करता येत असेलतर बघा. उदया कोटासमोर तो वषय आला आ ण 
कोटाने खार ज केलातर डॉ.सोनी आहेतच आप या बरोबर. नाह तर आणखीन 
कोणीतर  येतीलच. द बे ट असल पाह जे तरच वायसीएम चालेल. मग आतापयत 
सगळया डॉ टरांचा अपमान आहे यांनी चांगली स हस आ हांला इत या वष 
दलेली आहे हा यांचा अपमान आहे. यात या यात हे ोफेसर आहेत, चांगले 
पाह जेत, उ च दजाचे पाह जेत आ हांला हे सगळ मा य आहे कारण का तर ते 
जर चांगले असतीलतरच वदयाथ  चांगले घडवणार आहेत. परंतु याच बरोबर 
कायदयाची ह  जी मेक आहे ती सु दा आपण समजून घेणं फार गरजेच आहे. 
यामुळे मा.महापौर साहेब, एक वषय जर आपण बाजूला ठेवून जर  साहेब आपण 

पर पर  हा वषय केला तर  आमची काह  ना नसणार, ध यवाद.  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर पु हा दुस-या 
दवशी आपण या वषयावरच चचा करतो आ ण मला अिभमानान सांगाव वाटतय 
क  आपण खुप अ यासू नगरसेवकांची या ठकाणी भाषण ऐकली. स मा.माजी 
वरोधी प ने यांचेह  हणणे ऐकल. पंपर  िचंचवडकरा यांसाठ  पी.जी. 
इ टटयूट, पद यू र सं था मेड िसन म ये िमळणे खरतर आप या शहरवासीयांच 
नशीब आहे, आपल भा य आहे. ीकर परदेशी यां काळाम ये ह  सं था यावी मग 
त कालीन आजीतदादा तुम या काळाम ये ह  खरतर स मा. ीकर परदेशीची 
क पना होती आ ण आज आपण तीच संक पना मा.हड करां या काळाम ये याच 
पुनरजीवन होतय हे खरतर आप या सगळयासाठ  अिभमानाची गो  आहे. सव 
स मा.सद यांनी गे या दोन तीन दवसापासून हणजे वया या संदभामधल 
मा.आयु  साहेबांनी या ठकाणी उ र दलं. मला अस वाटतय क  जाह रातीम ये 
तु ह  जे दल ं तेच तु ह  केलना का वेगळ काह  केलं. तेच तु ह  काल या 
गटने यां या बैठक म ये सांगीतल, सगळया प ा या ने यांनी सांगीतल, आजह  
तु ह  तेच सांगीतल, परवाह  तु ह  तेच सांगीतल आ ण मला अस वाटत क  
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यावेळेस शासनानी एखादया गो ीची िनवड या वषानुवष केली या यावर 
कोण चुकल जात मला अस वाटत क  ती सिमती जबाबदार आहे क  नाह . 
यावेळेस तु ह  चुक च केल, आज तु ह  सभागृहा या समोर हणताय. मी खरतर 

या वषया या संदभाम ये एवढच सांगेल क  स मा.योगेशभाई माग या सभेम ये 
िनघून गेले होते, मी आज यांना अवजून सांगेल, भाई तु ह  सांगा कारण तु ह  
या अ वभावाम ये या ठकाणी बोलले मलाह  या वषयावर बोलायच आहे. 
यामुळे तु ह  ऐकायला असेलतर मला सगळयात जा त अिभमान वाटला असता 

योगेशभाईची सु दा मानसीकता ऐकूण घे याची आहे. दुदवाने ते या प दतीने 
सभागृहाम ये आले, स मा.सभागृह नेते नामदेवराव आहेत मा या शेजार  आ या 
आ या यांनी सांगीतल क  अफजलखानाची औलाद. खरतर आ ह तर एका बाजूला 
एक सांगीतल क  माई तु ह  राजमाता जजाऊंचा आ ह  तु हांला आदश मानतो. 
जे राजमाता जजाऊना अिभ ेत आहे ते नामदेवराव िशवाजीचे मावळेच होणारना. 
अफजलखानाची औलाद कुणाला हणल जातय खरतर आपण याच आ मप र ण 
करा. या प दतीन मा या प ावर आरोप केले जातात या प ा या वरोधाकडन 
खंडन करनं ह  माझी नैतीक जबाबदार  आहे. एक गो  ल ात या यावेळेस 
आ ह  सांगत होतो क  या सभागृहाच कामकाज दादागीर न चालतय, दहशतीन 
चालतय, सभागृह िनट चालत नाह  तर मला असं वाटतय क  यावेळेस तुम या 
प ाचा नगरसवेक अजीत ग हाणे बोलत होते यावेळेस यांना मा. वरोधी प नेते 
सांगत होते क  अजीत तु थांब आप याला धार कमी करायची नाह . यावेळेला हा 
वषय, खरतर हे ट लेटरचा वषय मला माह ती होता. २० माच या सवसाधारण 
सभेम ये तूषारने काढला. आ ण योगेश बहलनी सांगीतल हे ट लेटर या 
संदभाम ये काय लु स होते. यावेळेस एखादया माणसाचा डॉ.सोनी काह  माझे 
नातेवाईक नाह त, माझे िमञ आहेत, माझे डॉ टर आहेत मी यां याकडून टमट 
घेतो आ ण या सभागृहाम ये अनेक स मा.सद य डॉ.सोनीची टमट घेतात. 
कारण क  ते मेड सीनम ये ए सपट आहेत आ ण तो माणूस आपल वत:च   
५०-६० बेडच हॉ पटल सोडून या ठकाणी यतेो तो एखादा लाख पयेतर रोज 
कमवत असेलना. अशा प दतीचा डॉ टर आप याकड येतो. मला माह ती आहे क  
तुषार तुह  टमट केली, घोडेकरताई को ह ड पॉ झट ह झा या हो या या 
या ठकाणी नाह त, िशलवंतताई या ठकाणी नाह त. वनयाताई तापक र आहेत 
हणजे जे जे पॉ झट ह नगरसवेक झाले यांना चांग या तीच मागदशन करणारे 
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डॉ टर आहेत. वयात बसले का नाह  हा साहेब तुमचा वषय आहे. काय या 
डॉ टरची चुक आहे, तुषार तु सांगीतल हे ट लेटर या संदभाम ये. आपली अशीतर 
प र थती नाह  क  आप या महापािलकेम ये असले या िसनीअर डॉ टरानंा का 
घेतल, नाह  घेतल. यांना याव असंच आमच हणण आहेना. आम या 
प ने यांनी ती उपसूचनाह  केली. पण हा वषय पु हा पु हा का येतो. ब-याच 
लोकांची साहेब, या िनमी ाने दुकानदार  बंद होते. माझी वनंती आहे तु हांला क  
वायसीएमम ये आपण एखादा पीआरओ नेमला पाह जे का, तर आ ह  हणतो 
शंभर ट के. आप या महापािलकेचा एक ये  अिधकार  जो आप या सेवेम ये 
कायम आहे, आता ब-याच जणांना असे वाटतय क  वायसीएम पीजी चे झाले 
हणजे आपला काह च संबंध नाह . अजीतभाई तशी आमची मानसीकताच नाह . 

या ठकाणी या महापािलके या सेवेमधला पंचवीस तीस वष एखादा लास वनचा 
अिधकार  या ठकाणी अपॉई ट कराना आमच कुठ नाह  हणण आहे. आमची 
खरतर आजह  मागणी आहे क  या या लोकांची दुकानदार  खरतर ते अ वभावात 
होते आ या आ या मला अस वाटल एखादा पेपर फाडून िनघून जातात क  काय. 
हे ट लेटतर आमच न हतंना. यांनी कबूलह  केल क  ते माझे शाडू होते, लांबचे 
शाडू. यावेळेस माग या सभेम ये पुरा यािनशी एखादा स मा.नगरसेवक 
यासंदभाम ये, खरतर ती सिमती असते, एखादा वषय चांगला आहे क  नाह  
हणजे ह  पा याची बाटली चांगली आहे क  नाह  हे तपास याची काह तर  पाच 

सहा जणांची सिमती असते. या यात डॉ.सोनीजी होते या यात काह  भुलत  
होते, या यात काय अजून डॉ टर होते. यांनी रजे ट केलाना का, वालीट  
चांगली नाह  असं यांना वाटल. हणजे जे वायसीएमम ये सवसामा य माणस 
आज उपचार घेतात यांना चांग या सु वधा िमळा या पाह जेत, हणजे 
महापािलका या प दतीचे पैसे मोजते या पैशा प दतीन या उपकरणाची तेवढ  
मता असली पाह जे. हे जर एखादयाला वाटत असेल क  पुढ या काळाम ये 

चांगली लोक आली आपली दुकानदार  बंद झाली. अजीतभाऊ मला खरतर 
शोकांतीका वाटते आज गॅस या संदभाम ये तीच प र थती, ताईने खुप चांगला 
वषय सांगीतला. आप याला सगळयांना माह ती आहे आपण बोलत नाह त. यांची 
यांची दुकानदार  वायसीएम या मा यमातून बंद हाते अशा प दतीच िचञ होतय. 

का तु हांला नाह  वाटल, का राहूलदादा कलाटेना वाटल नाह , नाना काटे या 
दवशी बैठक म ये होते याना का नाह  वाटल. हणजे यांची दुकानदार  
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वायसीएम या मा यमातून बंद होते, साहेब माझी तु हांला वनंती आहे मी आज 
या सभागृहा या समोर सांगतो, एका स ाधार  पाट चा ितनीधी हणून तु हांला 
सांगतो आज या संदभाम ये कुणीतर  उ लेख केला एक माजी मंञी फोन करतात. 
माझी मंञी फोन करायची गरज नाह . आज कुणीतर  एकानी सांगीतल क  भोसर चे 
नगरसेवक नाह  आले, िचंचवडचे नगरसेवक आले आम यात काय प र थती आहे. 
भोसर चा मा या पाट चा अ य  आहे. आम या म ये कुठ याह  प दतीची 
गटबाजी नाह  आ ण याचह  काह  कारण नाह . जे हा आ ह  या सभागृहाम ये 
िनणय घेतो ते हा या सं थे या भ यासाठ च आ ह  िनणय करतो. या सं थे या 
भ यासाठ च आमचा लढा असतो. यामुळ अशा प दतीने शंका घेणं, आम याम ये 
मतभी नता आहे, आमचा एखादा नेता हे करतो, आम या ने याना मनापासून 
एकच गो  वाटते क  या महापािलकेम ये तु हांला या शहरामध या लोकांनी 
िनवडून दलं यांना चांग या सु वधा िमळा या पाह जेत, यांना दजदार या या 
गो ींचा फायदा झाला पाह जे. पीजी इ टटयूट या संदभाम ये मला अिभमानान 
सांगावस वाटत क  पीजी इ टटयूट या काळाम ये जर आज आप याकड शंभर 
दडशे डॉ टर नसती तर आज आपली प र थती काय झाली असती. मा.पालकमंञी 
माग या आठवडयाम ये येवून गेले, मा.पालकमंञी यां या समोरह  हाच वषय 
काढला होता. मा.पालकमं यांनी सु दा आप याला तेच सागंीतल होतं क  डॉ टर 
चांगले काम करतात डॉ टरांना ताकद दया. आज वेगवेगळया प दतीचे आरोप 
या ठकाणी केले जातात. मी माग या बैठक म ये सहज हणलो होतो पीजी 
इ टटयूट जाऊ दया, काढून टाका हणल पीजी इ टटयूट. हणजे जे काह  
३५-४० डॉ टर घेतलेले असतील यां या नावावर खरतर कधी कधी एकतर मी 
कामगार आहे ल ात ठेवा मला कधी कधी एवढ कायदयाच ान कदािचत नसेल. 
पण एक गो  आहे क  जो डॉ टर जे हा डॉ टरां या बरोबर एमसीआय कंवा जे 
क शासन या प दतीने काह  डॉ टर जे एमबीबीएस झा यानंतर पीजी साठ  
घडवणारे डॉ टस यां याकड जे पालक व असते जर पालकच गेलातर या डॉ टर 
पोरांच काय. आपण ड .वाय.पाट लांचा उ लेख केला, कुणीतर  अंधेर चा उ लेख 
केला. एखाद  सं था आप याला पुढ या काळाम ये नावा पाला यायची आहे, 
हणजे मगाशी खुप चांगला मु ा मांडला यूरोसजन या बाबतीम ये       

साहेबांनी सांगाव कती यूरोसजन आप याकडे इ टर हवला आली. कती 
यूरोसजन आप याकडे ॅ ट स करतात. जे डॉ.वाघ आज टार हॉ पटलचे काम 
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करतात, पश म ये काम करत होते ते आप याकडे मानधनावर दोन ते तीन वष 
काम करत होते. या सभागृहाला माझी वनंती आहे क  एखादया दुस-या 
सद यासाठ  आपण एखाद चांगल हॉ पटल या ठकाणी जस नावलौक क केल 
जातय बाळासाहेबांनी सांगीतल क  मुंबईव न लोक येतात, वायसीएमची प र थती 
चांगली आहे. या सभागृहाम ये आपण द ाकाकाना दाजंली वाहत असताना एक 
गो  बोललो होतो क  वायसीएम म ये द ाकाका असतेतर कदािचत ते वाचले 
असते. हे जर एवढ चांगल मत हॉ पटल संदभात आपल असताना जे डॉ टर 
खरतर आप या जीवाच रान क न घेवून आप या पेशंटला चांगली सु वधा िमळाली 
पाह जे, आपले पेशंट वाचले पाह जेत यासाठ  आहोराञ य  करत असताना िनवड 

याचे संदभात साहेब तु ह  करा, कोटात होईल हणजे समजा तु ह  घेतल तर 
तेह  कोटात जातील नाह  घेतलतर ते उपाशीतर मरणार नाह त. एमड  डॉ टर 
आहेत ल ात ठेवा. यावेळेला एमड या संदभाम ये आपण एखाद  गो  करतो 
आपण आता ह  उपसूचना दली पॅरामेड कल टाफ असेल, वायसीएमम ये काम 
करणारा टाफ असेल, रा यशासनानह  सांगीतल आहे जे को ह डसाठ  काम 
करतात या सगळया डॉ टरांना परमन ट करा ह  तर भूमीका रा यशासनाची 
आहे. आपण रा यशासनाचा दाखला ब-याचवेळा देतो. आपण काय रा याम य े
नाह  का. पालकमंञी खरतर या रा याचे उपमु यमंञी आहेत. यां या 
स यानुसार हे रा यसरकार चालतय. एवढा चांगला वषय असताना खरतर आपण 
या वषयाम ये वरोध कर याच काम करतो. खरतर पीजी इ टटयूट पंपर  
िचंचवड महापािलके या िशरपेचाम ये मानाचा तुरा खोव याच काम कर याची 
प र थती आहे. यांना यांना असं वाटत आपली दुकानदार  बंद होणार आहे 
यामुळे आप याला ञास होणार आहे. आ ह  स म आहोत. जे चुक च असेल ते 

सभागृहात सभागृहा बाहेर सांगायची अमची ताकद आहे. मा.महापौर साहेब, 
आप याला वनंती करतो क  मा.आयु ांना आदेश दयावेत क  महापािलके या 
इितहासामधल वायसीएम हॉ पटल जे आहे, दहा वषापासूनची खरेद  असेल कंवा 
इथली सगळ  नौकरभरती असेल आता जी डॉ टरांची आपण केली याम ये जे जे 
दोषी असतील यांना येरवडयाच कारागृह वाट बघतय असे आदेश दयावेत. 
कुठलीह  चौकशी सीबीआयची क  दयात, सीआयड ची क  दयात दहा वषापासून 
होवू दया अजीतभाऊ. कर नाह  याला डर कशाला. माग या दोन मह या या 
जनरल बॉड म ये तुषार कामठे, नगरसेवक पुरा यािनशी या सगळया गो ी 
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दाखवतय या यावर कारवाई नाह  आ ण जे डॉ टर आप या जीवाची परवा न 
करता, कधी कधी या याकडे मता असती तो जा त पळतो आ ण जो पळतो तो 
दसतोच अशी प र थती आहे. पह यांदा िनवडून आले ते या रा याचे मु यमंञी 
झाले, पह यांदा िनवडून आले ते महापौर झाले. असं काह  नसत ल ात ठेवा या 
या प ाची ती ती प र थती असेल येकजण या महापािलके या सभागृहात 

आलेला येक नगरसेवक हा हुशार आहे. सभागृहाला माझी या िनमी ाने वनंती 
आहे कुणा याह  दडपणाला, कुणा याह  भुलथापाला, कुणा याह  खोटया चाराला 
बळ  न पडता जे या शहरातील लोकां यासाठ  अ यंत चांगल आहे, या शहरातील 
लोकां या भ व यासाठ  एक चांगली इ टटयूट, खरतर याच मला दुदवान असं 
सांगावस वाटत मा.पंत धान साहेब याच ऑनलाईन उदघाटन करणार होते, पण 
दुदवाने वाईट राजकारणामुळ याच उदघाटन आपण क  शकलो नाह त. एक 
चांगली घटना या शहराम ये होत असताना काह  माणसा या वचाराना खरतर 
आपण या ठकाणी तीलांजली देवनू एक चांगली सं था या ठकाणी या शहरा या 
िशरपेचाम ये मानाचा तुरा खोवनार  आहे. खरतर आजचा वषय असा आहे या 
वषया या संदभाम ये अजीतभाऊ खरतर भोसर  णालय कशासाठ  अपण केल 
पाह जे. अ थीरोग आहे, लॅ ट क सजर  आहे, भूलत  आहे. जजामाता णालय 
एवढ चांगल बांधल, वायसीएमचा यावेळेस उ लेख केला जातो यावेळेस 
वायसीएम या नंतरच आपण भोसर च णालय वायसीएम नतंर बांधल, जजामाता 
या यानंतर बांधल. थेरगावच णालय या यानंतर आपण बांधल. आजमेराच 
णालय आपण नेञ णालय करतो. वेगवेगळया प दतीच एवढ चांगल सुपर 
पेशालीट  हॉ पटल या शहरामध या गोरगर बांना दे याचा आपला य  आहे, 

एवढा चांगला वषय आहे. एवढ चांगल डॉ टर काम करतात. कधी कधी एक 
ल ात ठेवा क  रेड ओलॉजी या संदभाम ये आपण सगळे जण हणतो क  एवढे 
का डॉ टर आले, एवढे का डॉ टर आल.े िच ठ  घेवून एखादा रेड ओलॉजीसाठ  तू 
जा तुझी रेड ओलॉजीची तपासणी क न आ यास आपण बाहेर जातो ह  तर 
प र थती आता राहणार नाह . शहरात या गर बांची खरतर चांग या प दतीने 
तपासणी हावी या यावर काय िनदान करतात यासाठ  याला बाहेर जा याची 
गरज भासणार नाह . याचतर आप याला नीट िनदान करता येईल. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब आप याला वनंती आहे जे आरोप करतील ते क  दयात, 
हणजे मी कधी कधी सव स मा.गटने यांच मनापासून आभार मानतो. यांनी या 
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वषयाला कुठच वरोध केला नाह . एखाद  गो  करत असताना एखादया चांग या 
सुचना शंभर ट के आहेतना या आपण ऍ से टच करतोतना. दोन-दोन, तीन-तीन 
तास आपण सव स माननीयांच सभागृहात हणण ऐकूण घे याचच काम करत 
असतो. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करतो क  हा खरतर खुप चांगला 
वषय आहे, या संदभाम ये नामदेवरावाना वनंती करतो क  योगेशभाईनी जाता 
जाता सांगीतल क  आ ह  दलेली उपसूचना सु दा हरताळ फासणार का. जे सात 
डॉ टर आहेत नामदेवराव याला अनुमोदन देतील. जे सात डॉ टर आहेत 
ड एनबीचे वैदयक य अिधकार  ते महापािलके या सेवेत आहेत या सगळयांना या 
सं थेम ये याव यांना कती पगार दयावा हा आमचा मु ा नाह  याना आहे या 
डॉ टर पे ा दु पट जर  पगार दलातर  आमच काह  हणण नाह . वषानुवष 
यांनी या शहरातील लोकांची सेवा केली, आ ह  एवढे नत तर शंभर ट के नाह . 
यांचे उपकार आ ह  वसरायला, यांची सेवा आ ह  खरतर टाकून दयायला 

याम ये वनायक पाट ल यांच मी अिभनंदन करतोना तो बीचारा सगळ बालेवाड च 
वॉर टाईन सटर सांभाळतो. हणजे कौतूकह  केल पाह जे ल ात ठेवा. आज 

अनेक डॉ टर सकाळ  नऊ वाजता आ यानंतर सु दा राञी बारा वाजता जातात 
कौतूक करायला पाह जे. एखादा मी आठ वाजता आलो आ ण सहा वाजता माझी 
डयुट  संपली मी िनघालो अशा प दतीच डॉ टर काम करत नाह त. माझी वनंती 
आहे हा वषय अ यंत चांगला आहे आ ण या वषयाची तीन नंबर या वषयाची 
चचा आपण सात नंबर वषयावर करतो, तीन नंबरचा वषय तीनलाच संपला. 
या याम ये काह  जणांना वाटतय बोलायला दल नाह . मी या याम ये थोड शी 
दलगीर  य  कर न क  थोड शी गडबडह  झाली असेल आ ण अजीतभाऊ आ ह  
कधीह  आयु याम ये वरोधकांचा आवाज दाब याचा य  नाह  करत. वरोधकानी 
आम यावर आरोप क  दयात तु ह  वरोधी प ात आहात, मी तर आयु य वरोधी 
प ात काढले. यामुळे मी तर रोज यावेळेस टका करत होतो. वरोधी प ाच 
हणण खोडून टाक याची ताकद सु दा आम याकडे आहे ल ात ठेवा. मा.महापौर 

साहेब, मी आपला अिधक वेळ न घेता आप याला वनंती कर न क  या सात 
नंबर या वषयावर मा.गटने यांना बोलू दयाव आ ण यानंतर हा वषय मंजूर करावा 
एवढ  आप याला वनंती करतो.                               
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 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- वैदयक य शाखांम ये ड .एन.बी.कोसस 
सु  करत असताना मनपा सेवेतील पाञ असलेले वैदयक य अिधकार  (एकुण ७) 
यांना ड .एन.बी. कोस म ये संधी दे यास मा यता देणेत यावी.  
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, 
आ ह  सभागृहाम ये आ यानंतर आमची अपे ा ह च आहे क  सभागृह 
सभाशाखे या िनयमा माणे चालाव. मी मगाशी सु दा बोलताना हेच बोलले क  
सभागृह हे सभाशाखे या िनयमा माणे चालाव. तु ह  ३ नंबर या वषयावरन 
आ हाला शंखा ह च आहे क  आ ह  बोलताना हेच बोलत होतो क  कुणाचे दात 
कुठे दसतील, कोण कुठे काय करत आ हांला काह  घेणं नाह . जे करतं ते फेडतं. 
याच काय िनघायच असेल ते िनघेल. कुणाला भीती वाटते का. पीजीचा वषय 

आ ह  मांडलेला आहे. पीजीचा वषय हा आ ह  केलेला आहे. िशरपेचात जो तुरा 
आहेना या यासाठ  पेशल अ यास करायला लागतो, चांगले वषय मांडायला 
लागतात आ ण चांगले वषय क न यावे लागतात. वरोधकांनी बोललेल ऐकूण 
घेवून या यावर जर खुलासा करायचा असेलतर मी बोलले क  परत या यावर 
खुलासा करायचा परत तु ह  बोलले क  या यावर खुलासा करायचा परत यांनी 
माझा खुलासा करावा हे जर असं चालवायच असेलतर, मगाशी मा या भगीनीनी 
सांगीतल क  यावेळेला या वरोधात हो या आ ह  यावेळेला तासनतास यांचे 
ऐकत होतो. आ ह  यांना कधीह  थांबवल नाह . आता जे बोलंण झाल हे आ ह  
बोल या नंतरचा खुलासा झाला. मग तु हांला ऐकायची सहनश च नाह  हणून 
तु ह  परत खुलासे करत बसलात. पीजी सार या सं था आणायचं कंवा आणखीन 
काय डे हलपमट करायची ती आ ह तर डे हलपमट करा हणतो. आम या प ाकडे 
सु दा यावेळेला माझी मागणी होती क  पीजी जस करणार आहेत तसं नस ग 
कॉलेज पण तीथ करा यामुळ नसस सु दा आप याला िमळतील हणून. असं 
काह  नाह  आता क लेट झाल, आता अजून ते पीजी हायला खुप वेळ लागेल. 
आयु  साहेब आ ह  नेहमी सांगत असतो क  जे काह  वषय करणार आहेत ते 
तु ह  यव थीत करा. मगाशी सु दा आयु  साहेब मी तु हांला असंच बोलले क  
िसनीअर डॉ टर आणून यांचा अपमान क  नका. डॉ.पंड त सरांचा इथे अपमान 
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झाला तसेच हे सु दा नाव मी घेतल क  यावेळेला सभागृहाम ये यांचा अपमान 
झाला, तु ह  डॉ टर बोलवणार आ ण मग यांचे अपमान करणार असे कुणाचेह  
अपमान क  नका. हे सु दा आ ह  मगाशी हणल पण याचा अथ असा होत नाह  
क  एकानी कुणी सभागृहाम ये बोलल क  मग आ ह  बोलायचे आ ण आ ह  
सांगायच आ ह  असे नाह  तसे नाह . आहो, तु ह  असे नाह  तसे नाह  पञकार 
प रषद घेवून सांगाना, सभागृहात कशाला सांगता. हाच जर आयु ांनी पह यांदा 
खुलासा केला असतातर, माई, पुव  आपण अस करत न हतो का. वषय सुरवात 
झा यानंतर जर कुणाला काह  शंका वाटत असेलतर आयु ांनी जे डॉकेट आहे 
याचा खुलासा करायचा ह  प दत न हती का, ह  प दत होती मग आता तु ह  

सगळ झा यानंतर या यात सु दा इथ हमर तुमर  झा यानंतर तु ह  थांबणार 
आयु  बोलणार मग तु ह  वषय .३ ला सुरवातीलाच खुलासा केला असतातर 
आता पयत इत यावेळ सभागृह कशाला चालल असत. हणजे सभागृह चुक या 
प दतीने चालणार, सगळ चुक या प दतीने चालणार आ ण मग नंतर हणणार 
क  असं झाल तसं झाल, हे कोण बोलल. जे काह  कुणाला ॉस करायच असेल 
यांनी पञकारप रषद घेवून कराव. सभागृह इथ ॉसींगसाठ  नाह . मी बोलले क  

परत कुणीतर  बोलणार मग परत आ हांला बोलायला दया. यांना कुणाला वाटत 
क  िसनॅर ट  नाह  असं नाह  तो यांचा वषय आहे. कोण कुणाचा मान यायला 
जात नाह . आ ण हणून हा वषय असा कुठेह  हाव नाह . आ ह  नेहमी सांगत 
असतो क  सभाशाखे या िनयमा माणे चालाव. आता माई तु ह  इत यावेळ 
बोलायला दल हेच तु ह  पह यादंा बोलायला दल असतंतर एवढ  चचा लांबलीच 
नसती. तुम याकड एक हप आला या हपकड बघीतल कुणाला काह  बोलायच   
नाह , कुणी काह  करायच नाह . चला, झाला वषय, झाला वषय, झाला वषय. 
हेच जर पह यांदा तो वषय यव थीत केला असतातर तु ह  चार वाजता घर  
गेले असते. आ ण हणून आमचा कधीह  डॉ टरांना वरोध नाह . आयु ांना मगा 
फ  एका वा यातच सांगीतल आहे. चुक च वागलातर शंभर ट के सापडवणार, कुठे 
गेलाततर  आ ह  ध  हे सांगीतल. मग आ हांला पण बोलता येतं. आ ण हणून 
माई, सभागृह चालवताना येक य ला बोलता येतं आ ण जर एवढ  कुणाला 
खुमखुमी असेलना तर बाहेर जायच आ ण पञकारप रषद यायची. जर ॉस 
करायच असेलतर आ हांला पण इथ ॉस करायला दयायच. समजा आ ह  
जजामाताच नाव घेतल, भोसर च नाव घेतल सगळ  जी ह  नाव घेतलीतना ह  
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पुव ची हॉ पटल आहेत. आ हांला पण बोलता येतं, कुठ काय नवीन झालं. आ ण 
हणून आ हांला या भानगड त पडायच नाह . आ हांला माह ती आहे पंपर  

िचंचवड शहरामध या कोरोनासाठ  जे जे नागर क या यातून आपले सफर होतात 
यांना चांगली टमट िमळाली पाह जे, यांना चांग या सु वधा िमळा या पाह जेत. 

सु वधे वषई आ हाला फोन आला क  आ ह  लगेच आयु ांना सांगतोत यांना नंबर 
सकट देतोत. आयु  साहेब बोलून या आपल नाव खराब होवू नये. आ ह  
यावेळेला हा वचार करत नाह त क  स ा कुठ या प ाची आहे. आ ह  हा वचार 

करतोत क  या पेशंटची जर त ार असेल आ ण या पेशंटला जर असं वाटत 
असेल क  आ ह  पण आयु ां या कानावर घातल पाह जेतर आयु  साहेब सु दा 
बोलतात आ ह  नंबर सकट पाठवतो. आ ण हणून मा.महापौर साहेब, सभागृहात 
तु हांला वाटत क  वषयांतर करायच नाह  तु ह  मगा दोनदा हणलात क  
वषयांतर होतय मग बाक  सगळयांच वषयांतर नाह  का. मी चुकत असेलतर मला 
शंभर ट के बोला. बाक चे वषय सोडून सगळे बोलतात. मग आ ह  कसं काय 
खपवून घेणार, नाह  खपवून घेणार. आ ण हणून माझी वनंती आहे क  
सभाशाखे या िनयमा नुसार सभागृह चालवाव. आयु  साहेबांना मगाशी पण मी 
सांगीतल आयु  साहेब तु हाला जे यो य वाटते ते तु ह  करा या यतीर  तु ह  
क   नका. या या यतीर  मी बोलले पण नाह  पण मला हे माह ती आहे मला 
जे लगेच समजत ते मी लगेच आयु ांना फोन क न सांगते क  आयु  साहेब असं 
असं आहे या यात तु ह  अडचणीत सु दा येवू शकता. यामुळे कुणी कुणाला ॉस 
जर करायच असेलतर मग अ या दवसनराञ सभागृह चालवायच असेल तर  
आमची पण तयार  आहे. पण तु ह  हणायच नाह  एकाला कायदा वेगळा दुस-
याला कायदा वेगळा. जर वरोधकाच ऐकूण आप याला जर ग पच बसता येत 
नसेलतर या या खुलासासाठ  जर उभ रहायच असेलतर बाहेर पञकार प रषद 
यायची. नाह तर मग परत परत आ हांला बोलायला दयायच, एवढच सांगते आ ण 

थांबते. 
मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. माग याच िमट ंगला 
आ ह  सांगीतल होतं क  पीजी सारखा वषय मह वाचा आहे. कुठ याह  प ाचा 
या वषयाला वरोध नाह , कुणाचाच न हता. गटने यांची बैठक झाली यात काह  

स मा.नगरसेवक पण होते. ठरले या दोन तीन गो ी हो या याच साहेबांनी 
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लेर फकेशन दयाव] हे जर आ द केल असततर कशाला ह  चचा झाली असती. 
हणजे कुठेतर  माई आप यावर महापौर हणून दबाव असेल, वषय मंजूर 

करायचा असेल तो तुमचा अिधकारच आहे. तु हांला वषय मंजूरच करायचा आहे 
पण न बोलता न काह  करता पटपटपट जस काह  कुणीतर  ग धळ करणार होतं 
आ ण तो वषय हाणून पाडणार होतं असं काह च न हतं. आपल काय ठरल होत 
तीन चार गो ी कराय या. साहेबांनी खुलासा दला, रा य शासनाचा िनयम तु ह  
सांगीतला. ताईनी सांगीतल उदया एखादा कोटात गेलानातंर तो टकला पाह जे. 
आम या सवाची एकच भुमीका आहे क  ते पीजी चालाव. ते पीजी बंद पडाव अशी 
कोणाचीह  इ छा नाह . आज या ठकाणी ६० ऍडमीशन झा या. येक मुलगा 
वषाला ८० हजार पये फस भरणार आहे. ८० हजार फस भरत असताना हे तु ह  
जे साठ स र लोक घेतले या येकांचा पगार पाह लातर येकजण दड लाखा या 
पुढचा आहे हणजे तो खच आहे हणजे सभागृहाला अपे ीत आहे आ ण कुणाला 
वाटत असेल सभागृहात चचा नसावी, आयु ांनी उ र नाह  दयाव. या ठकाणी 
एखादा  आलातर या ावर बोलनं या सभागृत या येक नगरसेवकांच 
कत य आहे. जर शासन चुकत असेलतर ती चुक शासना या िनदशनास आणून 
देणं हे देखील येक नगरसेवकांच कत य आहे. हे जर तीन लरे फकेशन आयु  
साहेबांना आ द दयायला लावल ेअसतेना तर ह  चचाच दोन-चार तास करायची 
गरज न हती, कशासाठ  करायची होती. जे साहेबांनी मांडल होतं कट ॅ ट स 
साहेबांनी र  केली. कुठ याह  डॉ टरांना इथ वरोध नाह . आज बलाची काय 
अव था झाली. हे बलाच झाल साहेब. आज लोबल, यु पटर इथले सगळे डॉ टर 
बलाला कामाला होते. आज बला या आजुबाजूला चांगले हॉ पटल झाले आ ण 
बलात जायला माणुस नको हणतो. या या मागचा तु ह  उ ेश समजून या. 
कट ॅ ट स का नको. जेणे क न या डॉ टरांनी आपली पुण ॅ ट स वायसीएमला 
दली पाह जे. वत:चा जीव या ठकाणी ओतला पाह जे. यातन वदयाथ  घडवले 
पाह जेत, पेशंट नीट केला पाह जे ह  या या मागची सरळ भूमीका आहे. आता 
योगेशजी हणाले चाळ स लाख पये घेतले, प नास लाख पये घेतले. या यावर 
ओ हाळ हणाले यांनी घेतले यांना ह सा िमळाला का नाह . मग मीतर हणेन 
प तीस कोट चा ाचार आहे हे. बर  ह  हेडलाईन नाह  झाली. हणजे आ हांला 
हे पीजी चालू दयायच आहे, बंद पाडायची इ छा सभागृहात कुणाची नाह . आपण 
वनाकारण याचा बाऊ केला, यासाठ  भांडल ेआ ण परत हणायच सीबीआय 
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चौकशी करा हे करा ते करा, कशासाठ . हणजे आपण असं वागायच क  
आप यावर माणसानी डाऊट घेतला पाह जे. साहेब, डॉ टरांनी आंदोलन केली हे 
डॉ टरच आंदोलन करतात मी तु हांला माग या जीबीलाच सांगीतल होतं क  यांना 
भ ा दया. मला दोन तीन डॉ टरांचे एसएमएस आलेले आहेत अजून आ हांला 
ो साहन भ ा िमळाला नाह . तीन दवस झाले बात या येतात ते आंदोलन 

करतात हणून, यां या हा कासाठ  ते भांडत असतील पण तु ह  परमन ट 
हो या या अगोदर जर अस करत असालतर मग उदया परमन ट झा यावर काय. 
आ ह तर तुम याच बरोबर आहोतना. आप याला काय हणायच आजजर तु ह  
असे वागतात तर भ व यात तु ह  कसे वागताल. साहेब, नायडू हॉ पटलनी काय 
केल,ं मी परवा साहेबांकड गेलो होतोतर साहेब सहया करत होते मी हणालो साहेब, 
कशा या सहया करतात. नाह  हणले अजीतदादांच ेशर आहे क  लवकर पु यातल 
एमबीबीएस कॉलेज चालू क न या याचा हा ताव पाठवतो. मी हणल 
यासाठ  काय करणार, ते हणाले आ ह  ट केली यात महापौर, थायी 

सिमती चेअरमन, वरोधी प नेते या सगळयांना घेतलं. यां या मा यमातून ते 
एमबीबीएस कॉलेज चालवणार आहेत. हणजे साहेब, हे कुठेतर  आ ह  बोललोतर 
तु हांला कळणार आहे. तु ह  अिधकार  हण यास तु हांला सगळया महारा ाच 
नॉलेज असेलना. हणजे या ठकाणी आपण पीजीवर मानधनावर ड .वाय.पाट ल 
हणतो, अंधेर च हणतो अशी रा यशासनाची पण ८० ट के कॉलेजेस मानधनावर 

आहेत. तर  साहेबांच मत आहे हे लोक कोटात जातील, ते बंद पडेल आज सहा 
डॉ टर आहेत ते वा-यावर जातील. उदया हे बंद केलतर या मुलांच काय करायच 
यांच नकुसान होईल हणून आ ह  तुम या बरोबर होतो. आरोप करा, कुणाला 

काह  िमळो न िमळो. एकनाथराव तु ह  जी सगळया हॉ पटलची ली ट 
वाचलीतना ती सगळ  माग याच काळात पुण झालेली आहेत. हणजे हे सगळ 
कर यासाठ  खुप लोकांनी ख ता खा यात. ओ हाळ जे हणलेतना मुंबईचे लोक 
येतात, मी तु हांला सांगीतलना अगोदरच क  ज हयातले लोक ससूण ऐवजी 
वायसीएमला येतात. हणजे कुठेतर  हे जु या डॉ टरांचेच क  आहेत. याच जु या 
डॉ टरानी हे वायसीएम नावा पाला आणलेल आहे हणून ते गुड वल आहे आ ण 
या यावर आज आपण भांडतोय. हणजे या वायसीएमच गुड वल नसतना तर 

परदेशी साहेबांनी पण हणले नसते पीजी क . येक प ा या अजडयात आहे क  
आप या शहरात केईएम या धरतीवर मेड कल कॉलेज असाव. साहेब, आता आपण 
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येथून पुढे कशावर वचार करायला पाह जे होता, आज आपली ८० हजार फ आहे, 
यांना आपल एवढ मानधन जाणार आहे. ७१ लोक आपण घेणार आहोत. या 
लोकांच काय करायच. कुणी काय खा ल याच खा ल याला लकलाभ लाभो. 
वायसीएम सार याच खा लना याचे यालाच फेडाव लागेल. ती हण आहेना 
इथच करा आ ण इथच फेडा. जो खाईल याला ते लागेलचना. पण हे करत 
असताना साहेब आमच काम तु हांला अलट करण आहे क  साहेब ह  चुक झाली 
ती दु त करा. मा.महापौर तु ह  आयु ांना आदेश दया, आ या सभागृहात दोन 
ते आड च तास चचा करता आ ण मग तु ह  साहेबांना खुलासा करायला सांगता. 
गटने यां या बैठक त जे झाल ते सांगा आ ण बंद दाराआड काह  चचा झाली नाह , 
दार पण उघड  ठेवली होती कुणीह  या आ ण बसा. मला योगेशजीचा फोन आला 
मला आमंञण नाह  मी नामदेवरावाना फोन केला, जे जे या वषयावर सभागृहात 
बोललेत या सगळयांना बोलवा. कुणाला काय डाऊट यायचा संबंध नाह  आपण 
असं वागाना, आपल आचारण असं ठेवाना. कशाला कुणी डाऊट घेतला पाह जे. 
आहो, पीजीला तु ह  तीन मह ने थांबल,े का थांबले, डाऊट घे यासारखेच वागलेना, 
स ा तुमचीच आहेना. का वधीला तीन तीन मह ने थांबले. शंका यायला जागा 
तु ह  केली. आ ह  तुम यावर आरोप केले नाह त, आ ह  पह या दवशी वषय 
आ या आ या सांगीतल क  आमचा या वषयाला वरोध नाह . मी या दवशीपण 
माईला बोललो होतो कशाला तहकूब करता, वषय संपून टाका. परत परत यायच 
को ह ड सारखी प र थती आहे तु ह  जीबी घेता पण या चुका झा यात कुणीह  
इथ ता पट घेवून कुणीच येत नाह . कुणीच बोलू शकत नाह  क  मीच या भारतात 
सवात हुशार आहे आ ण मी कर न तेच यो य आहे. येक माणुस हा माणुस आहे 
तो चुकणार चुका दाखवणे हे सभागृहाच काम आहे. इथ कोण काय बोलतय, कोण 
काय बोलतय हे कुणी पसनली घेवू नका. कुणी अफजलखान हणल असेल कुणी, 
जजाऊ हणल असेल. या सभागृहात मी पण या गॅलर त बसून इथ मारामार  
पाह लेली आहे. पण बाहेर गे यावर ते एकमेकां या गळयात हात टाकून गेलेले 
आहेत. माझे आ ण एकनाथरावचे झालेचना. ते मु े तसे होते, वषयाला ध न 
भांडा. इथ काह  कोण कुणाचे दु मन नाह त. नगरसेवकांना माझी वनंती आहे 
आपण चचा करतोना आज बात या येतात या बीजीपी या येत नाह , सेने या येत 
नाह त, रा वाद या येत नाह त तर नगरसेवकांचा वरोध. प ाच सोडा काह  काह  
वषयात बाजूला ठेवाना तु ह . मी नगरसेवक आहे मग मी कुठ याह  प ाचा असो 
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चांग याला चांगल हणायच, वाईट आहे याला वाईटच हणायच ह  धमक तु ह  
दाखवाना ह  का दाखवत नाह त. एखादा वषय आहेना मी िशवसेनाचा आहे मला 
ने यांनी सांगीतल मला हे पटत नाह  असं नाह  असं करा ह  धमक तु ह  सगळे 
ठेवाना. आज काय चुकल यांच, आहे का दादां या गटाचा एकतर  नगरसेवक 
या ठकाणी, नाह . साहेब मी तु हांला इं ायणीनगरच सहा मह यापासून पञ 
मागतो. या ठकाणी एका स मा.आमदारां या ना यातल डॉ यूमट आहे, सहा-सहा 
मह यापासून मला तु ह  या पञाच उ र देत नाह त. मग आ ह  काय हणायच 
आ ह  ते च हाटयावर आणायच. आज एकनाथराव हणाले तुषारनी काढल तु ह  
कारवाई केली नाह . मी आज सु दा फोन केला होता. तीन ते चार पञ आहेत 
माझी. उदया माह ती या अिधकारात असेल. मी माह ती मागतो ती लोक पण 
तुम या स मा.आमदारांची भाचे दसतात हणून तु ह  माह ती देत नाह त हे मी 
सभागृहात हणायच का. आपलीच पोर आहेत काम करतात कधीतर  आ ह  ह  
पण भावना ठेवतो. पण तु ह  जर खु शी वृ ीने वागलाततर आ हांला पण या 
वृ ीनेच वागाव लागेलना. नाह तर तु ह  आ हांला इथे उभे करणार का. हणजे 
कुठेतर  आपण वषयाला वरोध नाह  वरोध नाह  हणायच आ ण दुस-या बाजूला 
तु ह  रा यशासनाची अट िशथील करणार दुस-या बाजुला हणायच क  दोन वषानी 
आ ह  यां यावर कारवाई क . साहेब, दोन वषानी तु ह तर  असाल का इथ. 
या यावर बोल यासारख खुप आहे, साहेबांनी या काह  अमे डमट के यात 
याब ल साहेब आपल कौतूक आहे. कुणीतर  उपसूचना वाचली. आपल या दवशी 

हे सु दा ठरल होत क  जे सात डॉ टर राह लेत या सात डॉ टरांनाह  आप याला 
बरोबर यायच आहे. तर  या सगळया गो ीची तु ह  साहेब, अमे डमट करा. पीजी 
आप याला चांगल चालवायच आहे आ ण असं चालवा हणजे एवढे सगळे आरोप 
झाले हणून हे हणाले उदघाटनाला मोद जी आले नाह त. हणजे कुठेतर  
आ मप र ण येकानी करा. आ ण अस नका होवू दया क  तो एक तर 
आप याला पांढरा हा ी हायचा हे होवू नये हणून याची काळजी आपण घेतो. 
आज तीथ काह  लोकांची मोनोपॉली जे चुकवतात ते आरोप करतात जे नाह  
चुकवत ते नाह  आरोप करणार आ ण आरोप जर करत असेलतर यात त य 
असेल साहेब तर या यावर कारवाई करायच काम तुमच आहे. मी तर डॉ. 
सोनीनांह  ओळखत नाह  आ ण कुणालाह  ओळखत नाह . पण आपण जे एक 
बचमाक क ना या बचमाकवर पुढची लोक पीजी इ टटयूट चालवणार आहेत. 



300 
 

 

काय त ार करणार आ ण कुणाची त ार करायची. साहेब, माझी आप याला एकच 
वनंती आहे क  हा वषय तु ह  मंजूर केलेलाच आहे आ ण या अनुषंगानेच तु ह  
ह  पुढची पण हे सगळे ड एनबी कोसस करतात, हे कोसस करत असताना आज 
आपण कोससला मा यता घेता परत तु ह  इथ भरती करणार आहेत. हणजे परत 
तो वषय पुढे सु  होणार आहेतर ती भरती करताना साहेब आपण सगळया 
गाईडलाईन यव थत पाळा. मुंबई युिनसीपल कॉप रेशन पदिनम ती झा यानंतर 
सरळसेवेतील नेमणूक वेळेस वैदयक य ा यापका या िनयु या हया एमपीएससी 
माफतच के या जातात. माञ सहयोगी ा यापक व सहा. ा यापक यां या 
नेमणुका मुंबई महापािलकामाफत के या जातात. सहयोगी आ ण सहा. ा यापक 
यांचे माञ जर मोशन असेलतर तर मुंबई महापािलका क  शकते. हणजे जेवढे 
कायदे आहेत तेवढया पळवाटा आहेत. आपल एकच उ द  ठेवा क  हे पीजी 
इ टटयूट चांग या कारे चालाव. काय कुणी चाळ स, प नास, साठ-स र कोट चा 

ाचार केला असेलतर याच याला लकलाभो, याची चौकशी करा नाह तर क  
नका. मी तु हांला एकच सांगतो क  ीकर परदेशी साहेबांनी पाया रचला होता 
आ ण आपण याचा कळस केला या ब ल आपल पीजी इ टटयूट शहरात 
के याब ल अिभनंदन आहे. फ  ते रन करताना पुढ याना ञास होणार नाह  ह  
काळजी साहेब तु ह  आज या ह  माझी तु हांला वनंती आहे. आज एवढे आपण 
भांडलोत क  हे डॉ टर नाह त चायना या बॉडरवर गेलेत आपले सगळे डॉ टर 
आ ण यां यासाठ  आपण सगळे इथे भांडतोय. हणजे हे कोवीड यो दे नाह त ते 
आता देशा या र णाचे यो दे झालेले आहेत हे वस  नका. हे डॉ टर आहेत हे 
सु दा सेवा करत असताना मानधन घेतात, हणजे हे काह  रतन टाटा नाह त. 
एवढ  मोठ  सं था चालवत असताना एक ते दोन पये घेतात. तु ह च सांगीतलना 
साहेब, शासनापे ा आप याकड का ेफर करतात कारण शासनात बद या होतात, 
उदया अमरावतीला जायला लागेल, धुळयाला जायला लागेल हणून ते आप या 
शहराला ेफर करतात. का तर आपल शहर यायो य आहे. यांची दोन तीन 
लाखाची पगार सोडून ते येथे का येतात कारण इथ यांना टॅबेलीट  आहे. ह  
टॅबेलीट  देत असताना दोन वषानी तु ह  नसणार. या सभागृहात कोण असेल 

कोण नाह  पण हे शहर या ठकाणी आहे. हे लोक़, आ ह  सगळे या ठकाणी आहेत. 
आता परमन ट के यानंतर यां यात मुजोर  येवू नये ह  काळजी आपण या. एवढ  
चचा झा यानंतर मला वाटत एकनाथरावांच समाधान झाल असेल. यांनी जर 
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कदािचत तु हांला अगोदर उ र दयायला लावल असतंतर िन त ह  चचाच झाली 
नसती आ ण हे सभागृह एवढया वेळ चालल नसतं. आप या सवानाच जायच आहे 
मी जा त बोलत नाह  आ ण प ने यांनाह  वनंती करतो तुमचा अधा क ला 
एकनाथरावानी लढवला आहे आता अस जाह र भाषण क  नका क  परत कुणीतर  
उठन आ ण मला या यावर बोलायच हणेल, ध यवाद. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खर हणजे मा.महापौर 
साहेब, आप याला मा.मु यमंञी यां या ह ते आ णासाहेब मगर टेड अमवर ल 
कोवीड णालयाच उदघाटन कर यासाठ  जायच आहे. परंतु आज सात याने गे या 
दोन तीन दवसापासून पीजी या संदभाम ये या ठकाणी आप या स मानीयां या 
मनाम ये असणा-या शंकाबाबत सव गटने यांची आपण बैठक घेतली आ ण आज 
पु हा या वषयावरती यांना यांना शंका होती यांनी हा वषय उप थत केला. 
तर  हरकत नाह  परंतु या प दतीने या सभागृहाम ये मगाशी उ लेख केला गेला 
परंतु आ ह  न क च िशवाजी महाराजांचे मावळे आहेत िशवाजी महाराजांना 
अपे ीत असलेल काम आम या हातून या ठकाणी होतय. अ तोदया या 
मा यमातून समाजा या शेवट या घटकापयत काम कर याची इ छा आम याकडे 
आहे. गर ब, वंिचत, पढ तांसाठ  हे पीजी इ टटयूट हा मानाचा मुजरा आप या 
शहरातम ये आहे. खर हणजे िनती आयोगा याम ये सु दा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका देशामधली ऐकमेव महानगरपािलका असेल, मुंबई यितर  क  
या महानगरपािलकेम ये एवढया मोठया माणाम ये पीजी इ टटयूट होणार 

आहे. मला अस वाटते क  जे आपले हॉ पटल बांधुन ठेवलेले आहेत आ ण ते 
डॉ टरां या अभावा मुळे पुणपणे बंद आहेत, एवढ मोठ इ ा चर क न.    
येणा-या काळाम ये या डॉ टरां या मा यमातून या हॉ पटलम ये चांगला उपयोग 
होईल असं मला या ठकाणी वाटत. स मा.सव सभासदां या भावना ल ात घेता या 
सात नंबर या वषयाला स मा.एकनाथराव पवार यांनी उपसूचना दली या 
उपसूचनेसह हा वषय मंजूर करावा.  
मा.महापौर -   वषय मांक ७ उपसूचनेसह त मंजूर कर यात येत आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ५६०                                वषय मांक - ७  
दनांक- २६/८/२०२०                               वभाग- मा.आयु        
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              संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                    शा/७/का व/४१७/२०२० द.०९/०७/२०२०  
                                                                               
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत ०८ णालये व 
२७ दवाखाने कायरत आहेत.  यापैक  यशवंतराव च हाण मृती णालय हे 
बहु वध शाखांचे व ७५० खाटां या मतेचे सवात मोठे णालय कायरत असून, 
यामाफत महापािलका ह तील नाग रकांना वै कय सेवा पुर व यात येते.  
याच माणे महापािलका ह चे नजीक असणा-या ामीण भागातील ण देखील 

या णालयाम ये वै कय उपचाराथ मो या माणात दाखल होत असतात. 
   णालयांमाफत नाग रकांना वै कय सेवा पुर वत असताना महापािलकेला 
वेळोवेळ  त  वै कय अिधका-यांची उणीव भासत असते. महापािलकेमाफत 
वेळोवेळ  त  वै कय अिधकार  तसेच वै कय अिधकार  या संवगातील पदे 
भरणेबाबत जा हरात िस द क न देखील पुण मतेने अिधकार  उपल ध होत 
नाह त.  प रणामी महापािलकेमाफत दे यात येणा-या वै कय सेवेवर याचा वप रत 
प रणाम होत असून, त  वै कय अिधकार /वै कय अिधका-यांची कमतरता 
नेहमीच जाणवत असते. यावर महापािलकेमाफत मानधन व पात, मानसेवी त  
वै कय अिधकार  उपल ध क न घेणेत येऊन, काह  माणात वै कय अिधकार  
उपल ध क न घे याचा य  केला जातो. यामुळे महापािलकेची मता असुनह  
पुरेशा त  वै कय अिधका-यांचे अभावी णसेवा पुर वणे श य होत नाह .   
   महापािलके या वै कय वभागांतगत कायरत असणा-या णालयांमाफत 
त  वै कय अिधका-यांचे अभावी णसेवा पुर वली न गे याने महापािलके या 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये णसेवेचा ताण मो या माणावर वाढत 
आहे. या तव वै कय वभागांतगत कायरत असणा-या णालयांम ये वै कय 
अिधकार  तसेच त  वै कय अिधका-यांची कमतरता भ न काढणे व 
महापािलकेची इतर णालये स म क न णसेवा पुर वणेकर ता नजीक या 
कालावधीम ये न याने सु  करावया या ०६ णालयांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  
करणेबाबतचे योजन असून याकर ताचा ताव महापािलके या वै कय 
वभागामाफत सादर कर यात आलेला आहे.  याचा तपशील पुढ ल माणे:  
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अ. . णालयाचे नाव ता वत ड .एन.बी. कोसस 
१ भोसर  णालय अ थरोग/ लॅ ट क सजर  /भूलशा  / - करण 
२ जजामाता 

णालय 
ी रोग सूती शा / बालरोग/ भूलशा  / -

करण 
३ थेरगाव णालय मे डकल व स जकल ऑ कोलॉजी / 

गायनाकालॉ जकल ऑ कोलॉजी /  रे डओथेर प / 
भूलशा  / - करण 

४ आकुड  णालय मे डसीन / श यिचक सा / र पेरेटर  डसीज / 
भूलशा  / - करण 

५ ने  णालय ने रोग 
६ तालेरा णालय युरोलॉजी / ने ॉलॉजी / मेड सीन 

 
   वर ल सव वै कय शाखांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  कर यासाठ  येक 
वै कय शाखेसाठ  १ िसिनयर क स टंट, १ युिनयर क स टंट, २ िसिनयर 
रेिसड ट यांची आव यकता असते.  वर ल माणे नमूद केलेले ड .एन.बी. कोसस 
सु  के यास महापािलकेकर ता मो या माणात संबंिधत शाखांमधील त  वै कय 
अिधकार  तसेच वै कय अिधकार  उपल ध होऊन, प रसरातील नाग रकांना 
स मपणे णसेवा पुर वणेसाठ  याचा फायदा होईल.  याच माणे व वध 
वै कय शाखांकर ताचे उपचार नाग रकांना महापािलकेमधील नजीक या 

णालयांम ये उपल ध होऊन यशवंतराव च हाण मृती णालयावर ल 
णसेवेचा ताण काह  माणात कमी होईल. 

   महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत न याने बांधले या ६ 
णालयांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  करणेबाबत ता वत असून यास 

मा.महापािलका सभेची मा यता िमळालेनंतर याकर ता या आव यक पदांची 
िनिमती, सेवा वेश िनयमांची िन ती व इतर आव यक बाबीं या पुततेकर ताचा 
स व तर तावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे सादर करणेत येईल 
तर  सदर वषयास मा यता देणते येत आहे. तसेच वैदयक य शाखांम ये 
ड .एन.बी.कोसस सु  करत असताना मनपा सेवेतील पाञ असलेले वैदयक य 
अिधकार  (एकुण ७) यांना ड .एन.बी. कोस म ये संधी दे यास मा यता देणेत येत 
आहे.  
    अनुकूल- ७२        तीकूल- ० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
        ------- 
 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५६१                               वषय मांक - ८  
दनांक- २६/८/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव    

मा. वधी सिमती 
 

अ) दनांक ६/३/२०२० व दनांक २०/३/२०२० चा सभावृ ांत  
               कायम करणते येत आहे.  
            ब) दनांक ४/७/२०२० व दनांक ८/५/२०२०  चा सभावृ ांत  
               कायम करणते येत आहे. 
मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल- ७२         तीकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
        ------- 
 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५६२                               वषय मांक - ९  
दनांक- २६/८/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव  

मा.म हला व बालक याण सिमती 
    

         अ) दनांक १३/२/२०२०, २७/२/२०२० व दनांक १२/३/२०२० चा  
            सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
         ब) दनांक २७/२/२०२० व १२/३/२०२०  चा सभावृ ांत कायम करणते  
            येत आहे. 

क) दनांक १४/५/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
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मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल- ७२         तीकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
        ------- 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५६३                               वषय मांक - १०  
दनांक- २६/८/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव  

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

          अ) दनांक १२/२/२०२० व दनांक २६/२/२०२० चा सभावृ ांत  
             कायम करणते येत आहे. 
          ब) दनांक ११/३/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
          क) दनांक १३/५/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल- ७२         तीकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
        ------- 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५६४                               वषय मांक - ११  
दनांक- २६/८/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती 
  

       अ) दनांक १४/२/२०२० (दु .३.०० वा.) दनांक २८/२/२०२०  
          (दु .३.०० वा.) दनांक १३/३/२०२० (दु .२.३० वा.) चा सभावृ ांत कायम  
          करणते येत आहे. 
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       ब) दनांक २८/२/२०२० (दु .३.०० वा.) द.१३/३/२०२०(द.ु२.४५ 
          वा.) चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 

मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 

 अनुकूल- ७२         तीकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
        ------- 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५६५                               वषय मांक - १२  
दनांक- २६/८/२०२०                              वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा.िश ण सिमती सभा 
 

       अ) दनांक ५/३/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
  ब) दनांक १९/३/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
  
मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 

 अनुकूल- ७२         तीकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
     ------- 
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मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
 
 

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/२३/२०२० 
दनांक - २७/१०/२०२० 
 
 

                                                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर -४११ ०१८. 
 

 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ रवाना.   
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