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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८                           

वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक –५७ 

सभावृ ांत 
 

दनांक –३०.४.२०२१             वेळ –दुपार  २.०० वाजता 
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा शु वार दनांक 
३०/४/२०२१ 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 होती. सभेस खालील काह  स मा.सद य य  सभागृहात तर काह  
स मा.सद य ऑनलाईन ( हड ओ कॉ फर संग ारे) उप थत होते.  

       

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे    महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन  उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.राहुल गुलाब जाधव 

५) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

६) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
७) मा.डोळस वकास ह र ं  

८) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

११) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१२) मा.लांडगे र व ल मण  

१३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१४) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१५) मा.सावळे िसमा र वं  

१६) मा.ल ढे न ता योगेश 
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१७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१८) मा.लांडे व ांत वलास 

१९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२१) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२२) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२३) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

२४) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२६) मा.संजय बबन नेवाळे 

२७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२८) मा.भालेकर वण महादेव 

२९) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३२) मा.घोलप कमल अिनल 

३३) मा.उ म काश कदळे 

३४) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३५) मा.यादव मीनल वशाल 

३६) मा.वैशाली जालींदर काळभोर 

३७) मा. मोद कुटे 

३८) मा.राजू िमसाळ 

३९) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४०) मा.बाबर शिमला राजू 

४१) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४२) मा.खानोलकर ा महेश 

४३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
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४६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव    

४७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४८) मा.अपणा िनलेश डोके 

४९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५०) मा.गावडे राज  तानाजी 
५१) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
५२) मा.जय ी वसंत गावडे 

५३) मा.कोमल दपक मेवानी 
५४) मा.सुल णा राजू धर 

५५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५८) मा.कदम िनक ता अजून   

५९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

६३) मा.काळे उषा दलीप  

६४) मा.पवार मिनषा मोद 

६५) मा.बारणे अचना तानाजी 
६६) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

६९) मा.बारणे माया संतोष 

७०) मा.वाघमारे अ नी व म 

७१) मा.दशले रेखा राजेश 

७२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७४) मा.ममता वनायक गायकवाड 
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७५) मा.कामठे तुषार गजानन 

७६) मा.च धे आरती सुरेश 

७७) मा.क पटे सं दप अ ण 

७८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८१) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८३) मा.कुटे िनमला संजय 

८४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८९) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९१) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९५) मा.राजापुरे माधवी राज  

९६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९८) मा.संतोष बबन कांबळे 

९९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१००) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०१) मा. संजय म हारराव वाबळे  

१०२) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

१०३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू
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१०४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल-आयु , मा. वकास ढाकण-ेअित र  आयु  
(१), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-
मु य लेखाप र क, मा.राजन पाट ल-शहर अिभयंता,  मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.नाळे-उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंब-ेमु य लेखा व व  
अिधकार ,  मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत- 
उपआयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवण,े मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, 
मा.लडकत, मा.खाबडे- .सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.देशमुख, मा.बोदडे-
सहा.आयु , मा.गायकवाड- .मु य उदयान अिध क,  मा.िशंदे- शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , 
मा.च हाण, कुलकण , मा.ओंभास,े मा.भोसल,े मा.पाट ल, मा.पवार, मा.वाघुंडे, 
मा.पोरे ड , मा.नरोना, मा.धुमाळ, मा.राऊत- कायकार  अिभयंता, मा.जगताप-
कामगार क याण अिधकार , मा.पानसरे- 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. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. छ ीसगड येथे 
न लवा ांनी केले या ह यात २२ जवान शह द तसेच  दलीप गांधी – भाजपाचे जे  
नेते तथा माजी क य मं ी यांचे िनधन, एकनाथ गायकवाड – काँ ेसचे ये  नेते 
मा.खासदार यांचे िनधन, डॉ.वृषाली कांबळे  - पंपर  िचंचवड महापािलके या वैदयक य 
अिधकार  यांचे िनधन, ल मण पै – िस द िच कार आ ण प भुषण पुर कार स मािनत  
यांचे िनधन, शकंुतला ब े – भाजपा पंपर  िचंचवड शहर सहकार आघाड चे अ य  
दपकुमार ब े यां या मातो ी यांचे िनधन, शिशकला – जे  अिभने ी यांचे िनधन, 

फाितमा झके रया – प ी वजे या यात प कार-ले खका यांचे िनधन, द ा इ वलकर 
– िगरणी कामगार संघष सिमतीचे नेते यांचे िनधन, बजरंग राजीवडे – प कार यांचे 
िनधन, हेमंत पुणतांबेकर, भाकर कलाटे,सुरेश फुगे – पंपर  िचंचवड महापािलकेचे 
कमचार  यांचे िनधन, योती कलाणी – रा वाद  काँ ेस या माजी आमदार यांचे िनधन, 
सुिम ा भावे – जे   द दिशका यांचे िनधन, कशोर नांदल कर – जे  अिभनेते यांचे 
िनधन, तुकाराम पडवळे – भाजपा मा.उपा य , शिमला पांडुरंग िचतळे – मंगेश िचतळे, 
उपायु  पं.िचं.मनपा यां या मातो ी यांचे िनधन झाले अस याने यांना आज या 
सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
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मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े 
          (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ६३३                                 वषय मांक - १ 
दनांक- ३०/४/२०२१                                खाते- मा.आयु   

 

     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१५/का व/६८/२०२१,  
               द.३०/०३/२०२१ 

     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९१७१, द.१५/०४/२०२१  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वग १ ते वग ४ चे अिधकार /कमचार  

यांना सन १९७९-८० पासून शासन िनणया या आधारे महानगरपािलका ठराव व 

वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, भुखंड, घरदु ती, घर व तार अि म दले जात 

आहे. स थतीत शासन िनणय मांक घबांअ-20१2/ . .30/२०१२/ विनयम 

मं ालय मुंबई ४०००३२ द.२० फे ुवार  २०१५ अ वये तसेच मनपा धोरणानुसार 

घरबांधणी अि मासंदभात खालील माणे धोरण िन त केले आहे व यानुसार 

घरबांधणी व इतर अि म मंजूर केले जाते. 

अ. . अि माचा तपिशल 
घरबांधणी अि मा या रकमेची कमाल 

मयादा 

  
“ए स” वग करण 

अ) 

१) जमीन खरेद  क न यावर व हत 
कालावधीत घर बांधणे कंवा २) 
वत: या मालक या जागेवर नवीन घर 

बांधण,े कंवा ३) वत: या मालक या 
जागेवर ल मोडकळ स आलेले घर पाडून 
नवीन घर बांधण,े कंवा ४) बांधकाम 
चालू असलेले नवीन घर कंवा तयार 
नवीन घर खरेद  करण.े(घरबांधणी 
अि म) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन 
+ ेड वेतन) २०० पट कंवा  .५०.०० 
ल  कंवा घराची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल 
ती र कम 

ब) 

घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करण.े 

( भुखंड खरेद  अि म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन 
+ ेड वेतन) २०० पट कंवा  .१५.०० 
ल  कंवा जिमनीची कंमत कंवा 
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अि म परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम               

क) 

वत: या मालक या राह या घराचे 
नवीन बांधकाम क न व तार करण.े  

(घर व तार अि म ) 

 मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन 
+ ेड वेतन) २०० पट कंवा  .१५.०० 
ल  कंवा बांधकामाची कंमत कंवा 
अि म परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

ड) 

स याचे राहते घर िनवास यो य 
कर यासाठ  घरदु ती अि म    (राह या 
घरात नवीन सोयी कंवा अंतगत 
सजावट करणे यासाठ  अनु ेय नाह  ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन 
+ ेड वेतन) १०० पट कंवा  .७.५० 
ल  कंवा घरदु तीचा खच कंवा 
अि म परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स 
काप रेशन (H.D.F.C.) , रा ीयकृत 
बॅका/सहकार  बॅका,महारा  टेट 
हाऊिसंग फायना स काप रेशन व 
त सम शासन मा य व ीय सं थाकडून 
घरबांधणी या योजनासाठ  घेतले या 
कजाची परतफेड कर यासाठ  

कमचा-याने व ीय सं थेकडून 
घेतले या कजाची र कम वजा अि म 
मंजूर कर या या तारखेपयत कमचा-
याने सं थेला परतफेड केलेली  र कम 
कंवा अि म  मंजूर कर या या तारखेला 
व ीय सं थेला परतफेड कर यासाठ  
बाक   रा हलेली र कम कंवा मूळ 
वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + 
ेड वेतन) २०० पट कंवा  .५०.०० 

ल  कंवा घराची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल 
ती र कम 

फ जुने घर वकत घे यासाठ  अि म 

मु यांकन कर यास ािधकृत कर यात 
आले या य ंनी ( Authorised 

Valuers) दले या माणप ाम ये नमूद 
केलेली जु या घराची कंमत कंवा मूळ 

वेतना या २०० पट कंवा  .५०.०० 
ल  कंवा  अि म परतफेड ची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

      

महारा  शासन व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक घबांअ-
२०१९/ . .१४/ २०१९/ विनयम मं ालय, मुंबई ४०००३२. दनांक.०२ फे ुवार  २०२१ 
अ वये ७ या वेतन आयोगा या सुधा रत वेतन ेणीतील मुळ वेतनानुसार घरबांधणी 
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अि म मंजुर या मयादेत सुधारणा करणेत आले या आहेत व यास अनुस न 
पंपर  िचंचवड कमचार  महासंघ यांनी द.08/02/2021 या प ा वये वर ल शासन 
िनणया वये मनपा कमचा-यांना देखील घरकजात वाढ कर याची मागणी केलेली 
आहे. द.02/02/2021 या शासन िनणयातील केले या सुधारणा खालील माणे – 

शासन िनणय.- 

1. घरबांधणी अि माची कमाल मयादा.- 
घरबांधणी वषयक व वध योजनांसाठ  मनपा कमचा-यांना घरबांधणी अि म मंजूर 
कर याकर ता सात या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन  वचारात घे यात यावे.अशा 
वेतनावर आधार त घरबांधणी अि म मंजूर कर ता महारा  शासनाचे व  वभागा या 
.घभाभ-१०१५/ . .१९/सेवा-५,  द.१६ डसबर २०१६ या शासन िनणया वये घो षत 

कर यात आले या (तसेच याम ये वेळोवेळ  कर यात येणा-या सुधारणानुसार) 
“ए स”, “वाय” व या यित र  उवर त वग करणातील शहराम ये 
घर/सदिनका/जमीन खरेद साठ  सुधार त कमाल मयादा पुढ ल माणे कर यात 
आलेली आहे. 

अ. . अि माचा तपिशल 

घरबांधणी अि मा या रकमेची 
कमाल मयादा 

“ए स” वग करण 

अ) 

१) जमीन खरेद  क न यावर व हत 
कालावधीत घर बांधणे कंवा २) 
वत: या मालक या जागेवर नवीन घर 

बांधण,े कंवा ३) वत: या मालक या 
जागेवर ल मोडकळ स आलेले घर पाडून 
नवीन घर बांधण,े कंवा ४) बांधकाम चालू 
असलेले नवीन घर कंवा तयार नवीन घर 
खरेद  करण.े(घरबांधणी अि म) 

 मूळ वेतना या 1०० पट 
कंवा  .7०.०० ल  कंवा घराची 
कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती 

र कम 

ब) 
घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करण.े        
( भुखंड खरेद  अि म ) 

मूळ वेतना या 1०० पट 
कंवा  .21.०० ल  कंवा 
जिमनीची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

क) 
वत: या मालक या राह या घराचे 

नवीन बांधकाम क न व तार 
 मूळ वेतना या १०० पट 
कंवा  .२१.०० ल  कंवा 
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करणे.              ( घर व तार अि म 
) 

बांधकामाची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

ड) 

स याचे राहते घर िनवास यो य 
कर यासाठ  घरदु ती अि म    (राह या 
घरात नवीन सोयी कंवा अंतगत सजावट 
करणे यासाठ  अनु ेय नाह  ) 

मूळ वेतना या ५० पट 
कंवा  .१०.५० ल  कंवा 
घरदु तीचा खच कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स काप रेशन 
(H.D.F.C.) , रा ीयकृत बॅका/सहकार  

बॅका,महारा  टेट हाऊिसंग फायना स 
काप रेशन व त सम शासन मा य व ीय 
सं थाकडून घरबांधणी या योजनासाठ  
घेतले या कजाची परतफेड कर यासाठ  

अि म मंजूर कर या या तारखेला 
िश लक असलेची कजाची र कम 
कंवा मूळ वेतना या  १०० पट 
कंवा  .७०.०० ल  कंवा घराची 
कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती 

र कम 

फ) 

 

 

  जुने घर वकत घे यासाठ  अि म 

मु यांकन कर यास ािधकृत 
कर यात आले या य ंनी              

(Authorised Valuers) दले या 
माणप ाम ये नमूद केलेली जु या 

घराची कंमत कंवा मूळ वेतना या 
१०० पट कंवा  .७०.०० ल  
कंवा  अि म परतफेड ची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

 

       उ  शासन िनणयातील सु ानुसार सात या वेतन आयोगानुसार महापािलका 
कमचा-यांना खालील माणे अट  व शत नुसार घरकज मंजूर करावे लागेल. 

२) घरबांधणी अि माची वसुली.- 
अ)  अ ीमाची याजासह वसूली सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल अशा प दतीने वर ल अ, 

इ आ ण फ येथील योजनाकर ता कमाल २० वषात थम १९२ मािसक 
ह यात मूळ अि म व नंतर ४८ मािसक ह यात याज वसूल कर यात यावे ब 
,क आ ण ड येथील योजनासाठ  घेतले या अि माची वसूली याजासह 
कमाल ९६ मािसक ह यात थम ७२ मािसक ह यात मूळ अि म व नंतर २४ 
मािसक ह यात याजाची र कम वसूल कर यात यावी. अि म धारक या या 
इ छेनुसार कमी कालावधीत अि म व याजाची र कम फेड यासाठ  मािसक 
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ह याची र कम वाढवू शकेल.  अ ीमधारकाचा सेवा कालावधी उपरो  नमूद 
कालमयादेपे ा कमी िश लक आहे अशा करणी,उवर त सेवा कालावधी 
वचारात घेऊन मु ल व याज वसुली सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल या ीने 
मु ल व याजाचा वसुली कालावधी िन त कर यात यावा. 

ब)  घरबांधणी अि माची र कम एकरकमी मंजूर केली अस यास अि मा या 
वसुलीची सु वात अि माची र कम वतर त के यानंतर या लगत या 
म ह यापासून कर यात येईल. घरबांधणी अि माची र कम एकापे ा अिधक 
ह यात मंजूर केली अस यास अि मा या वसुलीची सु वात अि माचा थम 
ह ा वतर त के यानंतर या लगत या म ह यापासून कर यात येईल. 

३) अि म मंजूर साठ  मनपाचे यापुव या द. 05/08/2016 या प रप कातील 
अट .१ ते १८ आहे तशा लागू राहतील 

४) अि म परतफेड या मतेची प रगणना पुढ ल माणे कर यात 
यावी. 
 

अ. . रा हले या शासन सेवेची मयादा परतफेड ची मता 

१. 
२० वषानंतर सेवािनवृ  होणा-या कमचा-यां या 
बाबतीत 

मूळ मािसक वेतना या 100 

ट के X मािसक सेवा 
कालावधी 

२. 
१० वषानंतर परंतू २० वषाची सेवा पूण 
हो यापूव  सेवािनवृ  होणा-या कमचा-यां या 
बाबतीत. 

मूळ मािसक वेतना या 90 

ट के X मािसक सेवा 
कालावधी 

३. 
१० वषा या आत सेवािनवृ  होणा-या तथा प 
सेवािनवृ ीसाठ  कमान ५ वष सेवा कालावधी 
िश लक असणा-या कमचा-यां या बाबतीत 

मूळ मािसक वेतना या 80 

ट के X मािसक सेवा 
कालावधी 

५) याज दराबाबत अ य आदेश िनगिमत होईपयत या आदेशा वये र .. 25.00 

ल  पयत या घर बांधणी करणी याजाची प रगणना 7.9% दराने करावी व 

र .. 25.00 ल  वर ल मंजूर अ ीमा या बाबतीत मा  संपुण मंजूर अि म 

रकमेवर याजाची प रगणना 9.9% या एक प दराने कर यात यावी. या 
आिथक वषात घरबांधणी अि म मंजूर केले असेल या आिथक वषासाठ  जो 
याजदर लागू कर यात आला असेल या दराने याजाची प रगणना 
कर यात यावी. याजाची प रगणना व  वभागा या प रप क .अि म-
१०९९/ . .४९/९९/ विनयम, द.५ मे, २००० म ये नमूद केले या प दतीने 
कर यात यावी. 
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६) शासन िनणयातील सुधार त मयादा आदेश िनगत केले या 
दनांकापासून अंमलात येतील. तथा प या अिधकार /कमचा-यांना द.05/08/2016 

या मनपा आदेशा वये घरबांधणी अि माची र कम एकापे ा अिधक ह यात मंजूर 
केली असेल व अ ीमधारकास या शासन िनणया या दनांकापयत अ ीमाचे सव ह े 
वतर त केले नसतील अशा करणी संबंिधत अ ीम धारकास सदर शासन 

िनणयानुसार वह त सव अट /शत या अधीन वाढ व अ ीम अनु ेय करता येईल. 
या यित र  यापूव  मंजूर कर यात आलेली घरबांधणी अि माची करणे पु हा 
न याने उघड यात येणार नस याने वाढ व घरबांधणी अि म मंजूर केले जाणार 
नाह . सबब शासन िनणय व मनपा धोरणात नमुद के यानुसार उपरो  घरबांधणी व 
इतर अि मासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स मा यता देणेत येत आहे.  

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर – वषय मांक १ मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
   अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

      ------ 
मा.कंुदन गायकवाड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज आपण 
स ाधार  असून, सव नगरसेवक असतील, सव अिधकार  वग असतील हे 
सगळेजण कोरोनाम ये चांगल काम करतात पण अशी काह  लाजीरवाणी गो  
होते क  आ ह  नगरसेवक असताना आ हांला आमची लाज वाटते. कारण क  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ ण िचखली शाळेतील िश ीका आहेत 
आ ण या आता मु या या पका हो या आज यांचा वषय ऍटो ल टर ब लचा 
आहे. मा.महापौर साहेब, एवढ  लाजीरवाणी गो  झाली आज २३ तारखेला 
डॉ.अमोल सरांना मी कॉल केला होता यांना मी या पेशंटसाठ  बेड उपल ध 
क न या हणालो तर यांनी मला बेड उपल ध नाह  सहा लोक वेट गंला 
आहेत असं सांगीतल आ ण एक तासानी मला फोन येतो क  याच पेशंटला 
ऍटो ल टरला जागा झाली आ ण बेड दे यात आला असं नातेवाईकांकडून कळल. 
तो बेड कसा दला एक लाख पये घेवून यांना ऍटो ल टरला बेड भेटलेला 
आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मला इतक वाइट वाटल क  आज या 
िश ीकांनी मला िश ण काय आहे ते िशकवल मी यांचा वदयाथ  आहे आ ण 
यां या साठ  मी बेड उपल ध क  शकलो नाह  हे मला अ रश: वाईट वाटल. 
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या याम ये कुठले कुठले डॉ टर आहे मी तु हांला एक रेकॉड ग ऐकवतो. कोणी 

कोणी पैसे घेतले ते याम ये पण आहे. अ रश: सहा डॉ टर आहेत आ ण 
ाय हेटचा एक डॉ टर आहे. आज आपण १३२ नगरसेवक आहेत पण एका याह  

फोनने बेड उपल ध झाला नसता पण बाहेर या ाय हेट डॉ टरनी यांना बेड 
उपल ध क न दला तो कसा दला. काल उ हास जगताप साहेब आ ण आ ह  
सहा तास ऍटो ल टरला बसून होतो. मी हणालो यांना मला २३ तारखेचा 
हड ओ बघायचा आहे यांना तु ह  आतम ये कसं घेतल मला तो हड ओ 

दाखव यात आला नाह . वकासभाउ डोळस आ ण मी तीथे सहा ते आठ तास 
बसून राह लो. फ  आ हांला बघायच होत क  यांनी आतम ये कसं घेतल. या 
डॉ टरांना खंत सु दा नाह  क  चुका के यात हणून. मी सगळयांना नाव ठेवत 
नाह  परंतु पशम ये काह  डॉ टर असतील या डॉ टरांनी काळा बाजार केलेला 
आहे. आता एकाकडून पैसे घेतले असे कती लोकांकडून यांनी पैसे घेतले 
असतील. सामा य नागर कांसाठ  आपण दवाखाना उघडलेला आहे. महापािलका 
यांना पैसे देते. मी ती ऑड ओ लप ऐकवतो, ऑड ओ लप ऐकवली. 

मा.महापौर साहेब, आ ह  तीथ काल गे यानंतर तीथ यो ना मॅडम हो या 
यांना वचारल तर यांनी सांगीतल क  डॉ. वण जाधवनी सांगीतल मला 
यांना यायला मग वण जाधवला बोलवा हणलो यांना बोलव यानंतर 
यांनी डॉ.शशांक राळे यांच नाव घेतल, मग यांनाह  बोलवल यांनी सांगीतल 

डॉ.सिचन कसबे यांच आ हांला पह ल सगळयांची नाव माह ती होती पण 
आ हांला यां या त डावाट काढायच होतं. डॉ.कसबे यांना बोलव यानंतर ते 
हणाले मी ऍटो ल टर या बाहेर येतो कारण मला तीथली लोक सोडणार 

नाह त. मग ऍटो ल टर या बाहेर जावून यांची हड ओ घेतली क  यांनी 
कबुली केली क  डॉ. वण जाधव या डॉ टरांनी एक लाख पये घेवून बेड 
दे यात आलेला आहे. आता या यावर काय कारवाई करायची ते मा.महापौर 
तु ह च सांगा. या याम ये पशवा याचा सगळयात मोठा हात आहे. डॉ.अमोल 
होळकंुडे यांना मी लोक ितिनधी असून मला बेड नाह  करता आला मग या 
ाय हेट डॉ टरांनी फोन के यानंतर वण जाधव यांनी बेड क न दला. मग 

कसा काय क न दला काळाबाजार के या िशवाय केला का. यां यावर गु हा 
दाखल करा, एफआयआर दाखल करा, काय करायच ते करा ऍ शन यावी. 
मा.महापौर तु ह  आदेश दयावेत, आ ण काह  केल नाह तर मी महापािलकेवर 
कारवाई करायला लावणार मी क ले ट देणार, ध यवाद. 
मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज कोरोना या या 
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महामार म ये पंपर  िचंचवड शहर, पुणे कंबहुना देशावरती मोठ संकट आहे. 
प र थती अतीशय भयानक आहे हणजे या याम ये आपण जर बघीतलतर 
कोरोना या टे ट पासून मग बेड, आयसीयू बेड, हे ट लेटर, रेमडेिसवीर यातून 
जर पेशंट वाचलातर ठक नाह  वाचलातर मशानम ये लाईन. तीथ पण लवकर 
करायच असेलतर ाय हेट ऍ यूल स पाठवतो पाच हजार पये दया आ ण 
तीथ पण लवकर करायच असेलतर आठ हजार पये दया अशा प र थतीमधुन 
नागर कांना जाव लागत, प र थती अतीशय भयंकर आहे हणजे आ ह  
वायसीएमला दवसातून चार पाच वेळेला जातो, ज बो कोवीडला जातो, 
ऍटो ल टरला जातो. ऍटो ल टर चालू झा यापासून आतापयत शंभरवेळा कॉल 
केला असेल पण एकदा पण आम या पेशंटसाठ  जागा नाह  झाली. कतीतर  
वेळा या डॉ.अमोल होळकंुडेला फोन केला असेल क  आम या एखादया पेशंटला 
तीथ जागा दया. आ हाला पण समजत क  आयसीयूम ये जागा जर िश लक 
नसेलतर ते तर  कुठून अ हेलेबल क न देणार आ ण आपणह  हणू शकत  
नाह त क  या पेशंटला काढा आ ण आम या पेशंटला टाका हणून. आपले 
नगरसेवक चांगले काम करतात, वायसीएमचे डॉ टर चांगले काम करतात. 
डॉ.वाबळे आहेत, डॉ. वनायक पाट ल आहेत, डॉ.अिनकेत लाठ  आहेत आप या 
पािलकेचे अिधकार  चांगले काम करतात. आ ह  नगरसेवक या याम ये जीवाच 
रान करतो. राञी के हाह  मला बघा वायसीएमला आहेच, ज बो को वड सटरला 
आहे पण या याम ये पण या यात पण मयता या टाळूवरच लोणी खायच काम 
चालू आहे. हणजे मला आता अ रश: गह व न येत या िश कांनी आम या 
कंुदनभाऊला िशकवल या िश काला कंुदनभाऊ बेड अ हेलेबल क न देवू शकला 
नाह . एक लाख पये दया आ ण आयसीयूम ये बेड िमळवा अशी घटना 
आप या ऍटो ल टरम ये घडली. काल वायसीएमला आम या दोघांची भेट 
झाली, भटे झा यानंतर कंुदननी मला हा कार सांगीतला क  मा या िश काला 
एक लाख पये द यानंतर आयसीयूचा बेड अ हेलेबल झाला, मी हणल थेट 
ऍटो ल टर गाठायच जाताना पालीकेचे को-ऑड नेटर आहेत गायकवाड साहेब 
यांना हणल एक लाख पये आणलेत एक आयसीयूचा बेड पाह जेत ते 
हणाले सर, काय बोलता, हणल नाह  तु ह  या ऍटो ल टरला मग अमोल 

होळकंुडेना कॉल लावला, हणल साहेब, कंुदननी आ ण मी दोघांनीह  एक-एक 
लाख पये आणलेले आहेत ऍटो ल टरला या दोन आयसीयूचे बेड पाह जेत. 
आ हांला या गो ीची कुणकुण होती या यावरती आ ह  वचार करत होतो काय 
करायच. ते हणाले साहेब, माझी एक डेड ऑड टची एक िमट ंग आहे ती िमट ंग 
क न आ ह  येतो. आ ह  साधारणत: दोन ते आड चला ऍटो ल टरला पोहचलो. 
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तीथ पोहच यानंतर हणजे आ ह  या सं थेचे ट  आहोततर बाहेर बाऊ सर 
आडवतात तुमचे. मला एक कळत नाह  या ज बो कोवीड सटर या बाहेर, 
ऍटो ल टर या बाहेर बाऊ सर ठेवायची काय गरज आहे. आप या ब भागाचे 
स मा. भाग अ य  सकाळ  साडेसात पासून आ ह  जाईपयत दोन पयत बाहेर 
थांबले होते यांना आतम ये जाऊ देत न हते. नंतर मग यो ना मॅडमला 
बोललो, या हणा या आ हांला वण जाधवांनी सांगीतल आहे, नंतर वीण 
जाधवांना बोललो, वण जाधवानी सांगीतल शशांक राळेनी फोन केला होता 
यांना बोलवल,ं शशांक राळेना फोन के यानंतर ते हणाले सिचन कसबेना फोन 

करा तो माणूस काय आलाच नाह  तो हणाला तीथ आलोतर तु ह  मारहाण 
करताल ह  एवढ  वचीञ प र थती होती आ ण आयु  साहेब सभागृहात 
सांगतो या दोन डॉ टरांना आ ह  ठोकल आ ण जे हा जे हा आम या 
नागर कांवरती अशी प र थती येतील, शंभर ट के ठोकून काढल असतं मग 
कोणाची परवा नाह  करणार. साहेब, हे ऍटो ल टर, ज बो कोवीड काय लावल 
हे, आहो तु ह  सामा य नागर ंकांना वचारा ज बो कोवीडम ये ऍडमीशन देवू 
का तर तो पाया पडतो आ ण हणतो भाऊ, ऍडमीशन नका देवू पण तीथ 
गे यानंतर माणूस परत येत नाह . यांची घर भरायला आपण ते कॉ ॅ ट दलय 
का. आहो, आप या वाबळे सरांकडे एक ा, डॉ. वनायक पाट लांकड एक ा, 
लाठ कड एक दया आ ण यांना सगळयाना काढून टाका. साहेब, हे एक एक 
लाख पये घेवून बेड देतात. आम या िश ीकांच िनधन झाल मग एक लाख 
पयासाठ  ह  श यता नाकारता येत नाह  क  दुसरे एक लाख िमळव यासाठ  
यांना आयसीयूतून काढल असल. आ ह  आठ तास बसलो होतो 

ऍटो ल टरम ये आ हांला सीसीट ह  फुटेज पण दाखवल नाह , आ ह  पञ 
दलतर  सीसीट ह  फुटेज आ हांला दाखवल नाह . या सीसीट ह  फुटेजम ये 
काय दडल मला नाह  माह ती. आ ह  तीथ बसलो होतो यावेळेला ते अमोल 
होळकंुडे यां या चेह-यावरती थोड पण अस जाणवत न हतं क  मा या 
ऍटो ल टरम ये ह  घटना घडलेली आहे. काह तर  वाटल पाह जे क  मा या 
अख-यार त जी सं था आहे या सं थेम ये एक लाख पये देवून ऍडमीशन 
होतं, अजीबात नाह  सारवासारव कर याचा य . साहेब, आप या पािलकेत असे 
कार घडत असतीलतर आप या पालीकेसाठ  ह  फार मोठ  मानहाणीची गो  

आहे. आज कोण याह  प ाचा नगरसेवक असु ात आज आप या नागर कांचा 
जीव वाचव यासाठ  जीवाच रान करतो, येक नागर काचा जीव वाचला पाह जे. 
हे ट लेटर असू ा, आयसीयू असू ा, बेड असू ा, हॉ पटलला ऑ सजन 
िसलडर पुरवायचे असु ात, एखादया नागर कांना रेमडेिसवीर लागलतर 
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आम यासारखा चारवेळा कॉल करतो क  बाबा दोन चार हजार जा त घे पण 
आम या नागर कांना रेमडेिसवीर दे आपली यंञणा तेवढ  स म नाह  क  
तु हांला तशा चांग या प दतीने रेमडेिसवीर देतील हणनू. आपली आरो य 
यव था कोलमडली तर ती आपण सावरली पाह जे. आयु  साहेब माझी 
तु हांला वनंती आहे क  हे जे ज बो को वड आ ण ऍटो ल टर आहे यांच 
मॅनेजमट काढून टाका हे जे वरती बसलेतरना कपाल,े होळकंुडे अजून कोण कोण 
यांना काढून टाका आ ण आप या महापािलके या एका एका डॉ टरांकडे ते ा.  

वायसीएमचा कारभार बघा काह  चुका असतील, मोठ काम करताना थोडयाफार 
चुका घडतात, शंभर ट के घडतात पण मला मा या वायसीएम या डॉ टरांचा 
अिभमान वाटतो क  ते चांग या प दतीने कामकाज करतात, लोकांचा जीव 
वाचवतात.  हे इथ बील बनवायची, बील पाठवायची चार-चार कोट , पाच-पाच 
कोट  या सभागृहाचा अशावेळेस सद य आहे हणून लाज वाटते आ हांला लाज. 
आज पालीके या अिधका-यांची काय प र थती आहे तीथ. आहो, पालीके या 
अिधका-यांना वचारत नाह त. ते कोण डॉ टर होते यांना हणाले इकड या 
डॉ टरांच ते र ज र या क  या याम ये कोण कोण येतय, कोण कोण जातय 
आ हांला एक नाव कळल होतं क  ते डॉ टर हेर फाय करायला. ते आप या 
पालीकेचे डॉ. गोरे आहे यांना साध र ज र नाह  दाखवल दोन तास. काय 
अव था आहे दुबल असे आपले पालीकेचे अिधकार  तीथ झालेत. ज बो कोवीड 
फार से सीट ह वषय आहे साहेब. आपण यांना फार मोठया माणात पैसे 
देतो हे पैसे लोकांचे आहेत, तीथ टमट देता हणून काह  उपकार करत 
नाह त. लोकां याच पैशातून लोकांवरती उपकार करतो. ज बो कोवीडम ये तु ह  
गे यास सगळ ठक असतं, रसे शनवाला चांगल बोलतो, एस सर, गुडमॉिनग 
सर, गुड अफटरनुन सर, आपले पदािधकार  गेले क  चांगल बोलतात एकदम 
यव थत कामकाज चाललेल आहे. नातेवाईकांना आठ आठ दवस तीथ भेटंू 
देत नाह त या ज बोम य.े काल फोन केला होता एका नातेवाईकांनी आजी 
ऍडमीट आहे मी हणल यांना पीपीई क ट घालून तर  भेटू दयात िनदान, 
यांची प र थती समजू ात. तो समोरचा माणूस काय हणला असेल, साहेब 

घर  गे यानंतर भेटू ा आ ण सं याकाळ  याची आजी गेली या आजीच 
िनधन झाल.ं पेशंट वारतातना या नातेवाईकां या ित या या ते नातेवाईक 
आप याला अिशवाद देतात का िश याशाप देतात. जर पािलका हणून एवढा 
खच क न जर आप याला िश याशाप भेटणार असतीलतर आपण पण वचार 
करायची वेळ आलेली आहे. आ ह  तीथ राञीच एकला जातो दडला जातो 
पालीकेचे एक मानधनावरती डॉ टर तीथ आहेत बीचारे यांना कामाची गरज 
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आहे ते चांगल काम करतात आता नऊ तारखेला यांचा बॉ ड संपणार आहे 
आपले अिधकार  यांना वरोध करतात क  तु हांला मुदतवाढ देवू शकत नाह . 
अशा अिधका-यांना मुदतवाढ ाना एक दवस ेक देवून यांना याना ते 
चांगल काम करतात याना. पण ज बो कोवीडवा यांना एकाला कॉ ट दल 
क  यांनाच कायम ठेवायच हा कोणता िनयम आहे. ऍ ीमट तुटलतर  तुटू दया 
मा.महापौरताई, पण यां यावर सदोष मनु यवधाचे गु हे दाखल करा, या ऍटो 
ल टर आ ण ज बो कोवीडवरती खंडणीचे गु हे दाखल करा. या ज बो 

कोवीडम ये जावून पाहणी करा टंग ऑपरेशन राबवा हणजे नागर कां या 
ित या कळतील. पेशंट आतम ये गेला क  मोबाईल नाह  दयायचा असं 

काह तर  चालल आहे कातर तो एखाद  हड ओ लप बनवल. कोण या 
गो ीला हे घाबरतात, काह तर  काळबेरं चालत हणून हे घाबरतातना, दुसर  
श यता नाकारता येत नाह  साहेब ह . ते फ  आप या फाईललाना रेमडेिसवीर 
िचटकवायच, हणायच रेमडेिसवीर दल आ ण रेमडेिसवीर बाहेर वकायचे 
झालेना असे वायसीएम म ये एक दोन कार झालेत तु हांला फोन केला होता 
याची तु ह  पण गंभीर दखल घेतली. आज या ठकाणी कौतूक करायची वेळ 

नाह  पण तु ह  चांगल काम करतात साहेब. पण या सं थांना पोस याच काम 
आपण नाह  केल पाह जे. एक घटना घडली, सात घटना सांगतो साहेब, 
पुरा यािनशी क  सात पेशंट कडून सात लाख पये घेतले आ ण यातले दोन 
पेशंट दगावल.े या सभागृहात नगरसेवक हणून बसलो याची आ हांला पण 
लाज वाटते कातर आमच या ठकाणी काह  चालतच नाह . तीथ गेटवरती गे या 
गे या बाऊंसर आडवतो, आहो, आ हांलाच काय पािलके या अिधका-यांना पण 
आडवतात अशीतर प र थती आहे. वायसीएमला अस ु ात, ज बो कोवीडला 
अस ू ात, ऍटो ल टरला असू ात कोण याह  ठकाणी जर नागर क गेलातर 
याला चांगली टमट भेटली पाह जे हा याचा अिधकार आहे. आ ण असे जर 
कार झाले आम यावर गु हे दाखल झाले तर  चालतील शंभर ट के याच 

जागेवर िचञण करा आम यावर एफआयआर करा काह ह  करा या ठकाणी 
सगळया नगरसेवकां या वतीने सांगतो हे ज बो कोवीड, ऍटो ल टर या या 
सं था आहेत यांना पोस याच काम न करता यांचे ठेके काढून याव.े 
महापािलकेचे जे आपले डॉ टस आहेत यां या िनयंञणाखाली ज बो कोवीड 
आ ण आपल ऍटो ल टर ाव. तीथ जी काम करणार  यंञणा आहे ते बीचारे 
पगारावरती आहेत यांना आप या महापािलके या माफत मानधनावरती कामावर 
ठेवाव जशी या तशी यंञणा काम करेल. पण या ठेकेदाराना पोस याच काम 
आपण नाह  करायच. हा आप याला लागलेला कलंक आहे, आप याला लागलेला 
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काळ मा आहे तो आज या आज आपण पुसला पाह जे ह  न  वनंती आहे. 
वायसीएमम ये जे मानधनावर काम करणारे डॉ टर आहेत ते पंचवीस जण 
चांगल काम करतात ते काह  मा या घरचे नाह त. आ ह  सीएमओ, वॉडम ये 
जातोना तीथ ते चांगले काम करतात यांना मुदतवाढ ा  यांच आठ तारखेला 
थांबतय, यांना कामाची गरज आहे हणून ते आप याकडे येतात. आप या 
िनयमात बसत नसेलतर एक दवस ेक देवून दुस-या दवशी या पण यांना 
या पण ऍटो ल टरवरती आ ण ज बो कोवीड सटर वरती कडक कारवाई करा, 

ध यवाद. 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असललेे सव नगरसेवक, नगरसे वका. कंुदन आ ण 
वकासच मी खरोखर कौतूक करेल क  यांनी या वषयाला हात घातला तो 
वषय खुप दवसापासूनचा डो याम ये होता आ ण तो बोलता येत न हता असं 
कुठूनतर , आपण हणतोना मा नमुटकून बु यांचा मार असा सहन करत होतो. 
आयु  साहेब जे हा सेकंड कोवीडच सु  झाल ते हा मी तु हांला सांगीतल होत 
क  सर ज बो कोवीड या कपालना चालवायला देवू नका. यावेळेला तु ह  मला 
असं सांगीतल गेल क  यांच ऍ ीमट आहे ते ऍ ीमट तोडू शकत नाह  या 
ऍ ीमटम ये असं सांगीतल क  पु हा जर ह  वेळ आलीतर पु हा जर 
ऍटो ल टर, ज बो कोवीड चालू करायच झालतर आप याला याच लोकांना 
चालू दयाव लागेल. माझा एक मुलभूत  आहे महापािलकेम ये जर कॉ युटर 
तु हांला यायचा झालातर तु ह  याची वॉलीट  बघता क  कुठलातर  लोकल 
ॅ डचा घेवून येता. हणजे यावेळेला तु ह  टडर केल ते या डॉ टरनी ते 

ज बो कोवीड चालवायला घेतल असेलतर याच कॅलीबर आ ण याची कॅपेिसट  
काय आहे याचा तु ह  कधी वचार केला का. तु ह  या दवशी सांगीतल क  
आप याला मॅन पॉवर िमळणार नाह  मग यांना मॅनपॉवर कुठून िमळते का 
या या घरातली ॉड ट ह ट  आहे का ती. आज वकासनी जो वषय मांडला 
याला माझ सु दा अनुमोदन आहे. आज वायसीएमचे जर डॉ टर बघीतलतर 

डॉ. वनायक आहेत, डॉ. लाठ  आहेत, डॉ.वाबळे आहेत, डॉ.सोनी, डॉ.दादेवार, 
डॉ.गोफण,े डॉ.भावसार मॅडम आहेत हे या प दतीन ेकाम करतात या प दतीने 
काम करायला आज आ ह  यांना टाळया वाजवून यांना मानाचा मुजरा देवू 
शकतो. ज बो कोवीडम ये या पंधरा दवसाम ये सात पेशंट पाठवले सातह  
मधला एकह  पेशंट घर  आलेला नाह . साती या साती पेशंटची आ ह  डेडबॉड  
घेतलेली आहे. या माणसाला एखाद ू ट पाठवलतर ते ज बो कोवीडम ये 
पोहचल जात नाह , औषधाची बातच वेगळ  आहे. मला वाटत िसमाताई 
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जमनीम ये यूला मार यासाठ  हटलरने या प दतीने काम चालू केलना ते 
काम या ज बो कोवीडम ये चालतय. सगळयात जा त मृ यूची सं या तीथे. 
डॉ टरच काय कोणीह  उ र देत नाह  आयु  साहेब ितथे. जे हा तु ह  
यां याशी ऍ ीमट केल होत ते हा तुम या ऍ ीमटम ये लॉज होता का 

आम या पीसीएमसीचे वकर आम या पीसीएमसीचे अिधकार  ितथे काम करणार 
हणून. येक अिधकार  आमचा तीथे झटून काम करतो, आज खांडेकर साहेब 

ज बो म ये पाहतात. डॉ. ती, डॉ. तीला फोन करा, ती काय डॉ टर आहे का, 
ती डॉ टर आहे. याची मावशी, याची बह ण, याची आई असं ते ज बो 
कोवीडम ये भरली गेलेली लोक आहेत. या प दतीने वकासने हा वषय मांडला 
याला आ ह  सगळे नगरसेवक दुजोरा देतो. जर यां यावर सदोष मनु यवधाचा 

गु हा तु ह  दाखल केला नाह ततर आ ह  तुम यावर गु हा दाखल क . साहेब 
याचा कुठेतर  तु हांला वचार करावा लागेल. कोवीड वाढलय हणून ज बो 
कोवीड वाढवतो, कोवीड सटर वाढवतो पण ते वाढवताना कोण घेतय, कुठला 
डॉ टर घेतो, याच अगोदरच रेकॉड काय, तो काय करतो. ज बो कोवीडला 
या दवशी आप या वायसीएममधुन पाठव या गेल,ं वायसीएममधुन याला 

िच ठ  दली क  ज बो कोवीडला जा तु हांला ऍडमीशन िमळेल हणून. या 
पेशंटला ऍडिमशन िमळाल नाह , यानंतर यांनी मला फोन केला क  सुजाता 
ताई मला ऍडिमशसन िमळत नाह . ह  जी डॉ. ती आहे ती सांगातात क  
डायरे ट पेशंट आम याकडे पाठवायचा नाह  हणून. पेशंट पाठवला वायसीएमन,े 
र म डेशन वायसीएमकडून हे काय चालल आहे.  मी नगरसेवकांना वचारेल 
कुठ या नगरसेवकाना ऍटो ल टरम ये जागा िमळाली, कुठ या नगरसेवकाला 
ज बो सटरम ये जागा िमळाली. नगरसेवक काय याला दोन पंख लावून िशंग 
लावून असा मोठा होत नाह  पण नगरसेवक जवळजवळ स र ते ऐंशी हजार 
लोकांचा एक पोिशंदा असतो तो यां यासाठ  काम करत असतो, यांचा 
कायकता असतो हणून सर आ हांला बोलायची इथे वेळ आली. ज बो कोवीड, 
ऍटो ल टर काढून ा आ ण आप या महापािलके या चांग या डॉ टरा या 
हातात दया तीथला कुठलाह  माणूस कुठेह  जाणार नाह  ती माणसे तीथेच काम 
करतील. वायसीएममध या कोवीड यावेळेला ितथ या नसस, आया, मावशा यांना 
आपण बाहेर काढल तर यांनी बाहेर आंदोलन केल क  आ हांला परत ठेवा, 
कोणी कुठे जात नाह  आ ण आप या चांग या स म डॉ टरां या हाताम ये हे 
कोवीड सटर दया. आप या पीसीएमसीम ये तु ह  जे काम करताना साहेब 
या याम ये तु ह  मानाचा तुरा ओवा नाह तर तुम यावर कपाळेनी कपाळमो  

केला, ऍटो ल टरने कपाळमो  केला एवढ हण याची पाळ  तुम यावर साहेब 
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येणार. आज आमची एक माजी नगरसेवीका सुमन नेटके आहे तीची आई सुभदा 
चार दवस झाले ज बो कोवीडम ये पडलेली आहे पण या ज बो कावीडम ये 
नेमक काय करतात हे तीला सु दा कळत नाह , आज शवेट  खांडेकर साहेबानी 
यां याशी कॉ टॅ ट क न दला. आज ऍटो ल टरच जे करण होत तर तीथला 

डॉ टर डायरे टली नगरसिचव उ हास जगताप तीथले मॅनेजमेट कोऑड नेटर 
बघतात हणून यां याकडे बोट दाखवतो, कस काय यां याकडे बोट दाखवू 
शकतात क  यांना वचारा हणून, ते कोण आहेत. माई हा अंदाधंुद  कारभार 
चालला आहे. हा कारभार चालू देत यांना काय िमळायच ते िमळू देत आ हांला 
फ  आम या पेशंटची, आम या नातेवाईकांची, आम या णाशी आम या 
पीसीएमसी या नागर कांशी आम याशी कत य आहे आ ण ते कत य आ हांला 
पार पाडायच आहे यासाठ  आमची आयु  साहेब कळकळ ची वनंती आहे. मला 
वाटत आपण या गो ी के या नाह तर शंभर ट के तु हांला नगरसेवां या मोठया 
आंदोलनाला त ड दयाव लागेल एवढच मी तु हांला इथे बोलते. याच बरोबर 
कोवीड सटरम ये जे जे पेशंट गेले याचं कुठलह  सामान कोवीड सटरमधुन 
यां या नातेवाईकाला परत दल गेल नाह . या याम ये पसस गे या, सोन 

गेल, मोबाईल गेल.े मा या िश पा नावा या मैञीनी या सास-याना ज बो 
कोवीडम ये ऍडमीट केल, ते बोलू शकत नाह त कारण यांना ऑ सीजन मा क 
लावलेला आहे, यां या बाजूला एक नस सु दा गेली न हती.  तीस-या दवशी 
आ ह  यांना ाय हेट हॉ पटलम ये ऍडमीट केल आ ण यांना वाचवल,ं साहेब 
हा कुठला कारभार. आपली महानगरपािलका आहे आपण तीथे छान प दतीने 
लीह ल आहे “लोकशाह चे हे मंद र सुंदर, संभाषण घडो मधुर िनरंतर, स य, 
याय, शांतीचा राहो आदर, जन हत वकासाचे गाठो तंुग िशखर” या उ ला 

तु ह  आता बरोबर वागताय का एवढ बघ याची ह  वेळ आलेली आहे आ ण जर 
हे तु ह  पाह ल नाह तर पीसीएमसीमधला कुठलाह  नागर क माई आप याला 
माफ करणार नाह . मा.महापौर आ ण मा.आयु  माझी वनंती आहे दोघांनीह  
तु हांला आता हया वेळेला सावरायच आहे हे जर तु ह  सावरल नाह तर आ ह  
सगळेजण एकजुट ने उभे राहू आ ण तुम या वरोधाम ये शंभर ट के इथे वरोध 
क  एवढच बोलते आ ण इथेच थांबते.  
मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. सवात थम 
ऍटो ल टर आ ण ज बो कोवीड हे कोणा या बापच नाह य हे सगळयात थम 
तीथ या डॉ टरानी मनावर हे केल पाह जे कारण तीथे जे डॉ टस आहेत यांना 
असं वाटत क  ज बो कोवीड आ ण ऍटो ल टर हे महानगरपािलकेनी आ हांला 
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देवून टाकलेल आहे आ ह  याचे सगळे कतकरवीता आहोत आ ण 
महानगरपािलकेकडूनह  आ ह  पैसे घेणार आ ण सवसामा य गोरगर ब जनता 
आहे यां याकडूनह  आ ह  लुबाडायला मोकळे झालेलो आहोत.  मा.महापौर 
मॅडम कती वेळा आ ह  फोन करतो शभंर वेळा फोन केल,े ऍटो ल टर, 
ज बोला एखादाह  आ हांला साधा ऑ सजन बेड िमळत नाह . कधीह  फोन 
करा आयसीयू नाह  डॉ टर सांगतात ताई तीथले आयसीयूचे पेशंट काढून 
तु हांला देऊ का आ हांलाह  तेवढ कळत क  िसर अस पेशंट काढून आम या 
पेशंटला तीथे जागा दया पण एकदाह  तीथे जागा अ हेलबल होत नाह . 
सकाळचा वषय सांगते मी ऍटो ल टर या गायकवाड साहेबानंा फोन केला क  
मा या भागातला एक पेशंट िसर अस आहे तर ते हणाले ताई पाठवून दया 
मी घेतो लगेच. या पेशंटला बाहेर ेचरवर फ  यांनी ऑ सजन लावल 
आ ण तीथून दुसरे डॉ. ती हणून कोणतर  आहे तीथे यांचा मला फोन आला 
क  ताई यांना आम या इथे बेड अ हेलेबल होत नाह  यांना आयसीयू लागतो 
बाहेर यांना िश ट करा. या पेशंटच वय ५२ आहे आ ण तो आज मरणा या 
दारात आहे अशावेळेस तु ह  काह तर  याला टमट दे या या ऐवजी मला 
फोन क न सांगता क  तु ह  बाहेर पेशंट िश ट करा. मी डॉ.वाबळे सरांना फोन 
केला आ ण हणाले क  सर ह  कुठली प दत आहे कामाची तु ह  एकतर 
पेशंटला घेत नाह त, चेक करत नाह त, तीथे याचे नातेवाईक रडतात तो 
मरणा या दारात आहे, याच ऑ सजन ५० वर झालाय तु ह  या यावर ट 
कर या या ऐवजी खुशाला याला याला फोन क न सांगता आमची ह  
जबाबदार  नाह  आ ह  हया पेशंटला घेणार नाह त. हणजे तुम याकडे लाख 
लाख पये भरले क  मग तुम याकडून आयसीयू बेड खाली होणार आहेत का. 
जसे दादा बोलले काल एक लाख पये भरले मग आयसीयू बेड खाली झाला. हा 
आयसीयू बेड न क  खाली होता का एखादा जाणारा पेशंट होता याचे 
हे ट लेटर काढल आ ण या पेशंटला एक लाखभर पये दले हणून दल.ं 
हणजे तु ह  ठरवणार का इथ कोण जगणार आ ण कोण मरणार. ज बो 

कोवीडची अशी प र थती आहे क  तीथे गेलेला एकह  पेशंट, खरच माई एकह  
पेशंट जीवंत बाहेर येत नाह . हणजे लोकां या मनात भीती भरली क  आ हांला 
एकवेळ वायसीएमला पाठवा, ऍटो ल टरला पाठवा पण ज बो कोवीडला खरच 
माई खुप वाईट प र थती आहे.  मा या भागातील दोन नवरा-बायको जोडप 
होतं यांचा मुलगा बाहेर सकाळपासून थांबला ता हणत होता आतम ये फ  
यूस तर  दया, मी फोन क न सांगीतल आ ण तो हणाला ताई आता 

आतम ये यूस दलय फ  एकदा बघता का ते दलय का ते तर मला 
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सांगीतल क  तो पेशंट तीन तास झालेले आहे ए सपायर झालेला आहे आ ण 
रसे शन हणून सांगीतल क  आ ह  यूस पेशंटला पाजलाय. हणजे तु ह  
पेशंट या मनाचा वचार करताय का नाह . तो पेशंट ए सपायर झालेला आहे 
तु ह  बाहेर काय बोलताय हणजे कोणाच कोणाला को-ऑड नेशन नाह  
आतम ये तु ह  काय करताय. आयु  साहेब खरच तु ह  आलात तु ह  हजीट 
देता ते हा प र थती वेगळ  असेल पण अंतगत प र थती खुप वाईट आहे. मी 
नं  वनंती करते क  जे डॉ.वाबळे सर आहेत कंवा डॉ.लाठ  सर आहेत ते 
वायसीएमच या कारे काम बघत आहेत, माह ती आहे क  तीथेह  थोडयाफार 
चुका होतात पण या प दतीने काम वायसीएमला होतय या प दतीच काम 
ऍटो ल टर आ ण ज बो कोवीडला न क च होत नाह , माई नं  वनंती करते 
क  अशा सगळया डॉ टरासना काढून टाका महानगरपािलकेला सवसामा य 
जनता पैसा देते, कर भरते आपण कुणावर उपकार करत नाह त बेड देवून कंवा 
इंजे शन कंवा या सोई पुरवून यांचा तो पुण अिधकार आहे. यामुळे अशा सव 
अिधका-यांवर आ ण सव डॉ टरांवर कडक कारवाई करावी, ध यवाद. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. माई, इथे बसले या 
सगळया नगरसेवकांची आ ण ऑनलाईन उप थत असले या सगळया 
नगरसेवकांची एकच तळमळ आहे क  माझा पेशंट. मला वाटते इथे कुणा या 
घरचा नातेवाईक नाह  परंतु आ ह  यावेळेला या भागाच ितिनधी व करतो 
कंवा तु ह ह  करता यावेळेला आप याला वाटत क  मी पाठ वलेला पेशंट, 
मा या घरातला पेशंट, मा या कुटंूबातला एक घटक हणून याची न क  
चांगली देखभाल झाली पाह जे. मा.आयु  साहेब तु ह  चांगल काम करताय का, 
आज सगळेजण बोलता बोलता िन तपणे तु हांला चांगल हणतात आ ण 
आ हांलाह  असं वाटल क  तु ह  चांगल काम करताय परंतु हे चांगल काम 
करत असताना आ हांला िन तपणे वाटतय क  आ ह  भोसर ला फोन करायचा 
एखादा पेशंट  आहे सर, ऐकाना तेवढा ऑ सजन बेड आहे का ते बघाना, नाह  
तीथे खुप गद  आहे बघतो काह  झालतर मग डॉ.ढगेना फोन करा लगेच 
आ हांला कळतय क  तीथे काय कंड शन आहे बेड होणार आहे नाह  होणार हे 
उ र आ हांला िमळत सर आ ण आ ह  समजून घेतो क  बाबा, ठक आहे 
बाक चे पेशंट आहेत नसेल झाली यांना आज यव था करायला. दुस-या दवशी 
आ ह  एखादा पेशंटला पाठवल क  या यासाठ  जागा होते. आयु  साहेब 
एवढच नाह तर तीथ डॉ.ढगे असतील, डॉ. ह के असतील माई, इथ उ लेख 
कर याच कारण एवढच आहे क  जे करतात जीथ आ ह  सगळेजण नावािनशी 
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सांगतो क  हे वाईट आहेत तीथ सांगीतल पाह जे क  हे सु दा चांगलच काम 
करतात. सांगायच ता पय एवढच आहे क  या दोघांना वचारल आम या 
आम या पेशंटची काय ऑ सजन ले हल होती तर ताई, दहा िमनीट देतात 
आ ह  क फम क न सांगतो, सांगायच ता पय एवढच क  हे असं आ हांला इथ 
ऐकायला िमळतं. जजामाता दवाखा यात कधी पण जा तीथ डॉ टरांना कधी 
पण फोन करा साहेब असं असं होतं तर ताई काह  के या होणार नाह , लज 
तु ह  ऍटो ल टरला पाठवता का, ताई तु ह  ज बो कोवीडला पाठवता का. 
साहेब या दोन दवाखा याची नाव ऐकलीना तर हणतात आपला पेशंट तीकडे 
नाह  पाठवायचा हणतात ते तर डेड हाऊस आहे, डेड हाऊस. तीथ माणस 
मार याच ठकाण मा.आयु  साहेब इतक वाईट बोलाव लागतं यामुळ तीथ 
पेशंट पाठवताना दहा वेळा वचार करावा लागतो. खरच पेशंट कसा आहे खरच 
तीथ पाठवायचा का नको आपण इकडे वाबळे साहेबांना वनंती क  वाटेल ते 
क  परंतु आपले पेशंट आप या दवाखा याम ये ठेव.ू बी अलकेअर जे 
वायसीएमचा एक भाग हणून आपण चालवायला दलेल आहे तीथह  आजपयत 
जेवढे मी पेशंट पाठवले असतील, आप या वायसीएम या आयसीयूला पेशंट 
पाठवले असतील यातला एखाददुसरा पेशंट न क  दगावला आहे परंतु जर दहा 
पेशंट पाठवले आ ण यातला एखाददुसरा दगावणं हे तु ह  आ ह  न क  समजू 
शकतो पण दहा पाठवले आ ण दहाह  दगावले आता सुजाताताई हणा या 
आ ह  सात पेशंट पाठवले आ ण सातह  दगावलेतर िन तपणे यां या 
कामावरती िच ह िनमाण झा यािशवाय राहत नाह . मग भोसर गावात पेशंट 
वाचतात, जजामाताला पेशंट वाचतात, वायसीएमला पेशंट वाचतात आ ण याच 
बरोबर बी अलकेअरला सु दा पेशंट वाचतात माई का तीथ देव आहेत का तीथ 
औषध वेगळ  आ ण बाक या ठकाणी औषध वेगळ  आहेत का, काह च नाह  
या ठकाणी काम करणा-या डॉ टरांम ये एक मानसीकता आहे क  हे माझे 
पेशंट आहेत आ ण यांना मी ट करणं ह  माझी नैतीक जबाबदार  आहे आ ण 
या भावनेतून काम करणारे डॉ टस जर आप याकडे असतीलतर साहेब या 

शहरातील नागर कांचा जीव वाचव याम ये जो काह  तुमचा मा.महापौरांचा 
आप या सगळया सभागृहाचा य  आहे याला कुठतर  यश िमळणार आहे. 
माग या दहा-बारा दवसापुव  मी आ ण िसमाताई ज बोकोवीडला गेलो तीथे 
डॉ. ती आहे आ ह  तेथे चार तास होतो माह ती घे याचा य  केला, माह ती 
हणजे यां या चुका दाखवाय या हो या करे श स करायचे होते. करे शन 

यासाठ  करायचे होते क  जर माझा नागर क या ठकाणी जात असतीलतर 
मा या नागर काला चांग या चांग या सु वधा काय देवू शकतात यासाठ  
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यां याशी चचा करायची होती. आ ह  गेलो यावेळेला यां या चेह-यावरचे 

ए स ेशन असे होते क  आ ह  काह तर  यां याकडे बघायलाच आलो. यांना 
सांगीतल वनंती आहे जर  आ ह  खुप वषय दोघी शोधत असलो, माह ती घेत 
असलो, काह  वषय वाजवत जर  असलोतर  हा वषय वाजव याचा नाह . 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मी तु हांला या वषयी बोलले पण नाह  
आ ह  तु हांला या वषयी एसएमएस सु दा केला नाह . ठक आहे चार चुका 
होतात, आज नागर क मह वाचा आहे. आज कुणाचा वषय च हाटयावर 
आण याचा वषय नाह  परंतु यावेळेला असं काह तर  घडत यावेळेला बोलल 
नाह  हणून माझा नागर क गेला का, माझा नागर क दगावला का, या या 
कुटंूबापासून तुटला का या गो ीची मीच कुठतर  जबाबदार आहे का हणून या 
वषयला आज कुठेतर  वाचा फुटली. अनेक नगरसेवकांना हे वषय बोलायचे 
असतील अनेकांनी बघीतल,े अनेकजण फरतात, अनेकजण आप या भागातील 
नागर ंकांना जी काह  सु वधा देता येईल याचा य  सगळेच नगरसेवक 
करतात. परंतु जर असा एक लाखाचा बेड िमळत असेलतर आ ह  सगळेजण 
आता आम या भागाम ये दवंड  पटवतो क  एक एक लाख पये तयार ठेवा 
तु हांला आयसीयू बेड आम या इकडे िमळतील. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब या ऍटो ल टरला आ ह  गेलो तीथे आ ह  सांगीतल क  आ हांला आत  
हजीट करायची आहे, नाह , नाह  कशी हजीट करता येईल तु हांला माह ती 

आहेत का आतम ये कती िसर अस ॉ लेम असतात ते आ ण तु हांला 
इ फे शन हणल आ हांला दोघीनाह  कोवीड होवनू गेला तु हांला वाटत तर 
आ ह  पीपीई क ट घालतो पण आ हांला आत जाऊ दया. नाह   नाह  असं 
करता करता मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तीथ आपले सुिनल पवार 
डॉ टर आहेत यांची तीथली हातबलता हे सांगतातना ह  व तु थती आहे, 
हातबलता पाहतो आपण आप या डॉ टरांची आहो यांचे वकर हणून आपले 
अिधकार . आप याकडचे जे कमचार  वग आहे आ ण अिधकार  वग आहे ते हया 
सगळया मालकांचे नौकर झालेत माझे अिधकार . तीथ गे यानंतर सुिनल पवार 
आमचे बीचारे मी नावािनशी सांगते साहेब क  ताई चलाना थोडावेळ लागेल ती 
यांची िस ट म जुळतेय हे बीचारा माझा अिधकार  सांगतो आ ण आ हांला 

आम या अिधका-यांची कव येते, दया येते क  आम या अिधका-यांची अशी 
अव था का, केवीलवाणी अव था साहेब, आप याला खरतर अिधकार काय, मग 
साहेब आ ह  आतम ये गेलो. पह ल टेटमट बघा मॅडम ह  व छता, मी 
हणल तु ह  डॉ टर आहेत मी काह  इथली व छता बघायला आलेली नाह  

मला पेशंट बघायचे आहेत मला पेशंट पयत घेवून चला. नाह , नाह  तर  तु ह  
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बघा ड टबीन आमच कती लन आहे, आमचा ऐर या कती लन आहे. मी 
हणल चला मला आतम ये जायच आहे आ ण मग आ ह  ऑ सजन या 

बेडपयत गेलो माई तीथ मी एखादया पेशंटला वचारायची ताई जेवण झाल का 
तर या येवून हणाय या जेवण झालना,ं साहेब ह  काय दहशत एखादा सास-ु
सुनेचा कार असतोना तसा कार पाह ला िमळाला. मग मी दुस-या पेशंट कडे 
गेले साहेब, कसे आहात, बरे आहात का, काय होत तु हांला औषध वगैरे 
िमळालना.ं एक पेशंट हणाला क  ताई मला तीन दवस झाल खोकला येतो 
मला अजून खोक याच औषध िमळाल नाह . अ यंत वदारक िचञ या 
माणसा या चेह-यावर तो काह  मा या वॉडातला नाह , मा या भागातला नाह  
पण मा या शहराचा नागर क न क  होता. िचपडलेले डोळे, खोकून खोकून 
डोळयाची आग कळती आप याला या डोळयातन आलेल पाणी हे सगळ िचञ 
पाह ल आ ण अ रश: माझी बोलती बंद झाली आ ण आंगावर काटे उभे राह ल.े 
आ ण मी हणले तीला आवरा नाह तर इथेच भांडण होतील मग िसमाताई 
हणा या आम या आशाताई अशाच आहेत िसमाताईनी थोडयाशा ग पा मारत 

तीला गुंतव याचा य  केला आ ण तर  या बाईच ल  मा यावरतीच, तीकड 
डोळयानी खुनावतेय आ ण यांची ती डॉ टर असेल, नस असेल, आया असेल 
देवाला माह ती आहे पीपीई क ट म ये कोण हो या. डॉ टर कोण, नस कोण 
काय आप याला कळत नाह . या हणा या ताई, हा माणुस आहेना दल क  
बाटलीच पतो. आता जो माणुस तीन दवसापासून मला औषधाचा थब दला 
नाह  हणतो तो माणूस बाटली कशी काय पंतो, दा ची बाटली वकाता का 
तु ह . मग मा या समोर जायच औषध आणायच आ ण यांना औषध दयायचं. 
तीथे दोन िमनीट आ ह  थांबलो, अशा एक नाह तर अनेक पेशंट या यथा 
या ठकाणी आहेत. या यानंतर ऍटो ल टर कपाळे डॉ टर धावत पळत आलेच 
या डॉ.कपाळे शी मी फ  फोनवर बोलल,े मॅसेजींग आपला पेशंट आहे, साहेब 

आजपयत एकदाह  मला ज बो कोवीडम ये आयसीयू बेड िमळाला नाह . 
िस ट मन काम कराव लागत आशाताई, आधी पेशंट ऍडमीट होणार मग तो 
ऑ सजन बेडवर जाणार, एलजीयु वर जाणार मग ते आयसीयूवर जाणार 
आमचे डॉ टर ठरवतीलना याच प दतीन.े साहेब हरकत नाह  ना. तुमची 
िस ट म बरोबर चालू आहे पण सर बघाना कुठे ऍडजे ट होते का ते, तर नाह  
नाह . मी मॅसेज टाकला क  अमुक पेशंट तर ताई नो आयसीय,ू नो आयसीयू 
असच उ र आहे आ ण आ ह  सु दा ते ांजळपणे कबूल केल तुम याकडे त ार 
सु दा नाह  कंवा तु हांला बोललोह  नाह . ठक आहे  िस ट म आहे िस ट मने 
जावू दयात नको आपण यांना ड टब नाह  करायचा. धावत पळत कपाळे 
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डॉ टर आले या डॉ टराना बघीत यानंतर या डॉ टरां या डोळयात, वाग यात, 
बॉड  लँ वेजम ये डॉ टरक  दसलीच पाह जे. डॉ टरानी पेशंटशी बोलताना 
पेशंटला आ मयता वाटली पाह जे. असं वाटल पाह जे क  माझ द:ुख याला 
सांगीतल आहे यावर फंुकर मारेल, मला एखाद इंजे शन देईल, मला एखाद 
औषध देईल या यामुळे मी बर  होईल. यांना मी हणल साहेब तु ह  
कोण याह  अँगलनी डॉ टर वाटतच नाह त एक यावसायीक कसा असतोना 
साहेब आ ण तो यावसाय आज िन तपण ेया सभागृहात तु हांला ऐकायला 
िमळतो. तीथल जेवण नागर कांना यव थीत िमळतय का हे बघाव हणल. 
साहेब तु ह  कती पैसे दले ते या सभागृहातला एकह  माणूस वचारणार नाह  
कती पैसे मोजले साहेब, मोज यानंतर कती रझ ट िमळाला ते वचार याचा 
िन तपणे आ हांला अिधकार आहे कारण मा या येक करदा या नागर कांचे 
इथ पै पै या शहरा या वकासाम ये या सगळया याम ये लागतात यामुळ 
पैसे कतीपण जाऊ दयात साहेब रझ ट कती ट के िमळाला वचारलतर 
ऍटो ल टरला झरो ट के असेल. या दवशी आ ह  गेलो होतो या दवशी 
यां याकडे १४६१ पेशंट आले होते आ ण १४६१ पैक  मला वाटते १९३ पेशंट 
या दवशी यां याकडे पंधरा सोळा तारखेपयत तेवढया कालावधीम ये 

साधारणत: सतरा आठरा दवसात यांची लेखी िच ठ  आहे मा याकडे हणजे 
बताव या मारते, अंदाजे आकडे सांगते असं अजीबात नाह . १६१ पेशंट या 
दवशी दगावले होते, डेड रे यो काढा तु ह  काय डेडरे यो िनघतो ते बघा. जर 
एवढे पेशंट मरत असतीलतर कशासाठ  चालवायच. डॉ.कपाळे, डॉ.होळकंुडे यां या 
हाताखाली जर माझे डॉ टस काम करणार असतीलतर मा याच डॉ टरांना 
सांगाना, महापािलकेचे डॉ टर सगळे कुवतीचे आहेत, चुका सगळयाकडून होतात 
परंतु माझा डॉ टर तीथ इ कम बघणार नाह , पैसे बघणार नाह  ामा णकपणे 
क  करेल मा या नागर कांना वाचव याचा आटोकाट य  करेल या या उपर 
जर या माणसाची लाईफलाईन तेवढ  असेलतर तो जाइल परंतु मा या 
डॉ टरावर िन तपणे व ास आहे. या ठकाणी मागचा पशघोटाळा तु हांला 
माह ती आहे यासाठ  एका अिधका-याना तीथन आपण पाठवल आहे, यांना 
घरचा र ता दाखवला एवढे  लोक असताना साहेब आपण परत ते होळकंुडे 
जे आहेत ते आप या पालीकेतील डॉ.अंजली ढोणे या कमचा-यांचे पती आहेत. 
साहेब तु हांलाह  माह ती आहे क  जर मी नगरसेवक असेलतर मा या 
कुटंूबातील कोणतीह  य  या पालीके याम ये काम क  शकत नाह  हे 
कागदोपञी िस द आहे हे माग यावेळेला सु दा सांगीतल परंतु डोळे बंद क न 
चालुदयात. तु हांला कती बोलणार, कती सांगणार, कती त ार  करणार, 
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यानंी कती पैसे कमावले यां या खशात कती गेले या याशी अजीबात 

घेणंदेणं नाह . हे पैसे यां या खशात जातातना यांनी मा या नागर काना 
एकदातर  चेक केल पाह जे, एकदा तर  बघीतल पाह जे. साहेब, ऍटो ल टरला 
सु दा सेम कंड शन आजपयत होळकंुडे डॉ टरांना कमान प नास फोन केलेत, 
माणसाचा चेहरा बघीतला, माझ सुदैव अजून माणसाला बघायची वेळ नाह  
आली. पण आजपयत एकह  पेशंट ऍटो ल टरला ऍडमीट केलेला नाह . परवा 
एक तनपुरे नावाचे मा या वॉडातले एक गृह थ आहेत यांनी सांगीतल आज 
आशा  एकना माझा पेशंट ऍटो ल टरला ऍडमीट केला आहे मी हणल अरे, 
कसा काय तु याकडून पेशंट गेला मा याकडून तर एक पण होत नाह . नाह  
हणाला तो डायरे टली गेला आहे आ ण ऑ सजन बेड पयत झाल. तीथ या 

मी डॉ.गायकवाडांचा नंबर घेतला यांना वचारल असा असा पेशंट आहे या 
पेशंटची आप याला त येत कळेल का तर मला या डॉ टरांचा मॅसेज 
रायट ंगम ये आला क  ताई अमुक वेळा पयत अमुक वेळापयत डॉ टरांना भेटता 
येतं यां याशी चचा करता येती, पेशंट कसा आहे याची माह ती सु दा 
आप याला या ठकाणी घतेा येती आ ण तेवढच न हेतर आशाताई या ठकाणी 
हड ओ कॉलींग केल जात आ ण हड ओ कॉलींगवर तुमचा पेशंट दाखवला 

सु दा जातो. मी पण घाईघाईत हणले अरे, गणेश लगेच जा आ ण आपला 
पेशंट कसा आहे ते बघुन ये याचे तीथ मामा आहेत. तीथ गे यानंतर माई दोन 
वा यात सांगीतल क  पेशंट बरा आहे फार इ ूमट नाह  जसा आहे तसा आ ण 
दुस-या िमनीटात या माणसाला पाठवून दलं तीन दवस झाल तो हणाला 
ताई आज तीन दवस झाल मी जातो तीथ कसला हड ओ कॉलीगं नाह  आ ण 
कसल काह  नाह . साहेब, कती बताव या कती गो ी या ठकाणी के या जाणार 
आहेत. आता नगरसेवकांनी सांगीतल क  तुमचा एमओयू आहे सगळ सगळ 
सगळ मा य मग यांना सांगीतल का आपण लनींग ऍ ीमट केल का आपण 
यां याशी, लनींग ऍ ीमट केल का. या कुणाला पण या आ ण मारा आमची 

माणस. सांगीतल का एक लाख पये या आ ण कोणताह  पेशंट या हे 
आप या ऍ ीमटम ये िलह ल आहे का आपण. दबाव आणलातर हणतात ताई 
पालीकेकडून औषधच येत नाह त. औषध का येत नाह  हे लोणकर साहेबांना 
वचारल साहेब, याना कुणाकडनह  औषध या डायरे ट या पण ते औषध 
पोहचवा हणले तर लोणकर साहेबांकडन उ र आल क  ताई आज मागणीच 
पञ असलेतर उदया लगेच ा हणलतर कसं देणार, िस ट म आहेना. जशी 
यां याकडे पेशंट ऍडमीट करायची िस ट म आहे पेशंट आला क  आिध नॉमल 

बेडवर रहायच मग ऑ सजन बेडला मग एचड यू आ ण मग आयसीयू मग 
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आम या पालीकेत िस ट म नाह  डॉ टर हणून यांना कळत नाह  आप याकडे 
एवढे पेशंट आहेत आप याला अंदाजे एवढे औषध लागतील, काह च नाह . 
या ठकाणी एक नवीन धंदा श धतात माई ते, यांना आता पुणे महापािलके या 
धरतीवर औषध खरेद पण यां याकडेच यायची आहे आ ण हणून 
दवसाढवळया मा या पेशंटला औषध न देता मार याच कुरघोड  जाणीवपुवक 
या ठकाणी चालू आहे. कारण आता आ ह  ओरडतोतना क  हणणार 

तुम याकडन औषध पुरवठा यव थीत होत नाह  मग औषध पण मीच घेतो, 
पेशंट पण मीच बघतो आ ण सगळा काय म पेशंटला नद ला पोहचव याचा पण 
मीच करतो फ  डोळया पुस यासाठ  तु ह  १३३ जण तीथ जावा. मा.महापौर 
साहेब, अ यंत वाईट, दुदवी आ ण ल जा पद गो  आहे. आज एक क सा 
सांगीतला एक लाख पये घेवून आयसीयू तीथ िमळतं. आज आ ह  सगळे जण 
रोज एकाद दुसरा एकाददुसरा आयसीयू िमळव याचा य  करतो आ ण असेह  
आमचे पेशंट पाठवतो या ठकाणी सगळयावरती िच ह िनमाण होणार नाह  
का. पाप यांनी करायच, चुका यांनी कराय या, पैसे यांनी कमवायचे आ ण 
बदनामी का हणून नगरसेवकांनी यायची, का हणून प ानी यायची, का 
हणून सभागृहाने यायची, का १३३ नगरसेवकांनी यायची काय आपली चुक 

आहे या सगळयाम य.े आपण तर ामा णक य  केले मा या नागर काला 
मा या शहरात या जो मतदार बंधुभगीनी आहे या सगळयांना याय िमळाला 
पाह जे यांना आरो य सु वधा उपल ध झाली पाह जे हणून आपण केलेला 
य  आहे. मा.महापौर साहेब, मला या सभागृहा या वतीने वनंती करायची 

आहे एक ठराव करा, स मा.आयु ांना आदेश दया क  या ठकाणी कपाळे 
असतील, ऍटो ल टरला होळकंुडे असतील तीथून यांचा चाज काढा, यांचा बॉस 
महापािलकेचे डॉ टर असले पाह जे. यांनी महापािलकेचे डॉ टरां या 
िनयंञणाखाली काम केले पाह जे. तीथे िनणय घे याची ताकद महापािलके या 
अिधका-याची महापािलके या डॉ टरांची असली पाह जे. आज आ ह  उ हास 
जगतापाना वचारल साहेब, काय आहे तीथ तर ताई ऐकाना मी य  करतो 
चाललय. मग यां यावर असं का अितर  आयु च आहेत ते महापािलकेचे. 
यांनी तीथ असं जायच आ ण मांजरागत थांबायच पण मांजर तर  का हायच, 

हरकत नाह ना लोक वाचतातना आमचा अिधकार  बाहेर थांबला तर  आ ह  ते 
आनंदाने ऍ से ट क , नाह  वचारलना आम या अिधका-यांना पण काय 
टमट आहे, चांगल काम करतात हे जर तीथ असतना तर आम या अिधका-

यांचा मान-आपमान सु दा आ ह  िन तपणे बाजूला ठेवणार आहोत. पण 
मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब तु हांला दोघांनाह  वनंती आहे क  ये या दोन 
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दवसाम ये तु ह  ते ऍटो ल टरमधील पशचा आ ण याचबरोबर 
ज बोकोवीडचा काय िनणय घेणार आहेत. आता आमचे नागर क मर यासाठ  
कुणा या हातात पैसे देवून देणार नाह त. पैसेतर पैसे दया आ ण नागर कांना 
मारा हा असला खेळ आता बंद करायला सांगा आ ण माई आज तुमचे कडक 
आदेश या ठकाणी अपे ीत आहेत आपले डॉ टरच याच होल ऍ ड सोल बॉस 
असतील अशी यव था िन तपणे आपण या ठकाणी करावी अशी वनंती 
करते, थांबते, जय हंद जय महारा .  
मा.अॅड.सिचन भोसले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज सकाळ   
ऍटो ल टरची बातमी वाचली आ ण सकाळ  ऍटो ल टरला गेलो तीथ गे यानंतर 
आपले नगरसिचव साहेब या ठकाणी होते नगरसिचव साहेबांना वचारल क  
साहेब काल जो कार झाला या यात थोडस स यता तपास याच काम मी 
केल.ं आम या वकास भाऊन काल जावुन बाक चे तीन जण जे डॉ टस होते 
या लोकांना यांनी जाब वचारला अतीशय चांगल काम मा या सहकायानी केल,ं 

कंुदन भाऊनी आ ण वकास भाऊनी खरच यांची शंसा करायला पाह जे. 
स ाधार  नगरसेवक असून देखील ते फ  आप या शहरात या नागर कां या 

ासाठ  आ ण जो अ याय या ठकाणी झाला याला वाचा फोड यासाठ  ते 
या ठकाणी गेल.े या डॉ टरांशी मी दहा िमनीटे चचा केली अमोल होळकंुडे होते 
यां या बोल यात कळत होत क  हे न क  डॉ टर आहे का. सगळयात 

मह वाचा वषय हा क  आपण सगळेजण हणतो महापािलकेचे णालय चांगले 
आहेत, वायसीएम चांगल आहे आप याकडे सगळ  शासक य यंञणा चांगल 
काम करते मग या पशला आपण काम दलय या यामागे न क  आहे कोण हा 
फार मोठा  आहे. हणजे आपले १२८ नगरसेवक, आपले वैदयक य 
अिधकार , आयु  या सगळयांना ओ हरटॅक क न याला काम दल जातय 
हणजे न क  आहे कोण. दल जातयतर दल जातय पण याला मॅनेजमट येत 

तर काह च नाह . सो या भाषेत बोलायच झालतर ऍटो ल टर हे नागर कांचा 
जीव वाचव या साठ च ठकाण नाह  ते डेड हाऊस झालय, डेड हाऊस. माणूस 
जर तीथ उपचारासाठ  गेलाना तर याची डेडबॉड च बाहेर येते इतक  भयानक 
प र थती आहे. कुठ याह  कारच तीथ िनयोजन नाह . या ठकाणी बाऊंसरची 
काय गरज आहे ते हॉ पटल आहेना हॉ पटलम ये बाऊंसरची काय गरज आहे. 
जो माणूस चुक च करत असेल याला या गो ीची गरज लागते. कारण याला 
माह ती असतं आपण चुक च काम करतो आ ण मग कोणतर  आवाज उठवल 
आ ण तीथ येईल आ ण ग धळ घालेल या यासाठ  यांनी काय केल तीथ 
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बाऊंसर ठेवलेत.  आत म ये जर पाह लना तर मगाशी ताईन पण सांगीतल क  
या पेशंटला यूस दल जात नाह  हे एक उदाहरण नाह तर अशी खुप उदाहरण 

आहेत. ज बो कोवीडमधली खुप उदाहरण आहेत मी आता तीन दवसापवु  
वत: अनुभवलय. मा या जवळ या िमञाचे वड ल सेम कंड शन तीन दवस 

फ  सांगायचे पेशंट जेवत नाह , पेशंट जेवत नाह , तुमचा पेशंट जेवत नाह  
याला आ ह  जेवण दयायला गेलो क  तो जेवत नाह . मा या िमञाला मी 
हणलो क  तु क ट घाल आ ण जा तु या वड लाशी बोलतर याला आतम ये 

सु दा जावु देत नाह त हणजे तु ह  आतम ये न क  करताय काय, हणजे 
फार गांभीयाने या गो ीचा वचार झाला पाह जे. सकाळ  आ ह  पञ दयायला 
गेलो सिचव साहेब या ठकाणी होते, सिचव साहेबांना सांगीतल साहेब तो जो 
कुणी डॉ टर आहे आ ण तो सरळ सांगतो याच मा याकडे रेकॉड ग आहे. या 
मयत झाले या आहेत वाबळे यां या जावायाच रेकॉड ग मा याकडे आहे. तो 
सांगतोय सरळ सरळ बोलतो क  माई आमचे कंुदनभाऊ तीथ फोन करत होते 
तर कंुदनभाऊना यांनी बेड दला नाह  आ ण दहा िमनीटानी दुस-या य ला 
हणजे याचा काह ह  संबंध नाह  असा य  या हॉ पटलम ये बेड िमळवून 

देतो. हणजे तुमच आमच काह च नाह  हणजे आप या पे ा तीथ एक काम 
करणारा डॉ टर जो लाचखोर आहे जो पैसे कमवतो याला हेच कळत नाह  क  
कुठ या िसचवेशनम ये आपण आता आहोत, आपल हे रा य आपली 
महापािलका कुठ या प र थतीम ये आहे, तु ह  आ ह  सगळे जण कती 
तळमळ नी बोलतो. हा जो असला कारभार करणारा माणूस आहेना याची 
लायक  नाह . जो पैसे घेतो तो जाधव याला वचारलतर तो डायरे ट सांगतो 
क  राळे आ ण आणखीन एक याचा दुसरा सहकार  या दोघानी या याम ये 
काळाबाजार केला यांनी पैसे घेतले माझा या याम ये कुठलाह  संबंध नाह  मी 
हणल जावून तु फयाद दे. आताची प र थती अशी आहे क  यां या घरातली 

मयत झाली या घरावरती शोककळा पसरलेली आहे तो य  आज 
एफआयआर दयायला जावू शकतो का, जाणार नाह . तो मला फोन वर सांगतो 
क  आज या प र थतीम य ेमा या घराम ये सहा य  पॉ झट ह आहेत मी 
यांना हणलो आ ह  येतो तुम या घर  कारण क  हा  एका य चा नाह  

आता यांनी सांगीतल सात लोक कदािचत या या मागे खुप मोठ रॅकेट असेल 
याची चौकशी सु दा करणे गरजेच आहे. कारण क  एक माणूस आत मयत 

झाली यानंी द:ुखा या या यात बोलून दाखवल. कदािचत बरे झालेले सु दा 
लोक बरेचसे असतील यांना असं वाटत असेल क  चला आता आपला पेशंट 
बरा झाला आता आपण काह  कुठ बोलायला नको आपले एक लाख पयेतर 
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गेलेत. हणजे हे कती पेशंट बरोबर असं झालय, या कोवीड केअर सटर या 
मा यमातून. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी जेवढे पेशंट आहेत या पेशंटला 
वायसीएम कंवा दुसर एखाद महापािलकेच ज बो कोवीड केअर सटर उभारा, 
आपली ीमंत महापािलका आहे आप याकड भरपूर पैसे आहेत तु ह  का िनणय 
घेत नाह त. यांना समजत नाह  कुठ या वेळेला काय राजकारण करायच आहे 
ते, कुठ पैसे कमवायचे, तु ह  पैसे कमवाना पण कुठ. हे मढया या टाळूवरच 
लोणी खा याच काम चालल आहे. मा.महापौर साहेब, तु ह  आ ह  जर आज 
ग प बसलोना तर आप याला लोक दारात नाह  उभ करणार. शंभर ट के यांचा 
िश याशाप आप याला लाग यािशवाय राहणार नाह . या यामुळे माई आज 
तुमची माझी ाथिमक जबाबदार  आहे जे चुक च काम करतयना याला शासन 
झाल पाह जे या यावरती गु हा दाखल झालाच पाह जे. मी सकाळ  साहेबांशी 
बोललो या यावर जर तु ह  आज गु हा दाखल नाह  केला, या पशच सगळ 
काम बंद करा साहेब यांना आठ दहा दवसाचा वेळ ा दहा दवसात तु ह  
यांना सांगा आ ण दहा दवसात आपली दुसर  यंञणा उभी करा. आप याला 

महापािलकेला कुणासमोर नाक घासायची गरज नाह , आपली यंञणा स म आहे 
आप याकडे चांगले वैदयक य अिधकार  आहेत. चांगला टाफ असताना का 
तु ह  यां यापुढे नाक घासता, आहो हे पैसे कमवायला आलेत यांना शासन झाल 
पाह जे, लाज वाटली पाह जे अशा लोकांना जे आज मढया या टाळूवरच लोणी 
खातात. मग कुणीका असेना या या माग.े माई तुम याकडून एवढ च अपे ा 
आहे, या शहरा या थम नागर क हणून तु हांला वनंती करतो क  ताबडतोब 
आज या आज या यावर गु हा दाखल करा. या डॉ टरवर पण आ ण पशवर 
पण. कारण क  एका हाताने टाळ  वाजलेली नाह . पैसे घेतले ते पैसे पशपयत 
आले आ ण पशला जो कोणी या या मागे राहून मॅनेज करतो या यावर 
शंभर ट के कारवाई झाली पाह जे. तर  ता काळ कडक कारवाई करा नाह तर 
काह पण होईल दहा गु हे नाह तर शंभर गु हे दाखल करा आम यावर काह  
फरक पडणार नाह . तीथ जर नागर कांचा हाकनाक बळ  जात असेलना तर 
आ ह  हे सहन करणार नाह . मी तर नाह च पण माझा कुठलाच नगरसेवक ते 
सहन नाह  करणार. प ाचा वषय येत नाह  एक माणूस आहे इथ तु ह  आ ह  
काम करतो. आप याला या यावरती आज कारवाई करण गरजेच आहे. आज या 
आज या यावर गु हा दाखल करा एवढ च या सभागृहा या मा यमातून 
तु हांला कळकळ ची वनंती करतो. दुसरा एक वषय आहे या प दतीने 
आप या आयु ांनी एक िनणय घेतला क  आप या हॉ पटलला ऑ सजन 
ला ट उभारतोय. साहेब थेट प दतीने काम दयायची काय प दत आहे हो, 
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तु हांला शॉट टडर करता येत नाह  का, शॉट पर एड नोट स तु हांला काढता 
येत नाह  का. माई काय होणार आहे तु ह  आ ह  आता दुल  करतो या 
सगळया गो ीचा फायदा हे घेतात. तु ह  दयाना दोन तीन दवसाच टडर येवू 
दयातना लोक. एकाच माणसाला डोळयासमोर ठेवून काम का देता तु ह . भरपूर 
लोक आहेतना काम करायला, आ या रा यात खुप लोक आहेत. कतीतर  
कंप या आहेत या तुमच काम या यापे ा कमी पैशात क न देतील. या 
प र थती म ये माई तु ह  आ ह  जा त ऍ ोच क  शकत नाह त. आयु  
साहेब य  करतात सगळ  मेहनत करतात परंतु यां याकडे ते समोर तेवढे 
अ हेलेबल होत नाह त. दुसर  गो  आता ब-याच मशानाम ये वेट ंग होत आठ-
आठ, दहा-दहा तास लागत होते एक एक बॉड ला या यावर सु दा कतीतर  
लोकां या त ार  आ या क  आम याकड तीथ पैसे घेतात. तु ह  सहा हजार 
पये देवून थेट प दतीने काम दल. मयत जाळायला कती पये लागतात 

माह ती आहे का, एक बॉड  जळायला कती पये लागतात, सात मन लाकड 
लागतात आ ण तीनशे ते पाचशे गवर  लागते या यावर गवर  लागत नाह , 
४२०० पये मयतीला खच येतो कशासाठ  तु ह  सहा हजार पये देता. ह  
प र थती अशी आहेना तु हांला माह ती आहे लोक ल  देणार नाह त पण हा 
मह वाचा वषय आहे. तीथपण गलथान कारभार आहे तुम याकड आकडेवार  
नाह  कती लोक कोरोनानी गेलीत याची आकडेवार  तुम याकडे आहे का हणजे 
हा सगळा भ गळ कारभार चालला आहे. या प र थतीम ये आ ह  सगळे 
नगरसेवक काम करतो परंतु डायरे ट ऍ ोच कुणाला करता येत नाह . भीती 
वाटते क  बाबा चला एकञ जावून तीथ गद  केलीतर आजून काह तर  वेगळा 
कार होईल आ ण याचा फायदा हे ठेकेदार घेतात. ४२०० या वर एक मयत 

जाळायला पैसे लागत नाह त एवढ मी तु हांला सांगतो. ४०० पये मन लाकूड 
आहे आ ण ५ पयाला एक गवर  आहे तु ह  कशी काय १० पयाला गवर  
घेता. या कोरोना या काळाम ये जे पाप करतातना हे शंभर ट के इथच फेडून 
जाणार आहेत. पण तुमची आमची जबाबदार  आहे स य काय आहे, खर काय 
आहे का यो य आहे जे यो य असेल या यावरती आपण कारवाई केली पाह जे. 
आयु  साहेब तुमच काम चांगल आहे एवढ च एक अपे ा आहे सरळ मी वनंती 
करतो क  या पशला येथून पुढे आठ ते दहा दवसाची मुदत दया आ ण आपली 
यंञणा तीथ उभी करा. आप याकडे डॉ टर या, डॉ टराना आता ५०-६० हजार 
दलेतर  ते येत नाह त दयानां एक एक लाख पये पगार चांगले डॉ टर जर 
महापािलकेला िमळालेतर आप या लोकांचा जीव वाचणार आहे तु हांला पु य 
लागल. लोकांचे ऑ सजनपायी, हे ट लेटरपायी जीव जातात. आपण लोकानंा 
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उ र नाह  देवू शकत. या यामुळे माई आ ण आयु  साहेबांना सु दा वनंती 
आहे क  या यावर लवकरात लवकर िनणय या आ ण आज या आज गु हा 
दाखल झाला पाह जे पशवर पण आ ण वा हेकरवाड तल ते कुठल हॉ पटल 
आहे या यावर पण आजची आज गु हा दाखल झाला पाह जे नाह तर उदया 
आम या िशवसेना टाईल आ ह  दाखवतो काय आहे एवढ च वनंती 
सभागृहा या मा यमातून करतो आ ण थांबतो.  
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आमचे सहकार  
नगरसेवक कंुदनभाऊ, वकासदादा, आता बोललेले सिचनभाऊ, आशाताई, 
पलांडेताई आ ण यादव ताई. आम या पंपर  िचंचवडम ये १३३ नगरसेवक 
आहेत. आयु  साहेब पंपर  िचंचवड शहरातला येक नागर क हा 
नगरसेवकाजवळ येवून या या आडचणी मांडतो आ ण तो नगरसेवक या 
अडचणी सोड याचा य  करतो. आता जे काह   नगरसेवक बोलले ती गंभीर 
प र थती आहे मला काह  जा त बोलायच नाह  वकास भाऊनी जे काह  
बोलायच आहे ते बोलून दाखवलेल आहे. मी माग या पण लॉकडावूनला 
सांगीतलेल होत क  आमचे १३३ नगरसेवक असतील आमचे जेवढे कोवीड सटर 
असतील कंवा महापािलकेचे जे काह  दवाखाने असतील तीथ आत जा याची 
आ हांला परवानगी िमळावी कारण काय होत या पेशंटचा माणूस बाहेर असतो 
आ ण तो नगरसेवकांना सांगतो क  माझा पेशंट आत आहे याची प र थती 
अशी आहे याला जेवण नाह , प र थती बेकार आहे. तो माणूस क ट यू 
आम याकडे येवून सांगतो मी या डॉ टरांना वळेोवेळ  फोन करतो. आता 
वकासभाऊनी आ ण कंुदनभाऊनी सांगीतल क  ज बोम ये जे कोण पवार 
डॉ टर आहेत यांना आ ह  दहा दहा फोन करतो ते नगरसेवकां या फोनचा 
वचार पण करत नाह त. माझी सभागृहाला वनंती आहे क  आम या १३३ 
नगरसेवकांना ज बो कोवीड सटरम ये जा याची परवानगी िमळावी ह  परवानगी 
िमळाली नाह तर जे ज बो या बाहेर बॉड गाड ठेवलेले आहेत आ ण हे ज बोवाले 
कोण असतील यांचा वचार आ ह  आम या टाईलने क . आयु  साहेब 
आमचा पेशंट कुठेह  ऍडमीट असु दयात नागर क आ हांला सांगतात, 
नागर कांचा जीव धो यात असतो आ ण ते सव गो ी येवून आम यापाशी 
सांगतात. यांचा जीव आ हांला मह वाचा आहे, आमचा पण जीव आ हांला 
मह वाचा आहे कंवा नाह  पण जे हा आमचा नागर क आ हांला कोवीड सटर 
म ये बोलवील ते हा आ ह  कोणताह  नगरसेवक या कोवीडम ये आत जाणार 
कारण नागर कांपे ा आ हांला आम या जीवाच एवढ मह व नाह  कारण 
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नागर कांचा जीव मला मह वाचा आहे हणून १३३ नगरसेवकांना आतम ये 
जा याची परवानगी िमळावी. यांना जायच ते जाणारच आ ण मी मनापासून 
सांगतो आप या महापािलकेचे जेवढे डॉ टर आहेत डॉ.वाबळे असतील, डॉ.गोफणे 
असतील, सव वायसीएमचे एवढ सुंदर काम करतात क  एकदम चांगले काम 
करतात, कोवीडवा यांना कशाला आपण पोसतो. तीथ लोक मरतात कती काह  
काह  गो ी घडतात तीथ, जेवण नाह  यव थीत, कसली नीट सु वधा नाह  
आ ण या यात आम या सार या नगरसेवकांना पण आत जाऊं देत नाह त. 
मा.महापौर आ ण मा.आयु  साहेब उदया पासून मी येक कोवीड सटरला 
हजीट देणार आ ण कोण या नागर कांनी काय बोलल याची सगळ  कॅसेट 
हड ओ आणून दाखवणार आ ण या यातूनह  आ हांला आत सोडल नाह तर 

आ ह  आम या प दतीने वागायचा य  करणार मला बोलायला संधी दली 
याब ल मी तुमच मनापासून आभार य  करतो. 

मा.िनता पाडळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. गे या आठ दवसापूव  मी 
आयु ांना फोन केला होता क  नेह नगरम ये मा या वॉडमधली एक लेड ज 
आहे ती ती या दरासाठ  बेड िमळावा हणून सगळ  कडे फरत होती ती 
नेह नगर या ज बोला गेलीतर तीथ या एकाने तीला सांगीतले क  मला तीस 
हजार पये ा तीस हजार पये द या यानंतर तु हांला बेड देतो. ती लेड ज 
इतक  गर ब होतीना क  तीने मला रडत रडत फोन केला क  ताई मी कुठून 
तीस हजार पये आणणार इथे मला हे तीस हजार पये मागतात तर मी 
हणल फोन ा तर ती हणाली फोन घेत नाह त. एवढा सगळा कार 

झा या यानंतर मी आयु ांना दसु-या िमनीटाला फोन केला क  आयु  साहेब 
आप या नेह नगर ज बो कोवीडला असा असा कार चालला तर आयु  साहेब 
हणाले मॅडम आता बाहेरची लोक कोणी एजंट काय करत असतील ते आ ह  

नाह  सांगू शकत हे मला आयु ांच उ र िमळाल. मी आयु  साहेबांना सांगीतल 
तीथ आपले अिधकार  पाठवा पण काह तर  करा तीस तीस हजार पये देवून 
बेड देतो हणतात मग काय करायच तर हे चुक च आहे. दुसर  एक घटना 
ज बोची मी तु हाला सांगते मा या शेजार  अिनल नढे हणून राहत आहे तर 
माई इतक  छोट छोट  मुल याची होतीना आ ण याला कोरोना पॉ झट ह 
आ या यानंतर ज बोला ऍडमीट केल होतं तर या याकडे चार दवस अ रश: 
कोण याह  डॉ टरानी पाह लेल नाह . शेवट  तो मर या या आ द दोन दवस 
क ट यू या या बायकोकडे फोन करत होता क  मला येथून काढ, मला 
ाय हेटम ये न,े मला इथ नको, मी इथे मरेन आ ण शेवट  याची बायको 
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मा याकडे येवून रडत होती क  ताई मी काय क  मा याकडे पैसे पण  नाह त. 
मी तो सु दा या पेशंटचा नावासह त आयु ाकडे मॅसेज पाठवलेला आहे. तो 
पेशंट चारवेळा ज बोम ये च कर येवून पडला. कोणी सु दा या याकडे पाह ला 
गेलेल नाह . मर या या शेवटपयत तो या या बायकोला फोन क न सांगत 
होता क  मला इथून न,े काह तर  कर, मी चारवेळा च कर येवून पडलो तर  
सु दा मा याकडे पाह ल नाह . इतक  छोट छोट  याची मुल आहेतना मोठा 
मुलगा आठ ते नऊ वषाचा असेल आ ण छोटा मुलगा चार ते पाच वषाचा आ ण 
तो र ा चालवून कसतर  पोट भरायचा. अ रशा या कुटंूबावरती इतक  वाईट 
वेळ आली याला जबाबदार फ  हे ज बो कोवीड आहे. मी तर सांगते 
काळेवाड तले जेवढे पेशंट ज बोम ये गेलेना तेवढयांचे ेतच बाहेर आलेले आहेत 
कुणी पेशंट ज बोम ये जगला नाह . आज डॉ.वाबळे असतील, डॉ.गोफणे 
असतील आज गोफणे साहेबांचा कुठेह  संबंध नाह  ना ऍटो ल टर तर  
कोण याह  हॉ पटलमधीली माह ती जर आ ह  एखादया पेशंटची जर 
मागीतलीतर दहा िमनीटात गोफणे साहेब मला या पेशंटची ऑ सजन ले हल 
ते सगळे रपोट सांगतात. यादव हणून पेशंट ऍटो टरला आहे अ रशत: मी 
पाच वेळा फोन केला ते होळकंुडे डॉ टर आहेत यांनी नंबर दला क  ताई इथे 
इ वायर  करा मी पाच ते सहा वेळा फोन केला परंतु ताई आ हांला या 
पेशंटची ह  आ हांला देता येणार नाह  सांगीतल, दुस-या दवशी सकाळ  मी 
परत फोन केला लज मला या पेशंट या नातेवाईकाना सांगायच आहे ते येवून 
बसलेले आहेत ते हा सु दा फोन केलातर यांनी मला उ र काय दल क  एक 
ते तीनम येच तु ह  इ वायर  क  शकता आता आ ह  तु हांला सांगतो मग 
यांनी मला पेशंटची ऑ सजन ले हल ९६ आहे एवढच मला सांगीतल आता 

आ ह  सांगू शकतो पण एक ते तीन ह च वेळ इ वायर ची आहे यावेळेस 
तु ह  पेशंट या नातेवाईकाना सांगा, कुणालाह  सांगा याचवेळेत फ  इ वायर  
होवू शकते नंतर आ ह  इ वायर  क  देत नाह . तर माई असा जो काह  तीथे 
कार चाललेला आहे हा पुणपणे चुक चा आहे. अ रश: माई येक माणूस 

आप याकडे आशे या नजरेनी बघतो. येक कुटंूबाम ये आज पाच-पाच, सहा-
सहा पेशंट पॉ झट ह आलेले आहेत. माई, मा या वॉडमधलेतर एका घरामधले 
दोन-दोन लोक गेलेले आहेत इतक  वाईट प र थती यां यावरती आलेली आहे. 
परंतु लोक इतके हवाल दल झाल े यांना वाटत नगरसेवकांना सांगीत यावर 
आप या पेशंटला यव थत टमट िमळेल ऍटो ल टरला, ज बो कोवीडला 
परंतु तीथे अ रश: काह  टमट होत नाह . पेशंटला सुरवातीला अ रश: 
कस यातर  बेडवर झोपवतात दुस-या दवशी वाटलतर काह तर  करतात आ ण 
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आपण वचारल तीथ या डॉ टरांना वगैरे तर हणतात आम या आम यात ते 
िश ट ंग करतो. कपाले हणून आहेतना यांनी फोन उचलायला सु दा एक पीए 
ठेवलेला आहे. क ट यू याची पीए कोणतर  लेड ज आहे ती हणते साहेब 
िमट ंगम ये आहे तुमच काह  काम असेलतर मॅडम आ हांला सांगा, मॅसेज करा 
आ ण मॅसेज के यावर आता बेड अ हेलेबल नाह  साधा बेड आहे. आयसीयू 
लागत असेलतर आ ह  फोन करतोना. साधा बेडतर पेशंटला पण िमळतो. 
आपण हे ट लेटर खरेद  करतो एवढ सगळ क न जर आप या नगरसेवकांना 
एखादा बेड जर कधी लागलातर तो िमळत नाह . माई मी या दवशी 
िमट ंगम ये आयु ांना पण हणल क  आयु  साहेब कुठतर  नगरसेवकांचा 
कोणता पेशंट असेल, अज सी असेलतर या पेशंटला एखादा बेड तु ह  देतजा. 
आयु ांना फोन केलातर  सु दा बेड िमळत नाह . आयु  साहेब सांगतो हणतात 
पण काह  नाह . माई माझी आपणाला हात जोडून वनंती आहे क  हे जे लोक 
आहेतना पैसे देवून बेड देतात हे करतात ते करतात हे कुठेतर  थांबल पाह जे. 
आप याला पेशंट वाचवायचे आहेत. ३५ ते ४५ वयोगटातील लोक जा तीत 
जा त मरणा पावतात. असे जर त ण त ण जायला लागलेतर यांचे घर पुण 
उ दव त होणार याकड आपण पाह ल पाह जे मला बोलायला द याब ल मी 
आपले आभार मानते. 
मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर थम मी 
पञकार बंधुना अशी वनंती कर न क  आ ह  जी आता चचा करतो तो आ ह  
आमचा राग आ ण रोष य  करतो आ ण हा राग आ ण रोष कुठ या सटस 
ब ल करत असल, यव थेवरती करत असलतर याची कृपया िस द  होवू नय े
या यामुळ लोक अजून घाबरतील. आताची कालची प र थती मा या अगोदर 
सभागृहातले सद य बोललेले आहेत. आयु  साहेब या आम या सगळयां या 
यथा आहेत. अशी प र थती झालेली आहे क  अंस वाटतय क  आपण 
नगरसेवक झालो नसतोतर परवडल असतं आ ण येणा-या काळात हे जर 
बदलणार नसेलतर आमचे आता राजीनामे या. माई, आज माग या वषा या 
िनयोजनाम ये आ ण या वषा या िनयोजनाम ये एवढ  तफावत कशी काय. 
आयु  साहेब आ ह  तु हांला एकच सांगतोत क  माग या वष च जे िनयोजन 
होत आ ण या िनयोजना म ये काय तफावत घडतेय तर बाक यांचे पण स ले 
या. यांना देखील वचारा क  काय काय केलं होत, कुठला कुठला अिधकार  

कशाकशासाठ  अपॉ ट केला होता. आज तु ह  जो वॉर मचा सुरवातीला नंबर 
दला आहे आ ण नंतर यंञणा कामाला लागली. सगळयांना सांगून टाकल क  या  
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नंबरवरती फोन करा शहरातील नागर कना सांगायची क  बेड नाह , बेड नाह , 
बेड नाह  आ ण यावेळेस फोन उचलले जात न हते यानंतर यात तु ह  
सुधारणा केली याब ल तुमचे आभार पण ते वारंवार आ हांला सांगाव लागलं 
या यानंतर आ ह  तु हांला सुचवल क  येक हॉ पटलला बेड अ हेलेबल होत 

नाह तर या ठकाणी आपले भागातील जे यूिनअर जनीअस आहेत यानंा 
अपॉ ट करा या या हॉ पटलला ते ते जनीअर ठेवा आ ण या ठकाणी 
खरच बडे अ हेलेबल आहेत का नाह  याची शा ती होइल. यासाठ  ती लोक 
खुप चांग या प दतीने काम करतात सवणे साहेब यांचे हेड आहेत ते खुप 
चांगल काम करतात यांच आभार. मी तु हांला वारंवार वनंती करतो क  
आयु  साहेब हे प डे क चांग या प दतीचे तयार करा. आज वायसीएमला आहे 
मग ज बो कोवीडला का नाह . कालच तुषार आम या बरोबर असताना आ ह  
तीथे गेलो होतो. आज सामा य नागर क तीथ गेलातर हेड सफेड स होते 
या ठकाणी आपला अिधकार  असला, एक मदत क  असला क  याला काय 

पाह जे या नागर कांची काय सम या आहे, बेड आहे का नाह  याची 
अ हे याबीलीट  काय आहे याची आ ह  तु हांला सुचना करतो ते देखील तु ह  
करायला तयार नाह त. आज िनताताईनी सांगीतल क  तीस ते चाळ स 
वयोगटातील युवक जातात जा या मागचा मुख कारण काय. आज तु हांला डेड 
रे योवरती कं ोल नाह  आ ण तु ह  दर आठवडयाला याची िमट ंग घतेा मग 
या यावरती उपाययोजना करतो काय आपण. तु हांला सांगीत यानंतर 

तुम याकडन उ र येत क  आप याकडच बाक या पे ा चांगल आहे, बाक या 
पे ा चांगल हणजे काय. काल एका कतनात या महाराजानी सांगीतल क  पुणे 
आ ण मुंबई या ठकाणी जर कोरोना नसतातर अ ख महारा  पोसायची इथली 
ताकद आहे. आप याकडे भरपूर बजेट आहे तर  देखील आपण कमी पडतो 
हणजे तुम या कायप दतीवर काह तर  चुकतयना. आज आ ह  तु हांला 

वारंवार सांगतोय क  आयु  साहेब तु ह  जी लोक पॉ झट ह सापडतात यांना 
वर त जे कोवीड सटर केले आहेत या ठकाणी ऍडमीट करा. पॉ झट ह पेशंट 

शहराम ये वाढतात या यामुंळे हे नंबर वाढतात, यांना आठ दहा दवस तीथ 
राहू दया. जे सीसी सटर केलेले आहेत या ठकाणी अजून आठशे ते हजार खाटा 
िश लक आहेत या ठेकेदाराना आपण ८०-८० ट यांनी बील देणार आहेत मग 
शंभर ट के मतेन ते भ  दयाना. या ठकाणी माग या वष सारखी यंञणा 
लावा पॉ झट ह पेशंट सापडला क  याला वनंती करा याला कोवीड सटरला 
नेऊन ऍडमीट करा हणजे तो चार ठकाणी फरणार नाह  या या घरातली 
लोक पॉ झट ह होणार नाह त, याला जा त ञास होणार नाह . ाथमीकतेवर 
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या यावर उपचार होतील चार गोळया या या पोटाम ये जातील. आज 
यावेळेस याची ले हल ८०-८५ वरती खाली येते आ ण तेवढ  ले हल खाली 

आ यानंतर तो ऑ सजन बेड शोधतो. वयोगट वीस आ ण चाळ स 
मध याम ये ताकद अस यामुळे याची ८०-८५ ले हल येईपयत तो तग धरतो 
आ ण तो फरत अस यामुळे नंतर याला बेड भेटत नाह  बेड नाह  भेटली क  
डायरे ट ऑ सजन ऑ सजनच डायरे ट हे ट  आ ण हे ट  लाग यानंतर तो 
परत येतच नाह . माई, काल मा या एक जवळचा िमञ याच वय ३२ चार 
दवसापुव  कळल क  तो पॉ झट ह आहे याला हणल तु ऍडमीट का नाह  
झाला तर तो हणाला मला काह च ञास होत नाह , याला हणल पह ल सीट  
कोर क न घ,े कोर केलातर याचा सतरा कोर आला नंतर याला हणल 

पह ल ऍडमीट हो, ऍडमीट झाला, ऍडमीट झा यानंतर तीस-या चौ या दवशी 
जे हा याला जा ती झाल तवा याला हे ट ची गरज पडली आ ण आता तो 
इथ नाह . मग तु ह  पेशंट खराब होऊ दयायची वाट का बघता. तु हांला हे 
सांगीतलतर तु ह  हणतात क  शासनाचे िनयम आहेत होम आयसोलेशन करा. 
आहो, शासनाचे िनयम जर  असलेना तर  या महापािलकेचे आयु  हणून तु ह  
सव िनणय घेवू शकता. तु हांला िनणय घेता येत नसतीलतर सदोष 
मनु यवधाचा गु हा तुम यावरती दाखल झाला पाह जे. तु हांला आ ह  सांगतो, 
सोसायट  मधील लोक दहा वेळा फोन क न सांगतात हया ब ड ंगम ये दहा 
जण पॉ झट ह आहेत, या ब ड ंग म ये बारा जण पॉ झट ह आहेत तीथ 
काह तर  एखादा बोड लावा मागे आपण करायचो क  िमनी क टॅ मट झोन तस 
ड लेअर करा, पण तस काह च नाह  ह  िस ट मच नाह . एका पॉ झट ह 
पेशंट या मागे पंधरा जण कॉ टॅ ट म ये येतात यांची आ ह  चाचणी करतो 
हणून सांगतात, कुठ आहे ती चाचणी, चाचणीच दसत नाह  ती. माग या वष  

आ ह  यावळेेस कोवीड काळाम ये काम करत होतो यावेळेस एखादा 
पॉ झट ह पेशंट आलारे आला क  तीथले जे डॉ टर असतात ते यांना रेफरसीट 
दयायचे क  बाबा तु हांला या या सटरला यायच आहे यां यासाठ  वशेष 
ऍ युल स बुक के या हो या वशेष स र ते ऐंशी गाडया घेत या हो या. 
याला म ये पाटशन टाकल होत पाठ मागे तो बसायचा आ ण कोवीड सटरला 

नेऊन सोडायचो आता आ हांला या गो ी करायला लागतात. आम या 
भागातला एखादा पॉ झट ह पेशंटला पोहचवायला आ हांला आम या वत: या 

गाडया वाप न पोहचवावे लागते. कर या ब ल आ हांला वाईट वाटत नाह  पण 
ते जेवढया माणात हायला पाह जे ते होत नाह . आज हे आपल घर आहे आ ण 
आप या घरात या लोकांना सगळ हे झाल आहे. आज मी बोलतो उदया मी 
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असेल का नाह  बोलायला अशी प र थती झालेली आहे आयु  साहेब. आ ण 
जर तशी प र थती असून तु हांला हे काम जमत नसेलतर कंवा करता येत 
नसेल ब-याचशावेळा तुम यातुन बोलणार  भावनीक श द आहेत आ हांला 
बोलूशी वाटत नाह  क  का बोलायच हा पण माणूस तेवढाच पळत असेल. परत 
नंतर घर  गे यावर वचार केला क , नाह  बोललच पाह जे ते आयएएस आहेत 
यांची जबाबदार  आहे आ ण यांची जबाबदार  यांना करता येत नसेलतर उपयोग 

नाह ना. आ हांला रा यसरकार काय करतय, क  सरकार काय करतय, 
तीकड या रेमडेिसवीर येतात का नाह  याच काय होत या याशी घेणं देणं नाह . 
आज आपण शहरामध या दोनशे ते आड चशे हॉ पटलला कोवीड या परवा या 
द या हो या. मी माग या आठवडयात आप याला सांगत होतो क  आप याकडे 
काह  रेमडेिसवीर टॉकला आहे या यातले कमान बाहेरचे ाय हेट हॉ पटल 
आहेत जे हे ट वरती यांना कमान एक एक डोसतर  दया. तु ह  आ हांला 
कारण काय दल क  दोन दवसानंतर आप याला कमी पडणार आहे मग आपण 
काय करणार. आप याला कमी पडणार हणजे कुणाला कमी पडणार 
शहरात याच नागर कांना कमी पडणारना. मग काल जो हे ट वरती ाय हेट 
हॉ पटलम ये जो माणूस रेमडेिसवीर साठ  गेला तो कुणाचा गेला तो आपला 
गेला नाह  का. एवढतर  तु हांला कळल पाह जे क  आपली यंञणा ाँग हणजे 
काय. शहरात या येक हॉ पटलची जबाबदार  आपली आहे, यांना काय कमी 
पडतय काय नाह  ते दयायची सु दा जबाबदार  आपली आहे. आपण 
यां यावरती कं ोल ठेव यासाठ  आप या महापािलकेचे जे जेई अपॉ ट केल ेतेच 

आ ह  काम करतोत मग आपण का क  शकत नाह . आ ह  तु हांला वारंवार 
वनंती केली क  या ठकाणी रेमडेिसवीर लागतात कमान जे हे ट वरती 
असतील यांचा कोर दहा पंधरा या वरती गेला असेल यांना तर  तु ह  
आप याकडचे रेमडेसीवीर दया, नाह  मग उदया आप याला कमी पडेल, उदया 
आप याला कमी पडेल हे मा य मग एक पॉलीसी करा क  दहा कोर या 
वर यांना दयायची, बारा कोर या वर यांना दयायची, चौदा कोर या वर यांना 
दयायची काह तर  ठरवा या याम ये काह च ताळमेळ नाह . तु हांला आमह  
वारंवार सांगतो क  या सगळया गो ीकडे तु ह  ल  दया, ल  दया तर  तु ह  
देणार नाह त तर काय अथ आहे. आता तु ह  हे मा य करणार आहेत क  नाह  
हे माह त नाह  क  पॉ झट ह लोक येतात यांना तु ह  वॉरंटाईन सटरला 
नेणार, यांना ऍडमीट करणार का नाह  करणार. मा.महापौर साहेब, मी एकच 
सांगतो क  जे पेशंट पॉ झट ह येतात माझी एक वनंती आहे बाक या गो ी 
आप या ब-या पैक  सॉ ह झा यात. दुसर असं क  ज बो कोवीड सटरच काम 
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काढायच तु ह  हणताय थेरगाव हॉ पटल, आकुड  हॉ पटल, जजामाता 
हॉ पटल, भोसर  हॉ पटल हे पुण मतेनी आपण जोपयत चालू करत 
नाह तना तोपयत या बाक या कामा या तु ह  नाद च लागू नका. आज तु ह  
ते चालू करताय ते प नास प नासच करायच का स रच करायच हा वचार 
करताय आता पह या ट यात प नास क  नंतर स र क  िन त तुमच हे 
बरोबर आहे तुमच हणण आहे क  ऑ सजनचा तुटवडा आहे मग 
ऑ सजनचा तुटवडा आहे आप याकडे एवढ इ चर आहे इथली पह ली 
आपण पुण यव था केली पाह जे.  काल परवा आपण नवीन हॉ पटल या 
परवान या बंद के या,  काल परवा पयत आपण याना परवान या द या 
आड चशे ते तीनशे या शहरात आता नवीन हॉ पटल चालू झालेत. हॉ पटलची 
िन त गरज आहे पण या या दजाच काय, दजा कोण चेक करणार. 
आप याकड बेड आहे, आप याकडे ॉपट  आहे फ  ऑ सजन अभावी आपण 
या मतेनी चालू क  शकत नाह त मग यांना ऑ सजन कुठून भेटणार 

आहे. आज ते सु दा ऑ सजनमुळे बरेचशे पेशंट घेत नाह त. माझी एवढ च 
वनंती आहे क  पह ला माझा एकच मु ा आहे क  कॅ टो मट झोन, िमनी 
कॅ ट मट झोन हे करणार आहेत का नाह  करणार, येक पेशंट पॉझीट ह 
आ यानंतर खरच शहािनशा करा, शासनाचा जीआर आहे शासन असं पण 
हणत क  याची म से ेट पाह जे, याची म से ेट असताना याची काळजी 

घेणारा एक माणूस घरात पाह जे. या यानंतर शासन असं पण हणत क  
या या मला चार खड या पाह जे ते वार तीथ खेळतं पाह जे हे सगळ 
हणतात तरच तो घरात राहु शकतो मग ह  शहािनशा आपण करतोय का. 

यासाठ  सोपा पयाय आहे क  जो माग या वेळेस आपण केला होता, पेशंट 
पॉ झट ह आला क  याला गाड  घर  पाठवा आ ण याला कोवीड सटरला 
ऍडमीट करा. चार दवस यांनी औषध खा यानी याचा जो िसट कोर आहे 
तो वाढणार नाह . तो चार ठकाणी फरणार नाह  तो चार ठकाणी ेड करणार 
नाह  आ ण तो ेड नाह  झालातर तो ऑ सजन पयत जाणार नाह  
ऑ सजन पयत गेला नाह तर हे ट  लागणार नाह . आपण वचार कशाचा 
करतो, स र ऐंशी लोक मरतात आपण मशनभूमीचा वचार करतो, आपण 
ऍ युल सचा वचार करतो. आहो, पण तीथपयत जायचच नाह ना आप याला 
या यावरती उपाययोजना काय. यांचे यांचे आम या सगळयांचे ज बो 

कोवीडवर ऍलीगेशन आहेत याब ल देखील माई मी तु हांला सांगतो क  वर त 
आयु ांच शेवट असं उ र पाह जे आ हांला अपे ीत क  मी जबाबदार  घेतो 
ज बो कोवीड सटरची या ठकाणी सगळया गो ी यव थत होतील आ ण ते 
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जर नाह  बोलले आज या सभागृहात आ ण याची जर बातमी फ  आप याच 
लाग या आ ण यां या नाह  लाग या तर उदया या लोकांना ऑ सजनची 
गरज आहे या ठकाणी लोक जाणार नाह त आ ण हे करणार नसेल, हे मा य 
नसेलतर तुषार हंगे असतील, मी असेल असे आमचे मह नाभरात राजीनामे 
घेवून  टाका एवढच बोलतो आ ण थांबतो. 
डॉ.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसवेक, नगरसे वका. मा.महापौर, 
मा.आयु  मी दोघांनाह  सांगते क  म ये तु ह  यावेळेस कोवीडची िमट ंग 
घेतली यावेळेस मी तु हांला काह  मु े सांगीतले होते. आताच मा या 
सहकायानी अतीशय वा त वकता व तु थती आप या समोर मांडलेली आहे. 
आयु  साहेब या िमट गम ये मी तु हांला ती ह टर ह च एक उदाहरण 
दल होतं. राञी एकला मी तीला फोन केला ते हा तीच मला उ र आल माझी 
ह  झोपेची वेळ आहे मी उदया सकाळ  बघेल. तीन वाजता तो पेशंट गेला. मी 
तु हांला दुस-या दवशी तो मॅसेज पाठ वला, वभागीय आयु ांना तो मॅसेज 
पाठ वला याचवेळेस या ती मॅडमवर कारवाई झाली असतीना तर तीथल 
मॅनेजमट हे बदलल गेल असतं. याचवेळेस मी आप याला र वे ट केली होती 
सर क  ज बो म ये आप याला कुठेतर  सुधारणा करावी लागेल. आता 
सभागृहात या मा या सहकायानी जे काय सांगीतल तर आयु  साहेब 
आप याला एक आ मप र ण कर याची गरज आहे मी परत ते मु े रपीट 
करणार नाह  क  कशा प दतीने काम होतं. परंतु एक आ मप र ण कर याची 
गरज आहे क  हे जे मीसमॅनेजमट होतय, मीसको-ऑड नेशन होतय, पेशंटकडे 
दुल  होतय यां या टमटकडे दुल  होतय या यामुळेतर डेडरे यो वाढत नाह . 
तु ह  हणालतर पेशंट डायरे ट कोर सोळा घेवून येतो वीस घेवून येतो, सर 
चोवीस चोवीस कोर असलेले पेशंट बरे झालेले आहेत. मग याचा अथ कुठेतर  
आपल को-ऑड नेशन चुकतय ज बो आ ण ऍटो ल टरच. याच ठकाणी सवात 
जा त डेडरे यो वाढलेले आहेत, सर जर आपण तीथल डेड ऑड ट केलना तर 
तु हांला कळेल सवात जा त डेड हे या ठकाणी झालेले आहेत. मी हणेल क  
खरच पंपर  िचंचवड शहर जर वाचल असेलना तर ते वायसीएम मुळे. आपण 
याला आ द  पांढरा हा ी, पांढरा हा ी हणून िचडवत होतो परंतु या 

वायसीएममुळे आज आपल हे शहर या ठकाणी वाचलेल आहे आ ण तीथले 
डॉ टर अतीशय चांगल काम करतात. सर तु ह  मला या िमट ंगला उ र दलं 
क  आ ह  को-ऑड नेटर नेमलेले आहेत. का-ऑड नेटर अतीशय चांगल काम 
करतात, खुप चांगल काम करतात पण या को-ऑड नेटरच पण तीथ चालल 
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पाह जे. या ठकाणी कशा प दतीने  टमट दली जाती, कशा प दतीने वागणूक 
दली जाते या याकडे येक को-ऑड नेटर ल  देत नाह  बसणार या यासाठ  
तीथली मॅनेजमटच ह  बदलली पाह जे. अतीशय वदारक य हे पंपर  
िचंचवडच माई आप या समोर येतय याचा कुठेतर  आपण गांभीयाने वचार 
केला पाह जे. तुमची णसं या ह  पंचवीससे येऊदयात, तीन हजार येऊदयात, 
साडेतीन हजार येऊदयात पण डेडरे यो हा कुठेतर  दोन, तीन, चार, पाच अशाच 
आकडयाम ये आ हांला दसला पाह जे या यावर कुठतर  काम केल पाह जे. 
या ठकाणी माई मी पह ली वनंती करेन क  या तीला तीथून काढल पाह जे. 
या तीला तीथून काढा कारण क  बलकुलह  तीथ तीची पेशंटला यव थीत 

वागणूक िमळत नाह  आ ण या िमट ंगम ये मी एक आयु  साहेबांना वनंती 
केली होती क  सर से लाईज ऍडमीशन करा तर आज हे िचञ दसल नसतं. 
पेशंट जर ज बोम ये आ ण ऍटो ल टरम य े ऍडमीट करायचा असेलतर फ  
वायसीएम ू आ ण आपले वायसीएमचे डॉ टर यांनीच पाठवला पाह जे. ते 
वत: ऍडमीट क  शकणार नाह त एवढ ह  मी यावेळेस वनंती केली होती 

या यावर िमस को-ऑड नेशन हे कुठेतर  संपल जाईल, गे यावेळेस आप या 
वायसीएममधुन िच ठ  िमळायची मग तो पेशंट ज बो नाह तर ऍटो ल टरला 
जायचा. जर तु हांला अचानक इमज सीम ये राञी तीन वाजता जर दरवाजात 
पेशंट आलातर ते यांनी आप या वायसीएम या अिधका-याला कळवल पाह जे. 
खरच कंुदन आ ण वकास यांच मी अिभनंदन करेल या यावर काय बीतली 
असेल हे आ हांला कळतय. या िश ीकेनी याला िशकवल याना मदत करता 
आली नाह  हणजे आ हांला सांगायच बेड अ हेलेबल नाह  आ ण तु ह  तुमचे 
बेड दयायचे हे ज बोम ये सु दा चाललेलं आहे, ऍटो ल टरम ये पण चाललेल 
आहे. मग आपण कती जर  को-ऑड नेटर नेमलेना तर ह  काह ह  होणार नाह . 
माझी पह ली वनंती आहे क  या तीला लगेच काढून टाकण. माझी दुसर  
वनंती आहे ह  असेल क  या ठकाणी ऍडमीशन जे होतील ते फ  वायसीएम 
ूच झाले पाह जे. स लाईज कुठेतर  करा हणजे कोण पैसे घेत, कोण घेत 

नाह  क  आपला देखील या ठकाणी अंकुश राह ल. तीसरा मु ा मी आप या 
समोर आणु इ छते क  आपण जेवढे खासगी हॉ पटलला कोवीड परमीशन 
दले आहे आता तु ह  काल ते बंद केल परंतु आपण बघीतल का क  
आप याकडे वैदयक य एक डपाटमट आहे याम ये आधी पासून आपण 
हॉ पटल या न द  घेतो. दर दोन वषाला आ हांला या र यू करा या लागतात. 
ते हॉ पटल सोडून असे अचानक एका राञीत कती हॉ पटल तयार झाले याचा 
आपण वचार केला का. अचानक हॉ पटल िनमाण झाले यांची पाञता काय, 
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यांची कतपत या ठकाणी टमट दे याची कुवत आहे याचा देखील वचार 

आपण केला पाह जे कारण या ठकाणी आपला नागर क जाणार आहे. डेड जर 
झालीतर आप या पंपर  िचंचवड या नागर काची होणार आहे. सर ते तपासा 
तु ह  क  ते कती गेले दोन तीन वष न दणीकृत आहेत तरच यांना कोवीडची 
परमीशन दया नाह तर आता यां या परमीशन र  करा. कोणीह  कोणततर  
हॉटेल घेतय, कोणततर  कायालय घेतय आ ण या ठकाणी कोवीड हॉ पटल 
िनमाण करतय हा धंदा कुठेतर  बंद करा आ ण तीसरा मु ा मी आप या समोर 
आणून देवू इ छते क  कोवीड हॉ पटल खाजगीला जेवढ  आपण परमीशन 
दली या ठकाणी सपोज यांच हे ट लेटर फुल झाल असेल कंवा हे ट लेटर 
नसेल आ ण ऑ सजन व न जर तो पेशंट हे ट लेटरवर जायचा असेलतर 
याचे रलेट ह पॉ झट ह असलेतर  इकडे तीकडे शहरात फरत असतात क  

मा या रलेट हला कुठेतर  हे ट लेटर पाह जे. का तर तो खाजगी 
हॉ पटलम ये ऑ सजनवर असतो पण नंतर याला हे ट लेटर लागणार 
असतं. घरात सहा-सहा जण पॉ झट ह असतात तर  यांचा एखादा रलेट ह 
आप या शहरात फरतो क  इथ हे ट लेटर आहे का यासाठ . खाजगी 
हॉ पटलला एक पञ पाठवा क  जर तुमचा ऑ सजनवर असलेला पेशंट 
िसर अस झालातर याला हे ट लेटर िमळवून दे याची जबाबदार  ह  तुमची 
आहे, खाजगी हॉ पटलची आहे. तर या येक कोवीड या खाजगी हॉ पटलचा 
एक को-ऑड नेटर पाह जे व यांचे नंबस आम या सगळयाकडे पाह जे आ ण 
शासनाकडे पण पाह जे हणजे तो को-ऑड नेटर जर िसर अस पेशंटला 
हे ट लेटर लागला आ ण तो यां याकडे अ हेलेबल नसेलतर तो बला असेल, 
लोकमा य असेल कंवा दुसरे हॉ पटल असेल, ससूण असेल, आपल वायसीएम 
असेल या लोकांना को-ऑड नेट करेल हणजे यांचे नातेवाईक इकडे तीकडे 
फरणार नाह त. आज नातेवा कांची अतीशय दुदशा झालेली आहे घरातला जर 
कता पुरष ऍडमीट असेलना तर ती बाई काह  क  शकत नाह . यांची मुल 
काह  क  शकत नाह  मग ते कुठून हे ट लेटर घेतील. हॉ पटल सरळ िच ठ  
देतात क  तुम या माणसाला आता ह ट लेटर लागणार आहे तु ह  तुमच बघुन 
या ह  गो  अतीशय चुक ची होती आयु  साहेब. या ठकाणी या 

हॉ पटलचीच जबाबदार  पाह जे क  या ठकाणी यांनी यांना हे ट लेटर 
िमळवून दल पाह जे नाह तर खाजगी हॉ पटलनी कोवीड चालवू नय.े देणार 
असेलतर ॉपर यव थीत टमट दया. या िमस को-ऑड नेशनमुळेना डेड रेट 
खरच वाढला आहे. या बेसीक गो ीकडे थोडस ल  दल पाह जे आ ण मी तर 
हणेल क  जी पेशंटची सं या वाढतेना हे रलेट ह जे सगळकडे फरतातना 
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यां यामुळे सु दा वाढते. मी आधीह  सांगीतल टे ट िनगेट ह आली तर  पॉ स 

पॉ झट ह असतो यामुळे देखील तो एक कॅर अर होत आ ण या यामुळे देखील 
पेशंटची सं या वाढते. माई अतीशय माम क सगळयांचे मु े आहेत, सगळयांचे 
अतीशय बार क हे मु े आहेत या याकड खरच आयु  साहेबांनी ल  दल 
पाह जे खाजगी कोवीडवर सु दा आपला अंकुश असला पाह जे. कोण याह  
खाजगी कोवीड मध या णालयातील नातेवाईक इकड तीकड हे ट लेटर हे 
करताना दसला नाह  पाह जे नाह तर मी खरच तुम या कायालया या बाहेर 
येऊन बसणार. कारण या ठकाणी कती दयनीय अव था होतेना ते मी 
बघीतलेली आहे. ती बाई इकडे तीकडे फरते याला फोन लाव, याला फोन लाव 
हे ट लेटर आहे का काय करणार ती हे ट लेटर नाह  िमळालातर. असे दोन 
तीन कार समोर आलेले आहेत. मी एवढ च वनंती कर न क  वर त या 
दो ह  ज बो कोवीड सटर आ ण ऍटो ल टर या या स माननीय जी डॉ टरांची 
नाव घेतलेली आहेत कंुदन आ ण वकासनी आ ण ती ती ह टर यां यावर 
वर त कारवाई झाली पाह जे, खाजगी हॉ पटलवर अंकूश ठेवला पाह जे, 

कोण याह  पेशंटचे रलटे ह फरले नाह  पाह जे आ ण डेडरेट कमी झाला पाह जे 
या यावर आपण सगळयांनी आ मप र ण केल पाह जे, ध यवाद.   
मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आताच ब-यापैक  सगळयांनी 
ज बो कोवीडवर बरच काह  बोलल.े आयु  साहेब मी आप याला सांग ूइ छतो 
क  परवा दवशी २८ तारखेला आप या ज बो कोवीडला गेलो होतो. तीन वाजता 
मी डॉ.पवार साहेब आहेत यांना भेटलो होतो आप या महापािलकेचे ते कमचार  
आहेत. यांना पेशंट ब ल माह ती वचारली यांनी तीथ मला पाच वाजेपयत 
बसुन ठेवल माह ती भेटली नाह  ती याचंी चुक  नाह  जे आतमधले लोक 
आहेत मॅनेजमट मधले ते अजीबात सहकाय करत नाह त. आ ह  दुपार  तीन ते 
राञी आकरा वाजेपयत तीथ होतो तीथ जी व तु थती बघीतली तर अजीबात 
लोकांना चांग या प दतीची वागणूक िमळत नाह  येक नागर कांची तीथ 
हेळसांड होते मा या सार या माणसाचे होते तर सवसामा य माणसाचे काय 
हाल होत असतील. अिधका-यांना या दवशी फोन केला राञी ढाकणे साहेबांशी 
पण या वषयावर बोललो. आपण या शववाह का देतो या शववाह के बरोबर 
कमीत कमी चार लोक ह  असली पाह जेत. यांना आपण टेलीफोन देतो तीथ 
अस सांगीतल जात क  तुमची डेडबॉड  ह  तु ह च तुम या प दतीने याची 
व हेवाट लावायची अस नातेवाईकांना सांगीतल जातं. याच दवशी एक आठरा 
वषाचा मुलगा आप या ४५ वष वया या वड लां या मयत वत: पीपीई क ट 
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घालून यांनी डेडबॉड  ऍ युल स मधुन उतरवली आ ण यानी वत: दहन 
केल. जर का आपण या गो ीचा मोबदला याना देत असूतर यांची पुण 
जबाबदार  आहे आपल अजीबात या यावर ल  नाह . ज बो कोवीडच या 
प दतीने काम चालल आहे, या प दतीने नागर कांची हेळसांड होते ती खरच 
खुप एकदम भयानक प र थती आहे. अजीबात याला चांगली वागणूक दली 
जात नाह . आठ दवसापुव  तीथ ४२ बॉडया हो या दोन दवस लोकांना बॉडया 
द या न ह या. एक मह ला वनंती करत होती क  लीज दोन दवस झाल 
मला माझी बॉड  दया. ती बाई सांगत होती क  मा याकड सात हजार पये 
नाह त माझी बॉड  यायला ऍ यूल सवाला सात हजार मागतो लज माझी 
काह तर  यव था करा मला माझी बॉड  दया खरच ती आ हांला लाज 
वाट यासारखी गो  आहे. याच बरोबर आपण आता शहरात नवीन हॉ पटलला 
परमीशन देतो या या ऑ सजनची, या या रेमडेिसवीरची याची पुण 
जबाबदार  महापािलकेची आहे. एकतर तु ह  परमीशन देवू नका आ ण दलीतर 
याच पालक व हे पुण महानगरपािलकेनी घेतल पाह जे. बरेचसे हॉ पटल असे 

आहेत क  ते पेशंटला सांगतात क  तु ह  तुमचा पेशंट घेवून जावा आ ह  
ऑ सजन देवू शकत नाह त आमचा ऑ सजन एक दवसाचा आहे, आमचा 
ऑ सजन दोन दवसाचा आहे. एकतर परमीशन देवू नका आ ण दलतर पुण 
पालक व याच या. याच प दतीने आ ह  वेळोवेळ  सांगतो क  या 
ऍ यूल स मशनभूमीम ये जातात या तीथ गे यानंतर चार चार तास 
थांबतात या यापे ा आपण जीथ जीथ परमीशन दलय तीथ आपण एक 
मांडवाची यव था करावी तीथ बॉडया ठेवता येतील आ ण जो ताण 
ऍ युल सवर पडतो तो कमी होईल. याच बरोबर आता अिभषेकदादानी 
सांगीतल क  शहरात आपण ववीध ठकाणी सीसी सटर तयार केल,े आज सीसी 
सटर तयार केलेत पण तीथ लोक जात नाह त. तर  माझी आप याला वनंती 
आहे क  कमीत कमी वयवष २५ ते ४५ या वयोगटातले जे युवक-युवती आहेत 
यांना कृपा क न तु ह  सीसी सटरवर ठेवा जेणेक न आप याला यां यावर 

ल  ठेवता येईल ते शहरभर फरतात. याच माणे मी एक सांगू इ छतो क  
येक अिधका-याला आपण काह  सांगायला गेलोतर ते याच काम आहे हे 

याच काम आहे असे सांगून येक अिधकार  टोलवाटोलवी करतो. माझी 
आप याला वनंती आहे क  आपण पालीकेचे कमचार  आहोत आपण माणूसक  
हणून तर  काम केल पाह जे. आ ह  सांगीतल हे गरजेच आहे ते गरजेच आहे 

तर तीथन आ हांला ऑडर आली नाह , आ हांला मागणीच आली नाह . जे 
खरच गरजेचे आहे आपण कशाची वाट न बघता आपण वर त पुरवठा करावा. 
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याच प दतीने सव नगरसेवकांची मा या अ य तेखाली एक किमट  करावी 
यात सवप ीय नगरसेवक आसावेत. यां यावर अंकुशच राह लेला नाह . आ ह  

नगरसेवक कुणीह  कुठलह  घरच काम घेवून जात नाह त ते सव नागर कांचेच 
काम घेवून जातात पण याला अजीबात टमट दली जात नाह , याला 
चांगली वागणूक दली जात नाह  तर  याची आपण काळजी यावी असे मी 
आप याला सांगू इ छतो. सगळया फेसबुकवर फरतय क  नगरसेवक कुठे आहे, 
नगरसेवक सापडला का, नगरसेवक भेटतो का पण येक नगरसेवकांनी कती 
तळमळ करायची पण शासन जर का मदत करत नसेलतर आ ह  हातबल 
आहोत. येक नगरसेवकांच जे हणण आहे ते वचारात घेवून आपण 
या यावर कारवाई करावी असं मी आयु  साहेब आप याला सांगू इ छतो. 
याच प दतीने आयु  साहेब मी थोडासा वेगळा वषय सांगू इ छतो क  

माग यावेळेस आप यातले तीन नगरसेवक गेले या प दतीने आपण कमचा-
यांना वमा दला होता तसा नगरसेवकां या व या ब लपण आपली चचा झाली 
होती तर  या यावर आपण वशेष बैठक घेवून याब ल काय करता येईल हे 
बघाव. मा.महापौर साहेब, ज बो कोवीड साठ  आपण वशेष सभा लावून आ ण 
नगरसेवकांची एक सवप ीय किमट  करावी जेणेक न एक चांगला यांचा अंकूश 
राह ल यासाठ  काम कराव, ध यवाद.  
मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. जशी जीबी चालू 
झाली तसा एकच वषय आहे, ऍटो ल टर, ज बोकोवीड आ ण सव कोवीड या 
संदभात. आयु  साहेब, कंुदन गायकवाड असेल कंवा डोळस भाऊ असेल सुरेखा 
काकडे उफ वाबळे हया आप या महापािलके या मु या या पका हो या 
िचखलीम य.े पदमा हॉ पटल वा हेकरवाड  म ये डॉ.कसबेकड या ऍडमीट 
हो या, एक लाख पये घेतले नंतर ऍटो ल टरम ये कोण संचालक असेल ८० 
हजार पये तीथ वीस हजार पये अशी सकाळ या पोटलला बातमी वाचली. 
मा.महापौर साहेब, हणजे वडवाईज एक ड यूएचओ आहे तसच मी इथ 
बस या बस या एक वचार केला क  आप या इथ महापािलकेत कंवा भारतात 
ड आरए कार आहे हणजे डॉ टर, अिधकार  आ ण राजकारणी याचा शॉटफॉम 
आहे. आयु  साहेब माग यावेळेला पण कोवीड होता ठक आहे आज ेन 
बदलला आहे, ाँग आहे. आज अशी प र थती आहे क  मी पंधरा दवसापुव  
ऍटो ल टरम ये  हड ओ काढला बघीतल तीथ सगळ िमड याला दाखवल क  
लोकांना सांगायच क  इथ बेड फुल आहेत. आता या काकडे मॅडम कोवीडनी 
वार या साधारणपणे दडशे लोकांची तीथ लाईन होती या यामधन तो पेशंट 
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पदमा हॉ पटलमधन तीथ घेतला ८० आ ण २० हजार पये घेवून. अशा 
प दतीने जर इथ माणूस ऍडमीट होतो आ ण मग यांना तीथ टमट दली 
जाते. आयु  साहेब ज बो कोवीड असेल कंवा ऍटो ल टर पश हॉ पटल 
या यावर मागे पण वषय झालेला होता तु ह  हणले होते क  या यावरती 
आ ह  सिमती गठ त केलेली आहे. ५ कोट  १४ लाख महापािलकेनी यांना न 
काम करता बील दल होत. या यात डॉ.पवन साळवे जो अिधकार  या 
सिमतीम ये नसतानाह , मु य वैदयक य अिधकार  नसताना यांनी सह  केली 
आ ण अितर  आयु  अजीत पवार यांनी ते बील दयायला भाग पाडल, 
थायीची मा यता न घेता या या पुव  बील अदायगी कर यात आली यानंतर 

बाक या गो ी, राजकारण झालं सगळया शहरानी बघीतलं कंवा सवाना माह ती 
आहे. आयु  साहेब ह  महापािलका लोकां या पैशानी चालते लोक इथ टॅ स या 
पान,े कर पाने पैसे भरतात आ ण यांना या सु वधा िमळा यात ह  यांची 

माफक अपे ा आहे. मगाशी अिभषेक पण बोलला क  आपण आता दोन ज बो 
कोवीड करतो भोसर  आ ण सागंवीला, आहे ते पह ल नीट करा. हाड करां या 
वेळेला एक गॅसपाईपलाईनच टडर काढल ते पह ल पञ मीच दल क  पधा होवू 
दयात. २६ कोट  ६१ लाख पयाच टडर काढल होत नंतर या पञाचा आयु ांनी 
वचार केला नंतर दोन दवसानी शॉट टडर काढून आठरा ते साडेआठरा कोट ला 
बाक या लोकानंी टडर भरलय. हणजे आठ ते साडेआठ कोट पयाचा मलीदा 
लेअरकट ह  लोक हणजे ह  कोण अिधकार  असतील अजून कुणी असेल 
कंवा राजकारणी असतील या सवा या संगनमताने हे सव चालल होतं. आ ह  
इथ व त हणून आलोत, लोक ितनीधी हणून आलोत आ ण आ ह  येक 
भागाच नेतृ व करतो, पंपर  िचंचवड शहराच नेतृ व करतो आमची एकच 
माफक अपे ा आहे क  महापािलकेनी जी लोकांना सु वधा िनमाण क न 
द यात, हॉ पटल केलेत, हे ट लेटर, ऑ सजन बेड या लोकांना आपण 
मोफत देतो आ ण हे पर पर इकड दुकानदार  करतात. मा.महापौर साहेब, तु ह  
मागे आयु ांना आदेश दला होता क  पश हॉ पटलचे जे बील अदायगी 
कर यात आली या या ब ल तु ह  अहवाल दया वीस दवसात आयु  साहेब 
देतो हणले होते या अहवालाच काय झाल आ ण तु ह  या यावरती कारवाई 
करणार आहेत का. आज सदोष मनु यवधाचा गु हा पश हॉ पटलवरती दाखल 
झाला पाह जे या पदमा हॉ पटल या डॉ टरवरती झाला पाह जे. आपण ऍ शन 
घेतल,े ऍ शन मोडम ये दाखवल ठक आहे आयु  साहेब तु हाला इथ येवून 
दोन तीन मह ने झालेले आहेत तु ह  इथली माह ती घेतली, तु हांला सगळया 
गो ी माह ती झाले या आहेत. हणजे असं नाह  क  तु हांला कोण काय करतय 
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आ ण कोण काय करत नाह  हे माह त नाह . तु ह  इथ पालक हणून 
अिधकार  आहात, तुम या अंडरम ये ह  सगळ  महापािलका चालणार आहे या 
हशोबानी तु ह  आता िनणय घेवून हणजे आता तु ह  काम केल हे जनतेला 
दसू दयात आ ण इथ या लोकां या अडचणी आहेत हॉ पटल भेटत नाह , 
हे ट लेटर बेड भेटत नाह , ऑ सजन बेड भेटत नाह  ह  लोकाची कुठेतर  
शोधाशोध मोह म आहे ती थांबवा आ ण आता जे आपण चार हॉ पटलम ये 
ऑ सजन लॅ ट करतो तो वर त काया वत क न तीथ हे ट लेटर, 
ऑ सजन बेड लगे या लगेच वाढवा क  जेनेक न आप या पंपर  िचंचवड या 
लोकांना कंवा अजूबाजू या प रसरातून येतात यांना जीवदान िमळेल. 
मा.महापौर साहेब, मी एक मह यापुव  डेड ऑड टसाठ  पञ दलय अजून पयत 
मला माह ती दली नाह  क , माह ती अिधकारात पण दलय आ ण 
नगरसेवका या पञावर पण दलय. आ ह  माह ती संकलन करतो. आता म ये 
पेपरला बातमी होती क  ९६७ मृ यू आपण लपवले खर काय खोट काय हे 
आयु ांनाच माह ती आ ण आयु ांनी आता सभागृहाला लेअरकट उ र दले 
पाह जेत. मी पण सव नगरसेवकांना वनंती करतो क  सीएसआर बाक या 
फंडातून महापािलकेला बर चशी मदत होती आ ण बाक यांनी पण करा क  
जेणेक न शासनाचा भार हालका होईल. आयु  साहेब तु ह  पारदशकता आणा 
तुमचे अिधकार  पण काय करतात आ ण ठेकेदार पण काय करतात बेधडक 
कारवाई करा तु ह . हणजे तु ह  खरच ऍ शन घेवू शकता हे जनतेला  पण 
कळल पाह जे आ ण सभागृहाला पण कळल पाह जे. आज पश हॉ पटल जे 
दुकानदार  करतय या या मागे कोण आहे काय आहे. मागची जी बील दे यात 
आली ५ कोट  १४ लाखाची ती कुणा या अक टवर गेली काय गेली, कशी गेली 
यानी काम केलं का नाह  केलं हे कळल पाह जेलना का नुसत ये रे मा या 

माग या. साहेब, ह  कुणाची दुकानदार  चालली आहेना ती बंद करा. हे जनतेचे 
पैसे आहेत जनते या कामासाठ  उपयोगाला आले पाह जेत आ ण जनतेच कामच 
यातून झाल पाह जे. आज असं झाल आहे क  जनतेच काम नाह तर जनतेला 
कामाला लावलेल आहे. हणजे टाळूवरच लोणी खात नाह त आता हे ेतच 
खायला लागलेली आहेत. आज रोज ९३-९४ च ऍ हरेज चालल आहे. का आता 
से चूर  हायची वाटत बघायची का. वैशालीताई पण मगाशी हण या क  ज बो 
कोवीड असेल, ऍटो ल टर असेल वायसीएम माफत रेफरचीट घेवूनच तीथ पेशंट 
दाखल झाले पाह जेत. मा.महापौर साहेब तु ह  असे लेअर आदेश दया क  
आता जी दुकानदार  चाललेली उघडक स आली डोळस आ ण गायकवाड मुळ 
आ ण या या अगोदर पण ब-याचवेळा बोललो तु ह  अजून कुठ या गो ींची 
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कारवाई केलेली नाह .  मा.महापौर साहेब, तु ह  आदेश देवून सु दा आयु ांनी 
अजून सु दा सभागृहापुढ अहवाल मांडलेला नाह . आयु  साहेब या यावरती 
तुम याकडन आ हांला उ र अपे ीत आहेत आ ण आता एवढ बोलून थांबतो. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, 
चचचा आ ह धर यानंतर आपण सगळयास चचा कर यास जो वेळ दला 
याब ल आपले मनापासून आभार. आयु  साहेब यावेळेस पशचा पह यांदा 
वषय िनघाला यावेळेस तु ह  नवीन होता आ ण आज तु ह  सभागृहात 
आ हांला सगळयानंा मुख समजून न हेतर, मुखच समजता आ ण हणून तु ह  
तो अहवाल सभागृहा या पटलावरती आजपयत पशचा ठेवलेला नाह  यामुळे 
तुमचा ती  श दात लोकशाह चे सव तंञ पायदळ  तुडवल,े स मा.डॉ.बाबासाहेब 
आबंेडकर यांनी सं वधान िलह ल आ ण सं वधानाने या या नगरसेवकांना या 
सभागृहात बस याची आ हांला अनुमती िमळाली या सगळया सं वधानाचा 
आपण अनादर केलेला आहे हणून आपला या ठकाणी ती  श दात िध कार 
करते. तु ह  जर का यावेळेस हा अहवाल सभागृहा या पटलावर ठेवला 
असतातर आज आ हांला पश या ब ल असे हड ओ आ ण ऑड ओ ऐक याची 
वेळ आली नसती यावरती कडक कारवाई झाली असती. वाटल होत क  
तुम याकडे बघुन क  तु ह  अ यंत इमानदार अिधकार  आहात, असाल पण ते 
कृतीतून दसल पाह जे साहेब तुम या, दुदवाने ते मला तुम या कृतीतून दसत 
नाह . का तु ह  तो अहवाल ठेवला नाह .या शहरा या थम नागर क मा.महापौर 
यांनी या सभागृहात आदेश द यानंतर यां या आदेशाची पायम ली तु ह  
कुणा या आदेशानी तु ह  केली. तु हांला साधा सभागृहाचा िनयम मा हती नाह  
साहेब. जो या सभागृहात डायसव न बोलतो याची आप याला या ठकाणी 
अंमलबजावणी करावी लागते आ ण ती तु ह  केलेली नाह  आ ण हणून तुमचा 
िध कार करेल मी. ऍटो ल टरला आ ण ज बो कोवीडला जे काह  होत यां या 
अनेक यथा या ठकाणी नगरसेवकांनी मांडले या आहेत हणून आज तु हांला 
सगळयांना वचारायच तु ह  आ ण आ ह  मालक आहोत या सं थेचे आ ण हे 
नौकरदार आहेत यात यांना अ सरेबल असलच पाह जे. आपण आपले अिधकार 
वसरतो आ ण हणून अिधकार  लोक अिधकारशाह ने वागायला उ मत पण 
होतात. आ ह  जर फोन केलातर आमच शासन आहे आ ह  आमच बघतो. 
साहेब, आ ह  सु दा लोकशाह  मागाने या सभागृहात िनवडून आलेलो आहोत. 
या शहरातला जो जो नागर क करदाता आहे जो या भारत देशात राहतो याला 
तु हांला  वचार याचा अिधकार आहे, तुम यावर टका कर याचा अिधकार 
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आहे आ ण नैतीकतेनी तर आ हांला लोकांनी िनवडून दलेल अस यामुळे 
आ हांला तो अिधकार आहेच आ ण तु ह  आमचा अिधकार डावलताय वारंवार 
डावलताय तुम या केबीन या बाहेर आमचे नवखे नगरसेवक हात बांधुन उभे 
असतात, तीथ वचारलतर नाह , साहेब येऊ देत नाह त. काड पाठवाव लागत. 
आ ह  घाबरत नाह त तु हांला कारण मी तीथ तु हांला सांगायला येणार नाह  
माझा कुठलातर  कॉ ॅ टर आहे याला या याम ये बसवा मला दोन पयाचा 
फायदा क न दया हणून यामुळे मी बेधडकपणे येणार तुम याकडे आ ण मला 
तो अिधकार आहे. तु ह  तो अहवाल दुस-या जीबीला दहा दवसा या आतम ये 
दे यासाठ  असं मा.महापौरांना हणला होतात क  खुप कमी वेळ आहे. 
मा.महापौरांनी सांगीतल होत मला माह ती नाह  मला तो लागणार आ ण तु ह  
तो दयायचा. एकदा आदेश द यानंतर खर तुम याकडन अर युमटच हायला 
न हती पाह जे या या उपर तु ह  अर युमट केली आ ण अर युमट 
मा.महापौरांनी अमा य केली, यांनी सांगीतल तु ह  दयायच. यावेळेस ५ कोट  
१४ लाख पये  अितर  आयु  मा.अजीत पवारांनी दलेत हणून अ या 
सभागृहानी सगळे पुरावे मांडले होते. यांच काय हायच ते झालेलच आहे, 
यांनी यांना यांना पाठ शी घालायचा य  केला होताना साहेब यातला 

एकह  माणूस अजीत पवाराला या ठकाणी या खुच वर बसवू शकलेले नाह  आ ण 
तुम यावर या सगळया अिधका-यांनी समजून यायच. जे दोन पये 
कमव यासाठ  तुम याकडे येतातना ते खुच  टकवू शकत नाह त तुमची. जे 
िन वाथ पणे येतात, िन वाथ पणे लोकासाठ  भांडतात तीच लोक तुम या पाठ शी 
उभ राहू शकतात. मा.महापौर साहेब, आता पशवरती ऍटो ल टरला जी 
ऑड ओ लप या ठकाणी ऐकव यात आली आ ण हड ओ लप सु दा आहे 
या यावरती मा.आयु  काय करणार आहेत तु ह  यांना खुलासा वचारायचा 

जर आयु ांनी या ठकाणी ऍटो ल टरम ये पश या वतीने चालू असले या 
हॉ पटलवरती जर गु हा दाखल केला नाह तर जे जे लोक पशम ये मृत 
झालेले आहेत या सगळयांचा मनु यवधाचा गु हा मी वत: िसमा सावळे 
मा.आयु ांवरती दाखल करेल आ ण याला सव वी जबाबदार वत: आयु  
असतील. अशा कारचे पैसे मागून महानगरपािलके या अिशवादावरती चालणा-या 
एखादया हॉ पटलने आ ण आयु  साहेब आप याला माह ती होतं या ठकाणी 
पश दोषी आहे याला ते हाच तु ह  काढू शकला असता, तु ह  काढल नाह  

साहेब, तु ह  वाट पाह ली आ ण कुणा यासाठ  आ ण का हणून तु ह  अहवाल 
दडवला. आमचे कोण असतील पाठ राखे, आमचे बंधु कोण असतील, भगीनी 
कोण असतील याम ये यांची नाव उघडक स होवू दया यांच पण नगरसेवक 
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पद र  कर याची मागणी करते मी या ठकाणी. कुणाला लपवल साहेब आपण 
आ हांला कळलच नाह  शेवटपयत, तुमची कारक द पाह यानंतर तु ह  कुणाला 
भेटतात नाह  भेटत हे बघीत यानंतर एक वषात एखादया य ला काम 
करायला संधी दली पाह जे, काम क  दल पाह जे हणून साहेब तुम या 
पाठ शी ठामपणे उभ राह लो, तर बघायला काय िमळतय तु ह  अहवाल 
दडवलात. मा.महापौर साहेब, ज बो कोवीड सटरला ती ह टरला या दवशी 
आपला फोन येत होता दुदवाने आ ह  या ठकाणी होतो. मी, तुषार हंगे आ ण 
अिभषेक बारणे आ ण आशाताई असं आ ह  कामािनमी  पह या दवशीच 
भेटलो, महानगरपािलकेतच आमची भेटाभेट झाली आ ण यांनी सांगीतल क  
ताई उदया आप याला तीथ जायच. आकरा साडे आकरा पयत आ ह  वाट 
बघीतली तुषारचा काह  फोन येतो का काय, कस भेटायच तुषारचा नेमका 
वाढ दवस पण होता मला वाटल एखादयावेळेस येणार नाह  तो. मी आ ण 
आशाताई या ठकाणी साडेआकराला गेलो, गे यानंतर सगळया ऍ यूल स मी 
मोज या कमान बारा ते तेरा ऍ युल स या ठकाणी उ या हो या, यातले 
आ ह  पेशंट पण पाह ले होते. आत म ये जाताना पह लेच तुमचे बॉड गाड 
आडवायला तयार तीथं. यांचा काह  संबंध नाह  आ हांला आडव याचा आ ह  
आतम ये गेलो तीथ गे यानंतर आ ह  माह ती वचारायला सुरवात केली. 
आ यानंतर एकंदर ती मॅडमचा थाट पाह ला, तुमचा फोन घेतलान ्ओ, माय 
गॉड ए लेड  यार, समजते नह ए, मी हणल कोण आहे मॅडम तर मला तुमचा 
या यावरती मेयर हणून नंबर से ह आहे ती याकड तुमचा तो दसला. मी 
हणल कोण आहे, बताई आप तर मी बघीतला तीनवेळा फोन आला तीस-यांदा 
यां या हातून यांनी मला फोन दला, इनको समजमे नह  आरहा है. या हैह  

नह  तो म कहॉ ंसे ऍडजे ट क . हणजे ती हणाली इ पॉसीबल आहे ह  बाई 
ह ला समजून सांगण ं हे तुम याब लच व यावर. आ ह  हणल ठक आहे 
काह  कामाच ेशर असेल, मॅडम थम नागर क आहेत या आ ण आ ह  सगळे 
नगरसेवक आहेतना ते तुम या सगळयाची बील पास करणारे आहेत तु ह  भाषा 
सांभाळून वापरा. माझ तीथच ती यावरती डोक हा ल होतं, या यावर पण 
हणल आपण गेलो कशासाठ  आ ण आप या हातून वेगळ काह तर  घडायला 

नको. मग तीथे उभ राह लो तुम याशी मी बोलल,े तीन शेवटपयत तुमच हणण 
नाकारतच राह ली. तीथ उभ असताना आ ह  यांना वचारल क  तुमच ज बो 
कोवीड कधीपासून चालू झाल.ं आ हांला बघायच आहे आतम य.े ती हणली 
नह  नह  आप देख सकते. हणल जनता मालीक ह इसके, जनता पैसा देती 
इसका हामको देखना ह. मी हणाले आ हांला पीपीई क ट दया आ हांला 
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आतम ये पेशंटच बघायच आहे. जस मगाशी आशाताईनी सांगीतल क  एका 
पेशंटला तीन दवसापासून खोकला येत होता, मा.महापौर साहेब, याचे डोळे 
बाहेर यायचे राह ले होते, याला औषध नाह . इतर पेशंटकड आ ह  गेलोतर 
तीथे हं, देतोना आ ह  तु हांला जेवण, देतोना आ ह  तु हांला औषध, खरं खरं 
सांगा. अरे, पेशंट बोलायलाच तयार नाह  यां याकडे बघतात, आम याकडे 
बघातात. आ ह  हणल हरकत नाह  काह  वाटलतर आमचा नंबर देते, आशाला 
हणल आपल काड दे काह  वाटलतर पण एक जण पेशंट हणली मॅडम 

ऐकानाहो फोन सगळे काढून घेतलेत आमचे, तु हांला कसा फोन करायचा, ञास 
आहे तो सांगू कसा आ ण आ ह  तीथ हजीट करत करत नंतर मी या बाईना 
बोल यात गुंतवल आ ण आशाताई आतम ये गे या तोपयत तीन दुस-या 
डॉ टरला बोलावल आ ण तीला वाटल क  ह  काय अनपड आहे, अंगठाबहा र 
आहे हणजे ऑलवेज अिधकार  असतील सगळया अिधका-यांना वाटत क  
आ ह  अनपड, आंगठाबहा र यांना काय कळत तीन इं लीशम ये सांगीतल 
ती या एका युिनअरला बोलवल आ ण तीला सांगीतल क  जाऊन बघ ती बाई 
तीथ काय बोलते. मी तीला भूसवू दल नाह  क  ती काय बोलली ती मला 
कळल.ं मी आपल वेडयाच स ग घेवून ती याबरोबर थांबत राह ल.े तीकडन आलो 
परत जेवणाची तपासणी केली. या ठकाणी ख-या अथान या काह  डेड 
झा या हो या या दहा दवसा या  कायकाळाम ये १३१ लोक मृत पावली होते 
आ ण तो जो मृत पावलेचा आकडा ऐक यानंतर असं वाटल क  हे जा त 
गांभीयाने घे याची गरज आहे. दर यान या काळात ते सव बघत आलो आ ण 
नेमक मला माह ती न हत क  ते डॉ. कपाळे आहेत हणून ते आले आ ण ते 
कुणाबरोबर तर  बोलत होते तर ते हणले अरे, कोईतो िसमा सावळे आ ण 
आशा शडगे अशा दोन नगरसेवीका आ यात पकरवर होताना फोन तर तो 
हणला िसमा सावळे ह ना डे जर ह. मग या या मागे मागेच गेलो आ ण 
हणल साहेब, नम कार मी िसमा सावळे,  ओ... सॉर , सॉर , सॉर , ओ आप 

आऐ एक घंटा हो गया म िमलाह  नह . आ यानंतर असं शट मागे टाकल, केस 
असे झटकले हरो टाईल, मी वचार केला क  डॉ टर आहे का कोण आहे 
परमे राला माह ती. मी हणल आपण डॉ टर आहात का इथे, तर हटल हो, 
मीच डॉ टर आहे मी हणल पेशंटची माह ती घे यासाठ  आलो होतो. नाह  
नाह , आ ह  आम या ले हलला बरोबर करतो अस,ं करतो तस,ं करतो आ ण 
नॉन टॉप या ठकाणी कुठलीह  माह ती पुण िमळू नये हणून ती ह टर 
यांना हे करत हो या. नेमक यावेळेस डॉ टर सुिनल पवार जे आपले 
या ठकाणी आहेत यांना सुिनल पवार आप जाईएना ओ मालुमात लेके 
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आईएना, अ छा ओ पेन लेके आईएना मी सुिनल पवारांना वचारल तु ह  
ऑ फसबॉय आहेत का यांचा, सुिनल पवार वायसीएमचे डॉ टर आहेत परमन ट 
आपला ए लॉई आहे आ ण याला तीथ वेगवेगळ  काम सांगीतले जातात 
कारण क  आपले व र  यांच ऐकत नाह त. आपले डॉ टर तीथ मालक हणून 
नाह तर ऑ फस बॉय हणून आपले डॉ टर तीथ काम करतात अशी आप या 
डॉ टराचंी तीथे अव था आहे. आ ण नेमक  िश ट सुटली आ ण बघीतल काय 
तर अगद  २३ ते २७ वयोगटातील अस े असं य मुल/मुली मला आतम ये 
येताना दसल.े मी हणले हे कोण आहेत तर ते मला हणाले हे आमचे डॉ टर 
आहेत. मग मी एकाला वचारल क  तु ह  कुठ िशकलात ड ी कहाँसे लीया तर 
तो हणाला म फ ट ईअर म हूँ ना.ं मग हा फ ट ईअरला तो सेक ड ईअरला 
तो इथला, तो मुंबईल, ती दव, दमण कुठून कुठून माणस जमा केलेली. ॉपर 
मला फार काह  कोण दसल नाह . आ ण नेमक सकाळ  साडेआकराला आ ह  
ऍ युल स मोजून गेलो होतो तीकडन परत आलो आ ह  वागत क ात 
गेलोतर सकाळ  जो माणूस तीथ ऍ यूल स मधे आणलेला होता तो साडेतीन 
वाजता ऍ युल स मधुन काढताना जागेवरती मयत झालेला होता, जागेवरती 
मयत झाला होता. ह  अव था आ ह  आम या डोळयानी पाह ली. आता तीथ 
हड ओ बनवाव का, यांच ऑड ओ रेकॉड करावा का अनेक गो ी याम ये 

दुमत असु शकत परंतु हा आ ह  अनुभवलेला वषय आहे. मी आजपयत 
जीत यांना तीथ फोन केला असेल कोणीह  तीथ फोन रिस ह करत नाह  एकच 
माणूस तीथ फोन रिस ह करतो तो हणजे डॉ.सुिनल पवार आ ण दुसरे आता 
तीकडे जातात डॉ.अभय दादेवार. परवा या दवशी िशवसेने या एका मोठया 
मं यांकडन दलीप देशमुख नावा या पेशंटसाठ  मला फोन आला क  ते 
ज बोम ये उभे आहेत आ ण वय कर आहेत यांना तीथ ऍडमीट करा. ऍडमीट 
केल सात आठ दवस झाल.े मी रोज उठून सुिनल पवारांना फोन करायचा कंवा  
अभय दादेवारांना फोन करायचा तीसरा माणुस मा याकडे कोणी नाह . यां या 
तीथे हे पलाईनवाली बाईना फोन केलातर ती काह ह  माह ती सांगत नाह  ती 
आप याला वेट ंगला ठेवते ती गेलेली असते का आलेली असते काह च कळत 
नाह  मग हाळूहाळू हाळू आपण जर फोन केलाना परत वचारणार हॅलो, मॅडम 
बोलीएना, ओ पेशंट का या हूआ, आ छा आप वेट गंपे ह या मॅडम रखीएना 
और भी बहूत लोग वेट ंग पे ह आ ण पेशंटची माह ती सांगत नाह . २९ 
तारखेला या दलीप देशमुखाना पॅरेलेसीस झाला सकाळ  डॉ.अभय दादेवारांनी 
मला फोन क न सांगीतल ताई तुमचा जो पेशंट आहे तो दलीप देशमुख यांना 
पॅरेलेसीस झालेला आहे याची ले ट साईड ह  गेलेली आहे ते हा यां या 
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घर याना कुणालातर  तु हांला सांगाव लागेल आ ण आपण यानंा वायसीएमला 
चेक क . यांचे तीथे ए स-रे काढता येतील आप याला या ठकाणी यांची 
काळजी घेता येईल. मी हणल हरकत नाह . मी यां या मुलीला काल फोन 
केला, परवाला फोन केला आ ण तीला सांगीतल असं असं आहे. तीन 
हॉ पटलला फोन केला यांनी सांगीतल नह , हामको पता नह  आपको कैसा 
पता ह. आज सकाळ  या मुलीला सकाळ  साडेदहा वाजता हॉ पटलमधुन फोन 
आला क  तुम या वड लाना पॅरेलेसीस झाला आहे. आई सु दा ज बो कोवीडलाच 
आहे आ ण वड ल सु दा ज बो कोवीडला आहेत आता मी तीला सांगू शकत 
नाह  क  तु ह  कुठे पेशंट ठेवला. मा.आयु  साहेबांना माग या आठ दवसापुव  
मी एक मला फेसबूकला आलेली पो ट पाठवली होती तेजस च हाण नावा या 
य ची. यांनी ज बो कोवीडच इतक वणन केलेल होतं क  वचा च नका 
आ ण तो ज बो कोवीडव न वायसीएमला गेला तीथल जे वणन केल ते सु दा 
वाच यासारख आहे. मग काय तर लोक पॅनीक होतील कंवा लोक घाबरतील 
हणून बोलायच नाह  हणून सांगायच नाह  हे यो य नाह . बोलाव लागेल 
या यावरती दु ती झाली पाह जे हणून बोलाव लागतं. माग या वषभर मा. 

हाड करांना आपण सगळयांनी आ या पंचवीस लाख लोकसं ये या शहरानी 
यांचा एक एक श द ऐकलेला आहे. यांचा ऐकणार नाह  आपण, पाट ल 

साहेबांनी सांगीतलतर शहर ऐकणार नाह  यांच, पण बोलल पाह जे, सांगीतल 
पाह जे, प लक या पुढ आले पाह जेत इथ सगळयांना व ासात घेतल पाह जे, 
पञकारांना व ासात घेतल पाह जे, नगरसेवकानंा घेतल पाह जे, सामाजीक 
कायक याना व ासात घेतल पाह जे. कुणालाच व ासात यायच नाह  आमची 
कुठह  शाखा नाह . असं काम करणार असालतर टका तुम यावर होणारच ना.ं 
कारण काय साहेब तु हाला उ र दयायच का नाह  दयायच माह ती नाह . आता 
आ ह  जनजागृती हणून जर का फेसबुकला एखाद  पो ट टाकलीना तर लोक 
आ हांला सांगतात तुमची डयुट  आहे, तुमच कत य आहे वेगळ काय करताय ते 
सांगा, लोक मरतात या याब ल बोला. नाह  सांगू शकत आ ह  यांना कारण 
आ हांला त डच नाह  ते सांग याच. पश हॉ पटलला या डॉ.अंजली ढोणेच 
माग यावेळेस योगेशभाईनी मला वाटत पीआय दाखल केलेला आहे या संदभात  
या महापािलके या हॉ पटलम ये आहेत व यांचे पती आडसकर यांनी ते 

कॉ ॅ ट घेतल आहे. मला वाटत पीआय दाखल केल या संदभात. साहेब, 
आपण यांना घर  बसवल पाह जे, क  दयाना यांना एकदाची कॉ ॅ टरिशप 
आपल काह च हणंण नाह . कॉ ॅ टरशीप करायला आपली बंद  थोड  आहे पण 
दु हेर  फायदा तु ह  एकावेळ  नाह  घेवू शकत. आ ण तुम या इथ तु ह  जर 
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अशा कारची वागणूक देणार असालतर आ ण अशा कारे लोकांकडन जर पैसे 
घेणार असालतर, आले या लोकांना तु ह  जर ञास देत असाल आ ण माणूस 
मेलातर  तु ह  पैसे यायचे बंद करणार नसालतर तुमची लायक  नाह  कंवा 
महापािलकेसाठ  तु ह  काम कराव हणून. सांगा या पश हॉ पटलवा यांना 
आमची महानगरपािलका इथ बदनाम होते. इथ स ाधार  हणून आ ह  बदनाम 
होतो, काय संबंध आहे आमचा. बरं हणून बरं सुदैवानी आम या स ाधार  
प ा या नगरसेवकांनी कार उघडक स आणला नाह तर आ हांला त डाला काळ 
लावून पळाव लागल असतं इकड-तीकड. इकड लपू का तीकड लपू अशी आमची 
प र थती झाली असती. मा.महापौर साहेब, पश वरतीचा जो अहवाल आहे तो 
आयु ांनी कुणा या सांग याव न थांबवला होता आज या ठकाणी आयु ं नी 
याच उ र दयायच. मा.महापौर साहेब जस ज बो कोवीड आ ण आपण 
पशवरती बोलतो तसे आपले जे हॉ पटल चांगल काम करतात यांच 

सगळयांच अिभनंदन कर याची फार गरज आहे. आयु  साहेब तु ह  ऑ सजन 
गॅससाठ  किमट  नेमली, तु ह  बील कमी कर यासाठ  किमट  नेमली. या 
दवशी िशवसेनेचे माजी शहर मुख िशवाजीनगरचे यां या मातो ी थेरगावला 
हॉ पटलला ऍडमीट हो या आ ण तीथ ए सपायर झा या. सुरवातीला एक लाख 
स र हजार पये बील घेतल होतं नंतर परत स र हजार पय ेघेतले आ ण 
डेडबॉड  दयाय यावेळेस जोपयत एक लाख पये भरत नाह त तोपयत आ ह  
डेडबॉड  देणार नाह  हणून तीथ तमाशा चालू होता. साहेब, मी आप या 
किमट या लोकांना फोन केला, आप या किमट चा एकह  मबस या ठकाणी 
पोहचला नाह , आपण बील कमी केल नाह  शेवट  ती लोक वैतागले राञी 
साडेबारा वाजता पैसे भरले आ ण डेडबॉड  घर  घेवून गेले मग आपली यांची 
भेट होती का नाह  होत. कती बील कमी केले हॉ पटलवरती वचक काय, 
काह च माह त पडत नाह . जर सरकारने ठरवून दल होतं तर एक लाख 
पं चावन हाजारा या पलीकडे कुठलह  ाय हेट हॉ पटल या ठकाणी कोरोना 
पेशंटचे बील घेवू शकत नाह  शासन आदेश आहे. मग आज इतके पैसे घेतले 
जातात या यावर आळा कोण घालणार. बरं ाय हेटवरती घालायचा घालायचा 
आपले जे आहेत यांना आपण चालवायला दलेले आहेत यां यावरती पण 
आळा घाल याची गरज आहेना. मा.महापौर साहेब, ऑ सजनच वचारल, झगडे 
मॅडम खरच चांगले काम करतात या काह  ऐकायला नाह त इथे. या वभागीय 
आयु  कायालयात बसून असतात. साहेबांना फोन कराव तर कतीवेळा 
आयु ांना कुठ या कुठ या गो ीसाठ  फोन करायचा ती आप यालाच लाज 
वाटते हणून कुणाला करायचा ढाकणे साहेबांना करायचा. ते सांगणार मी 
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तु हांला गेट बॅग टु य.ू एकाद दुस-यावेळेस गेट बॅग टु यू होतं परत होत नाह . 
जे ाय हेट हॉ पट स आहेत या हॉ पट सम ये तीस णापासून शंभर ते 
स वाशे णांपयत यांची हे ट लेटरची मता आहे कंवा ओटूवर जर का 
या ठकाणी पेशंट ठेव या जातात आ ण तीथे या ठकाणी ऑ सजन नाह  
हणून पेशंट दगाव याची जर श यता असेलतर मा.महापौर ते आप याला नाह  

फोन करणार तर कुणाला करणार. मी मा.आयु  साहेबांना सांगीतल क  दडशे 
ते दोनशे टन इ ड अलम ये ोफाईल कट ंग या इ ड अलला आप या या 
एमआयड सीला तेवढा गॅस येतो आपण स चा लॉकडावून करा क  
इ डस अलला कुठ याह  कारचा ऑ सजन गेला नाह  पाह जेतरच आप याला 
इथे मुबलक माणात ऑ सजन गॅस अ हेलेबल होईल डे वन पासूनतर 
आजपयत सागंते अजुनपयत अंमलबजावणी झालेली नाह . सुदैवाने सवात मोठ  
एमआयड सी मा या वॉडात आहे आ ण यामुळे शेजारचा कंपनीवाला मला फोटो 
काढून,  हड ओ काढून टाकतो क  िसमाताई लोक मरतात आहो, अशा कशा 
तु ह  नगरसेवक करांना या कंप या बंद. इथ ऑ सजनचे प नास िसलडर 
आहेत, शंभर िसलडर आहेत हे घेवून जा आ ण या दवाखा या म ये दयाना.ं 
अरे, मला सांगतात तु हांला का सांगत नाह त, मला सांगतात कारण क  मी 
तीथे नगरसेवक आहे मी िनवडून आले हणून मला सांगतात. दािय व आहे 
यांचे मा याकडे, मला  वचार याचा यांना अिधकार आहे. आपण यांना 

सांगीतल यांना ऐकायच नसतं. झगडे मॅडम सांगणार मॅडम, मी 
सकाळपासून  वभागीय आयु ां या पुढ आहे  काय क  सांगा. मी िचखलीमधल 
तुमच कृ णा हॉ पटल असेल, दोन तीन हॉ पटल या संदभात आयु  साहेबांना 
मी फोन केला होता क  काय केल पाह जे यांना ऑ सजन गॅस नाह . हे 
रोजचे ॉ ले स आहेत, रेमडेिसवीर नाह . दोन दवस झाल आयु  साहेब तुमची 
ुपवरती पो ट पडत नाह . आयु  साहेब तु हांला मयादा आहेत तुम या 

व र ासंग बोलायला. आ ह  राजकारणी आहोत आ ह  जाऊना मा.अजीतदादांकडे 
आ ण साकड घाल,ू रा यात आहेत, मा.उपमु यमंञी आहेत या ज हयाला 
पालकमंञी आहेत आ ह  यांना सांगणार तु ह  आ हांला रेमडेिसवीर दलच 
पाह जे, आ हांला ऑ सजन उपल ध क न दलाच पाह जे आ ण नाह  देणार 
तर आम या रोषाला सामोर सु दा जाव लागेल यांना. तु ह  आ हांला 
सांगायचच नाह  एक प दतशीर पणे खेळ  चालू आहे आमची बदनामी 
कर याची. दुदवानी स ाधार  हणून आम या सु दा ल ात येत नाह , आ ह  
सु दा आमचीच मु कटदाबी करायला िनघतो. आयु  साहेब रेमडेिस वर क येक 
दवस झाले आपली पो ट पडत नाह  काय ॉ लेम आहे आ हांला सांगा. 
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शहरातल े पेशटं कमी झालेत का? अजीबात नाह . दुदवाने आ ह  या या 
ठकाणी टे ट ंगचे क  चालू केलेतना हणजे एमआयड सीम ये जर गेलतर 
दडशे पैक  दहा, वीस असेच लोक कामगारांम ये िनघतात आ ण तेच र हवाशी 
ऐर याम ये जथ टे ट ंगच काम चालू आहे या ठकाणी सोसायटयाम ये गेलोतर 
तीस पेशंट या मागे दहा लोक पॉ झट ह आहेत याम ये सहा मह याच बाळ 
सु दा आहे. ह  दुसर  ेन चालू आहे तीसर तर यापे ा भयानक येणार आहे 
आ ण हणून मला असं वाटत मा.माई जे आयु  साहेबांकडे गे या मह नाभर 
मृतांचे आकडे लपव याची जी काह  खेळ  के या गेली ती सु दा कुठतर  
उघडक स आली पाह जे. ते लोकानंा कळल पाह जे क  बाबानो घरात बसा इतक  
लोक रोज मृ यूमुखी पडतात. तु ह  थांबला नाह त हणून कोरोना थांबत नाह  
तोह  तुम या बरोबर तुम या घरापयत येतोय. यांना खर सांगा, ऑ सजन 
नाह  खर सांगा, बेड अ हेलेबल नाह  खर सांगा, हे ट लेटर नाह  खर सांगा, खर 
बोलायला ॉ लेम काय आहे आप याला  का बोलत नाह  आपण खरं, सगळे 
लपवतोय. मांजर न डोळे िमटवून दुध पलना हणून ती लोकांना दसायच 
थांबत नाह , ती दसतेच. तीला पेकाटात लाथ घालावीच लागते. मा.महापौर 
साहेब या ठकाणी मी माह ती घेतली असता खरतर मगाशी पडवळ मामाना या 
सभागहृात दांजली वहायची राहून गेली. कासारवाड चे आमचे पाठ राखे 
आम या वड लां या जागी असणारे मा.पडवळ मामा यांच २३ तारखेला द:ुखद 
िनधन झाल. टल ग हॉ पटलला ते ऍडमीट होते, कॅ सर डॉ टरांनी सांिगतला, 
सकाळ  कॅ सर सांगीतला आ ण सं याकाळ  कोवीड पॉझीट ह हणून सांिगतल 
तीस-या दवशी ते गेल.े २३ तारखेला यांची डेडबॉड  भाटनगरला आणली. माझा 
पण पाय खुप दुखत होता हणून मी डॉ टरांकडे गेलेले होते. मी आशाताईना 
सांगीतल क  यांची डेडबॉड  आणली क  मी यां या िमसेसला बाहेर भेटते 
आ ण जाते तर मी दवाखा यातून परत येत असताना मला आशाताईचा फोन 
आला आ ण यांनी सांगीतल क  िसमाताई पटकन या, डेडबॉड  आणली 
एखादवेळेस अंतीम सं कार करणार. मी हणल हातात दली का तर हणल हो 
ते सव पॅक ंग वगैरे क न दलेल आहे पण तु ह  या वदारक प र थती आहे.    
मी या ठकाणी गेले तो जो बेड आहे चौदा लोकांना या ठकाणी अंतीम सं कार 
झाले होते आ ण दुदव असं क  चौथरे जे होते ते चारच होते ते तर जळतच होते 
बाक चे जे खाली आजूबाजूला ठेवलेल,े तुम यासारखा, मा या सारखा घरातील  
कोणी गेलतर फावडयाणी ती राख बाजूला कर याची गरज होती,  जळत होती 
ती बाजूला करायची आ ण या या बाजूने ेतअ नी दयायचा. माई पाहून नाह  
झाल, च कर यायला लागली, सूचत न हत, घशाला कोरड पडली. मी हणल 
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शवदाह नीम ये घेवून जावू तर तो हणला सकाळपासून नऊ लोकाचें दहन 
झालेले आहेत यामुळ शवदाह नी गरम झाली. मी ते सव मोजल,े हड ओ 
काढला हणल चौदा ईथ आ ण नऊ ईथ आ ण दोन अ पवयीन मुल होती जी 
पाठ मागे तीथे दफन केल होतं तीथेच. तर हणल ते काय होते तर नाह  ते 
पण कोरोना पॉ झट हच होते हणले आ ण सहा ऍ युल स तीथ उ या हो या 
वेट ंगसाठ . मी वचार केला चौदा लोकांना इथ अ न देतो, नऊ लोक तीकडे 
गेले, दोन या ठकाणी दफणला गेलेले आहेत आ ण सहा लोक उभी आहेत. मी 
हणल आज या दवस याच मॉनेटर ंग बघु काय प र थती आहे ते आ ण मग 
या दवशी वेगवेगळया मशानभूमीत गेले आ ण कोवीड ोटोकॉलनी कती 

लोक दफण केले जातात हणून याची आकडेवाड  घेतली. याची आकडेवार  
अशी होती, भाटनगरला ७४३- १ ए ल ते २३ ए ल पयत, भोसर ला ६०१-  १ 
ए ल ते २३ ए ल पयत, िनगड ला ३५८, सांगवीला ११८ हे कोवीड ोटोकॉलनी 
केलेले होते. बेर ज येते १८२० आ ण आपण जाह र केले होते ८४१. वरचे जे ९७८ 
होते याम ये माह ती घेतली मग महानगरपािलकेत आलो दुस-या दवशी काय 
प र थती आहे, ९७८ लोकांची माह ती का लपवली तर ते हणाल े अपडेट 
हायला वेळ लागतो, कुठ अपडेट हायला वेळ लागतो मग ते हणले माह ती 
खुप भरावी लागते. बरोबर आहे, कोरोना पेशंट आहेत मृत झालेतर याची 
माह ती भरावी लागत असेल, हरकत नाह . पासेस देतो पासेस आ ण तु ह  
कोरोना ोटोकॉलनी तु ह  याचा वधी करता मग पासेस वरती िलहून द या 
जात कंवा वधी करताना तो मृतदेह जो आहे तो पुणपणे कोरोना ोटोकॉलनी 
येतो, तीथतर तु हांला माह ती पुण होती, मग माह ती का दडवली, मग माह ती 
का दडवली. मी मा.आयु  साहेबांना पञ दलय परत तेच उ र, उ र हणजे 
याचं अनु र त आहेत ते मी माझ उ र समजून घेतल क  यांना असं वाटल 

असेल क  मी खरे आकडे सांगीतले तर लोक पॅनीक होतील, लोक  घाबरतील.  
लोक घरात बसतील. आयु ांनी तसद  घेतली नाह  मा या पञाला उ र 
दयायची. ९५० मृतांचे आकडे तु ह  लपवलेत, कालांतराने ते तु ह  पढेु आणणार 
आम या परंतु तु ह  आकडे पुढे आणेतोवर तीसर  ेन आप या दरवाजात 
धडका मारतेय. जुलै म ये आहे, मा.मु यमंञी सांगतात, मा.आरो य मंञी 
सांगतात. मा.राजेशजी ट प ेसाहेबांचा लाई ह जर पाह लना तर आप याला सु दा 
वाटत क  कती पोटतीडक ने हा य  बोलतो. डॉ.लहाने सांगतात तीसर  ेन 
कती भयानक असणार आहे आ ण ९५० मृतांचे आकडे महापािलकेनी लपवल,े 
का लपवल,े का नाह  माह ती घेतली यायला पाह जे होती. या या 
हॉ पटलमधून आपले पासेस जातात यामधे आपण जजामाता आ ण पंपर  
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वाघेरे हे यातले दोन हॉ पटलतर सुटलेच होते यांनी पासेसची माह ती दलेली 
नाह . आप याकडे पास घेत या िशवाय अंतीम सं कार करताच येत नाह  हे 
िञवार स य आहे या यावर पण आकडेवार  लपव या जातात आ ण यात 
िसर एसनेस नाह . लोकांना तु ह  सांगीतल पाह जे क  मह याम ये या ठकाणी 
इतक  लोक आप या जीवनाला मुकलेले आहेत. घरात बसाव लागेल, लॉकडावून 
कडकपणे पाळाव लागेल. तु हांला कोरोनाचा ोटोकॉल एकदम कडक पणे 
अंमलबजावणी करावी लागेल. तु ह  काह च सांगत नाह त आ ण काह च बोलत 
नाह त आ ह  जायच कुणाकडे, कुणाला सांगाय या आ ह  आम या यथा. आता 
आपण काय कराल कोण जबाबदार आहे याला बरोबर पकडणार. मग जबाबदार 
कोण असेल या यावरती आपण पुव  काय काय जबाबदा-या द या याच 
आपल काह  घेणंदेणं नाह . आमच हणण असं आहे क  िश ा कर यापे ा 
दु ती काय करता येईल ते बघा. िश ा करायला तु ह  आ ण आ ह  काय 
हेडमा तर नाह त. तु ह  पण काह  हेडमा तर नाह  क  लोकांना िश ा करायला 
कंवा अिधका-यांना िश ा करायला पण दु तीतर क  शकतो. दु ती करायची 
नाह  हण यावर कसं काय चालणार आहे. मा.महापौर साहेब, यापुढे आपली जी 
काह  आरो य यव था आहे या यावरती मोठया माणात ल  दे याची गरज 
आहे. आपले जे काह  अिधकार  आहेत, या या ठकाणी आपण किमटया 
नेमले या आहेत यांना पॉवस द या पाह जेत. हे सु दा आप याला अ सरेबल 
असले पाह जे यांनी सांगायच नाह  क  मी तीथ कसा जाऊ आ ण तीथ कसा 
वचा  हणून. मगाशी वैशालीताइ खुपदा हण या साहेब तु हांला डेडरेट कमी 
कसा होईल याकडे ल  दया. तो कमी कसा होईल या यासाठ  साहेब तु हांला 
वत:ला मी तुमच एका यांनी अिभनंदन पण करते क  जस आ ह  ज बो 

कोवीड या ब ल त ार  सांगत होतो तु हांला मी सांगीतल होत क  साहेब तु ह  
एकदा हजीट करा. तीस-या दवशी तु ह  गेलात तु हांला सगळ अलबेल 
दसलं तु ह  तीथन परत आलात. आमचे महापौर, प नेता आ ण कोण कोण 
नगरसेवक गेले होते. मा.महापौर साहेब आप याला सु दा वनंती आहे आपण 
यावेळेस िमट ंग घेता कोरोनाची प र थती आहे योगेश बहल पाच टम, सहा 

टम नगरसेवक आहेत, वैशालीताई महापौर राह ले या आहेत, आ ह  तीन टम 
नगरसेवक आहेत, चार टम, तीन टम, पाच टम झालेले नगरसेवक आहेत, 
अनेक नगरसेवक अ यासू आहेत सगळयांना एकदम नाह  बोलवता आलतर 
ट याट यानी बोलवा. तुम या डो यात या काह  क पना असेल, संक पना असेल 
या आ हांला पण सागंा नेमक काय चालल हे बाहेर येवू दया. हे आज नाह  

आलना तर पुढ सहा मह ने याला वॉरफुट ंग वरती आपणच असणार आहोत, 
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आप यावरती हे सगळे हा ले आहेत आ ण हे जर हा ले आप याला परतून 
लावायचे असतीलतर आप याला आलट रहाव लागेल आ ण हणून या यावरती 
वारंवार तु ह  जे काय करता  आ ण काय बोलता काय होत याच आ हांला पुढे 
कळतच नाह . आ ह  जे ऐकतो आ ण आ हांला असं वाटत क  काह तर  चांगली 
कारवाई होणार आहे परंतु ती चांगली कारवाई न होता या याम ये अनेकदा 
इत या मोठया िम टेक असतात क  तु ह  िमट ंग घेवून सु दा यामधन 
फायदा काह  झालेला दसत नाह . या दवशी ज बो कोवीडला मा.प ने यां या 
सासूबाई हो या, यांचे कायकत होते सासूबाईना यांनी कपडे आणले होते. आता 
यांना माह ती होत आ ह  नगरसेवक आहेत तु ह  स ा ढ प नेता आहेत 

तु ह  यांची बाजू याल नाह  याल मला माह त नाह  पण काय झाल ते 
सांगते. तर ते कायकत हणाले आ हांला यांचे कपडे दयायचे आहेत तुमची 
कोण तर  नस दया. ती हणाली खाली बैठ रहे या, रख दोना इधर कोने म. 
यांनी मग तीला हातात पशवी दली तीन ती अशी टाकून दली. ती हणली 

बादम देखगे रख दो इसे बाजूम. इतका र पे ट आहे आप याला यामुळे या 
र पे टचा आपण मान ठेवला पाह जे ज बो कोवीडचा. कोटयावधीची बील 
येणारच आहेत. साहेब, रेमडेिसवीरचा या ठकाणी काय घोळ चालतो तु ह  बघा. 
यां या हण यानुसार जर चार-चार, पाच-पाच रेमडेिसवीर द यानंतर सु दा 

जर का पेशंट जात असेल, जो पेशंट ओटू बेडवर होता आ ण तोह  जातो तर 
नेमके रेमडेिसवीर द यानंतर रेमडेिसवीर चालत क  नाह  चालत हे सु दा 
बघीतल पाह जे, देतात का ते बघा. आ हांला आरोप करायचे नाह त परंतु आज 
तीथे अशा कारच जर काम चालत असेलतर िन तपणे आपण या ठकाणी 
कारवाई केली पाह जे. आ ह  जर आता वायसीएमला पेशंट पाठवलातर असं 
काह  नाह  क  पेशंट या ठकाणाहून सह सलामत येतो पण जो रे यो आहेना तो 
खुप हे द  आहे परत ये याचा. बी अलकेअरला पाठवला क  हे द  रे यो आहे. 
माझा दुसरा एक कायकता आहे, िशवसेनेचे माजी नगरसेवक होते वण 
ख लारे यांचा भाऊ आहे र व ख लारे याला आ ह  ज बो कोवीडला ऍडमीट 
केल,ं बेड लागत होता सांगीतलच नाह  आ हांला. या दवशी दादेवारनी तीथे 
राऊंड घेतला आ ण राऊंड घेत यानंतर मी दादेवारांना सांगीतल क  सर तु ह  
चाललाच आहेत तर तेवढ बघालका लज, माझा असा असा पेशंट आहे. मग 
तीथ यांनी सांगीतल याला एनआययूवरती लागणार आहे, ताई ट कल 
कंड शनला पेशंट आहे आप याला िश ट करावा लागेल, बी अलकेअरला िश ट 
केला आज पेशंट बरा आहे. या टेजला जावुन जर का आम या पेशंटला 
या ठकाणी काम होणार असेल आ ण आमचे लोक जर या ठकाणी पॅिनक होत 
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असतीलतर कंवा या सगळया आम या बोल यांन,े तुमच जे काय हणण आहे 
ते आ ण खर सांगीत यानंतर मला असं वाटतय क  साहेब तु ह  जर का तीथे 
कारवाई नाह  केली आ ण पश वरती आपण जर गु हा दाखल नाह  केला तर 
आ हांला तुम या वरती गु हा दाखल करावा लागेल आ ण वनंती आहे साहेब 
कुठ याह  कमीशनरवरती तु हांला अशा कारच हयु यूलेट कर याची आमची 
मानसीकता न क च नाह  परंतु आ हांला मजबूर क  नका तुम याकडे वेळ 
असताना तु ह  जर वेळेत जर का तो अहवाल सभागृहा या पटलावर ठेवला 
असतातर आज ऍटो ल टरला दुसर  कुठलीतर  सं था बसली असती आ ण 
चांगल काम या ठकाणी झाल असतं पण आपण ते केल नाह  आ ण हणून 
मला असं वाटतय क  तु ह  जर ते केल नाह तर तुम यावरती आ हांला गु हा 
दाखल करावा लागेल. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब या काह  छोटया 
छोटया गो ी आ ह  सांगीत या आहेत, आ हांला मा य आहे क  आ ह  काह  
यातले त  नाह  आहोत. कारण क  आ ह  बोलायला लागलो क  अनेक 

तुम या आजुबाजूने आ हांला असं काह  जो लुक असतो क  यांना काय कळतं 
तर तो जो लुक आहे तो लुक नका देऊ. आ ह  मुख असू पण आ ह  
लोकां यासाठ , लोक आम याम ये देव शोधायला लागलेत आता आ ण आ हांला 
हे देवपण नाह  यायच. जी माणस आ ह  वाचवू शकत नाह त या लोकांना 
आ ह  आरो य सु वधा देऊ शकत नाह त यांनी जर आ हांला सांगीतल क  
तु ह  आम यासाठ  काह तर  करा, बेड दया, ऑ सजन बेड दया, याला 
हे ट लेटर दया आ ण आ ह  उपल ध क न देवू शकत नाह  ह  आमची 
शोकांतीका आहे आ ह  सांगू शकत नाह  साहेब, बाहेर. आ ह  तु हांला सांगू 
शकतो. मा.महापौर साहेब, जशी यांनी अिधका-यांची किमट  केलेली आहे तशी 
नगरसेवकाचंी किमट  या सगळया सटरवरती झाली पाह जे आ ण खर काय आहे 
या या ठकाणी सीसीट ह  फुटेज िमळाले पाह जेत कमान आयु ांना िमळाले 

पाह जेत आ ण पञकार बंधुना िमळाले पाह जेत ते करा एवढ च आप याला 
वनंती आहे. जवळपास साडेतीन हजार लोक या शहराम ये वारलीत यात 
बाहेरची एक हजार धरा हणजे दोन हजार तर  लोक आपले या शहरातले गेलेले 
आहेत. तो जो घोळ आहे यात मला काह  फार पडायच नाह  कारण मी 
या यावरती खुप स व तरपणे आयु ांना पञ दलेल आहे याच यांनी उ र 

दयाव. कारवाई कुणावरती करायची तर पश वरती करा ऐंशी हजार ते एक 
लाख पये मागीतले हणून खंडणीचा गु हा दाखल करा आयु  साहेब. याच 
बरोबर परवा या दवशी सुिनता तापक र आम या या नगरसेवीका आहेत यांनी 
आप याला ऍ युल स या संदभात सांगीतल आ ण भाटनगरला जी एज सी 
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आहे काम करणार  साहेब, आपण या यावरती काय कारवाई करायला पाह जे 
होती. मा या वॉडातले जे आहेत यांचा नातेवाईक गेला यां याकडन आठ 
हजार पये घेतलेत हणून यांनी मला त ार  अज पाठवलेला आहे आप याला 
तो हॉटसप करते ती जी एज सी आहे ती तातड ने आपण बदलली पाह जे. 
या ठकाणी दुसर कुणालातर  नेमा आ ण अशा कारची पळवणूक जे कोण 

करणार असतील यां यावरती गु हे दाखल करा एवढच आप याला या ठकाणी 
सांगते आ ण परत एकदा मा.महापौर साहेब, भावने या भरात काह  बोलल गेल 
असेलतर मला माफ कराव, थांबते, जय हंद जय महारा .  
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब, आम या या भावना येकांनी या ठकाणी मांड याचा य  
केला आहे. या याम ये मु यत: नगरसेवकांची जी भूिमका आहे आ ह  वारंवार 
तुम याकडे येतो तु हांला काह  सूचना करतो आ ण या प दतीने आपण काम 
कराव अशा कारची आपे ा आ ह  य  करतो कारण आ ह  सव जण ाऊंड 
ले हलला काम करतो. मा.महापौर साहेब, आपण सगळेजण तळागाळात आहोत 
आयु  साहेबांकडन कंवा शासनाकडन अगद  तळागाळातला माणसू जावू शकत 
नाह  यामुळ यां या या काह  अडचणी आहेत या पोहचत नाह त हणून 
आपण लोकांचे ितिनधी हणून शासनाकड जात असतो आ ण या ठकाणी 
काह  सूचना मांड याचा आपण य  सात याने करतो. आयु  साहेब माग या 
वष  कोरोना आला आ ण जगावरती कधीच आपण व नातह  वचार केला 
न हता एवढ मोठ संकट जगावरती आलं आ ण हे पु हा येईल असं आप याला 
वाटल न हतं. आप याला वाटल क  हे आता सगळ चांगल झाल आता पु हा 
कोरोनाचा ेन येणार नाह  अशा कार या भावनेतून आपण या ठकाणी वावरत 
होतो. परंतु अचानकपणे परत कोरोनाची दुसर  लाट आली आ ण या दुस-या 
लाटेम ये फार मोठया माणात पेशंट आज आप याला दसतात. सगळयात 
मह वाचा मु ा आता िसमाताईनी आ ण वैशालीताईनी या गो ीचा उ लेख केला 
क  डेड रे यो माग यापे ा वाढलेला आहे. माग या तुलनेत मृ यूदर वाढला आहे, 
माग या तुलनेत पेशंटची सं या पण वाढलेली आहे. हणजे जवळपास तीपट ने 
पेशंट माग या वष  पे ा या वष  वाढलेले आहेत. या सगळया प र थतीचा 
आपण वचार केलातर आप याला उदया या काळाम ये हणजे आजच संकट 
तर आहेच या यावरती आप याला मात करायचीच आहे परंतु आजून भ व यात 
अशा कारची तीसर  ेन येवू शकते अशा कारची भीती या ठकाणी आप या 
सगळया समोर आहे. ते करत असताना आप याला या सगळया गो ीसाठ  तयार 
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रहाव लागणार आहे. आता येकानी यां या भावना य  करताना या काह  
ञुट  आहेत या ञुट  सांग याचा य  केला. मा.महापौर साहेब, काह  चांग या 
गो ी पण शंभर ट के घडतात हणजे या सगळया कठ ण संगाम ये 
शासनातली काह  लोक खुप चांगल काम करतात, डॉ टस काह  ठकाणी खुप 

चांगल काम करतात. मा.महापौर साहेब, मी उ लेख क  इ छतो क  आम या 
भोसर  हॉ पटलम ये खुप चांगल काम चालू आहे. आम या भोसर  हॉ पटलची 
जी टम आहे मग तीथे डॉ.ढगे असतील, डॉ. ह के असतील यांचेकडून अितशय 
चांग या प दतीची टमट भोसर  हॉ पटलला पेशंटला िमळते या ठकाणी 

येक पेशंटची काळजी घेतली जाते.  मगाशी िश रचे खासदार मा.अमोलजी 
को हे यांनी भोसर या हॉ पटलला हजीट केली यां या बरोबर आ ह  येक 
ठकाणी जा याचा य  केला. खासदार साहेबांनी लांबून लोकांना वचारल क  
तु हांला कशा प दतीची टमट िमळते, तु हांला सगळया गो ी यव थत 
आहेत का तर यां या चेह-यावरती जे काह  हावभाव होते या याव न दसत 
होत क  खुप चांग या प दतीच काम या ठकाणी चाललेल आहे. मा.महापौर 
साहेब, काल आम या तेथील एक अपंग य  आहे या य ला मुल नाह त 
यां या िमसेसला तीन दवसापुव  आ ह  भोसर  हॉ पटलला ऍडमीट केल 

रसाळ मामा हणून आ ह  यांना हणतो, यांचे दो ह  पाय आधु आहेत 
या यामुळ यांना कुठली या वत:हून करता येत नाह  आ ण यांचा दुदवाने 
रपाट पॉ झट ह आला. यांनी मला फोन केला क  माझा रपोट पॉ झट ह 
आला मग यांना वचारल बाक ची मदत तु हांला कशी काय क  शकतो 
हॉ पटलम य,े मी डॉ.ढगेना फोन केला आ ण कॉ फर स कॉलवर यांना घेतल 
यावेळेस डॉ. ढगेनी यांना यांची ऑ सजन ले हल वचारली, यांना काय 

ञास होतो हे िस ट स वचारले आ ण यानंा सांगीतल क  तु हांला 
हॉ पटलम ये ऍडमीट केल तर मा.महापौर साहेब आप या वायसीएम म ये 
सहा या मज यावर अशा कारची अपंग य साठ  एकच या ठकाणी सु वधा 
आहे आ ण एकच टॉयलेट आहे या यामुळ तु हांला तीथे ऍडमीट हाव लागेल 
अ यत: जर हे सगळे पॅरामीटस तुमचे चांगले असतीलतर तु हांला घर  सु दा 
आ ह   टमट देवू शकतो. यांना इतका आनंद झाला क  प नास ट के तो 
माणूस ढग या बोल यातून इतका आनंद  झाला क  याला वाटल क  आपण 
प नास ट के बरे झालेलो आहोत. डॉ.ढगेनी पण सांगीतल क  कुणालातर  पाठवा 
हणजे मी तु हांला गोळया देतो या कधी, कुठ या याय यात ते सांगतो 

आ ण रोज या रोज तुम या तु ह  मॉनीटर करायच अशा प दतीने यांनी 
सांगीतल आ ण लगेच तशा कारचा माणुस मी यां याकडे पाठवला यांना या 



63 
 
गोळया सु  झा या. तर  हे जे चांगले अनुभव आहेत हे सु दा मह वाचे आहेत. 
जे काम करणारे कमचार  आहेत आ ण वशेषत: भोसर  हॉ पटल असेल, 
वायसीएम असेल, जजामाता असेल या ठकाणी आपले महापािलकेचे कमचार  
काम करतात, या ठकाणी खुप चांगल काम चालल आहे. मला वाटत मा या या 
हण याशी सगळे नगरसेवक सहमत असतील. या ठकाणी आपले परमन ट 

लोक आहेत ते अतीशय उ म काम करतात. माग या वषा या काळाम ये सु दा 
जीबीम ये आ ह  अनेक लोकांच कौतूक केल.ं या ठकाणी वनायक पाट ल यांच 
कौतूक झाल, डॉ.गोफणच कौतूक झाल असे अनेक लोकांनी फ डवरती काम 
केल ते नंतर पॉ झट ह पण झाल.े परंतु यां यावर जो संग आला याचा 
फायदा यांनी िन तपणे पेशंटला टमट करताना दलेला आहे. या यामुळे 
खुप चांगल काम महापािलकेचे जे हॉ पटल आहेत या ठकाणी चालू आहे. 
या याब ल मला िन तपणे यांच कौतूक करावस वाटतं. याचबरोबर 
आतादुसर  जी बाजू आहे आता येका या बोल यातून हे  आल क  जे काह  
इतर सं थांना आपण काम दलेली आहेत मग ते ज बो कोवीड असेल, 
ऍटो ल टर असेल कंवा आणखीन वेगवेगळया ठकाणी आप या महापािलके या 
य र ्   जी यंञणा आहे या ठकाणी ठेकेदार नेमलेल आहेत या ठकाणी मोठया 
माणात त ार  आहेत. ब-याच जणांनी नाव घेवून ऍटो ल टरची आ ण ज बो 

कोवीडची त ार केली. या ठकाणी कुणी ॉपरली आप याला र पॉ स देत 
नाह , पेशंटचे नातेवाईक जे हा फोन करतात, आपण सांगतोत तर  सु दा यांना 
यां या नातेवाईकाशी बोलता येत नाह . हणजे यांनी काय केल एकतर यांचे 

फोन काढून घेतात ते बरोबर आहे कारण क  फोनवरती माणूस वारंवार बोलतो. 
परंतु एखादया कुटंूबात या या या नातेवाईकाशी याला बोलायच असतं 
दवसातून कमान एक ते दोनवेळेस तर  या या नातेवाईकाच या याशी बोलणं 
झाल पाह जे परंतु ाय हेट हॉ पटलम ये तशा कारच बोलणं होत नाह . आता 
वायसीएमला जर मी डॉ.वाबळना फोन केलातर, डॉ.लाठ ना फोन केला, 
डॉ. वनायक पाट ल यांना केलातर दहा िमनीटांनी, पंधरा िमनीटानी, अधा तासानी 
यांचा र लाय येतो या पेशंटच टेटस ते सांगतात. या पेशंटची नेमक  

कंड शन काय आहे हे सु दा ते सागं याच काम करतात या यामुळे 
नातेवाईकाना िन तपणे चांगल वाटत क  नाह , आपला पेशंट बरा आहे. दुदवाने 
अनेक पेशंट जातात, आप या सभागृहातले सु दा आपले तीन सहकार  गेल,े 
अनेकजण पॉ झट ह होते मी सु दा माग या मह यात पॉ झट ह होतो. 
अनेकजण या संकटातून जातात परंतु याला जर ॉपर इलाज झालातर, 
यो यवेळ  तुमचे िस टन तुम या ल ात आलेतर तु ह  लगेच टे ट केली आ ण 
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टमट सु  केलीतर मला वाटत पेशंट ट कल कंड शनम ये जात नाह . 

मा.महापौर साहेब, आपण आता िन मे डॉ टर झा यासारखच आहे कारण आपण 
येकजण सगळयाना कौ सलींग करतो हणजे जे हा फोन येतो ते हा आपण 

याला वचारतो क  िस टन काय आहेत, तुला ताप येतो का, तुझी ऑ सजन 
ले हल काय आहे, तुझ एचआरसीट  केल आहे का, मग तु कुठ या गोळया 
घेत यास कुठ या डॉ टराकड गेला या माणे आपण सु दा सगळेजण जे काह  
श य आहे ते कर याचा य  करत असतो. महापािलकेचे जे हॉ पट स आहेत 
या हॉ पट सम ये खुप चांगल काम चालल आहे हे पु हा एकदा आयु  साहेब 

तु हांला सांगतो. वशेषत: आम या भोसर  हॉ पटलम ये खुप चांगल काम 
या ठकाणी तीथले डॉ टस करतात याच मी तु ह  ये या या आ द कौतूक केल 

पु हा एकदा मी यांच कौतुक करतो. या गो ीच अनुकरण जर सगळया 
हॉ पटलनी केल आ ण वशेषत: जे काह  ाय हेट हॉ पटलला आपले बेड 
चालवायला दले यांनी जर या गो ीच अनुकरण केल तर िन तपणे आपण या 
संकटामधून बाहेर पडू आ ण या कोनातून य  झाले पाह जेत. मगाशी 
िसमाताईनी आ ण अनेक लोकांनी या ठकाणी आप यावरती आरोप केल.े  
माग या जीबीम ये मा.महापौरांनी आप याला सूचना केली होती कंवा आदेश 
दले होते क  तु ह  पुढ या जनरल बॉड या आत ती जी काह  त ार 
सभागृहात सगळेजण वारंवार मांडत होते याचा अहवाल तु ह  पुढ या जनरल 
बॉड ला सादर करावा आ ण या यावर तु ह  काय कारवाई केली या या कती 
खोलात गेले या या कारची काय कारवाई झाली ह  अपे ा आमची सवाची 
होती. परंतु कदािचत कामा या ओघाम ये कंवा तुम याकडन दुल  झाल असेल 
कंवा आज हायला पाह जे पण झाल नाह . जनरलबॉड  तशी उशीरा झाली, ह  
वशेष सभा तु ह  बोलावली परंतु माग या जनरल बॉड त ते येणं अपे ीत होत 
परंतु ते आल नाह  ते आता तर  यायला पाह जे होतं. जे काय आहे ते 
सभागृहा या समोर आल पाह जे, जे कोणी दोषी आहेत यां यावरती कारवाई 
झाली पाह जे. मगाशी कंुदन गायकवाड आ ण वकास डोळस यांनी जो काह  
मु ा मांडला, सं दप वाघेरे यांनी जो मु ा मांडला जर कुणी अशा प दतीने पैसे 
घेतले असतीलतर यां यावरती ताबडतोब कारवाई झाली पाह जे. कारण ह  
बदनामी आप या शहराची होती आप या महापािलकेची होती. आपण या ठकाणी 
व त आहोत आ ण अशा कारे जर होत असेलतर हे आप या शहरा या ने 
चुक च आहे आ ण आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब काळ आप याला या 
गो ीसाठ  कधीच माफ करणार नाह . शेवट  राजकारण आ ण पद ह  कायम  
नसतात, आयु  साहेब तु ह  सु दा या शहराम ये तीन चार वष काम करणार 
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आहात परंतु या कठ ण काळाम ये आपण जे काह  चांगल काम क  तेच काम 
सगळयां या ल ात राहणार आहे. मी आप याला या दवशी पण भेटून सांगीतल 
क  अनेक आयु  आ ह  या सभागृहात पाह ल,े अनेक आयु ांनी काम केलं 
आ ण सगळयांनी आपआप या पर ने या शहरासाठ  जे काह  योगदान देता येइल 
ते दे याच काम केलं याच कारची अपे ा आमची तुम याकडन आहे. खर 
हणजे तु हांला येवून तीन ते चारच मह ने झाले आहेत परंतु तु ह  आ यानंतर 

हे फार मोठ संकट शहरावरती आलेल आहे, हे खुप मोठ तुम यावरती चॅलज 
आहे. कारण आज तु ह  या प र थतीत, या िसचवेशन म ये काम करता 
आ ह  येकजण आप याकडे येतो, येकजण आपआपल मत मांडत असतो 
तु ह  या ठकाणी ऐकूण घेता परंतु आमची आप याला वनंती आहे क  या 
या काह  सूचना आपण आम या ऐकूण घेता या यावरती अंमलबजावणी पण 

झाली पाह जे अशा कारची आमची अपे ा आहे. आज आप याकडे 
रेमडेिसवीरचा मोठया माणात तुटवडा आहे. या ठकाणी ऑ सजन िमळत 
नाह  या दोन गो ी अ यंत मह वा या आहेत. ब-याच जणांनी उ लेख 
रेमडेिसवीरचा केला परंतु  जे महापािलकेचे  डॉ टस पॉ झट ह होते यांना 
वचारल क  तु ह  यावेळेस िसर अस कंड शन म ये होता यावेळेस तु हांला 
रेमडेिसवीर दलं का तर यांनी सांगीतल दल आ ण याचा शंभर ट के यांना 
फायदा झाला. रेमडेिसवीर अ यंत उपयोगी इंजे शन आहे याचा कोर पाच 
सात या पुढे आहे याचवेळेला ते दल गेल तर तो पेशंट या यातुन लवकर 
बाहेर पडतो हे अनेक डॉ टरांनी सु दा सांगीतल. या यात दोन मत वाह सु दा 
असु शकतात परंतु रेमडेिसवीर हे उपयोगी आहे. आज आ हांलाह  मा य आहे 
क  या ठकाणी पुरवठा कमी होतो, मी परवाच आयु  साहेब तु हांला हणल 
क  तु हांला आऊट ऑफ कॉ ट जावून तु हांला काह  गो ी करा या लागणार 
आहेत. मगाशी िसमाताईनी उ लेख केला क  तु हांला तुम या व र ाशी 
बोलताना कदािचत काह  मयादा येत असतील परंतु आमचा उपयोग तु ह  क न 
या. शेवट  आ ह ह  लोकांचे ितिनधी आहोत आ हांला तुम यापे ा जा त 

तुम या व र ांशी आ हांला अिधकारवानी बोलता येते कारण आ ह  लोकांचे 
ितिनधी आहोत.  जर एखाद  गो  तुम याकडन नसेल सुटततर तु ह  आमची 

मदत या. मा.महापौर साहेब सगळे नगरसेवक मग तो कुठ याह  प ाचा असू 
दयात या कठ ण संगी शासनाबरोबर आहेत आ ण आमची अशी अपे ा आहे 
क  आमची मदत यावी. िसमाताईनी उ लेख केला क  दादंाकडे... शंभर ट के 
मा.अजीतदादांकडे आपण जाऊ आ ह  अनेक वषया संदभात, रेमडेिसवीर या 
तुटवडया संदभात दादांशी बोललो आमचे नेते बोललेत लसीकरणा या बाबतीत 
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सु दा आ ह  दादांशी बोललो आहे, ऑ सजन या संदभातह  दादांशी बोललो, 
रा यसरकार, अजीतदादा या या पातळ वर य  करतात आप या शहरावर 
नाह तर आप या पुण रा याला या सगळया गो ी कशा िमळतील, रेमडेिसवीर 
कसं िमळेल, सगळयांचा ऑ सजनचा पुरवठा कसा होईल अशा कारची भूिमका 
रा यसरकारची पण आहे आ ण ते करत असताना आयु  साहेब तुम या 
पातळ वर तु हांला काह  अडचणी यते असतीलतर आ हांला सांगा. आ ह  सु दा 
तुम या बरोबर या ठकाणी वनंती क , आ ह  सु दा य  क  परंतु तु ह  
सगळयांना बरोबर या आ ण शेवट  शासन एकट काम क  शकत नाह . 
आ ह  आ ण तु ह  हे एका रथाची दोन चाक आहेत आ ण तु ह  जर आमचा 
उपयोग क न घेतलातर िन तपणे या संकटातून खुप लवकर आ ण चांग या 
प दतीने बाहेर पडू. आज माग या तीन चार दवसात थोड शी आकडेवार  कमी 
होती असं दसतय परंतु उदया ह  आकडेवार  वाढेल का कमी होईल हे माह त 
नाह  परंतु ह  कमी झालीतर खुप चांगल आहे परंतु वाढलीतर आप याला या 

कोनातून िनयोजन करणे गरजेच आहे आ ण या न तु ह  आकुड , 
भोसर , थेरगाव आ ण जीजामाता या चार ठकाणी तु ह  नवीन बेडस सु  
कर याचा य  करताय आ ण या कोनातून तु ह  ोसेस पण केली आहे. 
या याम ये तु ह  ट याट याने करतात तर माझी आप याला वनंती आहे क  

तु ह  चारह  ठकाणी पटकन कराव,े यासाठ  आमची काह  मदत लागलीतर 
सांगा. मी भोसर ची माह ती घेतली भोसर म ये ऑ सजन ला ट सु  करायचा 
आहे यासाठ  तु हांला तेथे जागा पाह जे. मी नगररचना वभागाशी बोललो 
भोसर  हॉ पटल या डॉ टरांशी बोललो.  हॉ पटल या बाजूने जी जागा आहे ती 
खाजगी लोकांची जागा आहे ती महापािलकेची जागा नाह  कंवा ती गाववा यांची 
जागा नाह . परंतु याला काह  ऑ श स आहेत मी नगररचने या लोकांशी 
बोललो आपण याचा मालक शोधलातर याचा आगाऊ ताबा पण आप याला 
िमळू शकतो. कारण या प र थतीम ये िन तपणे मला खाञी आहे क  कोणी 
जागा मागत असेलतर तो तु हांला आगाऊ ताबा देवू शकतो यासाठ  आ ह  
पण य  क  पण आयु  साहेब यासाठ  तु ह  बोललात, तो जागा मालक 
शोधलातर ये या दोन दवसात ती जागा आप याला ता यात येवू शकते. 
कदािचत आप याला मोबदला याला नंतर दयावा लागेल परंतु जागातर ता यात 
देवू शकतो आ ण या ठकाणी आपण ऑ सजनचा लॉ ट बसवलातर मला 
वाटत लवकरात लवकर भोसर  हॉ पटलम ये जे ऍड शनल बेड आप याला सु  
करायचे आहेत कंवा काह  हे ट लेटर आप याला या ठकाणी दयायचे आहेत ते 
लवकर सु  होवू शकतात. यामुळ तु ह  या ीकोनातून आपण य  करावेत 
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आ ह  तु हांला सांग याचा य  करतो. वारंवार तु हांला सांगतो याचा अथ 
असा क  आ हांला वाटत लोकांची ती गरज आहे या ने आ ह  आप याला 
वनंती करतो तु ह  सु दा ते सकारा मक कोनातून याव. आ ह  तु हांला 
मदत करायला तयार आहोत तु ह  ती मदत यावी. आम या सगळयां या 
वतीने जे जे काह  आरोप झालेत कंवा जे काह  चांगल काम झाल आहे याचह  
आ ह  कौतूक केल.ं तर  या सगळया गो ीचा शासनाने या ठकाणी खुलासा 
करावा आ ण मा.महापौर साहेब तु ह  तसे आदेश दयावते आ ण जे कोणी 
चुकलय यां यावरती आयु  साहेब आपण कठोर शासन कराव अशा कारची 
अपे ा य  करतो आ ण थांबतो.  
मा.सागर आंगोळकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. ब-याचवेळा पासून 
आप याकडे चचा चालू आहे पश आ ण कोवीड सटर ब ल. पश ब ल मला 
या ठकाणी एकच खुलासा करायचा आहे गे या मह नाभरापुव  आयु ांना मी एक 
पञ दल होतं क  पश एज सीलाच आपण ऍटो ल टर चालव यास दलेल आहे 
तर  तु ह  शॉट नोट स क न तीथ दुस-या एज सीला काम क  दयाव. 
भ व यात जर तीथ काह  ऍलीगेशन झालेतर याला पाट  हणून बीजेपी कंवा 
आ ह  जबाबदार नसुतर शासन जबाबदार असेल. यावेळेस आयु ांच उ र 
अस होत क  तीथ ऑलरेड  रनींग पेशंट आहेत ते काढता येणार नाह  हणून 
पंधरा दवसाचा टाईम दया हणून आयु ांशी मी चचा केली होती माझ वैय क 
पञ आहे. या ठकाणी एवढच मला सांगायच आहे क  आज पशवर जे काह  
ऍलीगेशन होतात यात नगरसेवक हणून कंवा स ाधार  प  हणुन जर 
आमची काह  इ हॉ मट असेलतर आ हांलाह  या यामधे दोषी धराव. पण 
या ठकाणी आ ह  दोषी नसून ते केवळ आ ण केवळ शासन यांनी शॉट टडर 
काढल नाह  मा.महापौर साहेब तुम या बरोबर माझी चचा झाली होती चाळ स 
दवसापुव . यामुळ आयु ांनी या यावर कठोर कारवाई करावी आ ण यांना 
काढल नाह  हणून मी आयु ांचा या ठकाणी िनषेध करतो. दुसरा एक वषय 
कोवीड सटरचा आहे कोवीड सटरला माझे सासरे पंधरा दवसापुव  गेल,े हा 
मा यासाठ  से सट ह वषय आहे यांची एक इ शुर स पॉलीसी आहे या 
इ शुर स पॉलीसीसाठ  लागणारे डॉ यूमटस कोवीड सटरनी ड चाज समर वेळ  
दयावे लागतात. आज पण यांना अस उ र दे यात आल क  तु ह  अज करा 
तरच तु हांला ड चाज समर  देव,ू अजून इ शुर सची फाईल नाह . साहेब, ठक 
आहे यांची प र थती आहे यांना इ शुर सची गरज नाह  पण आज या 
कोवीडम ये अशी कुटंूबाची हानी झालेली आहे क  यांचा आज कता पु ष गेलेला 
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आहे. तर  माझ या कोवीड सटर चालवणा-यांना अस अवाहन आहे आप या 
माफत आ ण आयु ांनी असे आदेश दयावेत क  जे काह  इ शुर सचे डॉ युमटस 
फुलफ ल कर यासाठ  लागणार  कागदपञे आहे त यांनी जे डेड झालेले आहेत 
यां या नातेवाईकांना सुलभतेने उपल ध होतील याची वाह  आयु ांनी यावी. 

माझा तीसरा एक मह वाचा वषय आहे. आपण जनधन योजनेअंतगत 
भारतात या येक नागर कांनी अक ट उघडलेल आहे, गोरगर बांनी अक ट 
उघडलेल आहे पञकार बंधु-भगीनीनो माझ अस आवाहन आहे यांनी ते अक ट 
उघडलेल आहे यांना एक लाखाचा इ शुर स क हर आहे यांची डेड झालेली 
आहे यांनी या इ शुर सचा लाभ यावा आ ण पाट या मा यमातून येक 
नगरसेवकांनी शेवट या घटकापयत या इ शुर सचा लाभ होइल असं मी 
या ठकाणी आवाहन करतो आ ण थांबतो.  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. जवळपास तीन तास 
झाले आपण या वषया या संदभात चचा करतो. खरतर चांगले वाईट अनुभव 
या शहराने वष दड वषा या काळात अनुभवलेले आहेत. ह  वेळ िन तच 
राजकारण कर याची नाह . या प दतीने सभागृहाम ये सगळया प ाचे 
नगरसेवक आपल मत मांडत होते आ ण पोटतीडक ने यां या मनामधली ह च 
भावना होती क  मा या शहरामधला एखादा पेशंट हा वाचला पाह जे. मला नाह  
वाटत क  या यािशवाय या सभागृहामध या नगरसेवकां या मनाम ये दुसर  
भावना आहे. दुदवान या संदभाम ये  ऍटो ल टर असेल, ज बो कोवीड असेल 
मला आठवतय क  या या अगोदर आपण माग या कोवीड यासाठ या 
काळाम ये आपण सभागृहाम ये खुप मोठ  चचा केली. भाऊसाहेब इथ आहेत, 
योगेशजी इथ आहेत, अजीत भाऊ तु ह  पण या सभागृहाम ये होते आ ण 
आपण अशाच प दतीन वायसीएम या डॉ टरां या संदभाम ये जी चांगल काम 
करतात आज आप या डोळया या समोर एक आदश उभा आहे. आज 
वायसीएमम ये जवळपास साडेसहाशे पेशंट आहेत आ ण अ यंत चांग या 
प दतीन वायसीएमम ये टमट दली जाते बरेच लोक असे हणतात क  
वायसीएमची प र थती इतर हॉ पटलपे ा खुप चांगली आहे. ाय हेट 
हॉ पटलपे ाह  खुप चांग या प दतीने वायसीएमम ये सेवा िमळते ते खरतर हे 
आपण केले या कामाच यश आहे. माझी या िनमी ानी सभागृहाला वनंती आहे 
एखादया चांग या वाईट गो ीची आपण या सभागृहाम ये चचा करतो आपल 
मत मांडतो आ ण गे या तीन तासापासून आपण या प दतीने पश असेल 
कंवा ज बो कोवीड सटर असेल हणजे िसमाताई बोलता बोलता एक गो  
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बोल या माग या जीबीम ये पश या संदभामधला अहवाल वीस दवसाम ये 
येणं अपे ीत होता, सुदैवाने तो अहवाल जर वीस दवसाम ये आला असतातर 
मला असं वाटत क  आज सभागृहाम ये ऍटो ल टर कंवा ज बो कोवीड 
सटर या संदभाम ये चचा झाली नसती. मला माह त नाह  क  ताई तु ह  तीथ 
गेले तीथली प र थती बघीतली मग आपला डॉ टर तीथ या ऍडिमनी ेशन या 
लोकां या हाताखाली काम के यासारखी जर प र थती होत असेलतर, खरतर 
ऍटो ल टरला असणार  कुठली एज सी असेल कंवा ज बोला कुठली एज सी 
असेल याला लोक बोट दाखवणार नाह त तर बोट आप या सगळयाकड 
दाखवणार. मा.आयु  साहेब लोक आप याला वचारतील क  पंपर  िचंचवड 
महापािलकेम ये काय नाह , पैसा आहे आप याकड, मॅनपॉवर आहे आप याकड, 
आप याकड इ ा चर आहे या सगळया गो ी असताना खरतर आपण 
एखादया एज सीवर आपली हातबलता दाखावतो. मी खरतर कंुदनच आ ण 
वकासच अिभनंदन करेल. सभागृहाम ये या कारची चचा होईल का नाह  अशा 
प दतीची प र थती झाली आ ण खरतर दोन त ण नगरसेवकांनी मनामध या 
भावना य  कर याच कारण एवढच आहे क  या शहरामध या लोकांना 
चांग या प दतीची सु वधा िमळाली पाह जे. मा.महापौर साहेब, तीन तास चचा 
झाली पु हा वीस दवसापुव ची प र थती आप याला पुढचे वीस दवस करायची 
क  काय हा खरतर मा या ने अ यंत मह वाचा मु ा आहे. मला आलेला 
अनुभव मी मा.आयु ांना चार-पाच दवसापुव  बोललो. हणजे आताची 
ऍटो ल टरची प र थती काय, हणजे एखादया नगरसेवकांनी पञ दल तीथली 
प र थती सुधारत नाह . मा.महापौर साहेब, एका वा याम ये माझी आप याला 
वनंती आहे आज ऍटो ल टर, कोवीड सटरला आठ-दहा दवसाचा एखादा पेशंट 
यां या अंडर ऍडमीट झाला, मला वाटत क  आप या महापािलकेम ये अ यंत 

स म अिधकार  आहेत मी डॉ.गोफणच कौतूक करेल. या दवशी मी आयु ांना 
बोललो याच दवशी गोफणे सारखा आपला डॉ टर ऍटो ल टरला राञी दहा 
वाजता जावून मला सांगतो क , दादा या पेशंटची अशी अशी प र थती आहे. 
हणजे एवढे संवेदनशील आप या महापािलकेतह  चांगली लोक आहेत. 
यां याकडे ऍडिमनी ेशनची ताकद आहे. मा.महापौर साहेब, आप याला मी 

एवढ च वनंती करतो क  ऍटो ल टर आ ण ज बो कोवीड सटर, मला कुणाचीह  
नाव नाह  यायची. कोण एज सी चालवतो, कुणाच टडर आहे, कुठ या ने याच 
आहे या याशी मला काह ह  घेणंदेणं नाह . आपण मा.आयु ांना तो आदेश 
दला पाह जे क  आज खरतर आपण तीस तारखेला सवसाधारण सभा घेतो. 
खरतर वायसीएमच कौतूक आपण करतो आता, याच सभागृहाम ये आपण 
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वायसीएम या ब ल उलटयासुलटया चचा के या. आज वायसीएमम ये अनेक 
डॉ टर आपला जीव मुठ त घेवून काम करतात आ ण अशाच प दतीचा ठराव 
मला वाटत क  माग या वषभरापुव  केला होता क  ते वायसीएमम ये काम 
करतात डॉ टर मग तो कंञाट चा असेल, बीएएमएस असेल, तीथ या नसस 
असतील आप या जीव मुठ म ये घेवून काम करतात. आपण यांनाह  
या ठकाणी नोकर  देऊ अशा प दतीच आ ासन दल होतं. शासनाला आपण 
तशा प दतीची वचारणा केली का. दुदवाने हे डॉ टस पंधरा-पंधरा, वीस-वीस 
दवस महापािलके या वेश ारा या समोर एवढ आंदोलन करतात, मा.आयु  
साहेब आप याला एवढ  सु दा संवेदनशीलता नाह य क  डॉ टस या ठकाणी 
आमरण उपोषणाला बसलेत आज याच डॉ टरांकडून आपण या शहरवासीयांची 
सेवा क न घेतोय. मला वाटत क  या महापािलकेमधली प र थती अ यंत 
चांगली आहे. या महापािलकेला पगारासाठ  शासनाकड भीक मागायची गरज 
नाह . खरतर कोवीड सटर केल आपण ते चालव याची ताकद, मता 
आप याम ये आहे, ऍटो ल टर ता यात या हणून स मा.नगरसेवांनी 
सांगीतल. ते तुम या जागेत आहे, महापािलके या ता याम ये आहे ते ती जागा 
आपली आहे. मा.महापौर साहेब, मी आपला अिधक वेळ नाह  घेणार. माझी 
कळकळ ची आप याला वनंती  आहे, हणजे मी हा वषय खरतर मा या 
पाट या ने याशी बोललो क  कदािचत या कोवीडची इथली प र थती अ यंत 
बीघडत चाललेली आहे या यावर आपण उपाय शोधतो का आलेला दवस 
ढकलतो अशा प दतीची प र थती आहे आ ण दुदवाने या सभागृहा या 
मा यमातून मा.महापौर साहेब आप याला वनंती करतो एक तारखेपासून 
हणजे आज वायसीएम मध या दहा डॉ टरांचे नाव घेतले सभागृहाम ये या 

डॉ टरांना ऍडिमनी ेटर हणून तीथ नेमा. आ ण मला नाह  वाटत क  
एखादयाला नेम यानंतर तीथले उरलेले डॉ टस, नसस, ऑफ स बॉय तो काह  
घेवून जाणार नाह . आपण पैसा पा याम ये घालवतो आ ण दुदवान कोवीड 
सटरची प र थती अ यंत वदारक आहे. हणजे मला आलेले अनेक अनुभव 
आहेत हणजे पेशंट गेलेला आहे आ ण या पेशंटची माह ती दली जाते, दुदव 
आहे आ ण अशा प दतीच कुणालातर  पोस याच काम मला असं वाटतय क  या 
सभागृहा या मा यमातून आपण कर याची गरज नाह . आप या दोन तीन 
नगरसेवकांनी सांगीतल क  कोवीड म ये गे यानंतर टमटम ये जातो का 
डेडहाऊसला जातोय  ह  जर प र थती जर आपले स मा.नगरसेवक जर हणत 
असतीलतर मला वाटते क  यां या मनामध या भावना कती ती  आहेत आ ण 
यावर आपण काय केल पाह जे या ने खरतर मा.महापौर साहेब आपण 
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वचार केला पाह जे. मा.महापौर साहेब आप याला वनंती आहे तु ह  अ यंत 
चांगल काम करता तुमची टम अ यंत चांगल काम करते, नामदेवराव चांगल 
काम करतात. जे आप याला टाईम देतील या याम ये कुठ याह  प ाचा 
भेदाभेद न करता जी वेळ देवू शकतील, हणजे अिधका-यांनीच पळाव अशातली 
प र थती नाह  आपणह  पळू शकतो. एखादा अिधकार  एखादया सहा.आयु ांना 
कंवा वभागीय आयु ांना जोरात नाह  बोलू शकत पण एखादा पदािधकार  हा 
या वभागीय आयु ांना सु दा जोरात बोलू शकतो ओटू मा या शहराला देणार 

का नाह  ते सांगा, तीच इंजे शनची प र थती आहे हणजे गे या दोन 
दवसाची जर प र थती बघीतलीतर आप या शहराला रेमडेिसवीर इंजे शनचा 
एकह  ढोस देवू शकले नाह . मी तर टका नाह  करणार, का देवू शकले नाह  
का नाह .  अजीतभाऊ खरतर िस ला कंपनी इथ आहे या िनमी ान मी तु हांला 
वनंती करतो क  तु ह  मा.पालकमं यांना वनंती करा, तुम या खासदारानां 
वनंती करा, हणजे सु या ताई या मतदारसंघाम ये िस ला कंपनी आहे, 
कुरकंुभ एमआयड सीम ये िस ला आहे. आप या ज हयाम ये िस ला कंपनी 
आहे कमान आप या ज हयाला लागणारा कमान रेमडेिसवीरचा जर पुरवठा 
या िस लामधुन जर करता आलातर मला अशा वाटते क  हे खरतर कर याची 

गरज आहे. कधी कधी नेतेमंडळ  यां या कामाम ये य त असतात यांना 
कधी कधी आप याकडे एखाद  गो  आहे हे माह तीह  नसते. िसमाताई मीह  
उदयोगपती आहे मी तु हांला एक गमंत सांगतो आज उदयोगपती यांकड कंवा 
वकशॉपवा यांकड आ सजन नाह  ते काढून घेतले आहेत ल ात ठेवा. या 
शहरामधला ता या हण याचा मतीताथ एवढाच होता या शहराम ये जेवढा 
ऑ सजन आपण युट लाईज करतो जो एमआयड सीम ये केला जातो 
या यापे ा खरतर आप या शहराला ऑ सीजनची कमतरता भासायलाच नको. 

इ ड यल मधला बंद केला आ ण आपण हॉ पटलला दलातर मला असं 
वाटत क  हॉ पटलला आप याला ऑ सजन कमी पडणार नाह  एवढ  
िन तच प र थती या पंपर  िचंचवड, चाकण कंवा तळेगाव एमआयड सीम ये 
आहे तेवढा ऑ सजन आप या शहराम ये आहे. याचह  कुठेतर  नीट िनयोजन 
केल पाह जे, याचह  कुठेर  लॅिनंग केल पाह जे. मा.आयु  साहेब तु ह  नवीन 
आलात मी खरतर तुमच अिभनंदन करतो. आ यानंतर मलाह  एक अपे ा होती 
एक चांगला हाड करां यानंतर, खरतर या सभागृहाम ये हाड कर साहेबां या माग 
ताकद न हे सभागृह उभ राह लेल मा या डोळयानी बघीतल आहे यां यावर 
टकाह  केली असेल तुमचा अनुभव खरतर या शहरवासीयांना यायचा आहे. 
तु ह  तुम या कामाची चुनूक दाखवा या शहरामधुन तु ह  जे हा बाहेर जाल 
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ते हा अस वाटल पाह जे क  हे शहरवासीयांसाठ  केल.ं मा.महापौर साहेब, 
आप याला वनंती करतो दहा बारा नगरसेवकांची आपण एक चांगली सिमती 
करा आ ण आज मा.आयु ांना आपण हे आदेश दे याची गरज आहे हणजे 
ऍटो ल टर असेल कंवा ज बो कोवीड सटर असेल ते महापािलकेनी ता यात 
याव आ ण महापािलके या डॉ टरां या वतीने खरतर वायसीएमला शंभर 

डॉ टरांची टम आहे या यापैक  २५ डॉ टर आपण या ठकाणी वाप  शकतो. 
कुठलाच डॉ टर तो अमोल असेल कंवा कपाले असेल तो एकाह  पेशंटला 
बघायला जात नाह  ल ात ठेवा. हणजे जो डॉ टर इ चाज आहे अशा 
प दतीची भावना करतो तो एकह  पेशंट बघत नाह तर अशा प दती या 
डॉ टराला कंवा अशा प दती या एज सीला खरतर आपण काम दे याची गरज 
नाह . खरतर ऍ ीमट तोड यानंतर काय होईल, मा.आयु  जे हायच ते होऊ 
दया महापािलकेच पंधरा वीस कोट  पे ातर जा त नुकसान नाह  परंतु पैशापे ा 
जर ह  मंडळ  आप या लोकां या जीवीताशी जर खेळत असेलतर मला वाटते क  
या नगरसेवकांनी आप या भावना य  के या आ ण यावेळेस आपण जर 
यां यावर गु हे दाखल नाह  क  शकलोतर मला वाटते क  लोक आप यावर 

गु हे दाखल करतील. आज आपण हायकोटा मधली, सु म कोटामधली 
प र थती बघतो, हणजे सरकार नाह  एकमेका या वरोधाम ये जात, वक ल 
एकमेकां या वरोधाम ये नाह  जात,  प लक जर शासना या वरोधाम ये 
जातेतर मला अस वाटत क  या पुढ या काळाम ये अनेक जागृक नागर क या 
शहराम ये आहेत ते आप या वरोधाम ये जातील यावेळेस काळ आप याला 
नाह  माफ करणार. मा.महापौर साहेब माझी वनंती आहे क  पाच ते सहा 
जणांची किमट  करा, पुढ या काळाम ये पुढची जर लाट येणार आहे अशा 
प र थतीच जर िचञ असेलतर मला वाटत क  आता या लढाईम ये आप याला 
सगळयांना सोबत घेवून जो चुकला असेल याला सोडून दया परंतु हे जे कोवीड 
सटर आहेत तेथे एक तारखेपासून आपण काम कराव, एक तारखेपासून आप या 
ता यात याव, मला वाटत क  हे जर आपण क  नाह  शकलोतर या 
सभागृहाम ये आज तीन तास चचा झाली पुढ या वीस तारखे या 
जनरलबॉड म ये आपण या यावर चचा क  या यामधुन जर आऊटपुट नाह  
िनघालतर मला वाटत क  या शहरामधली जनता आप याला माफ करणार नाह . 
अजीतराव मी अजून एक वनंती करतो, राहूल कलाटे आहेत, सिचन आहे, 
नामदेवराव गटनेते आहेत, सगळे गटनेते आहेत जी लोक खरतर कोरोना या 
काळाम ये गेली दड वष दोन वषापासून या शहरवासीयांना वाचव याच काम 
करतात मग छोटया ड पे सर या मा यमातून असेल, कोवीड सटर या 
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वेगवेगळया मा यमातून असेल, वायसीएम या मा यमातून असेल खरतर यांना 
आपण ोट शन देणार आहेत क  नाह . आपण काय करतो हे खरतर ओसरल 
क  आपण यां यावर कु-हाड चालवायला कमी करत नाह त. माझी वनंती आहे 
तु हांला हणजे थेरगावच हॉ पटल असेल, जजामाताच आहे, आकुड च 
हॉ पटल आहे आता भोसर मध या हॉ पटलच कौतूक तु ह  केल. या ठकाणी 
आपला जीव मठु त घेवून खरतर ह  सगळ  मंडळ  काम करतात यांना 
मोट हेशन काय देणार आहे, यांना आपण ताकद काय देणार आहे, यांना 
आपण ताकद नाह  देत, मोट हेशन नाह  देत मला वाटत कुठलाह  डॉ टर 
कुठलीह  नसस अनेक ऍ युल सवाले डॉ टस, ऍ युल सवाले जे ाय हस 
आहेत ते आपला जीव मुठ म ये घेवून पेशंटला कुणी हात नाह  लावत तो 
आप या ऍ युल सचा ाय हर लावतो ल ात ठेवा. यांना जर आपण ताकद 
नाह  दलीतर अनेक जनरलबॉड  आप या होतील आपण हणू क  हा ठराव 
आ ह  केलाच नाह . मा.महापौर साहेब, अशाच प दतीची उपसूचना माग या 
वषभरा या काळाम ये दली होती आ ण ह च उपसूचना आपण देवून सु दा 
या यावर कारवाई केली जात नाह . शासन काय हणत ते सोडून दया, 

शासन मा यता देईल ना देईल हे सोडून दया परंतु या शहरामधले अनेक 
माणस, अनेक नागर क, अनेक आपले वयंसेवक आहेत ते जीव मुठत घेवून 
काम करतात यां या माग आप याला खंबीरपणे ताकद न उभा राह याची गरज 
आहे. आपण शहरवासीयां या बरोबर आपण काम करतो, या शहरात या लोकांचा 
आपण खरतर जीव वाचव यासाठ  य  करतो याम ये अिधक गती  दे याची 
गरज आहे. मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे आप याला क  आपण 
आयु ांना तशा कारचे आदेश दयावेत, ऍटो ल टर असेल, ज बो असेल ते 
महापािलके या माफत चालवाव,े तु ह  जर हणलात चौकशी करा, सिमती करा 
तर मला वाटते क  सिमती होईल, कारवाई होईल हा कोवीडचा काळ िनघून 
जाईल पुढ या कोवीडला आपण अशाच प दतीची चचा क  आ ण मला असं 
वाटत क  आपली ताकद आहे हणजे पाच पाच नगरसेवकाना जर तीथ 
थांबवलना, आपले नगरसेवक थांबाय या तयार त आहेत मग ऍटो ल टर असेल, 
ज बो कोवीड असेल कारण यां याम ये मता आहे हणजे येक 
नगरसेवकां या भागाम ये प नास प नास हजार मतदार आहेत हणजे 
प नास हजार लोकांच ते ितिनधी व करतात या ठकाणी प नास, शंभर पेशंट 
खरतर असतील यांच ऍडिमनी टेशन करायला खरतर हे वेळ देतील हणजे 
पंधरा पंधरा तास आपला नगरसेवक तीथ थांबाय या तयार त आहे. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब आप याला माझी वनंती आहे क  अशा प दतीच 
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चुक च काम करणा-या लोकांना कृपा क न पाठ शी घालू नका नाह तर ह  जनता 
आप याला माफ करणार नाह  एवढ च वनंती आप याला करतो आ ण थांबतो, 
ध यवाद.  
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागहृ, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, 
तुमचे आ ण माजी प ने यांचे दोघांचेह  आभार मानतो कारण एकनाथरावानी 
म य थी के यामुळे तु ह  आ हांला बोल यास संधी दली यामुळे तुमचेह  
आभार, नाह तर तु ह  वषयाला सुरवात केली होती. एवढा गंभीर व पाचा 
वषय झालेला असताना सु दा मी थमत: कंुदन गायकवाड, वकास डोळस 
असतील यांनी जे व य केल क  वत:ला नगरसेवक हणून यायची लाज 
वाटते या व याशी मीह  सहमत आहे आ ण हणून मीह  ओरडत होतो क  
आ हांला लाज वाटते आ हांला शहराम ये बाहेर जायला कंवा वतमानपञातून 
असं छापून येईल महापािलके या हॉ पटलम ये एक लाख पये घेतले आ ण ते 
एक लाख पयावर थांबले नाह  काल राञी तीथच यांना अजून सहा लोक 
भेटली नंतर ती एवढ  घाबरली क  आम या पेशंटच काय होइल. आता स वातीन 
तास झाले आपण या वषयावर चचा करतो. मी माग या दोन मह यापुव  या 
सभागृहाम ये पश हॉ पटल या संदभाम ये, मागचे अितर  आयु  अजीत 
पवारां या संदभाम ये यां या अवतीभोवती असणार  ती पशचे लोक जे 
वत:ला वक ल समजतात, वत:ला फार त  समजतात, फाईली घेवून फरतात 

आ ण कमीशनरां या दारात जावुन तीकड मला अध काम दया, मला अध काम 
दया ते भारतीय जनता पाट चे नगरसेवक आहेत आ ण अशी लोक हा यावसाय 
करतात. हणजे मुडदया या टाळूवरच लोणी खायच नाह तर ते जीव घेतात, 
जीव, र  यायच काम करतात. मा.महापौर साहेब, मला तु हांला फ  एकच 
वनंती करायची आहे क  सवजण इथे पोटतीडक ने बोललेले आहेत. आयु  
साहेबांनी फ  सांगू दया क  जो इ सडंट काल झालेला आहे, इथ ऑलरेड  
ऐकायला िमळालेल आहे, काल राञी तीथ या डॉ टर या कानामाग वाजवली 
कोण जाधव आहे याच नाव घेतलेल आहे यानी कबुल केलेल आहे यांनी वीस 
घेतले आ ण यांनी ऐंशी हजार घेतले आहेत. तो क सलटंट कुठून आला हे मला 
माह ती नाह  प ने यांला माह ती का नाह . सुपर पेशालीट  हणून दर 
मह याला आपण १३ लाख पये वेगळे देतो हे तु हांला कदािचत माह त नसेल, 
थायी सिमतीची कृपा. थायी सिमतीने ठराव केला आ ण सपुर क सलट सी 
हणून टडर यती र , टडरम ये तशा कारचा कोणता लॉज न हता तर 

अशा कारचे क सलटंट नेमायला कंवा अशा कारचा  कारभार करायला १३ 
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लाख पये महापािलका दर मह याला यांना वेगळे देती, वाटलतर चौकशी 
क न या, डॉ टरांना वचारा. आ ण हो सुपर क सलट सी हणून १३ लाख 
पये देते आ ण तेथे डॉ टरच नसतात, बोगस डॉ टरांची नाव आहेत. केट 
लेअरची नाव, शाह ख खानची नाव, वाटेल ते नाव आहेत याम य.े मी 
आयु ांना वत: पञ दलेल आहे एक पञ नाह  आयु  साहेब आ यापासून मी 
तु हांला जवळपास सात पञ दलेले आहेत आ ण या सातपैक  चार पञ मी 
तु हांला या ऍटो ल टर या पश संदभात दलेली आहेत. जे हा ह  सक ड 
लाट सु  झाली यावेळेला मी पञ दल होत क  असे असे येकाचे गंभीर 
आरोप यां यावर आहेत ते हा या यापुढच कॉ ॅ ट कर या या आ द आपण 
वचार करावा. एका बाबतीत तुमच मी अिभनंदन कर न जे हाड करांनी न हत 
केल, जे बाक यांनी न हत केल ते तु ह  क न दाखवल कमान या अजीत 
पवारांना इथन घालवल ते एक तु ह  चांगल काम केल. या प र थतीम ये 
तु ह  इथला चाज घेतला आ ण यानंतर ह  जी भयानक प र थती कोवीडची 
झालेली आहे यात तु ह  चांग या प दतीने काम करत आहात राञी नऊ-नऊ, 
दहा-दहा वाजेपयत, दोन-दोन वाजेपयत, ज हािधका-यांकडे िमट गं असेलतर 
तु ह  बघताय य  करताय, य ांची पराका ा करताय याब ल तुमच कौतूक 
करतो मग तु ह  असताल, ढाकणे साहेब असतील, झगडे मॅडम असतील, बाक चे 
अिधकार  असतील, डॉ टस असतील, वायसीएमचे सगळे डॉ टस असतील तु ह  
य ांची पराका ा करतात मा य आहे आ हांला. परंतु याचवेळेला आप या 

महापािलकेला जे गालबोट लागतय, एका बाजूला महापािलकेला लुटल जातय 
याब ल तु ह  काह  केल नाह . आता सागरनी तु हांला सांगीतल होत क  असं 
यांनीह  पञ दल. मा.आयु  साहेब मला आप याकडन माफक अपे ा आहे 

काह  लोकाचंी तीथ रंग करायची प दत होती, ठेके वाटून यायचे ते तु ह  
थांबवल परंतु या प दतीने पश म ये लुट होते याब ल तु ह  काय केल 
आ ण आता आ ह  तीन तास सवजण ओरडतोय. मा.महापौर साहेब, माझी 
तु हांला हात जोडून वनंती आहे, आता सवानी सांगीतल आहे क  यां यावर 
फौजदार  गु हा दाखल हायला पाह जे, यां यावर मनू यवधाचा खटला दाखल 
झाला पाह जे या याब ल आयु  काय करणार आहेत हे यांनी सांगाव तोपयत 
मी खाली बसणार नाह .  
मा.महापौर – बहल साहेब आपण बोलाव यानंतर प नेते बोलतील व नंतर 
आयु  खुलासा करतील. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मी माग यावेळेला या 
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सभागृहाम ये एक तासभर बोललो. एकनाथराव तु हांला माह त नसेल मी सांगू 
इ छतो क  हे तुमचे सभागृह नेते, भाजपचे दोन तीन नगरसेवक हेच लोक या 
कंुदनला क हे स करायला गेलते..... 
(सभागृहात ग धळ)   
मा.महापौर - तुमच बोलून झाल असेलतर मी आयु ांना खुलासा करायला 
सांगते. तु ह  तुमच सव हणण मांडल आहे का. सगळयांनी शांत रहा 
वातावरण वेगळ आहे ह  कोरोनाची प र थती आहे. तु ह   मांडायला आलात 
का एकमेकांवर आरोप करायला आलात. चार तास झाले चचा चालू आहे मी हो 
हणते हणून कती तास बोलायच. बहल साहेब माग यावेळेस तु ह  पशचा 
वषय काढला होता यावेळेस मी वत: सभागहृा या वतीन ेआयु ांना आदेश 
दले होते, आ ण आदेश द यानंतर यांनी पळकुट  वाट काढली जी काह  िश ा 
हायला पाह जे ती अजून िश ा केलेली नाह  हे मलाह  माह ती आहे. फ  
एकाला बदलीच आमीष दाखवल आ ण ते शाबुत राह ले हे मी वसरलेली नाह . 
बहल साहेब तु ह  बोलून या.                                                       
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, मला स ाधा-
यांना  करायचा आहे क  या सभागृहाम ये दोन मह यापुव  मी पञकारप रषद 
घेतली मी पञकार प रषद घेत यानंतर पण स मा.स ा ढ प ने यांनी या 
ऍटो ल टरच आ ण अजीत पवारांच (अित.आयु  २) समथन केल, काय समथन 
केल नाह  नाह  नाह  ती गरज होती, बरोबर केल, भोसर च ते बील चुक च दल 
गेलं. आजह  सांगतो ते अिधकार  आ ण बाक चे चार अिधकार  नाह  स पे ड 
झालेतर सभागृहात मी पाऊल ठेवणार नाह . शंभर ट के कर ट आहेत शंभर ट के 
यांच समथन कराना. मी एवढ पोटतीडक ने दोन मह यापुव  बोललो, काय घडल, 
कस घडल मी हणल या या डॉ टर लोकांना तीथ पगार दला गेलेला आहे ५० 
हजारा या पुढ तो पगार आहे यांचा टड एस कट केला आहे का, याची माह ती 
मागवा, मागीतली का? तीथ कोण कोण काम करतात यांची याद  मागवा, याच 
रेकॉड चेक करा, केल का नाह  केल. आडसकरां या प ी महापािलकेम ये कामाला 
आहेत यांना कॉ ॅ ट देवू शकतो का ह  सगळ  व तु थती मी मांडलेली असताना 
भारतीय जनता पाट चे महापौर, भारतीय जनता पाट चे अ य , भारतीय जनता 
पाट चे प नेता, भारतीय जनता पाट चे व े , भारतीय जनता पाट ची स ा हे 
सगळ खर असताना तु ह  का लपवता, मी जे बोललो याच तु ह  समथन का 
केलं याच समथन तु ह  का करत होता. आज कंुदननी आ ण वकासनी िमळून 
जे हा हा वषय काढला आज यां या गु वय यां यासाठ  नगरसेवकां या वनंतीला 
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मान नाह , या या गु वयाना बेड िमळत नाह  डॉ टर डॉ टरम ये संगनमत 
करतात. मा.महापौर साहेब तु हांला हे सु दा पुरावे देणार आहे रेमडेिसवीर 
ऍटो ल टरमधुन बाहेर वकले गेलेले आहेत. तु ह  पैसे दया, एजंट लोक यांची 
२५ हजाराला रेमडेिसवीर देतात हे तीकड आयु ां या कानावर पड यानंतर 
आयु ांनी डॉ. वनायक पाट ल यांना फोन केला आ ण वनायक पाट ल यांना 
सांगीतल क  तीथली प र थती बघ. आता वनायक पाट लला धरल आम यात या 
दोन तीन नगरसेवकांनी तुम यातलेच नगरसेवक परत तीथ आले पञकार तीथ 
गे यानंतर बाहेर या फलकावर िलह ल आहे ओटूचे दडसे बेड फुल, आयसीयू फुल 
आ ण आतम ये बेड हेक ट, एक नाह  दोन नाह तर तीथ बावीस बेड मोकळे होते. 
मग बावीस बेड मोकळे बाहेर िलह ल दडसे बेड फुल अशा प दतीच काम यावर 
आपल काय िनयंञण आहे, आपल काय कं ोल आहे. जीव तोडून तोडून सांगीतल 
क  भोसर ला एकह  पेशंट ऍडमीट नसताना, थायी सिमतीचा ठराव झालेला 
नसताना थायी सिमतीने नंतर घाईघाईने करत पुण मा यता अजून िमळालेली 
नाह , याला मा यता दली. का दली, का पैसे दल,े चौकशी केली का, पेशंटची 
टमट झाली का अरे, ह  जी लोक मेली आहेतना यां या डो यावरच र  यायच 

काम हे तु ह  लोक करतात, कुठ हे पाप फेडणार तु ह . अरे, आता तु हांला 
दुखापत झाली तवा तु हांला चटका लागला. हे दोन मह यापुव च ओरडतोय मी. 
माझ याच काह  भांडण नाह  कोण आडसकर हे मला माह त पण नाह . जे हा ह  
माह ती वतमानपञातून आली यावेळेला सव चौकशी केली मग डॉ टसची नाव,  
नसची नाव तीथले कामगार आहेतना कामगार ते सु दा कोटाम ये जाय या 
तयार त आहेत. यांना जे िमनीमम वेजेस माणे पेमट दल पाह जेल ते पेमट 
यांना दल गेलेल नाह . मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब माझी अजून एक वनंती 

आहे तु हांला माग या कोवीड या काळापासून आतापयत तीथ सीसी कॅमेराम य ेजे 
जे रेकॉड ग आहेना ते आणा तु हांला आपोआप समजेल क  कोणता नगरसेवक 
ऍटो ल टरला जातो. तु हांला समजेल आ ण ते नाव पण सभागृहासमोर सांगा मग 
कळेल तु हाला कोन हे कॉ ॅ ट घेतो, कोण लोकां या जीवाशी खेळतो हे कोण 
करतय ते तु हांला कळेल आ ण परत अस क नतर क न सारवासारवी करायच 
काम. काल राञी ऍडजे मट झाली नाह  नाह तर काल या ऍडजे मट म ये या 
एक लाखा या पोट  पंधरा ते वीस लाख पये देवाणघेवाणची चचा झाली पण मी 
मानतो या ठकाणी यांनी हणला नाह , माझी िश ीका गेलेली आहे मी ऐकणार 
नाह , अरे, ठक आहे कॉ ॅ टरची ट केवार  मी समजू शकतो ताकाला जावून भांड 
लपवायच काह  कारण नाह  परंतु लोकां या जीवाशी. ट केवार साठ  शहरात या 
लोकांचा जीव यायच काम करायच. इंजे शन वकायचे का करायच अस,ं पैशासाठ  
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पैसे कमवायचेतर असे का लोकांचा जीव घेवून. मा.महापौर साहेब तु हांला 
आ हांला सवाना, तु हांला असं वाटेल क  मी महापौर असताना मा या शहराम य,े 
मा या हॉ पटलम ये एक लाख पये आप याच शाळेतील िश ीकांकडून बेडसाठ  
घेतल.े मा.महापौर साहेब माझी तु हांला वनंती आहे तु ह  आयु ांना आदेश दया 
क  या कोवीड सटरम ये आतापयत जीतके ण होते यांची नाव असतील यांना 
फोन करा, यानंा वचारा क  तु ह  कुठ ऍडमीट होते, कती दवस ऍडमीट होते, 
तु हांला काय दल काय दल गेल नाह , तुम याकडून कती पैसे घेतले अशा 
प दतीची चौकशी लावा. तु हांला अ याचा ध का बसेल. इत या लोकांकडून पैसे 
घेतले जातात. कोटयावधी पयाला महापािलकेला लुटल भोसर ला पशला काह  
नसताना आपण स वातीन कोट  पये दले आ ण आता सु दा बोगस बील येतात, 
बोगस डॉ टरांची नाव आहेत आपल काय िनयंञण आहे. मा.महापौर साहेब, माझी 
वनंती आहे डॉ.गोफणे चांगल काम करतात याब ल मला काह  हणायच नाह . 
पण डॉ. रॉय सारखा हुशार माणुस तु ह  या वॉडम ये बंद क न टाकला यांची 
मदत याना एक चांगला हुशार डॉ टर आहे तो. बाक  डॉ टरांची सुचना केली या 
सूचनेला पण मी अनुमोदन देतो. हे कॉ ॅ टर र  करा, तुमचा अिधकार आहे. 
कोणतह  कारण न देता आयु ांना सदरचे टडर र  कर याचे अिधकार असतात. 
तु ह  ऍटो ल टर असेल, ज बो असेल दो ह  पण काढून या. तीथ असेलेले 
डॉ टस, तीथ असलेल नस, तीथ असलेला टाफ यांना जो पगार तीथ मीळतोना 
यात यांना दहा हजार पय,े पाच हजार पयानी वाढवून दया. यांना पंचवीस 

हजार पये पगार वाढवून दया आ ण आप या डॉ टरां या िनयंञणाखाली यांना 
ठेवा. तीथ आपल सुपर हजन ठेवा काह  बीघडणार नाह . हे कुठ पाप फेडतील हे 
मला माह त नाह . आयु  साहेब तु हांला वनंती आहे क  तु ह  हा िनणय यावा. 
दुसर  गो  मा.महापौर साहेब, मी माग यावेळेला पण सांगीतल होतं, आयु  साहेब 
आपण ऐका यावेळेला तीथल टडर झाल यावेळेला तीथ दोन टडर होते एक 
ओटूचा टडर होता, दुसरा आयसीयूचा होता. ओटूच टडर दडश े बेडच होत व 
आयसीयूच प नास बेडच होतं दोन टडर वेगवेगळे होते. अशा प र थतीम य े
या ठकाणी ऍटो ल टरच तु हांला सांगतो ६४५० हा दर आ ण १९५० . हा 
पशवा याचा दर होता, १२५० . हा बी अलकेअर कोट केला होता आ ण या 
पशनी १९५० . कोट केला होता. ७०० . दर जा त ती दनी, तीबेडला हणजे 

७००X१५० X३० हणजे साधारणत: पावणे तीन ते तीन कोट  पयाला महापािलकेला 
ख डयात घातल गेल.ं यावेळेला स मा. नगरसेवक आ ण हे अजीत पवार 
(अित.आयु  २) यां याकडे बसले यांना ेशराईज केल यांना माल िमळाला क  
कुठ पण सहया कराय या. यांनी हाड करांची पण सह  घेतली नाह  आ ण 
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या याम ये यांनी हा जादाचा दर दला या दवशी सह  केली आ ण 

महापािलकेला ड याम ये घातल. साई ॉ ट स हस ा.िल.आकुड , थेरगाव, 
जजामाता आ ण भोसर  या यासाठ  यांचा रेट आलेला आहे ३९८० . हणजे 
मॅनेजमट करायचा. मा.आयु  साहेब जागा आपली, इ ा चर आपल, सगळ  
मिशनर  आपली सव काह  आपल फ  मॅनेजमट यांनी कराव तर  ते आपण 
कोटयावधी पये यांना देतो. आ ण दराची तफावत पण कती आहे हणजे एवढ  
दराची तफावत असणार तर काम कसं काय करता आ ण कती पयाचा ाचार 
आ ण लुट होते या याकड कोण बघणार आहे. आता तु ह च एका ठकाणी ३९८० 
. मा यता देता, दुस-या ठकाणी ६४५० . ला मा यता देता ज बो कोवीडचे दर 

तीकडे आहेत ४५०० . आ ण ऍटो ल टरला ६४५० . आहे. हणजे १९५० .ला 
तीबेडला फरक आहे. आडसकरांची प ी महापािलकेम ये कामाला आहे मी 

ओरडूओरडून सांगीतल काय केल या यावर आपण बीपीएमसी ऍ ट या तु हांला 
मी से शनसह त कोट क न पञ दलय आयु  साहेब तर  या यावर काह  केल 
का, काह च केल नाह . तु ह  का ग प बसता, हाड कर ग प बसले ते ठ क आहे 
कारण यांनी सगळ काम देवून टाकल ते अजीत पवारां या हा काम य.े  तु ह  
याची चौकशी कराना.ं एवढे पैसे घेवून, एवढ  बोगसगीर  क न, तीथले रेमडेिसवीर 
वकून तीथ टाफ कमी ठेवून आ ण तुम या डॉ टरांनी वत:नी पाह ल आ ण 
तु हांला कळवलं आता मी नगरसेवक आहे मी एका पाट चा आहे दुस-या पाट या 
नगरसेवकांनी कॉ ॅ ट घेतल हणून मी वरोधात बोलतोय हे समजू शकतो. परंतु 
तुम या डॉ टरांनी तु हांला रपोट केला क  तीथ बेड खाली आहेत फ  एक 
िसनीअर डॉ टर आहेत बाक  दोन युिनअर आहेत बाक  सगळे रकामे आ ण 
यां या जीवावर एवढ तु ह  दोनशे बेडच हॉ पटल सोडून दलेलं आहे दोन 

डॉ टरांवर. तुम याकडन बील घेणार बारा-बारा, पंधरा-पंधरा डॉ टरांची, वीस-वीस 
नसची आ ण तीथ ये ाम ये तीन लोक, कशी जगतील लोक. आतम ये जायच 
नाह  बाहेर बॉड ब डर ठेवलेत, कशाला पाह जेत तु हांला तीथ बॉड गाड. मा.महापौर 
साहेब, अशा कारची लुट ह  महापािलकेम ये या प दतीने होते ह  कुठतर  
ताबडतोब थांबली पाह जे आ ण ताबडतोब यांच कॉ ॅ ट टम नेट हायला पाह जे 
अशा कारचे आदेश तुम याकडन आ हांला अपे ीत आहेत. तु ह  मागे आदेश देवून 
सु दा काह  झाल नाह  हणून मी हा ट केला क  मी बसणार नाह  याच कारण 
अस आहे क  आज तु ह  तुमचा वेळ देता, सगळयांना टे शन आहे, मा याच 
वॉडाम ये वायसीएम अस यामुळे आ हांला कती ेशर आहे हे आ हांला माह ती 
आहे. अशी प र थती असताना आपण जीव तोडून बोलतो मग तु ह  एखाद  गो  
जर शासनाला सांगीतली, तु ह  आदेश दले मी एक पञ दल यातल एक काम 
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चांगल केल हणून मी तुमच अिभनंदन केल.ं तु ह  राञी बारा-बारा, एक-एक 
वाजेपयत बसतात, सगळ िनयोजन करतात याच पण अिभनंदन केल,ं यंञणा 
आप या हाताखालील याच पण अिभनंदन केल. अजीत पवार (अित.अयु  २) 
यांना पाठवल याच पण अिभनंदन केल. परंतु जी लुट चाललेली आहे, जो  
कारभार चाललेला आहे, जीथ लोकां या जीवीताशी खेळल जात आहे ते तु हांला 
सु दा आयु  साहेब कळल क  हे कोण करतय, कोण या या माग आहे, तु ह  
काह  ऍ शन घेत नाह त. You should terminate them right now. Immediate 

action should be taken today itself. Who is stopping you doing that? You are the 
authority you can do that. Let him go to the court we will fight it out. The ample 
reasons which we can coat in the court also. I humbly tell you Commissionerji we 

expect a simple decision from your side. ध यवाद.                                       

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. ह  खरतर कोरोनाची 
मोठ  दुसर  लाठ आहे, गेले मह ना दड मह ने आपण पाहतो क  या प दतीने 
कोरोनाचे आकडे वाढत आहेत आ ण मृ युचा दर हा वाढत वाढत चाललेला आहे. 
खरतर ह  आपणा सवाना खुप मोठ  िचंतेची बाब आहे, आता स या या याम ये 
झोकून देवून काम केल पाह जे. यावेळेस माणुस पॉ झट ह येतो यावेळेस 
याला पह ल कॉर टाईन सटरम ये िश ट केलच पाह जे. याच कारण असं आहे 

क  तो जो माणुस आहे तो दवसभर फरतो आ ण या यामुळ आपण दवसराञ 
काम क न सु दा याच गो ीमुळ तीथ फरक पडताना दसत नाह . मग तोच 
माणुस हाळूहाळू िसर अस होतो मग याला ओटूचा बेड लागतो नंतर आयसीयूचा 
बेड लागतो नंतर तो हे ट लेटरवर जातो. पह ली टेप सवाची अशी राह ली 
पाह जे क  तुम या आम या संपकातला कोणीह  माणूस असो जर को तो 
पॉ झट ह झाला तर याला पह ल वॉरंटाईन सटरम ये गेलाच पाह जे, याला 
होम आयसोलेशनम ये ठेवू नका ह  माझी आपणास नं  वनंती आहे. दुसर  
गो  हणजे शिनवार आ ण र ववारच पुण लॉकडावून आहे पण सोमवार ते 
शु वार सकाळ  ७ ते ११ चा टाईम दलेला आहे. तर ७ ते ११ या टाईमाम ये 
काह  बाजारपेठा पुणपणे मोठया मतेनी भरले या दसतात या यावर आपण 
िनयोजन करताना दसल पाह जे. मह वाची सूचना मी देतो शहरातील जेवढे 
हॉ पट स आहेत यांच पह ल ऑड ट होणे गरजेचे आहे, चल ऑड ट होणं 
गरजेच आहे या यानंतर अ नशमक ऑड ट होण गरजेच आहे. मा.महापौर 
साहेब, या प दतीने काल वार आ ण वादळ आलं खरतर मला कुचबूच लागत 
होती क  आपल ज बो कोवीड उडून जात क  काय. काल एवढया मोठया 
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माणात वार आ ण वादळ होतं आता पावसाळा येणार आहे तर  याकडे जातीने 

ल  देणं आव यक आहे. मा.महापौर साहेब, आप या कायकाळातील ह  दुसर  
लाट आहे. स मा.आयु  साहेब या ठकाणी नवीनच पालीकेम ये आलेले आहेत 
आ ण आ या आ या लगेच यांन या गो ीला सामोर जाताना दसतय. आप या 
पालीकेची जी काह  यंञणा असेल मग या याम ये डॉ टस, नस आल,े 
शहरातील सव डॉ टस नस आल,े पोलीस आले हे चांग या प दतीने काम 
करतात यांच जेवढ कौतूक क  तेवढ कमीच आहे. परवा या दवशी 
गटने यांची िमट ंग होती या िमट ंगम ये आयु  साहेब आले आ ण याचा शट 
सु दा भीजला होता आ ह  नगरसेवकांनी यांना वचारल क  साहेब काय 
झालतर आयु ांनी सांगीतल क  आज शहरा मधील दोन ते तीन तासानंतर 
सगळा ऑ सजन पुरवठा संपणार आहे. ऑ सजन पुरवठा संप यानंतर या 
प दतीन आयु  साहेब असतील, यांची टम असेल दवसराञ एक क न या 
प दतीने शहरातील जनतेसाठ  काम करतात यांच जेवढ कौतूक करेल तेवढ 
कमी आहे. परंतु मा.महापौर साहेब, आप या शहरातील आजह  ऑ सजनचा 
पुरवठा व सुरळ त हावा अशी मी वनंती करतो. मा.महापौर साहेब, पु हा एकदा 
सव डॉ टस असतील, सव नस असतील, पालीकेचे सव कमचार  असतील हे 
या प दतीने कोरोनासाठ  काम करतात या सवाच कौतूक करतो आ ण थांबतो.  

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. गे या तीन चार 
तासापासून आपण सवजण शहरातील जी वा त वक प र थती आहे या यावर 
आपण चचा करतो. कंुदननी आ ण वकासनी सुरवात केली व माई आपण 
परवानगी दली याब ल आपल आभार य  करतो. परंतु आज जे एकंदर 
कोवीडची प र थती पाह लीतर जीबी आज लवकर संपणार अशा कारच मला 
उ हासरावानीं सांगीतल परंतु अशा प र थतीत देखील आपण या जनरल बॉड ला 
चचा करत असताना शहरातील वदारक प र थती सगळ कडे आहे याचे 
पडसाद या सभागृहात उमटणारच होते परंतु ते एवढया दुदवी कारे उमटतील 
क  आप या शहरातील एक ा यापीका, आप या काह  सहकायाची िश ीका, गु  
यांना जर आप याच महापािलकेनी बांधले या कोवीड सटरम ये ऍडमीट 
हो यासाठ  जर लाख पये मोजावे लागत होते आ ण यातह  यांचा दुदवी अंत 
झाला, हणजे हे खरच दुदव आहे. तु ह  आ ह  सवानीच माणुस हणुन वचार 
कर याची गो  आहे, हे घडल कस.ं समजा जर एक घटना घडली हणून 
उघडक स आल असेलतर ते दुदव आहे आयु  साहेब या यावर बोलणारच 
आहेत. आयु  साहेब आ हांला देखील तुम याकडून अपे ा आहेत क  या यावर 
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ता काळ हणजे तु हांला आज या आज िनणय यावा लागेल. तु ह  हणताल 
आताची कोवीडची प र थती, या प र थतीचा आपण वचार करताल परंतु तो 
करत असताना अशाजर भामटया लोकांना आपण पाठ शी घातलतर ते दुदव 
आहे. ह  कारवाई करत असताना माई, आमची तु हांला वनंती आहे क  यांनी 
कोणी पैसे घेतले असतील, जी दोन तीन लोक पुढ आली असतील आयु  साहेब 
आजच यां यावर गु हा दाखल क न सीपी साहेबांना सांगुन यांची चौकशी करा 
आ ण यांना वनंती करा दरोडे आ ण चोर  असे भीषण यां यावर कलम 
दाखल केले पाह जे यांना जामीनह  नाह  झाला पाह जे. असे भामटे लोक या 
शहरात असतीलनातर आपण कतीह  चांगल काम केल आ ण आप या 
हाताखालची लोक जर असे काम करत असतीलतर सगळेच बदनाम होणार 
आहेत. या ठकाणी शडगेताई, यादवताई, पाडळे ताई सवजण एकदम पोटतीडक ने 
बोललेत आ ण या शहरात जे चालू आहे येकजण तो ण अनुभवतोय. 
दवसभराचे फोन, बेडचे फोन, रेमडेिसवीरचे फोन, ऑ सजनचे फोन हे फोन 
फोन फोन करत असतना जवळचे लोक हॉ पटलाईज, तुम या आम या घरात 
पण दुघटना झा या या कुणामुळ झा या ह  कोरोनाची दुसर  लाट आलीना. 
अिभषेगनी सांगीतल क  माग यावेळेस चांगली प र थती हाताळली गेली. परंतु 
मी हणले क  ह  जी टम आहे ती अतीशय चांग या कारे काम करते पण 
आज कमी काय पडतय, रेमडेिसवीर कमी पडतय, कमी काय पडतय,  
ऑ सजन कमी पडतय, कमी काय पडतय, हे ट लेटर कमी पडतय हे आपण 
सगळयांनी एकमेका या गळयात हात घालून ती प र थती हाताळली पाह जे. 
रा य काय, महापािलका आ ण क  काय या सव गो ींचा आपण समावेश 
क नच पुढे गेल पाह जे नाह तर आता चांगल होत आ ण नंतर चांगल  नाह  हे 
सोडून दल पाह जे. योगेशजी दोन तीन मह यापासून सांगतात का तु ह  
पशचा अहवाल नाह  ठेवला, ठक आहे कोवीडमुळ, देशाला वाटल नाह  ते 

आप याला काय वाटणार पुढ या आठ दहा दवसात एवढ  गंभीर प र थती 
होइल  पण ती झाली या यावर जर आपण वेळेच जर कारवाई कली असती 
आ ह  पण तु हांला हणलो होतो क  आ हांल पण सहभागी क न या.  तु ह  
पोरे ड ला सांगीतल होत यांच उ र या यांना पण बोलवा पण पुढ काह च नाह  
झाल.ं ठक आहे सगळे अिधकार  कोवीडम ये गुंतल,े या प दतीने तु ह  सगळे 
अिधकार  गुंतवलेत मग कोण आ सजन या पाठ माग, कोण कोवीड सटर या 
पाठ माग यात कोणीच तु हांला दोष देणार नाह  एवढ सगळ असताना 
शहरातला नागर क तर फरतोना र यावर. ताईन सांगीतल या माणे मृ युदर 
तर वाढतातना. पेपरला बातमी आली असताना मीह  माह ती घेतली ती माह ती 
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घेत असताना आ हांला काय समजल कुठलाह  नागर क जर या शहरात मृत 
झाला असेलतर याला वायसीएममधुन पास देतो हणजे आप याकडतर शंभर 
ट के सगळ  सं या आहे फ  आता कोवीड आ ण नॉन कोवीड. या या 
ाय हेट हॉ पटलनी ग हमट या पोटलवर मृ यूची सं या भरली  नसेलतर 
यां यावर पण कडक कारवाई झाली पाह जे. आता आपण काय करतो कारवाई 

कारवाई साहेब, या यापे ापण भीषण चचा आ ह  वायसीएमवर आ ह  
सभागृहात केली आ ण आज सगळेजण आपण वायसीएमच कौतूक करतो. 
कठ ण प र थतीच माणुस कसा काम करतो ते खरतर समोर येतं आ ण 
प र थती आली आ ण मी या प र थतीपासून लांब पळालो तर याचा काह  
उपयोग नाह . आज वायसीएम या सगळयांची तुती या ठकाणी केलेली आहे. 
डॉ.वाबळे सरांची केली, वनायकची केली कोवीडमधील सवाची तुती आपण 
या ठकाणी केली. आजह  ते चांगले काम करतात कारण यांना मागचा अनुभव 
आहे. लोक तीच आहेत पण आपण एखादया माणसावर डबल डबल, टबल 
टबल व ास ठेवत गेलो एवढ  सगळ चांगल होत असताना जो  या सवानी 
मांडला या डॉ टरांना मुदतवाढ द यानंतर जर या दोन तीन कोवीड सटरला 
आप याला देता आलेतर, तीथली मॅनेजमट यव थीत करता आली तर चांगले 
होईल. लोकांना मॅसेज जर  िमळालाना माझा पेशंट कसा आहे, तर  लोकांना बरं 
वाटत. आ ह  रांञ दवस या खांडेकरांना मसॅेज कर, कधी कधी या वाबळे 
सरांच कौतूक करतो राञी आड च आड च, तीन तीन वाजता ते फोन उचलतात, 
पेशंटची माह ती देतात हे देत असताना असाच मी ज बो या या तीला फोन 
केला, आप याकडे एक व ोला पोलीस होते दोनला गेलेला पेशंट राञी आठपयत 
थांबला, खांडेकर साहेब सागंतात पेशंट िश ट करा, व ोव न पेशंट िश ट 
के यानंतर ती बाई ऐकायलाच तयार नाह  तीला हणल साहेबांनीच सांगीतल 
मॅडम तु ह  ऐका नाह  आता कती वाजलेत, बारा वाजलेत, एक वाजलेत मी 
हणल आहो तो चार वाजताच इथ आलाय, ह  काह  यायची वेळ आहे का. 
हणजे कुठेतर  साहेब या माणसाची कपॅिसट  होती याचा भाऊ पीआय होता 
हणून तो पेशंट मीराभा दरला घेवून गेला नाह तर या माणसाच काय झाल 

असतं. ठक आहे काड यक ऍ युल स होती. हा जर सवसामा य माणुस 
असतातर यान पहाट चार वाजता काय केल असतं. हे सगळ करत असताना 
महापौर हणुन आप याला पण ल  दयाव लागेल नाह तर आता काय होतय 
सभागृहात सगळेजण ओरडतात. आता तु ह  परवा या दवशी सांगवी आ ण 
भोसर च टडर प लश केल साहेब तु हांला माझी आतापण वनंती आहे हेच 
पदािधकार  काय करतात एखादयाला ध न आणतात, हेच ते काम करतात 



84 
 
आ ण अशी काह  प र थती आलीना तर सगळयात पह ले हेच पळून जाणारे 
आहेत. आजह  तु ह  ल ात या क  जसं संद पन सांगीतल प ैपै म य ेपैसे 
वाचलेना तर वाचल.े कुणाला इ े ट असतो कुणाला नसतो, कोण बोलतो कोण 
बोलत नाह . कधी कधी आपण हणतो यातून आठ दहा कोट वाचल.े कधी 
कधी आता अजीत पवारांनी(अितआयु  २) सवच लावली कामाला, नका भांडू 
सगळयांना वाटून देतो ह  काह  घराची वाटणी आहे क  काय का शेतीची वाटणी 
आहे. ह  महापिलकेत तु ह  एलवन येता, एलटू येता, एल ी येता आ ण तु ह  
सरळ वाटप क न देताय. आ ह  जेवणा या ड याला मा य क  कारण क  या 
या वेळेची ती प र थती आहे एकावेळेला तु हांला हजारो डबे पोहचवायचे 

आहेत. यावेळेस तु ह  याला थोड, याला थोड काम दल का सुसूञता यावी 
हणून. योगेशजीन तु हांला जर सात सात पञ दलेले आहेत हणतात. 

सगळयात पह यांदा पशची मी ेस घेतली होती. मी सांगीतल होत क  
या ठकाणी पेशंट नसताना पैसे नका देऊ. आता हे परत परत बोलायच नाह  

माग या सगळया जीबीला ते बोलून झालय. आज काय बोलायच आहे 
सगळयांनी सांगीतल कुणी ओटू सांगीतल, कुणी आयसीयू सांगीतल, कुणी 
हे ट लेटर सांगीतल. साहेब, आज जर आ हांला कुणाला फोन असतीलतर 
रेमडेिसवीरचे आ ण हे ट लेटरचे. मृ यूदर का वाढला मध या पर एडला. 
आतापण रेमडेिसवीर नाह त आ ण अस असताना आज आपण पाच पाच सहा 
सहा तास इथ एका जागेवर बसत, ठक आहे तुम या मागची यंञणा काम करत 
असेल आता ऍटो ल टरमधून हॅटसअप आला यांनी आता पेशंटला शन 
दयायला सुरवात केली तुमचे तु ह  रेमडेसीवीर आणा हणून. आज आप या 
वायसीएमला कालपासून रेमडेिसवीर नाह . ज बोचा आता एसएमएस आला 
रेमडेिसवीर दया गर ब माणूस आहे हणून. आता तो आ ह  डॉ.गोफणेना 
फॉरवड केला बघा देता आला तर दया ते हणाले आप याकडचे पण रेमडेिसवीर 
संपलेले आहेत. अस असताना ताई हणा या दादांकड जाऊ, माजी प नेते 
हणाले सु याताईचा िस लाचा कारखाना आहे. एकनाथराव आ ह  हणत नाह  

क  क ाकडन मागवा. आता आपण शहर हणून बोलतोय आजह  आप याला 
इथ लेम लेम करायचा नाह  परंतु हा लेम लेम करत असताना कुठतर  स ा 
पण आहेना तुमची मग ह  स ा राबवत असताना तु ह  आता जस हणताना 
चला आपण एकञ जाऊ अजीतदादाकड आ ह  हणतो आप याला पीएमला 
भेटवा आप याकड लस नाह . आज काय प र थती आहे माई आपण सांगीतल 
क  पुढ या मह यात आपण दहा लाख क  आ ण या या दुस-या दवशी सटर 
बंद पडले मी पञ दल. हणजे आप याला आता तेच तेच बोलायच नाह  
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आजजर या यातन बाहेर पडायच असेल आ ण तीस-या लाटेला सामोर जायच 
नसेलनातर कडक लसीकरण केल पाह जे आ ण कडक िनबध केले पाह जेत. 
साहेब माझी तु हांला वनंती आहे अजून पंधरा दवसानी अजून िनयम करा दोन 
डोस घेतलेतर आत या बघा सगळे डोस यायला परत जातील, सगळे लसी 
यायला परत जातील. हे लसीकरण तु हांला केलच पाह जे, तु ह  हणताल एक 

वषात पुण देशाच लसीकरण होइल, जर तीन चार मह यात तु ह  लसीकरण 
क  शकलेना तर मला वाटत तु ह  या यातून वाचणार आहेत. आज जर आपण 
जगाचा अ यास केलाना साहेब तर यूएस सार या देशानी सात कोट  लसीची 
ऑडर ऑग टलाच दली, पैसेपण दल.े एवढया मोठया माणात जर जगाला 
कळत होत क  लाट पुढ येईल आ ण आप याला लसीकरण कराव लागल.  
आपण काय केल पाह जे आता आज मा या घरात दुदवानी आमचे चुलते गेल,े 

येका या घरात कुणीना कुणीतर  गेलय. साहेब, तु ह  आयट वा यांची 
प र थती जर पाह लीनातर  एवढ  भयानक प र थती आहे. त ण मुल आहेत 
३२ वष, ३४ वष, ४५ वष मी आता दोन तास झाल मी बेड मागतो, एक 
हे ट लेटर दया याची बायको वेडयासारखी करते. गौरव हणून आहे याच वय 
३४ वष आहे या बीलाम ये याला सगळे इंजे शन देवून झाले पण याला 
फरक पडत नाह  याची बायको तीथ बसून आहे यां याकड दुसर कुणी 
घराम ये नाह  दोन-दोन, तीन-तीन, चार-चार वषाची मुल आहेत हणजे एवढ  
भयान प र थती आहे शहराम य.े आपण आता एकमेकांवर आरोप करत बसलो. 
पण आज आपण आरोप करत का बसलो क  ती जी शहरातली भयान 
प र थती आहे ती येका या मनात राह ली. काह  काह  दवसराञ फोन 
येतात घर  गेलतर झोप येत नाह  अरे, तो मुलगा गेलातर यांना कोण 
सांभाळणार. नागपूरचा एक त ण आयट  जिनअर गेला एक मुलगी आ ण एक 
मुलगा परवा राञी यांना आ ह  पास काढून दला, नागपूरला घर  जायला, 
तीचा नवरा गेला, ती हणली आ ह  परत लॅटम ये नाह  राहणार. 
आप यापे ा वाईट प र थती द लीत आहे आम याकड मुकेश िसंग हणून 
आहे आ ह  याचा राञी दोनला पास काढला, वड ल एकतर द लीम य,े 
दवसभर ऍ युल स िमळना, इकडन आ ह  यांना यांना फोन करतो 
ऍ युल स कुठ िमळती का ते बघा. योगायोगाने आप या शहरात वायसीएम 
आहे, जजामाता आहे हे सगळे हॉ पट स आहेत यामुळे आपली प र थती 
हाताबाहेर गेलेली नाह . आप याला काय कमी पडल, आप याला रेमडेिसवीर 
कमी पडला, आप याला काय कमी पडल, आप याला ऑ सजन कमी पडला, 
आप याला काय कमी पडल, आप याला हे ट लेटर कमी पडला या या 



86 
 
यितर  आप याला काय कमी पडल का. हे लसीकरण कस होइल हे पाह ल 
पाह जे, आता पशवर कारवाई झाली पाह जे का तर झालीच पाह जे. का झाली 
पाह जे कारण दोन मह यापासून सगळे ओरडू ओरडू तेच सांगतात नंतर दुसर  
लाट आली सगळया गो ी आ या, आता आ सजनम ये योगेशजीन सांिगतल 
क  तु ह  अफलातून काम केल ऑ सजनम य,े हणजे येकानी येका या 
प दतीने काम केल आहे. येकानी या शहरातील नागर कांचा जीव वाचला 
पाह जे, आप या शहरातली प र थती चांगली पाह जे यासाठ  सगळयांनी काम 
केल.ं अस असताना कुणी पैसो घेवून बेड देत असेलतर साहेब या यावर तु ह  
ता काळ कारवाई करा, आता ह  कारवाई करत असताना तु हाला टे शन 
असणार क  मी उदया ते कुणा या हातात देऊ. साहेब तु ह  आपली जीबी 
संप या संप या आपले डॉ टरांना बोलवा ते हणतातना डॉ.रॉय साहेबांना स या 
काह  काम नाह तर बसवा यांना तीथ आ ण ते शंभर ट के हॅ डल करतील, 
एवढया दवसाचा यांचा इितहास आहे. लसीकरण सटरला तु ह  परवानगी 
दयाना, तुम याकडे लस कती आहे ते तर  बघा. हणजे तुमचे लसीकरण सटर 
साठ, ाय हेट तीस, ठक आहे आप याला लस कुणाकडन येते आता आपण 
शंभर ट के क ावर अवलंबून आहेत. यावेळेस रा य घेइल यावेळेस 
आप याला लसीचा पुरवठा सुरळ त होईल. असं असताना आपण काय करतो, 
असं असताना आ ह  तु हांला हेच हणत बसलो आ ण तु ह  आ हांला हेच 
हणत बसलोतर जनता कुणाकड बघणार आ ण लोक काय अ व थ होणार. 

जस आता यांनी सांिगतल उदयाला बात या आ याना जस आपण काह  काह  
काह  बोललोतर लोक घरात बसतील लोक बाहेर नाह  पडायची. मा या घरातला 
आप या महापािलकेचा कमचार  बाबा कलाटे हणून तो िसर एस या या 
िमसेसला साळवी सरानी बेड दला, मी वायसीएमला आणल यांना 
जजामाताव न वायसीएम या आतच मला जायच नाह  हणली. सरकार  
हॉ पटलम ये ती गेलीच नाह  शेवट  ऍटो ल टरला उ हास जगताप साहेबांनी 
बेड दला इथ आणली आ ण दोघ नवराबायको सुख प घर  आल.े २४ व २२ 
कोर होता हणजे येकाला वेगळा अनुभव आहे. आ ह  काय हणतो नका 
बी हॉलला नेऊ तु ह  माझ ऐका आम या वायसीएम या आयसीयूला आणा 

आप याला माह ती आहेना आपण वायसीएमला रझ ट देतो आप याला माह ती 
आहेतना आपले डॉ टर चांगले आहेत. पण आजह  जनतेत व ासहता नाह  
आ ण अशा प दतीची जर चचा बाहेर गेलीना महापािलके या कुठ याह  
दवाखा यात जायला नको हणतील लोक हणतील आ ह  कुठपण ऍडमीट 
करतो. ह  प र थती शहरावर का आली एका पशमुळ का यांना आपण 
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डो यावर घेतल आहे. साहेब तीथ आताह  चेक करा तु ह  एलवन, एलटू तु ह  
आजह  चेक करा. हणजे जर कोवीड सार या प र थतीत यांना संधी दसत 
असेलतर हे कसले डॉ टर. आज लोकाची काय प र थती आहे. माग या लाटेत 
काय झालत ब-यापैक  िसनीअर िसट झन होत पण आज १८ वय, २२ वय, २३ 
वय, २४ वय आज तो राजू या या बायकोला आज सकाळ  वायसीएमला 
आणली डायरे ट २४ कोर, वय काय आहे तर २४ वय आहे. तो वषाणू यूटेन 
झालाय तो पह यांदा शंभर लोकांम ये तो वीस लोकांना युमोिनया दयायचा तो 
आता ऐंशी लोकांना िनमोिनया देतोय. आज सगळया देशातला इ ड अल 
आ ण जगातन आप याला ऑ सजन मागवावा लागतो प लकसाठ  ह  आपली 
अव था आ ण आपण काय करतो या पशला डो यावर घेतोय, साहेब पह ली 
आमची तु हांला वनंती आहे क  आज या आज या यावर िनणय या, तु ह  
चौकशी लावा परत कुणाची अशी ताकद नाह  झाली पाह जे क  कोवीड सार या 
कठ ण प र थतीत असले कार कर याची. माई तु ह  चांगली घोषणा केली क  
पुढ या मह यात आपण दहा लाख लस देवू एकदम चांगली घोषणा केली, 
लसीकरण केलतरच आपण वाचणार आहेत पण लसीकरणा बरोबर आप याला 
काह  िनबध ठेवावे लागतील. साहेब, वषभर तु हांला हे सव पाळाव लागेल. काय 
झालतर संपला कोरोना कुणा या ल नाला दोन दोन हजार लोक, कुणा या 
वाढ दवसाला चार-चार हजार लोक ह  शहरात प र थती होती हणून शहरात 
आपण आज दुस-या लाटेला आलोत. इले शन चालू हो या ठक आहे आप या 
रा यात सुदैवाने इले शन  न ह या. युपीला इले शन, पाच रा यात इले शन, 
गो याला इले शन ह  सगळ  प र थती होती. आप या पंपर  िचंचवड 
शहरापे ा लहान रा य आहे तीथ आज रोज शंभर लोक जातात. आज आपण 
सव इ ड या बंद क न टाक यात यांचा ऑ सजन घेतला असं असताना 
माझी तु हांला आजह  वनंती आहे क  तीकड काय होईल महारा ात, देशात पण 
तु हांला आज ट लॉकडाऊनला सामोर जाव लागेल. वरती काय गाईडलाईन 
आहे काय नाह  तु ह  गाईडलाईनवर अवलंबून राहू नका. ते हॉटेल चालू 
करायचना, पान टपर  चालू करायचीना तर तुझे दोन ढोस झालेका नाह  ते 
दाखव. साहेब, हे जगान केलयना, तुझे दो ह  ढोस झाले असेलतर तु उघड, तुला 
कामावर जायचना तर तुझे दो ह  ढोस झाले का नाह  ते दाखव नाह तर 
आरट पीसीआर दाखव. साहेब, अशा प दतीन आप याला पण पुढ जायला 
लागेल. जुलै आ ण ऑग म ये तीसर  लाट आहे. मा.महापौर लस पह ली 
मागवून या., तुम याकड पैसे आहेत तु हांला  खरेद  करता येती. जगाने 
हॅ सीन न दवून झा यात आ ण आज आपण न दवतोय जे हा यांची ऑडर 
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फुल फल होईलना यानंतर आप याला हॅ सीन येणार आहे. मग तु ह  
हणताल जुलैला दहा कोट  येतील, जुनला दहा लाख येतील अस झालतर 

आपण शंभर ट के तीस-या लाटेत सापडू. आज कती देश शंभर ट के  होत 
गेले, कशामुळ  होत गेले ट, लॉकडावून आ ण जा तीत जा त 
हॅ सीनेशन. आज देशाचा वचार ते न क  करतील पण आज आप याला 
आप या शहराचा वचार करायचा आपली लोकसं या कती आहे बावीस ते 
चोवीस लाख यावेळेस पंधरा लाख लोकसं येवर आपण हॅ सीनेशन पोहचूना 
यावेळेस आपण हणून आपल शहर आप या कं ोल म ये आहे. आज काय 

प र थती आहे ज बोला आ ण ऍटो ल टरला साठ ट के लोक आऊट टेटची 
आहेत सगळ  बाहेरची लोक आहेत. तीथ गे यानंतर आप याला वचाराव लागत 
ती बाहेरची जर  असली तर  कुणाचा सासरा आहे, कुणाचा मावसभाऊ आहे, 
कुणाचा मामा इथ राहतो. अशा प दतीतली ना यागो यातली लोक या ठकाणी 
ऍडमीट झालीत. ठक आहे आपल शहर हणुन सामाजीक कोन हणून 
आपण यांची जबाबदार  घेतोय आपण पु यासारखतर नाह  करत. या दवशी 
आमची चचा झाली एक दोन आपले पु यात प लक नाह  घेतल.े पण मला 
वेगळा अनुभव आला मी फोन केला पंपळेगुरवचे कांबळेसाठ  तर यांना घेतल. 
भारतीय जनतापाट ची शंभर ट के चुक आहे. कतीवेळा प ने यांनी हॅ सीनेशन 
सटरला सगळयाना बोलून घेतल, कतीवेळा सांगीतल वायसीएमला जायच तुमच 
काम नाह  माई हे  हे यांच काम आहे प नेता हणून क  सगळयांशी को-
ऑड नेट कर याच. जो तो आपआप या प दतीने पळतोय नाह  बोलवलतर तु 
तुझा जा आ हांला तु या बरोबर यायच नाह . तु ह  ऑ सजनसाठ  ड ह जनल 
कमीशनरांकडे गेल,े तु ह  तुम या सटरला भेट दली का तु ह  आ हांला कळवल 
नाह . तु हांला आ दच समजल होत क  आ ह  बझी आहेत. मह ना दोन 
मह यात कोरोना संपले तु हांला सुधारणा नाह  तुमचे कार सांगीतलेतर. लोक 
मरतात आ ण तु ह  इकड तीकड ऑ फसला येवून बसतात. साहेब, बघा जरा 
याच टडर काढायच, साहेब बघा जरा याला देता आलतर. आ ह  पण इथच 
आहोतना आ ह  पण कुठ गेलेलो नाह त. साहेब, तु ह  पण अिधकार  ले हलला, 
पालकमंञी ले हलला फॉलो करत असाल पण यांच पण काम आहे आपण 
सगळयांनी एकञीत जाण तीथ बसण आप याला जे पाह जे ते आपण मागवून 
घेउ. आपण गेलोतर खुप फोस केलातर दहा दे या या ऐवजी वीस देतील 
आप याला अशी प र थती आहे शहरातली आता उदयाच मला हॅ सनेशनच 
माह त नाह  आजची प र थती पहा फ  सेक ड ढोस िमळणार आहे. अजूनतर 
आपला मोठा राऊ ड चालू हायचा आहे ठक आहे आज ड लेअर केल पण 
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साहेब, लोक कं ोल होणार नाह त. लोक चंड मोठया माणात हॅ सीनेशनसाठ  
बाहेर पडतात असं असताना आहे ह  प र थती सांभाळत असताना तु हांला 
पुढचा वचार पण करावा लागेल. आहे हे थोपवन, आहे या लोकांना नीट करणं 
आ ण पुढे तसं न येवू देन.ं आज तु ह  सांगवी आ ण तीथल टडर केल ठक 
आहे माह ती घेत यानंतर कळल क  तु ह  ओपन करायच रा यशासनाची मंजूर  
घेत यानंतर. पण हे सव करत असताना तु ह  पुढची तयार ठेवत असताना 
आज जी लोक िसर अस आहेत आज ब-याचशा लोकांचा असा समज झाला क  
ऑ सजन िमळतो, रेमडेिसवीर देतात तर  पेशंट बरा होत नाह  आ ण ती लोक 
सव शहरात फरतात. तर अशा िसर अस असणा-या कमी केसेस आहेत अशा 
केसेसवर तु हांला वत:ला वैय क मॉनीटर क न काय मदत करता येईल या 
लोकांना, कदािचत तो पेशंट वाचल नाह  वाचल पण या फॅिमलीला 
आयु यभराच समाधान िमळेल क  आ ह  कुठ कमी पडलो नाह त आ ह  सगळे 
य  केलेतर  आमचा पेशंट गेला. परंतु काह  केसेसम ये काय होईल तो 

रेमडेिसवीर नाह  िमळाला हणून गेला अशा जर चुका होत गे यातर तो माणुस 
आयु यभर वत:ला दोष देत राह ल आ ण मी कुठतर  कमी पडलो. यामुळे 
आता माग या दोन दवसात कमी फोन यायला लागलेले आहेत. आता फोन 
कशाला आहेत रेमडेिसवीरला आ ण हे ट लेटरसाठ  आहेत तर  आहे या 
प र थतीला कस आप याला कं ोल करता येईल हे पहाव. येणा-या काळात 
कस लसीकरण करता यईेल ते पहाव आ ण हे जे काह  राजकारण चालल आहे, 
आता पशवर तु ह  कारवाई केली का केलीच पाह जे. एफआयआर दाखल केली 
पाह जे का तर केलीच पाह जे. यांनी चुका के यात यांना शासन झाल पाह जे 
का तर झालच पाह जे. हे सगळ करत असताना िसमाताईनी जे सांगीतल मृ युच 
ऑड ट ते देखील िसर एस घेवून, मी माह ती घेत यानंतर मला असं समजल क  
ाय हेट डॉ टसनी पोटल भरलेल नाह . मग ते कुणी नाह  भरल, का नाह  

भरल आप याकड जी सं या आहे वायसीएममधुन जे आपले पास इ यू करायचे 
आहेत ते बरोबर गेलेले आहेत. पण कोवीडचे मृ यू मला वाटत आप याकड 
झालेले आपण पोटलवर टाकतो, ाय हेट हॉ पटलम ये झालेल,े ाय हेट डॉ टर 
पोटलवर टाकतात तर  हे शहरातील भीतीच वातावरण कस कमी होईल 
या याकडे आपण ल  दयाव. मला वाटत सागर अंगोळकरांनी पण सांगीतल, 
यांनी देखील साहेब आप याला पञ दल होतं, हणजे नगरसेवक पञ देत 

असतील तर  आपण यात ल  नसेल दलतर िन तच हे खेदाची बाब आहे. 
परंतु आपली चौकशी चालू असतानाच कोवीडची दुसर  लाट मोठया माणात 
आली. यामुळ मला वाटत क  यादवाना पण यात ल  नाह  देता आल,ं 
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आपण देखील यादव सराशी बोलून या अशी मी वनंती करतो आ ण मी 
तु हालंा मागेह  सांगीतल होत क  नािशक, मुंबई माणे दुघटना होवू नये 
यामुळ आपण ऑ सजन, लाईट याच ऑड ट झाल पाह जे जेणेक न आप या 

शहरात कुठली मोठ  दुघटना होवू नय.े जसे या कोवीडम ये आपले काह  
कमचार  गेले यांना आपण मदत केली मला वाटत आपण नगरसेवकांचा पण 
वमा केलेला होता परंतु जावेद शेख सारखे आपले काह  सहकार  गेलेले आहेत 
तर  यां या देखील घर याना मदत मला वाटत तुषार हंगेनी पण तो  
उप थत केला होता यामुळे यांना देखील कशा प दतीची मदत होईल हे 
देखील आप याला पहाव लागेल आ ण या दु कोनातून माई आपण शासनाला 
सुचना करा यात आ ण येणा-या काळात साहेब आपण िन त उ र देतालच 
पण माझ नामदेवराव तु हांला पण सांगण आहे येणा-या काळात तु हांला 
सगळया ाच उ र आ हांलाह  दयावे लागतील. आज शहरातील प र थती 
वाईट आहे. आ ह  आज सहकायाची भूमीका आ ण शहरात कुठ याह  कारची 
घबराहट पसरणार नाह  याची काळजी आ ह  देखील घेतो. परंतु हे घेत असताना 
आपण काय करताय या यावर शहरात या नागर कांबरोबर आमच देखील ल  
आहे यामुळ आपण देखील ह  प र थती हाताळताना मला वाटत एक स ाधार  
प ाचा प नेता हणून यव थत को-ऑड नेशन करताल आ ण या शहरात या 
नागर कांची देखील काळजी घेताल, ध यवाद.  
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. या यावर चार तास 
झाले चचा चालू आहे, या कोवीड या महामार या बाबतीत सभागृहातील येक 
नगरसेवकांनी जो काह  अनुभव आलेला आहे तो येकानी आप या समोर 
मांडलेला आहे. आपण आयु ा ं साहेबां बरोबर सात याने िमट ंग घेत असता, 
माजी महापौर योगेश भाई दोन मह यापासुन पोटतीडक ने ते बोलत होते या 
संदभाम ये आयु  साहेबांना पण यांनी पञ दल.े तु ह  आ यानंतर ह  लाट 
आली यावर तु हांला ल  दयाव लागल याम ये तु ह  बझी आहात. आ ह  
पण तु ह  काय काम करतात ते पाहतो. माझे सहकार  कंुदन आ ण वकासने हे 
जे काह  समोर आणल,े आज शासन चांगल काम करतय परंतु या एका गो ीने 
शहरातील लोकांचा बघ याचा ीकोन जो आहे तो ीकोन आज कोण या 
ले हलला गेला तो पहा. जी काह  गो  घडली याची आप याला ऑड ओ लप 
ऐकूण दाखवली. मग आयु  साहेब जर समजा हे अशा प दतीने होततर ते 
कशामुळ घडल, का घडल. स मा.खासदार अमोल को हे साहेब सकाळ  
हजीटला आले होते, आपण वत: होतात. दो ह  कोवीड सटरला यांनी 
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हजीट दली जाता जाता भोसर ला पण हजीट दली यां या बरोबर 

योगेशभाई पण होते, अ य  पण होते. आता अजीत ग हाणेनी सांगीतल 
या याम ये येकजण काह  कमी आहे का हणून य  करतो. मगाशी 
खासदार साहेब मा.महापौर साहेब तु हांला पण भेटल.े ते तर हणाले क  
आ हांला या कोवीडम ये कुठलह  राजकारण करायच नाह  लोक वाचली पाह जेत 
ह  तुमची आमची सवाचीच भावना आहे. आयु  साहेब जो काह  कार पश 
म ये घडला आहे, ऍटो ल टरला याची शहािनशा न क  करा. जो चुक चा 
आहेना याला तु ह  न क  िश ा दया. सव काह  समोर असेलतर याची 
शहािनशा करा आ ण याला शासन हे झालच पाह जे. येकाला पेशंट दाखल 
कर यासाठ  अवघड प र थती आहे, आयु  साहेब सु दा राञी एक, दोनला 
फोन उचलतात ते पण कायरत आहेत. एखादया चुक या गो ीमुळे चांग या 
कामाला कस गालबोट लागतं याच हे उदाहारण घडल आहे. यामुळ जो 
चुक चा आहे याला न क  शासन करा. मगाशी माजी प ने यांनी चांगली 
संक पना मांडली क  आयु  साहेब तु ह  एक किमट  करा, आयु  साहेब अशी 
किमट  क न यांचा स ला या तु ह  नवीन आहात, गे यावेळेसचा कोवीड 
आ ण ह  दुसर  लाट आलेली आहे या याम ये आप याला काय वेगळया 
प र थतून जाव लागत, येकांचे ते अनुभव आहेत, येक जण ब-यापैक  
आपले नगरसेवक सु दा कोवीड होवून गेलेत याम ये आपली तीन नगरसेवक 
गेलेत. काका असेल, जावेद भाई असेल आ ण उंडेसर असतील. जावेदभाई आ ण 
काका आ ह  २००७ पासून एकञीत आहोत, उंडे साहेबां बरोबर वकास आ ण 
आ ह  थायी सिमतीला होतो एक माजी सैिनक यातून गेला. माजी नगरसेवक 
पण पु कळ गेलेत. या कोवीडम ये बरेच लोक वत:चा जीव धो यात घालून 
आप या बरोबर काम करतात, आता या सभेम ये कामगारांचा एक वषय आहे 
पवना गोळ बारात जखमी झालेत या जखमीना आज तु ह  जू क न 
घे यासाठ  वषय समोर आणला आहे. तर  या सगळया गो ीम ये आज जे 
काह  आरोप झाल.े जी काह  गो  घडली तु हांला पञ यवहार क न याकडे ल  
दल जात नाह . मा. महापौर साहेब, या कोवीड या काळात अ ख जग, आ ख 
शहर तु हालंा ल ात ठेवणार आहे कारण तुम या हातून काह  गो ी चांग या 
पण होतात आताच राहूल कलाटे बोलल,े चांग या गो ीला, चांगल हणून आपण 
एकञ येवून न क च चांगल काम क . चांग या कामाला आ ह  तुम या बरोबर 
आहेत. आमच पह या पासून वा य आहे क  आ ह  चांग या कामाला माई, 
आ ह  तुम या बरोबर आहोत. याची िश ीका एवढे पैसे देवून ए सपायर 
झाली, मग ते केल कोणी, याला जबाबदार कोण याची शहािनशा क न माई 
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यां यावर कारवाई ह  झालीच पाह जे. नगरसेवक हणून आम या सार या 

िमञाला ते ल ात आल असा कार अजून बाक या ठकाणी होत नसेल का. 
आयु  साहेब आ ह  पाहतो, पालकमं याची कंवा वभागीय आयु ांची 
सात यान,े माई शु वार , शिनवार  कॉ सल हॉलला िमट ंग होते तु ह  पण 
तीथ येत असता. आपण आपल शहर वाचव यासाठ  जे काय कराव लागेल माई 
आ ह  तुम या बरोबर यायला तयार आहोत. आज जे काह  सभागृहात तु हांला 
पाह ला िमळाल कंवा जो काह  अ ोश झाला, साहेब जो पोटतीडक ने बोलतोना 
तो अनुभवलेला य  असतो हणून ते वा य तो तु हांला बोलतोय. यामुळे 
तु ह  नाराज न होता, खचुन न जाता तु ह  न क  चांगल काम करता आ हांला 
पण माह ती आहे कारण आ ह  तुम या सात याने कॉ टॅ टम ये असतो, तु ह  
खचुन न जाता या प दतीने तु ह  काम करताय, काह  गो ी तुम याकडन 
राहून जात असतील या पु हा एकदा बाक या सहकायाना तुम या अिधका-
यांना वचारा. जस तु ह  डसीजन घेतल कुणालाच कुळू दल नाह  आ ण ते 
मह वाच डसीजन तु ह  घेतल. साडेतीन कोट  . आपण दल े हणजे अशा जो 
गो ी समोर आणतो, महापािलकेचा हा पैसा कर पाने आलेला आहे तो वाया जावु 
नये तु हांला पु हा सांगतो तु ह , तुमची जी ट म याम ये जे काह  काम करते 
आ ह  यांच कौतूकच करतो परंतु साहेब आता या काह  गो ी तुम या समोर 
मांड यात या कशा प दतीन ेसमोर येवून यातून तु हांला माग काढता येईल 
तो चांगला माग काढावा कारण या शहराच नाव स ा कुणाची आहे, काय आहे 
आ हांला या याशी काह  घेणंदेणं नाह . आज आपण या प र थतून चाललो 
या प र थतीला त ड दे यासाठ  आ ह  सवजण एकञ आहोत यामुळ या 

शहराच नाव खराब नाह  झाल पाह जे. यासाठ  माई तु हांला पण कळकळ ची 
वनंती करतो, ध यवाद.  
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह गे या साडेचार 
तासापासून या सभागृहाम ये आप या सद यांनी आपआप या  भूिमका मांडलेली 
आहे. आ ण आप या सगळयांना मा हती आहे क , दुस-या लाटेम ये मोठया 
माणात णांची सं या वाढलेली आहे. येक स माननीयांनी सांिगतलं क , 

माग या वेळेस या माणे िनयोजन केलं होतं या माणे यावष ह  िनयोजन केलं 
होतं. आप या सगळयांना मा हती आहे क ,माग या वष   कोरोनाची प हली लाट 
आली होती यावेळची प र थती यावेळ  णांची टे ट ंगची असणार  सं या 
आ ण कोरोनाब लची असणार  िभती ह  नागर कां या मनाम ये चंड  माणात 
होती. आ ण यावेळेला जसे िनयोजन केलं होतं याच प दतीने आता पण तसेच 
िनयोजन केलंल आहे. परंतु प र थती अशी आहे क ,माग या कोरोना या लाटेम ये 
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४५०० ते ५००० हा सवात जा त आकडा होता या प दतीने आपण टे ट ंग करत 
होतो. आ ण आता या दुस-या लाटेम ये खाजगी आ ण महापािलके या 

णालया या मा यमातुन १५०००  पयत टे ट ंग करत आहोत. आप याला मा हती 
आहे क , णांची सं या वाढत आहे. यावेळेला णांचीसं या वाढते यावेळेला  
िनयोजन करणं हे  आप या महापािलकेचं कत य आहे.  आ ण या अनुषंगाने 
आपण मा.आयु  आ ण आप या सवा या सहकायाने या णांना आपण सेवा 
दे याचा य  करतो आहे. मी माग या मु ांवर न क च जाणार नाह . परंतु 
आपणां सवाना मा हती  आहे क , आता सु दा जनरल बॉड  अटड करत असताना 
मला खाजगी णालयाचे मला या ठकाणी २ ते ३ फोन आल.े काल परवापासून 
आपण सवजण आयु ां या बरोबर या खाजगी णालयांना ऑ सीजन िमळावं 
यासाठ  आ ह  सात याने यनिशल होतो. आ ण या ीने रा याचे एफड ए चे 
सिचव असतील, यांनी नेमणुक केलेले यांचे अिधकार  असतील यां याबरोबर फ  
ऑ सीजन िमळव यासाठ  आयु  साहेबांनी एक किमट  तयार केलेली आहे. आ ण 
ती किमट  झगडे  मॅडम आ ण ओंबासे  साहेबां या अिधकाराखाली काम करत 
आहे. खरं हणजे आजची प र थती आप या सगळयांना मा हती आहे खाजगी 

णालयाम ये भयानाक प र थती असताना दोन तासाम ये हॉ पटलधुन णांना 
बाहेर या असे सांिगतले असताना आम या सार या स मा.नगरसेवकांना 
/पदािधका-यांना नागर क आ हाला फोन करतात. आ ण अशी प र थती असताना 
सु दा आ ह  जवळपास १/२ तासा या फरकानं या ठकाणी ऑ सीजन दे याचं 
काम आपली संपुण टम करते आहे. आपणा सवाना मा हती आहे क ,ऑ सीजनची 
प र थती काय आहे,मागणी कती आहे. णांना मोठया माणात ऑ सीजन 
लागत असताना रा याचं डपाटमट सु दा या ठकाणी काम करत आहे.आ ण 
यां याकडुन तशा प दतीने पुरवठा केला जात आहे. मा.महापौर साहेब,आप या 

अ य तेखाली सव गटने यांची बैठक आयो जत केली होती. िशवसेने या 
गटने याना फोन केला पण या दवशी यांचा फोन लागला नाह . वरोधी 
प ने यांना फोन केला,सिचन िचखले या बैठक ला उप थत होते. आमचा 
सगळयांना बरोबर घेवुन जा याचा य  आहे. आ ह  वभागीय आयु ां या बरोबर 
चचा केली. आप या गटने यांनी सांिगतलं क ,आप याकडे िस ला कंपनी आहे 
तसाच आ ह  या ठकाणी उ लेख केला. आ ण आप या चाकण एमआयड सी म ये 
४०० मे.टन ऑ सीजन िनम ती होत असेल आ ण आप या  शहराला जर 
ऑ सीजन िमळत नसेल तर आपण तातड ने काह  तर  वेगळे पाऊल उचलावे अशी 
भूिमका आपण घेतलेली आहे. आ ण वभागीय आयु ांनी सु दा सांिगतले आहे 
क ,२/३ दवसाम ये ऑ सीजन हा सुरळ त होईल. परंतु यांचेह  या िनम ती या 
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मा यमातुन हात बांधले गेले असतील हणुन आपण ते समजु शकतो. आ ण 
हणुन ऑ सीजन आ ण रेमडेिस हर या संदभाम ये राजकारण क  नय.े उ पादक 
मता आ ण मागणी या याम ये कुठे तर  तफावत अस यामुळे ह  प र थती 

िनमाण झाली आहे हे सु दा आप याला मा हती आहे. परंतु मा.महापौर 
साहेब,आपण सु दा मा.पालकमं यां या बैठक म ये आपण चचा केलेली आहे. 
आप या सवाचे ितिनधी हणुन आपले वरोधी प नेते सु दा या बैठक ला 
उप थत होते. यांनी सु दा या ऑ सजन आ ण रेमडेिस हर या संदभाम ये 
आवाज उठवला होता. आपण सवजण सात याने  पाठपुरावा  करत आहोत. मगाशी 
सांिगत या माणे प र थती अ यंत   िचंताजनक आहे. आ ण ॉड शन करणा-या 
कंप यांकडुनच साठा येत नस यामुळे, ऑ सीजनची िनम ती  करणा-या 
कंप याकडुन िल वीड येत नस यामुळे ह  प र थती िनमाण झालेली आहे. आ ण 
हणुन स मा.महापौर साहेब, मी आप याला आवजुन सांगेन क , शहराम ये अशी 

भयानक प र थती असताना शहराम ये जे खाजगी णालये चालवणारे मोठमोठे 
णालये आहेत ते सु दा हातबल झालेले अस यामुळे ते डायरे ट सांगतात 

क ,तुमचे ण तु ह  घेवुन जा. अशी प र थती असताना दुस-या बाजुला ज बो 
को वड सटर असेल,ऍटो ल टर सटर असेल,वायसीएमएच असेल, 
जजामाता,भोसर  हॉ पटल असेल या ठकाणी ऑ सीजन टाक याचं काम सु दा 
जसं खाजगी णालया या मा यमातुन होत आहे या ठकाणी िसलडर िमळत 
नाह त, रेमडेसी हर िमळत नाह  दुस-या बाजुला आपली  सु दा  अशीच प र थती 
ऑ सीजन या संदभाम ये आहे. मला आठवतयं  आप या किमशनर साहेबांना रा ी 
तीन वाजुन प नास िमिनटांनी एका हॉ पटलने फोन केला होता. आ ण यांनी १०  
िसलडरची यव था क न दली. आपले अिधकार ,आयु  साहेब सव मंडळ  
या ठकाणी चांग या कारे काम कर त आहेत. आप या वायसीएमए या डॉ टरां या 
संदभात एकनाथरावांनी उ लेख केला क , वायसीएमए या संदभाम ये मागची काय 
प र थती होती. या डॉ टरांनाआपण काय हणत होतो. आ ण आज याच 
डॉ टरांब ल आपण काय  बोलतोय यावेळेला यांची मा यता घेताना या 
सभागृहाम य ेकाय प र थती होती.याबाबतीत मी न क  चचा करणार नाह . परंतु 
याच डॉ टरांमुळे आज वायसीएमएच ची जी प र थती आहे ती याच डॉ टरांमुळे 

चांगली आहे. हे सगळयांना ात आहे. परंतु या ठकाणी राजकारण करायचं आ ण 
आपली भूिमका मांडायची हे मा  या ठकाणी चालणार नाह . आप या सगळयांना 
मा हती आहे क ,या पॅिनक प र थतीम ये जसं अिभषेकनी सांिगतलं क , एका 
बाजुला जनता आहे आ ण एका बाजुला खाजगी णालयं आहे आ ण एका बाजुला 
महानगरपािलकेचे णालये आहेत आ ण या प र थतीम ये लोकांना धीर दे याचं 
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काम आप याला करायचं आहे. आयु  साहेब,मी आप याला या ठकाणी वनंती 
करणार आहे क , आपण या ठकाणी काम चांगल करत आहात हे मला या ठकाणी 
आवजुन उ लेख करायचा आहे. परंतु आयु  साहेब,आपण जे आदेश काढताय 
याची अंमलबजावणी जलद गतीने होत नाह  हे मी आप या िनदशनास आणुन 
दलं आहे. आ ण हे मी आप याला तुम या बरोबर चचा करताना सांिगतलेलं आहे. 
आ ण हणुन या वायसीएमएच मधील डॉ टर कंवा कमचा-यां या मा यमातुन 
असेल हे  सवजण या महापािलके या णालयाम ये चांग या कारे कामकाज 
करताना दसुन येत आहे. आयु  साहेब,डॉ टर साहेब आ ण यांची संपुण टम या 
ठकाणी चांग या कारे काम कर त आहे. परंतु मी या ठकाणी आवजुन उ लेख 
कर न क , आप या हॉ पटल या संदभाम ये िसमाता नी सु दा उ लेख केला आहे 
तो  सु दा आपण गांभ याने घेणं गरजेचं आहे. आप या महापािलके या 
हॉ पटलम ये को वड या संदभात जर दाखला दला जात असेल तर अशा 
प दती या आकडयाम ये िम टेक येता कामा नय.े कारण यावेळेस आपण दाखला 
देतो यावेळेस या डॉ टरांनी हे सट फकेट मा णत केलं आहे. मा णत 
सट फकेट या ठकाणी लावत असताना अशा कारची मला वाटतं तुम या 
मा यमातुन जी काह  वॉर म म ये जो  काह  आकडयांचा फरक कमी जा त 
झाला असेल असं मला वाटतं. आ ण आयु  साहेब,असे जर का चुक चे कोण काम 
करत असेल तर याच सु दा ऑड ट करणं गरजेचं आहे. आ ण आपण उ ापासूनच 
आपण या ऑड ट या संदभाम ये वचार करावा. आप या स मा.सद यांनी उ लेख 
केला आहे तो िचंताजनक आहे आ ण तो खरा आहे. आपले जे हॉ पटल आहेत 
कंवा खाजगी णालय असतील यासंदभात मा.आयु  साहेब,न क च खुलासा 
करतील आ ण मा या मा हतीनुसार वायसीएम णालयाम ये दर गु वार  येक 
हॉ पटल या संदभाम ये या ठकाणी या काह  डेथ होत असतात याच ऑड ट 
या ठकाणी येक हॉ पटल म ये केला जातो. आ ण डेथचा जो रेशो आहे 
या ठकाणी सु दा मा.आयु  साहेबांनी ल  ाव.ं आप या सगळयां या समोर 
हट लेटर आ ण ऑ सीजन, रेमडेिस हर हाच वषय सगळयां या डोळया समोर 
आहे. याबाबतीत आपण सात याने पाठपुरावा केला जात आहे. इथे सु दा 
रेमडेिस हरचा पाठपुरावा एफड ए या मा यमातुन आप या महापािलकेला जा तीचे 
कसे िमळतील याचा सु दा आपण य   करत आहोत. मा.महापौर साहेब,आपण 
सव स माननीयांना एक मेसेज पाठवला होता क ,आपण जसं  आयु  शासनाची 
टमची नेमणुक करतात याम ये एक टम ऑ सीजन या संदभात नेमणुक 
करतात,दुसर  टम वायसीएमएच या म ये ल  घालायचं, बेड मॅनेजमट करायचे 
अशा प दतीची टम मा.महापौर आप या अ य तेखाली जसं आयु  साहेब टम 
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िनयु  करतात या माणे स मा.सभागृहाची सु दा अपे ा आहे आ ण यके 
नगरसेवकांला वाटतयं क ,मला या ठकाणी काम करायचं आहे. अशा सद यांची 
शासना या टम बरोबर लोक ितिनधी या ठकाणी काम करताना दसतील. अशा 
कारची टम जलद गतीने उ ापासून काया वीत हावी. अशी अपे ा मी 

या ठकाणी य  करतो.खरं हणजे मगाशी मी उ लेख केला आहे क ,चार 
हॉ पटल या मा यमामधुन साधारणपणे आपण ७५० ऑ सीजन बेडची िनम ती 
या ठकाणी करतोय. आ ण ५० हट लेटरची िनम ती करतोय.आ ण परवा या दवशी 
आयु  साहेब,आकुड या हॉ पटलला गेले होते या या आगोदर मी या ठकाणी 
गे यानंतर या ठकाणी गॅस पाईपलाईनचं काम जलद गतीनं चालू आहे. १/२ 
दवसाम ये आपण या ठकाणी ऑ सीजन बेड तयार करणार आहोत यानंतर 
थेरगांव या हॉ पटलला करणार आहोत. हॉ पटलनी  हट लेटरची मागणी केली 
असताना आपण सु दा आयु ां या बरोबर बैठक घेतली होती. यांनी सांिगतलं 
क ,आप याला  ोअ ट हली हट लेटरची मागणी असते आ ण हट लेटरवरचा 
पेशंट आप या सव लोक ितिनधींना  कंवा मला सु दा मा हती आहे क ,एकदा का 
हट लेटवरती पेशंट गेला क  याची एक तर डेथ झा यावर कंवा तो रक हर 
झा यावरच हट लेटर खाली होऊ शकतं. आ ण हणुन ख-या अथान मु ा इथं 
येतो क , खाजगी णालयांम ये जर  का हट लेटर उपल ध नसेल तर यांनी 
सु दा याची तजवीज या ठकाणी केली पा हजे. अशा कारचा सु दा आदेश तु ह  
काढावा जेणेक न हट लेटरसाठ  फ  ओटुचे बेड  करायचे  आ ण नंतर 
हट लेटरची वेळ आ यानंतर यांना कुठंतर   ढकलून ायचं आ ण मग सांगायचं 
वायसीएमला जा,जं बो सटरला जा आ ण मग या पेशंटची अशी शेवटची  थती 
आ यानंतर काऊंटडाऊन आम याकडे होतो. हे सु दा कुठं तर   बंद झालं पा हजे. 
आ ण याची आपण न द यावी असं मला वाटतय.ं वायसीएमएच म ये जी काह  
टमट  दली जात आहे या ठकाणी डॉ टरांचा अ ोप चांगला असतो अशा 

प दतीचं काम इतर हॉ पटलम ये सु दा  होणं गरजेचं आहे. खरं हणजे 
या ठकाणी अनेक वषयावर बोलायचं आहे परंतु याच वषयाची पुनरावृ ी मी 
या ठकाणी करणार नाह . परंतु आयु   साहेबां या मा यमामधुन या ठकाणी जो 
काह  उ लेख केला गेला क ,आयु ांची संपुण टम या ठकाणी चांगल काम करत 
असेल तर आ ण कोणी तर  एखादया एज सीला जरआपण काम दलं असेल तर 
आ ण या एज सी या मा यमातुन महापािलकेचं कंवा आयु ांच नांव खराब होत 
असेल तर  पीएमआरड एने दललेा जो ठेकेदार असेल याच सु दा काम चांगल 
झालं पा हजे. आ ण अशा कारचं या याकडुन कृ य होत असेल तर या संदभात 
सु दा या यावर कडक कारवाई झाली पा हजे. आताच योगेशभा नी उ लेख केला 
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आहे क ,भाजपाचे नगरसेवक खरं हणजे आप याला मा हती आहे क , गे या ४.३० 
तास या सभागृहाम ये चचा चालू आहे. चचा करणारे हे भारतीय जनता पाट चेच 
नगरसेवक होते. आ ण भारतीय जनता पाट याच नगरसेवकांनी जो अ याय होत 
आहे एका नगरसेवकाला या िश ीकेने घडवल,ं या िश ीकेनं मोठं केलं 
यां यामुळे मी नगरसेवक झालो ह  भूिमका मांडत असतांना मी बेड मािगतला तर 

मला बेड िमळाला नाह . एखादया डॉ टरने यांचे संबंध असताना  याने या 
हॉ पटलम ये बेड तयार क न देतो आ ण या या मागे पैशाची देवाण-घेवाण केली 
जात असेल तर असा चुक चं काम करणारा कुठलाह  ठेकेदार असेल तर तो ज बो 
हॉ पटलचा असेल,अँटो ल टर मधील डॉ टर असेल यां या अंडरम ये काम 
करणारा कोण डॉ टर असेल तर याची पुणता या ठकाणी चौकशी झाली पा हजे. 
या यावर खंडणीचा गु हा या ठकाणी दाखल केला पा हजे. अशी मी या 

सभागृहा या वतीने मागणी करतो. परंतु स मा.महापौर मी या ठकाणी उ लेख 
कर न क , स मा.सद यांनी सांिगतलं क , या ठकाणी भारतीय जनता पाट चं 
सेटलमट चाललं होतं. योगेशभाई आमचे दो ह  नगरसेवक या ठकाणी होते. मी 
अँटो ल टरला गेलो या ठकाणी मा या वॉडातील पेशंट होता मी याची मा हती 
घेत या या नंतर कळाल क , आमचे दोन नगरसेवक आदंोलनाला बसलेले आहेत. 
यावेळेला यां या बरोबर चचा करत असताना अस,ंअसं आहे आ ण मी सु दा 
या ठकाणी तीन तास बसलो. या डॉ.होळकंुदे यांना बोलवुन घेतलं आम या 

नगरसेवकांनी याला दम दला यांनी सांिगतलं क ,मला या या मुळावर जायचं 
आहे नेमकं काय झालं आहे. यासंदभाम ये आम या दो ह  नगरसेवकांनी यांची 
भूिमका मांडली आ ण या ठकाणी सांिगतलं क , जर तो डॉ.होळकंुदे असेल, याचा 
अिस टंट असेल, डॉ.कसबे असेल यासंदभाम ये वत: फोन क न मी इ पे टर 
बोलतोय असं  आम या कंुदन गायकवाडनी सांिगतलं आ ण हणुन मी यांच खरं 
अिभनंदन करेन क , यांनी ख-या अथानं या ठकाणी जे चुक चं काम चाललेलं आहे 
याळा आळा बसवायचा आहे. आ ण या अँटो ल टर या मा यमातुन 

महापािलकेचे जे नांव खराब होत आहे. याला आळा घाल याचं काम भारतीय जनता 
पाट याच नगरसेवकांनी केलं हे देखील मी योगेशभा ना ात क न देतो. आ ण 
योगेशभाई  आ ह  सेटलमट वगैरे करणारे नाह . आ ह  कामगार वगातले लोक 
आहोत,आमची दुकानदार  पण नाह  आपलं सगळया पंपर  िचंचवडकरांना मा हती 
आहे काय आहे. पण मी यावर बोलणार नाह . यासंदभात मी बोलणार नाह  आ ण 
ती बोल याची वेळ पण नाह . लोकांना आता िधर ायचं काम आहे. लोकांना 
हट लेटर, ऑ सीजन उपल ध क न ायचं आहे. यांना रेमडेिस ह र, बेड उपल ध 
क न ायचं आहे. आ ण हे काम आ ह  आयु ां या मा यमातुन सवजण करतोय 
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परंतु मी या ठकाणी एकच सांगेन क , हे सगळं होत असताना चुक चं काम होत 
असेल तर याम ये अिधकार  असेल,डॉ टर असेल, यांनी अशा कारचं गैरकृ य 
करत असेल आ ण महापािलकेचं नांव खराब करत  असेल तर तातड ची िश ा 
या ठकाणी झाली पा हजे. आ ण स मा.महापौर साहेब, यांनी चुक चे काम केलं 
आहे, यांनी पैसे घेतलेले आहेत, पैसे घे यास याला कोणी वृ  केलं आहे 
यासगळयां या वरती तातड ने गु हा दाखल केला पा हजे. सी.पी.साहेबांनी परवाच 
सांिगतलं आहे क ,अशा काळाम ये कुठलेह  अं बुल सवाले असतील, डॉ टर 
असतील कंवा सेवा पुर वणारे जे लोक आहेत यांनी चुक चं काम केलं तर 
यां यावर गु हे दाखल कर यात येतील असे आवाहन यांनी हॉटस ्अप सोशल 

िमड या या मा यमातुन दलेले  आहे. आ ण हणुन स मा.महापौर,मी आयु ांना 
सांिगतलं आहे क , माग या काळाम ये सु दा अं बुल स या संदभात ता नी 
सांिगतलं क , आ ण ते सु दा आ ह  आयु ांना ८/१० दवसापुव च सांिगतलं आहे. 
अं बुल स या मा यमातुन नागर कांची या ठकाणी लुट होत आहे. आ ण हणुन  
महापािलकेने या ठकाणी तातड ने बोड लावावा जेणेक न णां या जवळ या 
नातेवाईकांना कळलं पा हजे क ,या ठकाणी कुठलेह  पैसे   वकारले जात नाह त, 
कोणी या ठकाणी पैसे माग याचा य  केला तर या यावर कारवाई  होईल. अशा 
कारचे बोड सु दा आ ह  या ठकाणी लाव यास सांिगतल.े मशानभुमी या संदभात 

सु दा तशाच प दतीने बोड या ठकाणी लावललेे आहेत. आरट ओ कायालयाने जे दर 
दलेले आहेत या यापे ा जे जा त दर घेतील यां यावर गु हे दाखल कर यात 
येतील असे सी.पी.साहेबांनी आदेश दलेले आहेत. अशा म ये सु दा एखादा डॉ टर 
कंवा अ य कोणी चुक या मा यमामधुन भाविनक होऊन लोकां या भावनेचा 
गैरफायदा घेवुन जर वत: या हतासाठ  जर का पैसे कमवत असेल तर या 
डॉ टरला मी तर याला डॉ टर हणणार नाह  तो एक कारे घाणेरडे काम 
करतोय या यावर खंडणीचा गु हा दाखल झाला पा हजे. आ ण आपण तसे आदेश 
दे यात याव.ेआ ण स मा.महापौर साहेब,मी आप याला एक वनंती करणारआहे क , 
या संदभाम ये आयु ांनी माग या आठवडयाम ये सांिगतलं क ,अँटो टर 
सटर,ज बो को वड सटर असेल या ठकाणी येणा-या णांची तपासणी 
महापािलकेची टम करणारआहे. आ ण या डॉ टरांची िल ट सु दा दली गेलेली 
आहे. या डॉ टरां या टमने यासंदभाम य े तातड ने ल  घातले पा हजे. आ ण 
अजुन एक सांगायच आहे क , आपले जे अँटो ल टर को वड सटर असेल, ज बो 
को वड सटर चालवणारे जे कोणी ठेकेदार असतील या ठकाणी जे काह  कामकाज 
चालतयं ते आजपासून आ ण आतापासूनच संपुण यं णा वायसीएमएच या 
मा यमामधुन या ठकाणी कुठ याह  णाने  रेफरिशट घेवुन  गे या या नंतरच 
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आम या डॉ टरांनी या णांना िनयु  करायचं आ ण या डॉ टरां या 
अ य तेखालीच या णांना अँडमीट करायचं आ ह  कुठ याह  ठेकेदाराला 
ओळखत नाह . आ ह  आम या अिधका-यांना वचा  अिधकार  याला 
वचारेल,अिधकार  याचा गुलाम नाह . यामुळे आप या अिधका-यां या 
कं ोलम ये हे णालय चालणार आहे. आ ण हणुन तशा प दतीचे आदेश आपण 
आयु ांना ावेत. ज बो हॉ पटल,   अँटो ल टर हॉ पटल हे 
महानगरपािलके या ता यात ायचं आहे. या ठेकेदारां या ता यात ठेवायचं नाह . 
आ ण हणुन तशा प दतीचे आदेश आज पासूनच काया वीत कर याचे आदेश 
आपण यांना दे यात याव.े अशी मी वनंती करतो आ ण कुणाचीह  
जहागीरदार ,दुकानदार , कुणा या वत: या वकासासाठ  जे चुक चं काम करतील 
यां यावर गु हा दाखल झाला पा हजे. आ ण चुक चं काम करणा-याला उघडक स 

आण याचं काम आमचे दोन स मा.सद य भारतीय जनता पाट चे आहेत यांच मी 
पु हा एकदा अिभनंदन करतो. यांच आभार य  करेन क ,स मा.जनते यासाठ  
ख-या अथाने आवाज उठवला आ ण तोभारतीय जनता पाट या नगरसेवकांनीच 
उठवला आ ण हणुन याचा आ हाला अिभमान आहे. आ ण हणुन आता 
लोकांची धावाधाव ऑ सीजन, हट लेटर,रेमडेिस हर साठ  असताना असे चुक चे काम 
करणा-याला अ ल घडवावी असं मला या ठकाणी वाटतं. खरं हणजे आयु ांनी 
गे या दड म ह यापासून आपण आता काय करणार आहोत,कुठं काय करणार 
आहोत मला वाटतं आपण नेमकं काय केलं आहे याची सभागृहाला जर का क पना 
दली तर सभागृहाला समजेल. आपण काय काया वीत करणार आहे,आपण काय 
अँ ट ह ट  राबवतोय  अँटो ल टर म ये आपण १७ दवसाम ये ५ बेड  
हट लेटर चे केल.े यासंदभात सु दा आपण मा.महापौर साहेब, आयु ांना तशा 
सूचना ा यात. आ ण या सभागृहाला जी काह  खर  मा हती आहे ती या 
सभागृहा या समोर यावी. असं मला या ठकाणी वाटतं दो ह  हॉ पटल हे 
महापािलके या ता यात  घेवुन याच कं ोल आप या महापािलके या अिधका-
यांकडे दे यात याव.े ध यवाद.  

मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आताच 
प ने यांनी जी सूचना मांडली आहे याला माझे अनुमोदन आहे. 

मा.महापौर – सव स मा.सद यांनी जे काह   या सभागृहात मांडलेले आहेत. या 
सवा या भावनांशी,मतांशी मी सहमत आहे. सवा या वचाराने मी आयु ांना आदेश 
देते क , अँटो ल टर याच माणे ज बो को वड या हॉ पटल या मा यमातुन 
मा या दोन खलार  नगरसेवकांनी युवा नेतृ व अितशय जाग क आहे या दोन 
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नगरसेवकांच मी अिभनंदन करते. वकास आ ण कंुदन  आज कोणी तर  आप या 
प ाचे आहेत कुणाला तर  पाठ शी घाल,ू अमकं क  असे जे काह  होणार होतं. 
यांनी वेगळया प दतीने बनधा तपणे झालेली घटना या सभागृहासमोर आणली 
हणुन आपण या सभागृहात गेली ४ तास झाले चचा कर त आहोत. ज बो आ ण 

अँटो ल टर हॉ पटलचा आपण ताबा घेवुन आप याकडे मॅन पॉवर नसेल तर, 
मॅन पॉवर घेवुन आ ण आपण वत: हे दो ह  हॉ पटल चालव यास तयार रहा. 
यांनी हे हॉ पटल चाल व याचा ठेका  घेतला आहे याम ये कपाळे असेल, ती 
ह टर असेल यां या घरची ह  ॉपट  नाह . िसमाता नी आप या सगळयांना 
िनदशनास आणुन दलं आहे.मला सु दा हजारो फोन येतात. मी को वड सटरमधुन 
फ न आलेली म हला आहे. एकमेव मी म हला आहे हे कोणीह  सांगावं आ ण 
अशा ठकाणी आपण सव वकास बाजुला ठेवुन लोकांना आप याला जीवदान ायचं 
आहे आ ण या ठकाणी असे गैर कार जर घडत असतील तर याला आपण 
कुठ याह  प र थतीत माफ करणार नाह . आ ण या हॉ पटलम य े प ह या,  
दुस-या वष ची  ड ी घेत असलेली मुलं जर डॉ टर हणुन वापरले जात असतील 
आ ण पैशा या आहार  जाणारे डॉ टर असतील तर या लोकांना कुठ याह  
प र थतीत यां यावर गु हा दाखल झाला पा हजे. या ठकाणी णां या 
नातेवाईकांकडन पैशाची मागणी केलेली आहे. या मागणी या संदभात तो माणुस 
कोण आहे तो सु दा या ठकाणी जाह र झाल ेपा हजे. शहरा या नागर कांना मा हत 
झालं पा हजे क , पंपर  िचंचवड शहराचं सगळ कडनं कौतुक होत आहे. आ ण 
या ठकाणचा कॉ ॅ टर महापािलकेची बदनामी करत असेल तर ते आ ह  खपवून 

घेणार नाह . तु ह  जर याचा शोध घेतला नाह  तर आयु  साहेब, तु हांला या 
माणसाचा शोध घे यासाठ  कती वेळ पा हजे ते सांगा या वेळाम ये तो जर नाह  
भेटला तर तु ह  सु दा आयु  कायालयाम ये जायचं नाह . अशी मी या 
सभागृहा या वतीने आदेश देते. कारण ह  बदनामी फ  आयु ांचीच नाह  तर या 
शहराची आ ण नगरसेवकांची होत आहे.आज आपण जीव तोडून यांना सांगत 
आहोत. आज आपण रा ं हणत नाह , दवस हणत नाह  आ ण हे को वड सटर 
आपण या शहरासाठ  केलंलं  आहे. बरेचसे हट लेटर या ठकाणी बुक आहेत. 
प र थती भयंकर आहे. आप या अिधका-यांना यां या ताटाखालचं मांजर कंवा 
यांच आपण नोकर हणुन ठेवत असतील तर महापौर आ ण माझे सव नगरसेवक 

हे कधीह  कदापी सहन करणार नाह . तु ह  कामगार आहात आ ण या माणेच 
तु ह  स मानाने काम केलं पा हजे. या ठकाणचा कॉ ॅ टर पेशंटला हे आण,ते 
आण असं हणत असेल तर या ती ह टरला देखील या ठकाणाहून ताबडतोब 
हाकलुन ा. आ ण मा या डॉ टरांच या माणे कौतुक केलं आहे याम ये 
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डॉ.सोनी,डॉ.लाठ  असे अनेक चांगले  डॉ टर आहेत  यां या ता यात एक ुप 
क न  यां या ता यात ा. आ ण मा या या शहरवािसयानंी कुठ याह  कारची 
कॉटची मागणी केली तर ती िमळाली पा हजे. आ ह  हंडत असतो आ ण कुठंतर  
खाजगीत जात असतो आ ण मग या ठकाणी रागा या भरात आप या हॉ पटलचं 
नुकसान होऊ नये हणुन आप याला डॉ टर  अँडिमशन देतो. आ ण नंतर ॉ लेम 
येतो तो हट लेटरचा तर असे कार होत असतात पण खरंतर महापािलकेचा टॅ स 
भरणा-या मा या करदा यांना जा त लाभ िमळाला पा हजे. मी असं हणत नाह  
क , कुणाला अँडिमशन देवु नका  असं  मी हणत नाह  पण पंपर  िचंचवड 
शहराची लोकसं या आ ण पेशंटची सं या यांचा अ यास क न काह  भाग आप या 
भागातील पशेंटसाठ  राखीव ठेवावा. अशी मी आप याला वनंती करते. आ ण 
डॉ.होळकंुदे यां यामुळे महापािलकेची बदनामी होत आहे.आप याला आता ह  फ  
एक गो  दसली आहे पण यापुव  सु दा अशा अनेक गो ी झाले या असतील पण 
लोक हणतात जाऊ दे,आप याला बेड िमळाला यामुळे हे लोक त ार कर त 
नाह . यामुळे अशा डॉ टरांवर  लोकांवर कारवाई झाली पा हजे. आ ण ती कारवाई 
करा असे मी सवा या वतीने आदेश देते. आ ण हे हॉ पटल आप या ता यात 
घेवुन या ठकाणी आपले लोकांची नेमणुक करावी. असे आदेश देते. आ ण आता 
आयु  साहेबांनी खुलासा करावा.  

मा.आयु  -  स मा.महापौर महोदया,स मा.सभागृह आ ण उप थत सव प कार 
बंधु भिगनींनो आ ण माझे सव सहकार  आज जे काह  ड शन सव 
स माननीयांनी  जे काह  इ यु केलं आहेत याम ये अँटो ल टर या संदभात जे 
आरोप केलेले आहेत आ ण सगळयांनी इ छा कट केली आहे. आ ण या 
महापािलकेत जॉईन होऊन अजुन तीन म हने हायचे आहेत. या काळाम ये जे,जे 
काह  मा या नजरेसमोर आलं क  या बाबतीम ये काह  तर  इरे युलॅर ट  झाली 
आहे,राँग झालं आहे या सगळया बाबतीम ये मी  अँ शन  घेतलेली आहे. आ ण 
यापुढेह  घेणार आहे. यामुळे ह  बाब कालच मा या नजरेसमोर आली 
स मा.नगरसेवकांनी मला फोन क न सांिगतलं क ,असं काह  तर  होतयं मी 
यावेळेला ह .सी.म ये स मा.मु यमं ी साहेबां या जा या या गडबड त होतो. मी 
यांना हणलं क , तु ह  मला डटे स कळवा हणजे मी अँ शन घेतो. याबाबतीत 

िन तपणे पोलीस केस दाखल केली जाईल. आ ण याबाबतीत मी सी.पी.साहेबांना 
वनंती कर न क , याचे इ हे ट गेशन केलं जावं आ ण जे काह   स य  आहे ते 
सगळयां या समोर यावं याम ये कोण याह  कारचा दुसरा हेतु नाह . नागर कां या 
समोर आजची जी प र थती आहे या प र थतीम ये आज या काह  घटना 
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घडत आहेत या व द  कठोर पावले उचललीच पा हजेत. यापुव  या, या गो ी 
मा या कानावर आ या याम ये मशानभुमीम ये पैसे घे याची बाब मा या 
समोर आली होती. या य ला याच दवशी तेथुन काढ याचे आदेश दले होते. 
यानंतर आपले  फामािस ट यांचेबाबतीत  वायसीएम म ये आ ण ज बो म ये 

काह  आरोप झाले होते. याचे नंतर इ हे ट गेशन होईल पण आरोप झाले हणुन 
ितथं काह  तर  असेल हणुन मी यांची याचवेळ  बदली केली होती. अशा 
कारचे आपण इन डपड  डसीजन घेतलेलं आहे. दुसरा जो वषय सभागृहासमोर 

आला तो हणजे पश हॉ पटल या वषयी माझी प  भूिमका आहे क , कोणाला 
लपव याचा कंवा कोणाला हे कर याचा अ जबात उ ेश नाह . आपले जे अँड शनल 
किमशनर पवार आहेत यां या नावा ितथे समावेश अस यामुळे आ ण ते िसिनयर 
ऑ फसर अस यामुळे मी वभागीय आयु ांना वनतंी केली होती क ,तु ह  िसिनयर 
ऑ फसर ा, या यापे ा  िसिनयर ऑ फसर असेल तरच यांची इ वॉयर  होऊ 
शकते. आप या पािलकेम ये तशी इ वायर  होऊ शकत नाह . यावेळेला यांना 
वनंती के यानंतर  यांनी एक िसिनयर आयएएस ऑ फसर यांनी एक किमट  
क न यांना दलेल ेहोते आ ण अजुन दोन ऑ फसर दले होते. आ ण स मा.बहल 
साहेबानी हणले क ,मी एवढे,एवढे प  दले होते. ते सव प ं या याशी िनगड त 
जेवढे आरोप होते  ते सव या इ वायर या अधीन आहेत. यामुळे यासंबंधी 
अजुन माझा परत  काह  खुलासा दे याची मला नाह  वाटत  काह  गरज आहे. 
आ ण दर यान या काळात याऑ फसरला को वड झा यामुळे थोडा  डले झालेला 
आहे. याब ल मी सभागृहाची दलगीर  य  करतो. या याम ये माझा काह  उ ेश 
नाह . आ ण तु ह  आजच सांिगतलं क ,तु ह  वत: चौकशी करा तर मला वाटतं 
हे संयु क होणार नाह . ऑलरेड  वभागीय आयु ांनी याची एक किमट  नेमलेली 
आहे. आ ण वभागीय आयु ांनी या अिधका-यांची चौकशीसाठ  नेमणुक केली 
आहे यांना मी वनंती कर न आ ण ते लवकरात लवकर ती इ वायर  क पलीट 
करतील आ ण याम ये जे काह  त य असेल ते यासभागृहापुढे मांड यात येईल. 
आ ण अजुन काह  सभागृहाची इ छा असेल तर ती मी कर यास तयार आहे. माझा 
या याम ये पसनली काह च दुसरा हेतु नाह. यानंतर दोन,अड च म ह याम ये 

जशी प र थती इ हॉल होत आहे. कोरोनाची प र थती आपण सगळे बघतो 
आहोत. काह  स मा.सद यांनी आम या कामां वषयी संतोष य  केला,तार फ 
केली,काह  लोकांनी आम यावर आरोप केले आहेत यां या आम याकडनं जा त 
अपे ा असतील आ ण या अपे ा पुण कर यासाठ  आ ह  य  क  आता 
कोरोनाची जी काह  प र थती आहे आपण आप या महानगरपािलके या सगळया 
गो ी बघत असताना आजुबाजुला सु दा बघणं गरजेचं आहे याम ये पीएमसीला 
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काय चाललं आहे, बीएमसी म ये काय चाललं आहे,भारताम ये इतर ठकाणी काय 
चाललं आहे आ ण या हायरसचं व प कसं आहे. आ ण कती केसेस आहेत 
या वषयी मला वाटतं अजुन थोड  ॉड भूिमका घेतली तर आप या संपुण 
पािलकेम ये काय चाललं आहे याचे रअँिलिस ट अँसेसमट घेवु शकते. यामुळे मला 
पसनली काह  होत नसलं तर  मा या बरोबर जे काम करतात यांना कुठे नां कुठे 
तर  ठेच पोहचते क ,एवढं जर का क न आम याब ल असं बोललं जात असेल तर 
मला वाटतं भावना कुठे नां कुठे तर  असते.  आ ण वेळोवेळ  आ हांला मा.महापौर 
असो कंवा थायी सिमतीचे सद य हे आ हांला वेळोवेळ  मागदशन कर त 
असतात. यामुळे यां याकडनं ब-याच आयड या िमळतात. आ ण यामधुन आ ह  
ब-याच गो ी ो हाईड केले या आहेत. िसमाता नी आज बरेच मु े उप थत केले 
आहेत मला वाटतं सु वातीपासून याचंा मा यावर काह  तर  रोष दसतो. कंवा 
यां या मा याकडनं जा त अपे ा असतील मी ते सगळं पॉझीट हली घेतो तुमची 

अपे ा अशी असेल क ,मी तु हांला फोन क न वचारावं क ,ताई, याबाबतीत तुमचं 
मत काय आहे ?  मी तसं कर यास तयार आहे मला अ जबात तसे  काह  नाह . 
ऑदरवाईज सव स मा.सद य येत असतात फोन करतात,सांगतात आ ण ज हा 
आ हांला काह   डसीजन यायचा असतो यावेळेस आ ह  गटने यांना बोलवतो 
आ हांला मागदशन करा, आ ण या प दतीने आपण पुढे जात असतो. आ ण 
यांनी आ हांला हे ठक चाललं आहे, ते नाह  असं सांिगतलं तर आ हांलाह  आनंद 

होईल. यामुळे तसा काह  आपला उ ेश नाह . या २/३ म ह याम ये आपण खुप 
टेपस ्  आपण घेतले या आहेत ते ज बो को वड सटर सु  कर यापासून जो 

क ,आपला यो य िनणय होता. यानंतर ब-याचशा अशा गो ी आहेत याम ये 
आपण कॉल सटर सु  केल.ं यानतंर २४ बाय ७  अं बुलं स सु  झाले या 
आहेत. यानंतर एक ऍप डे हलप केलं आहे. यानंतर सव कार या कामासाठ  
वेगवेगळया अिधका-यांनाआपण जबाबदा-या द या. आ ण हे सवजण िन ेने आ ण 
कायत परतेने काम करत आहेत. आ ण यामुळे ब-याचशा या िसचवेशन आहेत 
याम य ेआपण यामधुन  यो य रतीने यामधुन माग काढ याचा य  केलेला 

आहे.आ ण मला वाटते आप या सगळयांची भुिमका फार मोठ  आहे. स मा.त ण 
नगरसेवक आहेत यां या अपे ा बघुन खुप कौतुक वाटतयं आ ण यातुन 
आ हाला ब-याच गो ी कर यास ो साहन िमळतयं थायी सिमतीम ये पण    
ब-याचशा चचा होत असतात. आज स मा.सद य अिभषेक बारणे साहेबांनी जो 
मु ा उप थत केला आहे क ,तु ह  १०० ट के इ सट टयुशन वॉरंटाईन करा, मला 
वाटतं यांनी दोन दवसापुव  आ हांला ह  क पना दली ह च क पना यांनी दड 
म ह यापुव  दली असती तर आपण या यावर अजुन  वचार क न काय करता 
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येईल का,याचा वचार केला असता. याबाबतीत आप याला पुढे कसं पाऊल उचलता 
येईल यासाठ  य  करत आहोत. गे या काह  दवसापासून आपण ७० ते ८० 
हट लेटर वाढवलेले आहेत. आ ण पुढ या काळाम ये अजुन ५० हट लेटर 
वाढ व याची या चालू आहे. आपले जे दोन मोठे दवाखाने आहेत याम ये 
आकुड ,थेरगांव हॉ पटलम ये आपण यु दपातळ वर या ठकाणी आ ण दुसरे दोन 
दवाखाने िमळून  ऑ सीजन टँक आ ण ऑ सीजनची यव था झाली क  
आप याला ७०० ओ.टू.बेडची आप याला यव था करता येणार आहे. या सव 
यं णेसाठ  आपण तयारच होतो. आ ण या ऑ सीजनचा गे या १०/१२  दवसाचा 
जो इ यू आहे हा इ यू झाला नसता तर मला वाटतं बेडसाठ  जेवढे आता इ यूज 
आहेतते इ यूज आलेच नसते. स या आपण सगळ कडे प र थती बघीतली तर 
आपण ब-यापैक  चांग या प र थतीम ये आहोत. हट लेटरसाठ  थोडसं झगडाव 
लागत आहे. पण कुठं तर  अधा /एक  तासानंतर माग िनघतो. आ ण या सव 
बाबीकडे आपण  बिघतलं पा हजे क ,आप याकडं आजुबाजुचा प रसर मावळ आहे, 
यानंतर नगर पासून  ४० ते ४५ ट के पेशंट येत असतात. यामुळे आपले जे 

िनयोजन आहे याम ये दसुन येते क , ते कमी पडतं आहे. यापुढेह  आपण या 
७०० बेड बरोबरच २ ज बोसाठ  आपण िन वदा माग वले या आहेतच. याम ये 
अजुन काह  इ युज िनमाण झाले तर  आपण युचरसाठ  रेड  रहावे हणुन आपण 
या टेप घेतले या आहेत ऑ सीजन जनरेटर आपण मागवले या आहेत. आ ण 
येक आठवडयाम य ेस मा.पालकमं ी या बैठका घेत असतात सदर बैठक म ये 

मा. आमदार,मा.खासदार, मा. महापौर उप थत असतात आ ण या बैठक म ये 
संपुण ज ाचा आढावा घेतला जातो. पीएमसी या बाबतीतह  चचा होते यामुळे 
काह  मागदशनह  िमळतं आ ण आप यापैक  आ हांला जे,जे मागदशन करतात 
आ ण यातुन पुढे माग काढत असतो. दुसरा इ यू  आहे तो डेथचा आप याकडे 
खुप डेथ झाले या आहेत मला वाटतं स याचा जो ेन आहे याबाबतीत आपण 
िमड या आ ण युजपेपर म ये बिघतलं असेल क , हा जो ेन आहे तो ड बल 
यु ेन झालेला आहे. या यामुळे २/३ दवसाम येच लोक कोलॅ स होतात. आ ण 
यांची इ युिनट  चांगली आहे यांना दुसरा कोणता  आजार नाह   असे 

पेशंट  स टड करतात यांची कृती बर  होते.आ ण काह  लोकांची खुप कमी 
दवसाम ये कृती  बघडते. आ ण ह  प र थती महारा ाम ये सगळ कडे 
आहे.आप या शजेार  पु याम ये पण आहे,बीएमसी म ये आहे.   ज बो या बाबतीत 
जे  उप थत झाले आहेत याचे डेथ या बाबतीत जे अपडेशन आहे आपला जो 
डेटा आहे या याम ये थोड  तफावत आहे. आ ण ती सगळ कडे आहे. 
पु याम य,ेबीएमसी म ये  पण तफावत आहे कारण या याम ये लपव यासारखं 
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काह च नाह . येक हॉ पटलला जे अपडेशन करायचं असतं याचा फॉलोप अजुन 
चालू आहे याचे अपडेट येत राहतील. आ ण पुढ या आठ दवसाम ये अपडेट 
घेवुन जे काह  लअर प चर आहे ते आप याला देव.ु आ ण िसमाता या प ाचं 
उ र आ ह  िन त देव.ु यामुळे आमचा दुसरा काह  हेतु नाह . डेथचं ऑ डट होत 
असते.ज बो, अँटो ल टर,आ ण वायसीएमएच  म ये आ ण सव को वड 
हॉ पटलच ऑ डट क पलसर  करतो आहोत. बाक या सव हॉ पटलचं आपण 
इले क ऑड ट करणार आहोत. ऑ सजनच ऑ डट झालेलं आहे. आज परत 
ड ह जनल किमशनरची टम ऑ सजन ऑ डट कर यासाठ  आलेली होती. 
यानंतर बायोमे डकल डपाटमटचे सीईओपीचे जे ोफेसर आहेत यां याकडनं 

आपण ऑ सीजनचा जो टँक आहे आ ण या याशी िनगड त या काह  गो ी 
आहेत यांच आपण यव थत प र ण क न घेतलेलं आहे. या याम ये काह  
उ णवा आहेत का, जस ं नािशकला जशी घटना घडली तसं आप याकडे टड  
झालेला आहे. आ ण या या रपोट माणे आपण रे ट फकेशन काह  माणाम ये 
केलेलं आहे. ज बो म ये या काह  डेथ झाले या आहेत याम ये आ ह  जे काह  
अनॅिलसीस केलं आहे अजुन  डटेल अनॅिलसीस हायचं आहे याम ये २४ 
तासाम ये २५ डेथ झाले या आहेत. हणजे ज बो म ये रल ए रया मधुन आ ण   
ाय हेट हॉ पटलमधुन खुप   िसर यस पेशंट असतात असेच पेशंट या ठकाणी 

येतात आ ण यांचा सपोज सॅ युरेशन ३५ ते ७० आहे असे लोक डायरे ट 
अँडिमशनसाठ  येतात. यामुळे या लोकांना हट लटेरवर घेतलं तर  यां या संपुण  
बॉड म ये  ऑलरेड  इ फॅ ट झालेला असतो. तर त  मंडळ  याला अनॅिलसीस 
करत आहेत. आप या वायसीएमएच चे ऑलरेड  तीन डॉ टर ज बो म ये रोज 
जातात आ ण सगळे पेशंट चेक करतात. सव पेशंटचा टेटडाऊनचा ते ोटोकॉल 
फॉलो करतात. आ ण यां या मागदशनानंतरच पेशंटला ओ.टू. म ये िश ट केलं 
जातं, हट लेटरवर कंवा टेटडाऊन क न  सी.सी.म ये रेकॉड केलं जातं  कंवा 
डसचाज केलं जातं हे आपलेच डॉ टर करतात. ितथले कोणी डॉ टर करत नाह त. 
आप या डॉ टरांची टम आहे ते करतात. आ ण यानंतर अँडिमशन टेजला पण 
आपण वॉशन घेतो क , यांची कृती यव थत आहे यांना पण अँडिमट 
हायचं असतं यामुळे आपला बेड तयार होतो यामुळे आपली टम या ठकाणी 
अँडिमशनसाठ  आहे. यापुव  आ ह  पा हलेलं आहे क , या लोकांना बेडची गरज 
नाह  ते लोक या ठकाणी जाऊन बसलेले होते. यामुळे बरेच माण कमी झालं 
आहे. आता या टेजला ज बो म ये जे पेशंट आहेत यांची सं या ह  ससुन पे ा 
सु दा मोठ  आहे असं हणता येईल. याबाबतीत या क पलेन आहेत,इ युज 
आहेत या यावर आ ह  काम करतोच आहोत या याम ये आ ह   रसे शन 



106 
 
वाढवलं आहे. यानंतर ितथे पेशंट या नातेवाईकांना खा यासाठ  दे यासाठ  आपले 
िमनी यवसाय कर यात आलेले आहेत. यानंतर आयसीयु आ ण ओ.टु. म ये असे 
दोन फोन ठेवलेले आहेत  पेशंटला यां या  नातेवाईकांना  बोल यासाठ  आ ण 
मला वाटतं  ितथे जे  र े शन आहेत ते  
थोडया अिधक माणा म ये सव हॉ पटल म ये आहे. आप याला कोण याच 
हॉ पटल या आयसीयु म ये नॉमली जाता येत नाह . आ ण आपण बला 
हॉ पटल म ये जा, लोकमा य हॉ पटल म ये गेले तर  असेच ोटोकॉल आहेत. 
या याम ये काह  सुधारणा करता आली तर आपण क  शकतो. वशेषता मला 

वाटतं अजुन काम करता येईल. बाक चे हे थ वषयी जे  होते या वषयी आपण 
क ट यु इ पलीमट कर याचं टमचा य  चालू आहे. अजुनह  आपण कॉ ॅ ट 
ेिसंगसाठ   ५०० लोक मोबलाईज करतो आहे. आ ण जा तीत जा त लोकांना कसं 
वॉरंटाईन केलं जाईल या येचा मा यमामधुन पण आपलं काम अजुन पुढ या 

काह  दवसाम ये होणार आहे. गे या तीन आठवडयाम ये जर का आपण बिघतलं 
तर कुठंतर  पॉझीट ह ट   टेबल होऊन मोठा डाऊनलोड ेन  सु  झालेला आहे. 
आपण इन टु बेड पेशंट धर यामुळे  अजुनह  हॉ पटलायझेशनचं माण थोडसं 
कमी झा यामुळे याम ये आपण जे कॉल सटर सु  केलेलं आहे यामुळे दररोज 
१२००० ते १३००० कॉ स जे पेशंट घर  आहेत आयशोलेशन म ये असतात यांना 
आप या कॉल सटर मधुन कॉल जात असतात. आ ण आपण आप या १५ 
डॉ टरांची फळ  तयार केलेली आहे.आ ण यांचे जे इ युज आहेत यामुळे यांना 
दलासा िमळतो आ ण यो य हॉ पटलायझेशन साठ  यो य वेळ  मदत 
िमळते.याम ये मोर दॅन फ ट न आहेत यांची वशेष काळजी घेतली जाते. आ ण 
यांना ऑ सीमीटर दे याचा आ ह  वचार करतो आहे. आ ण आपला जो डेथचा 

जो तांडव आहे तो पुढ या आठवडयाम ये अजुन  खाली जाईल. आताचा लॉकडाऊन 
आ ण पुढचे १५ दवस जे लॉकडाऊन आहेत याम ये आता सवात मह वाचा पाट 
आहे क , दोन/तीन गो ी आपण समजुन घेत या पा हजेत क , लोकांची जी 
मानिसकता आहे माग या लाटेम ये आ ण आता या लाटेम ये खुप तफावत आहे. 
या लाटेम ये लोक खुप बनधा त आहेत यामुळे आपले कती कडक िनबध असले 
तर  यांची मानिसकता ह  जरा वेगळ  आहे. आ ण दुसर  अशी गो  आहे क ,जो 
हायरस आहे तो  गे या वेळेला कॉ टॅ ट झा यानंतर २० ते ३० लोकांना होत 
होता. आता याच माण ८० ते ९० ट के झालेलं आहे. या गो ी आप या 
हॉ पटलायझेशन कंवा डेथ यावर खुप इ फॅ ट कर त असतात. लॉकडाऊन आ ण 
इतर जे िनयम आहेत ते िनयम सवाशी डसकस क न स मा.पालकमं या या 
बैठक म ये देईन. सगळया गो ींचा ऊहापोह होतो याम ये लॉकडाऊन करायचं तर 
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कती दवसाचं करायचं, िनबध काय ठेवायचे, कारण माग या वेळेला जे संपुण 
लॉकडाऊन होतं यावेळेला जी नॉमल  जीवनया ा होती ती  इफे ट झाली 
होती,इकॉनॉमी इफे ट झाली होती. यामुळे कुठे तर  इकॉनॉमी अँ ट हेट ज पण 
चाल या पा हजेत आ ण कोरोनावर पण आपण मात केली पा हजे असे एकंदर मत 
अस यामुळे आपण जे काह  िनबध लादले होते ते पुणे मनपा आ ण पीसीएमसी या 
दोघांनी ठरवुन कारण दो ह  शहर एकमेकां या जवळ अस यामुळे पु याम ये वेगळे 
िनबध आ ण आप याकडे वेगळे िनबध असं करणं थोडं अवघड होतं हणुनच हे 
िनणय घे यात आलेले आहेत. तर ह  सगळ  पा भुमी कोरोना या लढाईसाठ   
आहे  आ ण आपण पुढ या लाटेसाठ  सु दा तयार आहोत. आ ण आपण िनयोजन 
करत आहोत आ ण लसीकरणासाठ  लस कधी येईल, कती येईल यासाठ  आपण 
थोडं सं म आहे. रा य सरकारने आप याला सांिगतले आहे क ,२० तारखेनंतर 
आप याकडे लस उपल ध होईल. १८ वष वयोगटा या वरती असणा-यांना लस 
दे याचं आप याला कळवलं आहे. आ ण आपण बाक चं िनयोजन करत आहोत. 
लस दे यांचे सटर वाढवणार आहोत. आ ण याम ये ब-याचशा स मा.सद यांनी 
या याम ये इ हॉलमटसाठ  इ छा य  केलेली आहे. आपण सवाना सामील 

क न हे लसीकरण कती जलद गतीने होउ शकेल यासाठ  आपण िनयोजन करणार 
आहोत. परत एकदा मी या शहरवािसयांना मी भरोसा देतो आ ण आ त करतो 
क ,सगळया कार या टेपस ्  घेत या जातील आ ण आपण सगळेजण एक  
आहोत आ ण इ युज झाले आहेत या  इ युजचं आपण िनराकरण करणार आहोत. 
आ ण या कोरोना या लढाईम ये आपण सवजण एक  पुढे जाणार आहोत. आ ण 
याचा यश वी मुकाबला करणार आहोत. आ ण स मा.महापौरांनी जे आदेश दलेले 

आहेत आ ण सभागृहा या या भावना आहेत याला मुत व प दे याचा य  
क . या याम ये काय   िलगल अडचणी काय आहेत हे मी या णाला सांगु 
शकत नाह . ज बो आ ण अँटो ल टर म ये स या जी प र थती आहे. याचा 
वचार क न आ ण आपला जो आदेश आहे या ीने आ ह  िन त पावलं उचल.ू 
पण आता मी दोन दवसात टेकओ हर क  शकतो असे मी सांगु शकत नाह .  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आम या 
महापौरांनी तु हांला जे काह  आदेश दलेले आहेत आ ह  तु हांला सरळ सांिगतलं 
आहे क , यांना ए सटशन दलेलं नाह . पु हा काह  टडर काढलेलं न हतं यामुळे 
तु ह  यांना टम नेट क  शकता आमची तु हांला सव सभागृहा या वतीने वनंती 
आहे क , मा.महापौरांचा आदेश पाळून तु हांला यांना टम नेट करावंच लागेल. 
कारण ितथं आपलं सा ह य आहे. जागा आपली आहे. आ हांला तुम याकडुन असा 
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श द पा हजे क , ८/१५ दवसाम ये मी यांना टम नेट कर न.आ ण आता स या 
जी लोक ितथं आहेत ती कॉ ॅ टरचीच आहेत आ ण तो कॉ ॅ टर या लोकांना 
पगार देत नाह  आ ण यां या सहया मा  घेतो उलट या लोकांना थोडासा पगार 
वाढवून दला तर ते चांग या खुशीने काम करतील आ ण मा.महापौरांनी जे आदेश 
दलेले आहेत या आदेशाचं पालन आपण कराव.ं  

मा.एकनाथ पवार  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह मा.आयु  
साहेब,आप याला या प दतीने मा.महापौरांनी आदेश दला आहे.आप ी 
यव थापना या मा यमातुन आपण कुठलंह  कॉ ॅ ट कधी र  क  शकतो. तु ह  
जे बोललात िलगल पण हे सगळं हाऊस तुम या बरोबर आहे. आज ज बो को वड 
सटर आ ण अँटो ल टर म ये पेशंटची जी दयनीय प र थती िनमाण होत आहे. 
यासंदभाम ये या सभागृहाम ये पाच तास चचा झालेली आहे. आ ण महापौरांनी 

आदेश द या या नंतर तु ह  ते नाका  शकत नाह . आप याला सगळयात 
मह वाचं आहे क ,ितथला जो टाफ आहे याम ये हाऊस कपींग करणारा 
असेल,ितथला डॉ टर असेल, नस असेल हेच काम करणारे कमचार  आहेत. आता 
तु ह च सांिगतले क ,आपले डॉ टर दादेवार हे ितथं जाऊन आपले पेशंट बघत 
आहेत. याचा अथ दादेवार साहेबांना ितथ या पेशंटची अव था मा हती आहे. या 
ठेकेदारांची जी काह  िच लर गँग आहे तेवढ च आप याला बाजुला करायची आहे. 
बाक चा सगळा टाफ आ ण तु हांला जथं, जथं अडचणी येतील याम ये ितथ या 
टाफ या बाबतीत तु हांला काह  अडचण आली तर योगेशभाई आपण ितथं जाऊन 

बघु याची तु ह  िचंता क  नका, तु हांला असं वाटत असेल क ,८०० पेशंट 
यां याकडुन काढ यानंतर यांच काय होणार आहे. यात सगळं सभागृह तुम या 
बरोबर आहे. आज अँटो ल टर आ ण ज बो को वड या संदभाम ये सभागृहाम ये 
लाई ह चचा झालेली आहे. आ ण आता आपण तेच जर ठेवलं तर अँटो टर 
आ ण ज बो को वड सटरला तेच ठेकेदार आहेत ते काय हणतील या 
सभागृहाम ये एवढया नगरसेवकांनी वरोध क न सु दा या ठकाणी आ ह च काम 
करतोय. ल ात ठेवा आ ण याचा प रणाम पुढ या सभागृहाम ये आ ण पेशंटला 
होणार आहे. यामुळे तु ह  ८ दवसाची वेळ या आ ण या ८ दवसाम ये 
आप याला ितथली यं णा बसवायला काय,काय लागेल या यावर काम करा. मी 
स ाधार  प ाचा माजी स ाधार  प नेता हणुन सांगतो क , मा.महापौरांनी आदेश 
देवुन सु दा तु ह  टे नीकल पळवाट काढु नका, हणजे अ जत पवारांनी जे केलं ते 
तु ह  क  नका, नाह  तर पुढचं सभागृह आ ह  चालू देणार नाह . हणजे या 
शहरातील नागर कां या जीवाशी जो,जो कोणी खेळलं साहेब,सॉर  आ ह  या या 
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वरोधात आहोत. यामुळे मा.महापौरांनी जो आदेश दला आहे या आदेशाचं पालन 
तंतोतंत पुढ या आठवडयापयत केलं पा हजे याम ये टे नीकल अडचणी 
आ या,िलगल अडचण आली आ ण या सभागृहाम ये २० तारखेला काय अडचण 
आली हे तु हांला सांगतो. आयु  साहेब,आपण थािनक वरा य सं थेम ये काम 
करतो आप याला शासना या परवानगीची आव यकता नाह . यामुळे हे एक ल ात 
ठेवा क ,हे जे ठेकेदार आहेत यांना मु  क न जसं तु ह  हणलं क ,डॉ.दादेवार 
अँटो ल टर म य ेजाऊन पेशंट बघतात तर दादेवार अँटो ल टर बघतील आपले 
शासनाम ये अजुन कोण अिधकार  आहेत का,आपले अित.आयु   जगताप 

साहेब, ा नां यांना अिधकार ते सगळे  अँडिमिन ेशन करतील या याम ये दोन 
दवस जातील आ ण अजुन चार डॉ टर सुचवा आप या कमचा-यांची मता चंड 
आहे हे ल ात ठेवा. उ ा अँटो ल टरची ऑडर काढुन टाका. आता जर आपण 
ठेकेदार बदलला नाह  तर पुढची प र थती अवघड होणार आहे. यामुळे 
मा.महापौरांनी जो आदेश दलेला आहे याचे तंतोतंत पालन आपण केले पा हजे. 
आ ण तसं झालं नाह  तर मा.महापौरांचा अपमान आ ह  सहन करणार नाह . 
आ ण तु ह  महापौरां या आदेशाची अंमलबजावणी नाह  केली तर पुढ या 
सवसाधारण सभेम ये तुम या व द आ हांला ह कभंगाचा ताव आणावा 
लागेल. तशी प र थती तु ह  आणु नका अशी माझी आप याला वनंती आहे. 
तु ह  सगळे िसिनयर अिधकार  बसवा, या ठकाणी सगळया प ाचे गटनेते आहेत 
यांना या नाह  तर या शहरातील जनता आप याला माफ करणार नाह . 

मा.महापौरांनी जे आदेश दलेले आहेत याची अंमलबजावणी कर यासाठ  जे,जे 
काह  करता येईल ते  करा.  

मा.आयु   - स मा.महापौर,स मा.सभागृह मला वाटतं मॅनेजमट बदल या वषयी 
जो काह  िनणय झालेला आहे यासंबंधी मा.महापौरांनी आदेश दलेला आहे. 
या वषयी मला कशा प दतीने इ पलीमट करता येईल या वषयी मी स या काह  

गाईडलाईन देवु शकत नाह  कारण ितथं ८०० पेशंट आहेत आ ण या ८०० पेशंटचं 
जे वेलफेअर आहे या ीनं आदेशामधील जो गाभा आहे ितथे आपण मॅनेजमट देवु 
शकतो. यासाठ  आपले सव डॉ टर डसाईड करतील ऑदरवाईज ितथे ३/४ कारचे 
वेगवेगळया एज सीज काम करतात यातील फ  एक एज सी ह  मॅनपॉवर 
एज सी आहे. बाक या सव एज सीज या आप या अंडरच काम करतात एक 
एज सी फ  मॅनपॉवर आ ण डॉ टर,बायोमेड कल आहे या या वषयी आपले 
ऑ जे शन आहे. बाक ची इ ा चर एट करणार  एज सी आहे. या टेजला 



110 
 
ितथे ८०० पेशंट आहेत तशी प र थती बदलते आहे याचा आपण वचार केला 
पा हजे. आ ण आप याकडे पुढचे जे चॅलजेस आहेत याचा वचार क न .... 

मा.महापौर – आयु  साहेब,तु ह  फ  एवढंच सांगा क , हे हॉ पटल आप या 
ता यात घे यासाठ  कती दवस लागतील ४/८ दवस लागतील एवढयाच 
आदेशाची आपण वाट पहातोय. तु ह  आदेश दला तर एका रा ीत सु दा हे होऊ 
शकते. 

मा.आयु  – १० दवस तु ह  मला वेळ ा. या दवसाम ये मी हे लोज करतो.  

मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, हा वषय खुप मह वाचा आ ण गंभीर 
आहे. या ठकाणी जे पेशंट आहेत यातील जर का काह  पेशंट दगावले तर याची 
जबाबदार  कोण  घेणार आहे. शासनाला वेळ दला पा हजे शासनाशी मी सहमत 
आहे.  

                      ( सभागृहात ग धळ )  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह जागा 
आपली,खच आपला,मिशनर  आपली आहे, इ ा चर आपलं आहे, सगळं आपलं 
आहे आता तुमचं हणणं आहे क , या ठकाणी ८०० पेशंट आहेत आ ण या 
पेशंट या भावनेशी खेळू नये असं सिचनचं हणणं आहे.आमचं हणणं आहे क , 
ितथं असणारा  डॉ टर, नस, केअरटेकर, ितथं असणारा टाफ हा ठेकेदारांनी हाय 
केला आहे. तो ठेकेदार फ  तु हांला र लेस करायचा आहे. आ ण महापािलकेनं 
चालवायचं आहे. आज आप याकडे कॉ ॅ टवर नसस आहेत,डॉ टर आहेत, 
जजामाता  हॉ पटलम य,ेतालेरा हॉ पटलम ये  सु दा तसंच आहे. आता आयु  
साहेबांनी हणलं आहे क , मला िलगल बघावं लागेल. िलगल म ये आथ क 
नुकसान काह  आहे का? तर आथ क नुकसान काह  नाह ,  दुसर  गो  अशीआहे 
क , यांनी कर शन केलेलं आहे. लोकां या जीवाशी ते खेळतात, रेमडेिस हर बाहेर 
वकतात हे सगळे ुफ असतांना तु हांला अजुन काय पुरावे पा हजेत. दुसर  गो  
यांनी काह च खच केलेला नाह . सगळा महापािलकेचा पैसा आहे. यामहापािलके या 

पैशाची उधळप ट  झालेली आहे. आ ण हणुन मा.महापौरांनी आप याला आदेश 
दलेले आहेत आ ण याची अंमलबजावणी कर यासाठ  काह ह  िलगल अडचण 
येणार नाह . हे सभागृह तुम या सोबत आहे तु हांला फ  तो कॉ ॅ टर ितथनं 
काढायचा आहे. आ ण आप या अिधका-यांना ितथे नेमायचं आहे. आ ण तोच 
टाफ आपण कं ट यु क  आ ण माझं हणणं आहे क ,जे पैसे ठेकेदारा या घशात 
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जातात तेच पैसे ितथं काम करणा-या टाफला थोडं वाढवून ा तो टाफ चांग या 
कारे कामह  करेल आप याला लोकांचे जीव वाचवायचे आहेत. आ ण हणुन 

आयु  साहेब,आपण जो िनणय घेतला आहे या िनणयासोबत आ ह  सवजण 
आहोत. आ ण आपण महापौरां या िनणयाचा यो य िनणय याल ह च अपे ा य  
करतो.ध यवाद. 

मा.अॅड.मोरे र शडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.                                                             

                                     वषय मांक - २ 
दनांक- ३०/४/२०२१                                खाते- मा.आयु   
 
         संदभ – १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.श ु न काटे यांचा ताव. 
                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९२७०, द.२३/०४/२०२१  
 
       पवना धरण पाईप लाईन टाकणे अंदोलना या वेळ  गोळ बारात खालील 
शेतकर  जखमी झालेले आहेत. 

अ. . जखमी शेतक-याचे नावे गाव 

१ ी. योगेश शंकर तुपे गे हडे वसाहत 

२ ी. िशवाजी भै  वव ितकोना पेठ 

३ ी. अिमत ल मण दळवी कोथून 

४ ी. वशाल रो हदास राऊत क ंज 

५ ी. अ जत जािलदंर चौधर  (वारस) गणेश म छ  
चौधर  

सडवली 

६ ी. नवनाथ मधुकर गराडे बऊरवाड  , बऊर 

७ ी. गणेश ाने र तरस थुगाव 

८ ी. तुकाराम बबन दळवी बऊरवाड  , बऊर 

९ ी. मा ती बारकू खर ड ( वारस) अिनकेत मा ती 
खर ड 

 बऊर 

१० ी. काळूराम सखाराम राऊत ( वारस ) गोर नाथ 
वरघडे 

राऊतवाड  
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११ ी. द ा ये गबळू पवार ( वारस ) गणपत द ा ये 
पवार 

राऊतवाड  

१२ ीम. सुरेखा िशवाजी कुडे सडवली 

  

      वर ल जखमी शेतक-यां या वारसांना/ नातेवाईक महापािलका सेवेत घेणेस 
मा यता देणेत यावी. 

मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पवना 
धरण पाईपलाईन टाकणे आंदोलना या वेळ  गोळ बारात जखमी झाले या    
शेतक-यानंा व यां या वारसांना महापािलका सेवेत घेणेस मा यता देणेकामी    
मा. थायी सिमती सभेने िशफारस केलेली आहे. तथापी सदर िशफारस करताना    
मा. थायी सिमती सभेकडुन एकुण १२ शेतक-यां या वारसांना/नातेवाईकांना 
महापािलका सेवेत घेणेत यावे असे नमुद आहे. परंतु पवना धरण पाईपलाईन 
टाकणे आंदोलना या वेळ  गोळ बारात एकुण १३ शेतकर  व वारसानंी           
द. ३०/०७/२०१८ रोजी मा. आयु  यांचेकडे महापािलका सेवेत घेणेबाबत अज 
सादर केलेला आहे. तथापी या १३ अजदारांपैक  ी.िनलेश रामदास ठाकर यांचे नाव 
वगळून मा. थायी सिमती सभेकडुन मा. महापािलका सभेकडे फ  १२ अजदारांची 
नावे महापािलका सेवेत घणेेसाठ  िशफारस केलेली आहे.  

 सबब मा. थायी सिमती सभेने सुच वले या १२ अजदारांसह ी. िनलेश 
रामदास ठाकर या अजदारा या कागदप ांची व पुरा यांची शहािनशा क न यांना 
दे खल महापािलका सेवेत घेणेस मा यता देणेत यावी.  

मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.राजू िमसाळ- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड शहरात कोरोनामुळे मृत पडणा-या नागर कांचे मृतदेह णालयापासून ते 
मशानभूमी पयत व मशानभूमीम ये या मृतदेहाचे अंितम सं कार करणारे 

मागील वषापासून मानधनावर काम कर त आहेत. वत: या जीवाची पवा न करता 
काम कर त आहेत तसेच मनपा या व वध णालयांम ये जे कमचार  मानधनावर 
काम कर त आहेत यांना मनपा सेवेत सामावून घे यास मा यता देणेत यावी.  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.         
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मा.अॅड.मोरे र शडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनां वका या आहेत. 

     यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – ६३४                              वषय मांक - २ 
दनांक- ३०/४/२०२१                             खाते- मा.आयु   
 
         संदभ – १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.श ु न काटे यांचा ताव. 
                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९२७०, द.२३/०४/२०२१  

                                                                                                                      
      पवना धरण पाईप लाईन टाकणे अंदोलना या वेळ  गोळ बारात खालील 
शेतकर  जखमी झालेले आहेत. 

अ. .  जखमी शेतक-याचे नावे  गाव 

१ ी. योगेश शंकर तुपे गे हडे वसाहत 

२ ी. िशवाजी भै  वव ितकोना पेठ 

३ ी. अिमत ल मण दळवी कोथून 

४ ी. वशाल रो हदास राऊत क ंज 

५ ी. अ जत जािलदंर चौधर  (वारस) गणेश 
म छ  चौधर  

सडवली 

६ ी. नवनाथ मधुकर गराडे बऊरवाड  , 

बऊर 

७ ी. गणेश ाने र तरस थुगाव 

८ ी. तुकाराम बबन दळवी बऊरवाड  , 

बऊर 

९ ी. मा ती बारकू खर ड ( वारस) अिनकेत 
मा ती खर ड 

 बऊर 

१० ी. काळूराम सखाराम राऊत ( वारस ) 
गोर नाथ वरघडे 

राऊतवाड  

११ ी. द ा ये गबळू पवार ( वारस ) गणपत 
द ा ये पवार 

राऊतवाड  
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१२ ीम. सुरेखा िशवाजी कुडे सडवली 

  

 वर ल जखमी शेतक-यां या वारसांना/ नातेवाईक महापािलका सेवेत घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पवना धरण पाईपलाईन टाकणे आंदोलना या वेळ  
गोळ बारात जखमी झाले या शेतक-यानंा व यां या वारसांना महापािलका सेवेत 
घेणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेने िशफारस केलेली आहे. तथापी 
सदर िशफारस करताना मा. थायी सिमती सभेकडुन एकुण १२ शेतक-यां या 
वारसांना/नातेवाईकांना महापािलका सेवेत घेणेत यावे असे नमुद आहे. परंतु पवना 
धरण पाईपलाईन टाकणे आंदोलना या वेळ  गोळ बारात एकुण १३ शेतकर  व 
वारसांनी द. ३०/०७/२०१८ रोजी मा. आयु  यांचेकडे महापािलका सेवेत घेणेबाबत 
अज सादर केलेला आहे. तथापी या १३ अजदारांपैक  ी. िनलेश रामदास ठाकर 
यांचे नाव वगळून मा. थायी सिमती सभेकडुन मा. महापािलका सभेकडे फ  १२ 
अजदारांची नावे महापािलका सेवेत घेणेसाठ  िशफारस केलेली आहे.  

 सबब मा. थायी सिमती सभेने सुच वले या १२ अजदारांसह ी. िनलेश 
रामदास ठाकर या अजदारा या कागदप ांची व पुरा यांची शहािनशा क न यांना 
दे खल महापािलका सेवेत घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
शहरात कोरोनामुळे मृत पडणा-या नागर कांचे मृतदेह णालयापासून ते 
मशानभूमी पयत व मशानभूमीम ये या मृतदेहाचे अंितम सं कार करणारे 

मागील वषापासून मानधनावर काम कर त आहेत. वत: या जीवाची पवा न करता 
काम कर त आहेत तसेच मनपा या व वध णालयांम ये जे कमचार  मानधनावर 
काम कर त आहेत यांना मनपा सेवेत सामावून घे यास मा यता देणेत येत आहे.         

     अनुकूल -८१          ितकूल – ० 
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर 
यांनी कट केल.े 
       ------ 

मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते.   
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                                                वषय मांक - ३ 

दनांक- ३०/४/२०२१                               खाते- मा.आयु   
 

          संदभ – १) मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव. 
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ९२७२,  

                    द.२३/०४/२०२१ 
 
      को वड-१९ वषाणू ादुभावाने अनेक दूरगामी प रणाम अथ यव थेवर झालेला 
असून अनेक छोटे यावसाियक आ ण मोलमजुर  करणारे क कर  या घटकाला 
आिथक तणावाचा सामना करावा लागत आहे. याम ये परवानाधारक र ाचालक, 
पथ व े ते, घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, चमकार, नािभक, शालेय व ाथ  वाहतूक 
करणारे वाहन चालक, जम ेनर, लोककलावंत आ ण बँड पथक या घटकां या 
उपजी वकेवर वपर त प रणाम झाला आहे. यामुळे या घटकांना महानगरपािलके 
माफत आिथक मदत देणे आव यक अस याने खालील माणे कागदप ांची पूतता 
करणा-या अजदार य ंना पािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
र. .३०००/-  ( एकदाच ) अथसहा य अदा कर यास मा यता दे यात यावी.  

1) परवानाधारक र ाचालक -  अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) आरट ओकडून िमळाले या बॅच ब ला आ ण लायसन ची झेरॉ स स य त. 
इ) वाहन न दणी माणप ाची (आर.सी.) आ ण र ा परिमटची  झेरॉ स 
स य त. 

2)     पथ व े ते - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
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क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेकडून िमळाले या परवा याची झेरॉ स 
स य त.  

इ) पंत धान आ मिनभर योजनेअंतगत पंपर-िचंचवड महानगरपािलकेने 
दले  या िशफारस  प ाची झेरॉ स स य त. 

3) चमकार यवसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त  (शॉप ऍ ट परवाना त). 
इ) गटई कामगारांचे शासक य / मनपाकड ल न दणी माणपञ (अस यास). 
 

4) नािभक यावसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त). 
इ) एका दुकानासाठ  जा तीत जा त ५ कामगारांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक.  

5) शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे वाहन चालक (शाळे या पे रोलवर ल 
वगळून) अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
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ड) आरट ओ कडून िमळाले या परवा याची आ ण लायसन ची झेरॉ स 
स य त. 
 इ) शाळेचे मा यता प ाची स य त. 
6) जम यवसाियक  - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) शॉप ऍ ट लायस सची झेरॉ स स य त. 
इ) एका जमसाठ  जा तीत जा त ५ जम ेनर यांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक.  

फ) जम ेनरने कमान ६ म हने कालावधीचा जम ेनर कोस पुण केला 
अस याचे माणपञ आव यक.  

7) लोककलावंत - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) लोककलावंत असले बाबतची शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स 
स य त कंवा न दणीकृत नाटयकला सां कृितक ेञाशी संबंिधत, अिधकृत 
सं थेशी िनगड त कलावंत सभासद असलेबाबतचा पुरावा आव यक.   

8)    घरेलू कामगार - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) घरेलू कामगार शास कय न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार 
आयु  यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 
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9) बांधकाम मजुर - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) बांधकाम मजुर शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार 
आयु  यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 
10) बँड पथक - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त) 
इ) एका बँड पथकासाठ  जा तीत जा त ५ वाजंञी कलाकारांना अथसहा य देय 
राह ल.  

 

      येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक यासाठ  
आव यक असणार  तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२२  

(अंदाज प क पान .३१३) या लेखािशषावर ल अनु  ३, ४, ६, ८, १०, ११, १२ या 
येक लेखािशषावर ल र. .५,००,०००/- वगळून उवर त सव र कम व अ. .७ 

वर ल र. .८०,०००००/ अनु .९ वर ल र. .६,००,००,०००/ अ. .१३ वर ल 
र. .१,७०,००,०००/ व अनु  १४ वर ल र. .८०,००,०००/ असे एकूण 
र. .१४,६५,००,०००/ (अ र  र. .चौदा कोट  पास  लाख फ ) योजनेसाठ  खच 
करणेस तसेच नागरव ती वकास योजना वभागा या इतर क याणकार  
योजनेअंतगत को वड दलासा हे नवीन उपलेखािशष करणेस व यात सदरची 
र कम वग कर यास मा यता दे यात यावी. तसेच सदरची वापरलेली र कम 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल संबंिधत योजनासंाठ  आव यक अस याने 
पुढ ल चार म ह यात लेखा वभागाने उपल ध क न ावी तसेच सदर योजनेतील 
अखिचत रा हलेली र कम नागरव ती वकास योजना वभागास संबंिधत योजनांवर 
खच कर यास मा यता देणेत यावी.   

मा. हराबाई घुले – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, पुढ ल माणे मी उपसूचना मांडतो- सदर 

िवषया वये कोिवड-१९ िवषाणू  ादु भावामुळे शहरातील परवानाधारक र ाचालक पथिव े ते 

घरेलू  कामगार बांधकाम मजुर चमकार नािभक शालेय िव ाथ  वाहतुक करणारे वाहनचालक 

िजम ेनर लोककलावंत आणी बँडपथक यांना िदलासा दे यासाठी महापािलकेमाफत र. . 

३०००/- (एकदाच) अथसहा य अदा करणेस मा यता िमळावी हणून िवषय सादर केला आह.े  

सदर िवषयातील अ. . ४ वर नािभक यवसायीक यांचेसाठी नमुद केले या अट . इ वर 

एका दु कानासाठी जा तीत जा त ५ कामगारांना अथसहा य देय राहील असे नमुद आहे. याऐवजी 

अट . इ म ये एका दु कानासाठी जा तीत जा त २ कामगारांना अथसहा य देय राहील अशी 

सुधारणा करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच सदर योजनेचा लाभ पा  लाभा याना यां या बँक खा याम ये DBT माफत थेट 

दे यास मा यता देणेत यावी. लॉकडाऊनचा वाढीव कालावधी िवचारात घेता िपंपरी िचंचवड 

शहरातील गरीब व गरजु  लाभा याना तातडीने लाभ होणेसाठी पी. एम. विनधी योजनेतील 

महापानगरपािलकेने िशफारसप  िदले या (मनपा ह ीतील रिहवासी असलेले L.O.R. व 

न दणीकृत) सव फेरीवा यांना अंदाजे सं या १८००० यांचेकडील यवसायाची यापुव च तपासणी 

कर यात आलेली अस याने संबिधताकडुन वतं  अज मागिवण ेऐवजी महापािलके या नागरव ती 

िवभागाकडील सव पा  लाभा याना यांचे बँक खा यात थेट मदत तातडीने वग कर यास मा यता 

दे यात यावी.  

तसेच सदर योजनेम ये महापािलकेकडील मनपा ह ीतील रिहवासी असलेले L.O.R. व 

न दणीकृत लाभा या यित र  शहरातील इतर लाभा याना भाग घे यासाठी महानगरपािलके या 

इतर योजनां माणेच नागरी सु िवधा क ाम ये अज दाखल क न घेवुन ते या या ेि य कायालयाचे 

िशफारशीने नागरव ती िवभागाकडे सादर करणेत यावेत. सदर योजनेचे अज िद. १५ मे २०२१ नंतर 

िकंवा शासनाने जाहीर केले या लॉकडाऊन संप यानंतर या लगत या िदवसापासुन 

महानगरपािलके या सव नागरी सु िवधा क ांम ये ि वकृती कर यास मा यता दे यात यावी.  

तसेच सदर योजनेसाठी आव यक िनधी उपल ध करणेसाठी खालील माणे वाढ/घट 

करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ.

     

पान.  अ. 

. 

नाव २१-२२ ची मूळ 

तरतूद 

घट वाढ िश लक 

१ १३३ ३ दोन लाखापे ा कमी उ प न असले या 

पाचवी ते सातवी म ये िशकत असले या 

खु या वगातील िव ा यास र कम पये 

दोन हजार िश यवृ ी देणेबाबत 

२०००००० १५०००००  ५००००० 

२  ४ दोन लाखापे ा कमी उ प न असले या 

आठवी ते दहावी म ये िशकत असले या 

खु या वगातील िव ा याना तीन हजार 

२०००००० १५०००००  ५००००० 
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पये िश यवृ ी देणेबाबत 

३  ६ बेरोजगारांसाठी मेळावा ३०००००० २५०००००  ५००००० 

४  ७ िपं परी िचंचवड मनपा ह ीतील एच आय 

ही एड्स बािधत य ना पी एम पी एल 

बसचे पासेस मोफत देण े

१००००००० ८००००००  २०००००० 

५  ८ ये  नाग रक धोरण व उप म राबिवणार १००००००० ९५०००००  ५००००० 

६  ९ खाजगी शाळेतील इय ा दहावी म ये ८० 

ट के ते ९० ट के व ९० ट के पे ा जा त 

व बारावी या िव ा याना 80 ट के पे ा 

जा त गुण िमळाले या िव ा याना 

अथसा िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

ह ीत इय ा दहावी म ये ८० ट के पे ा 

जा त गुण िमळवले या दा र  रेषे खालील 

गुणवंत िव ा याना अथसहा य दणेे 

७००००००० ६०००००००  १००००००० 

७  १० िपं परी िचंचवड महानगरपािलका ह ीत 

इय ा दहावी म ये ८० ट के पे ा जा त गुण 

िमळवले या दा र  रेषे खालील गुणवंत 

िव ा याना अथसहा य देण े

१००००००० ९५०००००  ५००००० 

८  ११ इतर योजना /काय म २००००००० १९५०००००  ५००००० 

९  १२ िपं परी िचंचवड महानगरपािलका ह ीतील 

थािनक असले या प रवारातील जवान 

शहीद झाले यां या कुटुं बाला आिथक मदत 

१००००००० ९५०००००  ५००००० 

१०  १३ िपं परी िचंचवड महानगरपािलका लाईट 

हाऊस उप म क प सु  करणे यासाठी 

आव यक सोयी सु िवधा उपल ध क न देणे 

व इतर खच करण े

२००००००० १७००००००  ३०००००० 

११  १४ िपं परी-िचंचवड महापािलका ह ीतील 

झोपडप ीम ये वा त य असले या 

मिहलांना चादर कंबल पंजा आिण बेडशीट 

व संसारोपयोगी सािह य देण े

१००००००० ८००००००  २०००००० 

१२  १५ कोिवड िदलासा अथसहा य  योजना ० ० १४६५००००० ० 

   एकूण र  १६७०००००० १४६५००००० १४६५००००० २०५००००० 

 

          नागरव ती िवभागाकडील इतर क याणकारी योजनेवरील सन २०२१-२२ या 

अंदाजप ामधील नमूद अनु मांक वरील  उपलेखाशीषावर उपल ध तरतुद मधून कोिवड िदलासा 

या उपलेखाशीषावर वाढ / घट कर यास मा यता दे यात यावी. 



121 
 

तसेच सन २०२०-२१ या आिथक वषाम ये महापौर िवकास िनधीतुन झाले या व सन 

२०२१-२२ या आिथक वषाम ये िविवध िवभागाने वेळोवेळी िनधीची मागणी के यानंतर संबिधत 

िवभागास आव य े नुसार महापौर िवकास िनधीतुन िनधी उपल ध क न दे याचे संपुण अिधकार हे 

मा. महापौर यांना देणेस मा यता देणेत येत आह.े तसेच  भोसरी व दघी परीसरातील 
मैलासांडपाणी स.नं.२१७ येथील पं पग टेशनम ये यतेे सदरचे मैलासांडपाणी कासारवाडी 
मैलाशु दीकरण क ापयत पोहचिवणेसाठी ४ वेळा पं पग करावे लागते सदरचे पं पग 
टेशनमधील पंप चालिवणेचा िवदयुत खच व Multiple Pumping टाळणेसाठी स.नं२१७ 

येथे ७ एम.एल.डी तमेचा मैलाशु दीकरण क प बांधून या क पाचे िप या ित र  
वापर या भागात करणेसाठी सदरची िनिवदा काढलेली असून कामाचे आदेश दले आहते. 

 सदर ठकाणी अि त वातील जागेचा वापर क न या ठकाणी ७ एम.एल.डी. मतेचे 
मैलाशु दीकरण क प बांधणेचे कामा या  Layout व Hydraulics Design ठेकेदाराने सोबत 
जोडले माणे सादर केले आहेत. यानुसार स ि थतीतील पं पग टेशनचा संपचा वापर STP 
या संप साठी करणेत येणार आहे व सोबत या नकाशात दाखिव या माणे अि त वातील 

ऑपरेटर म या ठकाणी MBBR चे Unit बांधणेत येणार आह.े यामुळे सदर या ठकाणी 
अि त वातील असले या१२.१० मी. X ५.३५ मी. हणजेच सुमारे ६४.७३ चौ.मीटर 

े फळची ऑपरेटर म काढून टाकण ेआव यक आह.े सदर या ऑपरेटर म पाड यानंतरच 
अि त चातील जागेचा पूणपणे वापर क न तािवत  Layout व Hydraulics Design नुसार 
७ एम.एल.डी मतेचा मैलाशु दीकरण क प बांधणे श य होणार आह.े 
 तरी ७ एम.एल.डी मतेचा मैलाशु दीकरण क प बांधणेसाठी अि त वातील दोन 
ऑपरेटर स (६४.७३ चौ. मीटर े फळ) काढून टाकणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच स ा सू  असले या कोिवड १९ चे महामारी वर िनयं ण िमळिवणे करीता 
तसेच याचा सार हो यापासुन रोख याकरीता व यामुळे बािधत झाले या णांवर उपचार 
करणे करीता पपरी चचवड महानगरपािलके माफत िविवध कामे करणेत येत आहेत, सदर 

कामां या अनुषंगाने िव ुत िवषयक कामे देखील मो ा माणात करावे लागत आहेत आज 
अखेर पयत खालील माणे िव ुत िवषयक कामे काढ यात आली असुन सदर कामांचा समावेश 
मनपाचे अंदाजप कात नाही. सदरची सव कामे ही कोरोना िनधी ा लेखािशषावर करणेत 
येत आहेत. तथापी सदर कामां या अंदाजप कय र मेला मा. महापािलका सभेची शास कय 
मा यता घेणेची आव य ा आह.े या अनुषंगाने खालील कामां या अंदाजप कय र मांना मा. 
महापािलका सभेची शास कय मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नांव लेखा िशष शास कय मा यता 

यावयाची 
अंदाजप कय र म 

वाढ 

१ 

कोिवड-१९महामारीचे िनयं ण क रता मनपातफ ऑटो ल टर 
येथे उभार यात येणा-या ज बो ॉि पटल मधील जु या 
वातानुकुलन यं णेचे पेअरपाट पुरिवणे ,तसेच वाढीव मतेचे 
वातानुकुिलत यं णा बसिवणे व िव ुत िवषयक अनुषंिगक 
कामे करणे (िन.नो. . २९/१/२०२०-२१)”  या 
कामातूनकै.अ णासाहेब मगर टेिडयम ज बो कोिवड 
हॉि पटल येथे ता पुर या व पातवाढीव मतेचे 
वातानुकुलनयं णा बसिवणेव िव ुतिवषयक अनुषंिगककामे 
करणे. 

कोरोनािनधी ३५००००० 

२ 

पपरी चचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
िविवध ठकाणी कोिवड-१९ आप ी व थापन (CCC) 
क रता काश व था, जिन संच, सी.सी.टी ही , व 
अ यिव ुत िवषयक कामे करणे बाबत.. 

कोरोनािनधी ३५००००० 

३ 

पपरी चचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
िविवध ठकाणी कोिवड-१९ आप ी व थापन (CCC) 
क रता िव ुत िवषयक यं णेचे चालन व देखभाल 
दु तीकामीअधकुशल तांि क कमचारी नेमणुक 
करणेबाबत. 

कोरोनािनधी १९००००० 

४ 

मनपा या ह ेि य कायालयांतगत, भोसरी 
एम.आय.डी.सी.येथीललघुउ ोजक गाळे कोिवड-१९ 
या आप ी व थापनाक रता वापरणेत येणार 

अस याने या ठकाणी काश व था, 
जिन संच,सीसीटी ही ची ता पुर या व पात व था 
करणे व अ य िव ुत िवषयककामे करण.े(सन २०२०-
२१) 

कोरोनािनधी १५००००० 

  

      तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकाचे सन २०२१-२०२२ चे मूळ अंदाजप कात खाली नमूद केले माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत यावी. 
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अ.  कामाचे  नाव लेखािशषाचे नाव / 
योजनेचे नाव  

पृ  . अ.न.ु 

. 

अंदाजप क
य  

सन २०२१-
२२ ची मूळ 
तरतूद र म   

वाढ 

करावया
ची तरतूद 

 

घट 

करावया
ची तरतूद 

एकूण 
आव यक 

र म   

१ पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
ह ीतील 
झोपडप ीम ये 
वा त  
असले या 
मिहलांना चादर, 
कंबल, पंजा आिण 
बेडशीट व 
संसारोपयोगी 
सािह य देणेबाबत  

 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
ह ीतील 
झोपडप ीम ये 
वा त  असले या 
मिहलांना चादर, 
कंबल, पंजा आिण 
बेडशीट व 
संसारोपयोगी 
सािह य देणेबाबत  

३१३ 
(पु तक 

.२) 

१४ 

(पु तक 

.२)  

र. .१ 

कोटी  

र. . २० 

कोटी  

  

२ HCMTR या 
राखीव जागा 
सावजिनक वाहतूक 

व थेसाठी 
DMRC या 
स यानुसार BRT / 
मोनोरेल/ ाम  
यासाठी िवकिसत 
करणे (अ) अ) मौजे 
रहाटणी येथे कोकणे 
चौक ते काळेवाडी 
फाटा चौकापयत 
उ मता ुतगती 
माग (HCMTR) 
िवकिसत करणे 

वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे व पा कग 
जागा िवकिसत 
करणे  

४१ 

(पु तक 

.३)  

३० 

(पु तक 

.३) 

र. .६ कोटी 
१० लाख ८१ 
हजार  

 र. .३ 
कोटी  

र. .३ 
कोटी 

३ तळवडे येथील 
शीवेवरील 
िवकास 
योजनेतील र ता 
िवकिसत करणे  

 

वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे व पा कग 
जागा िवकिसत 
करणे 

४१ 

(पु तक 

.३)  

३२ 

(पु तक 

.३) 

र. . 

२ कोटी २९ 
लाख ५ 
हजार  

 र. .२ 

कोटी 

र. .२ 

कोटी 
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४ . .३ च होली 
स ह .७ ते 
मनपा ह  
पयतचा िवकास 
आराख ातील 
३० मी र ता 
िवकिसत करण े

ि हजन २०२५ ( 
सेवा वािहनीचे 
थलांतर 

करणे,स लागार 
फ ,िव ुत खच , 
जलिनसारण खच 
इ. अनुषंिगक काम 
करणे 

२० 
(पु तक 

.३)   

७४ 
(पु तक 

.३)   

र. .१५ 
कोटी  

 र.  ४ 
कोटी  

र.  ४ 
कोटी  

५ भाग . ३ 
मोशी येथील 
मोरया कॉलनी 
फाितमा नगर, 
खा देशनगर , संत 

ाने रनगर 
इ. ठकाणाचे र ते 
अ ावत प तीने 
िवकिसत करणे   

ि हजन २०२५ ( 
सेवा वािहनीचे 
थलांतर 

करणे,स लागार 
फ ,िव ुत खच , 
जलिनसारण खच 
इ. अनुषंिगक काम 
करणे 

२० 
(पु तक 

.३)   

७९ 
(पु तक 

.३)   

र. .७ कोटी   र.  २ 
कोटी  

र.  २ 
कोटी  

 ६  बोपखेल येथे मुळा 
नदीवर पूल 
बांधण े

वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे व पा कग 
जागा िवकिसत 
करणे 

४१ 

(पु तक 

.३)   

१८ 
(पु तक 

.३)   

र. . १७ 
कोटी ८६ 
लाख ६३ 
हजार  

 र. .  

५ कोटी  

र. .  

५ कोटी 

७ िविवध उप म  िविवध उप म  २५२ 
(पु तक 

.२ 

४ 
(पु तक 

.२ 

र. .३ कोटी 
३० लाख  

 र. .२ 
कोटी 

र. .२ 
कोटी 

८ सवािगक 
शै िणक गुणव ा 
व िवकास  

सवािगक शै िणक 
गुणव ा व िवकास  

२४८ 
(पु तक 

.२ 

३५ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी 
२० लाख  

 र. .२ 
कोटी 

र. .२ 
कोटी 

 एकूण     र. . २० 

कोटी 

र. . २० 

कोटी 

र. . २० 

कोटी 

   

       सन २०२१ -२२  या अंदाजप कात वरील माणे त यातील अनु . १ लेखाशीष / 
योजना यावर अनु . २ ते अनु. . ८ ची घट कर यात आलेली र म  वाढ कर यास मा यता 
देणेत यावी. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात 
यावी.  

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकाचे सन २०२१-२०२२ चे मूळ अंदाजप कात 
खाली नमूद केले माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत यावी. 
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अ.  कामाचे  नाव लेखािशषाचे नाव 
/ योजनेचे नाव  

पृ  . अ.न.ु . अंदाजप क य  

सन २०२१-२२ 
ची मूळ तरतूद 

र म   

वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 

र म   

१ ड टबीन / पुशकाट 
खरेदी  

 

ड टबीन / 
पुशकाट खरेदी  

 

१७० 

(पु तक 

.२) 

१८ 

(पु तक 

.२)  

र. .१० लाख  

 

र. . ८ 

कोटी ८४ 
लाख ५० 
हजार  

  

२ िव ाथ  पाद ाणे व 
सॉ स 

िव ाथ  पाद ाणे 
व सॉ स 

२४८ 
(पु तक 

.२) 

२१ 
(पु तक 

.२) 

र. . १ कोटी २५ 
लाख  

 १ कोटी २४ 
लाख  

१ कोटी 
२४ लाख  

३ िव ाथ  पी.टी.शुज  िव ाथ  
पी.टी.शुज  

२४८ 
(पु तक 

.२) 

२३ 
(पु तक 

.२) 

र. . १ कोटी २५ 
लाख 

 १ कोटी २४ 
लाख 

१ कोटी 
२४ लाख 

४ िव ाथ  द तरे व 
पा ा  

िव ाथ  द तरे व 
पा ा  

२४८ 
(पु तक 

.२) 

२४ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी ४७ 
लाख ५० हजार  

 २ कोटी ४६ 
लाख ५० 
हजार 

२ कोटी 
४६ लाख 
५० हजार 

५ शालेय सािह य 
(व ा खरेदी) 

शालेय सािह य 
(व ा खरेदी) 

२४८ 
(पु तक 

.२ 

२६ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी २० 
लाख  

 १ कोटी ४० 
लाख  

१ कोटी 
४० लाख  

 ६      शाळेवार वॉटर 
बॉटल  

शाळेवार वॉटर 
बॉटल  

२४८ 
(पु तक 

.२ 

२९ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी   १ कोटी ९० 
लाख 

१ कोटी 
९० लाख 

७  वसायमाला / 
वा यायमाला  

वसायमाला / 
वा यायमाला  

२५० 
(पु तक 

.२ 

३९ 
(पु तक 

.२) 

र. . १ कोटी ३२ 
लाख 

 ६० लाख  ६० लाख  

 एकूण     र. .८ कोटी 
८४ लाख ५० 
हजार   

र. . ८ 
कोटी ८४ 
लाख ५० 
हजार   

र. . ८ 
कोटी ८४ 
लाख ५० 
हजार   

     

सन २०२१ -२२  या अंदाजप कात वरील माणे त यातील अनु . १ लेखाशीष / योजना 
यावर अनु. . २ ते अनु. . ७ ची घट कर यात आलेली र म  वाढ कर यास मा यता दे यात 
यावी. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 
तसेच वाड .१३ येथील िनगडी मानभूमी म ये फार पुव  अंदाजे १७ वषापुव  बसिव यात आलेली 
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िवदयुत दािहनी जीण व खराब झालेली असून सदर जुनी िवदयुत दािहनी काढून यािठकाणी 

पयावरणा या ि ने नुतनीकरणांतगत नवीन िवदयुत दािहनी बसिव यास मा यता देणेत यावी.   

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालां डे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताचा जो हा तीन 

मांकाचा िवषय आहे याम ये आपण दहा नवीन योजना कायाि वत करतो. हे कायाि वत करताना 

आपण जर हे लाभधारक जर बघीतलेना तर हे जवळ जवळ सव आपले झोपडप ीधारकच 

लाभधारक आहेत.  

 मी पुढील माणे उपसूचना मांडते – घाषीत/अघोषीत झोपडप ी म ये राहणा-या 

झोपडप ीधारकांना यां याकडे टॅ स पावती आहे यांना घरटी ३०००/- . दे यात यावे आिण या 

योजना राबिव यात येणार आहेत या लाभधारकांनी Vaccination Certificate Campalsory 

जोडणे आव यक आह.े 

मा.सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते.  

मा.महापौर -  राज  गावडे यांनी मांडले या उपसूचनेसह िवषय मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६३५                             वषय मांक - ३ 
दनांक- ३०/४/२०२१                             खाते- मा.आयु   

 
     संदभ – १) मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव. 
            २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ९२७२, द.२३/०४/२०२१ 
 
     को वड-१९ वषाणू ादुभावाने अनेक दूरगामी प रणाम अथ यव थेवर झालेला 
असून अनेक छोटे यावसाियक आ ण मोलमजुर  करणारे क कर  या घटकाला 
आिथक तणावाचा सामना करावा लागत आहे. याम ये परवानाधारक र ाचालक, 
पथ व े ते, घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, चमकार, नािभक, शालेय व ाथ  वाहतूक 
करणारे वाहन चालक, जम ेनर, लोककलावंत आ ण बँड पथक या घटकां या 
उपजी वकेवर वपर त प रणाम झाला आहे. यामुळे या घटकांना महानगरपािलके 
माफत आिथक मदत देणे आव यक अस याने खालील माणे कागदप ांची पूतता 
करणा-या अजदार य ंना पािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
र. . ३०००/- ( एकदाच ) अथसहा य अदा कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

     1)    परवानाधारक र ाचालक -  अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
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ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) आरट ओकडून िमळाले या बॅच ब ला आ ण लायसन ची झेरॉ स स य त. 
इ) वाहन न दणी माणप ाची (आर.सी.) आ ण र ा परिमटची  झेरॉ स 
स य त. 

2)     पथ व े ते - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेकडून िमळाले या परवा याची झेरॉ स 
स य त.  

इ) पंत धान आ मिनभर योजनेअंतगत पंपर-िचंचवड महानगरपािलकेने 
दले  या िशफारस  प ाची झेरॉ स स य त. 

8) चमकार यवसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त  (शॉप ऍ ट परवाना त). 
इ) गटई कामगारांचे शासक य / मनपाकड ल न दणी माणपञ (अस यास). 
 

9) नािभक यावसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
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क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त). 
इ) एका दुकानासाठ  जा तीत जा त ५ कामगारांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक.  

10) शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे वाहन चालक (शाळे या पे रोलवर ल 
वगळून) अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) आरट ओ कडून िमळाले या परवा याची आ ण लायसन ची झेरॉ स 
स य त. 
 इ) शाळेचे मा यता प ाची स य त. 
11) जम यवसाियक  - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) शॉप ऍ ट लायस सची झेरॉ स स य त. 
इ) एका जमसाठ  जा तीत जा त ५ जम ेनर यांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक.  

फ) जम ेनरने कमान ६ म हने कालावधीचा जम ेनर कोस पुण केला 
अस याचे माणपञ आव यक.  

12) लोककलावंत - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
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ड) लोककलावंत असले बाबतची शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स 
स य त कंवा न दणीकृत नाटयकला सां कृितक ेञाशी संबंिधत, अिधकृत 
सं थेशी िनगड त कलावंत सभासद असलेबाबतचा पुरावा आव यक.   

8)    घरेलू कामगार - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) घरेलू कामगार शास कय न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार 
आयु  यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 
11) बांधकाम मजुर - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) बांधकाम मजुर शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार 
आयु  यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 
12) बँड पथक - अजासोबत जोडावयाची कागदप े 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त 
आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स 
स य त आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त) 
इ) एका बँड पथकासाठ  जा तीत जा त ५ वाजंञी कलाकारांना अथसहा य देय 
राह ल.  

      येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक यासाठ  
आव यक असणार  तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२२  

(अंदाज प क पान .३१३) या लेखािशषावर ल अनु  ३, ४, ६, ८, १०, ११, १२ या 
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येक लेखािशषावर ल र. .५,००,०००/- वगळून उवर त सव र कम व अ. .७ 
वर ल र. .८०,०००००/ अनु .९ वर ल र. .६,००,००,०००/ अ. .१३ वर ल 
र. .१,७०,००,०००/ व अनु  १४ वर ल र. .८०,००,०००/ असे एकूण 
र. .१४,६५,००,०००/ (अ र  र. .चौदा कोट  पास  लाख फ ) योजनेसाठ  खच 
करणेस तसेच नागरव ती वकास योजना वभागा या इतर क याणकार  
योजनेअंतगत को वड दलासा हे नवीन उपलेखािशष करणेस व यात सदरची 
र कम वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच सदरची वापरलेली र कम 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल संबंिधत योजनांसाठ  आव यक अस याने 
पुढ ल चार म ह यात लेखा वभागाने उपल ध क न ावी तसेच सदर योजनेतील 
अखिचत रा हलेली र कम नागरव ती वकास योजना वभागास संबंिधत योजनांवर 
खच कर याची स मा.सद यांची मागणी असली तर  सदर वषया वये को वड-१९ 
वषाणू ादुभावामुळे शहरातील परवानाधारक र ाचालक पथ व े ते घरेलू 
कामगार बांधकाम मजुर चमकार नािभक शालेय व ाथ  वाहतुक करणारे 
वाहनचालक जम ेनर लोककलावंत आणी बँडपथक यांना दलासा दे यासाठ  
महापािलकेमाफत र. . ३०००/- (एकदाच) अथसहा य अदा करणेस मा यता 
िमळावी हणून वषय सादर केला आहे.  

सदर वषयातील अ. . ४ वर नािभक यवसायीक यांचेसाठ  नमुद केले या 
अट . इ वर एका दुकानासाठ  जा तीत जा त ५ कामगारांना अथसहा य देय 
राह ल असे नमुद आहे. याऐवजी अट . इ म ये एका दुकानासाठ  जा तीत 
जा त २ कामगारांना अथसहा य देय राह ल अशी सुधारणा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

तसेच सदर योजनेचा लाभ पा  लाभा याना यां या बँक खा याम ये DBT 

माफत थेट दे यास मा यता देणेत येत आहे. लॉकडाऊनचा वाढ व कालावधी 
वचारात घेता पंपर  िचंचवड शहरातील गर ब व गरजु लाभा याना तातड ने लाभ 
होणेसाठ  पी. एम. विनधी योजनेतील महापानगरपािलकेने िशफारसप  दले या 
(मनपा ह तील र हवासी असलेले L.O.R. व न दणीकृत) सव फेर वा यांना अंदाजे 
सं या १८००० यांचेकड ल यवसायाची यापुव च तपासणी कर यात आलेली 
अस याने संबिधताकडुन वतं  अज माग वण े ऐवजी महापािलके या नागरव ती 
वभागाकड ल सव पा  लाभा याना यांचे बँक खा यात थेट मदत तातड ने वग 
कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

तसेच सदर योजनेम ये महापािलकेकड ल मनपा ह तील र हवासी असलेले 
L.O.R. व न दणीकृत लाभा या यित र  शहरातील इतर लाभा याना भाग 
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घे यासाठ  महानगरपािलके या इतर योजनां माणेच नागर  सु वधा क ाम ये अज 
दाखल क न घेवुन ते या या े य कायालयाचे िशफारशीने नागरव ती 
वभागाकडे सादर करणेत यावेत. सदर योजनेचे अज द. १५ मे २०२१ नंतर कंवा 
शासनाने जाह र केले या लॉकडाऊन संप यानंतर या लगत या दवसापासुन 
महानगरपािलके या सव नागर  सु वधा क ांम ये वकृती कर यास मा यता 
दे यात येत आहे.  

तसेच सदर योजनेसाठ  आव यक िनधी उपल ध करणेसाठ  खालील माणे 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.

     

पान.  अ. 

. 

नाव २१-२२ ची मूळ 

तरतूद 

घट वाढ िश लक 

१ १३३ ३ दोन लाखापे ा कमी उ प न असले या 

पाचवी ते सातवी म ये िशकत असले या 

खु या वगातील िव ा यास र कम पये 

दोन हजार िश यवृ ी देणेबाबत 

२०००००० १५०००००  ५००००० 

२  ४ दोन लाखापे ा कमी उ प न असले या 

आठवी ते दहावी म ये िशकत असले या 

खु या वगातील िव ा याना तीन हजार 

पये िश यवृ ी देणेबाबत 

२०००००० १५०००००  ५००००० 

३  ६ बेरोजगारांसाठी मेळावा ३०००००० २५०००००  ५००००० 

४  ७ िपं परी िचंचवड मनपा ह ीतील एच आय 

ही एड्स बािधत य ना पी एम पी एल 

बसचे पासेस मोफत देण े

१००००००० ८००००००  २०००००० 

५  ८ ये  नाग रक धोरण व उप म राबिवणार १००००००० ९५०००००  ५००००० 

६  ९ खाजगी शाळेतील इय ा दहावी म ये ८० 

ट के ते ९० ट के व ९० ट के पे ा जा त 

व बारावी या िव ा याना 80 ट के पे ा 

जा त गुण िमळाले या िव ा याना 

अथसा िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

ह ीत इय ा दहावी म ये ८० ट के पे ा 

जा त गुण िमळवले या दा र  रेषे खालील 

गुणवंत िव ा याना अथसहा य दणेे 

७००००००० ६०००००००  १००००००० 

७  १० िपं परी िचंचवड महानगरपािलका ह ीत 

इय ा दहावी म ये ८० ट के पे ा जा त गुण 

िमळवले या दा र  रेषे खालील गुणवंत 

िव ा याना अथसहा य देण े

१००००००० ९५०००००  ५००००० 

८  ११ इतर योजना /काय म २००००००० १९५०००००  ५००००० 
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९  १२ िपं परी िचंचवड महानगरपािलका ह ीतील 

थािनक असले या प रवारातील जवान 

शहीद झाले यां या कुटुं बाला आिथक मदत 

१००००००० ९५०००००  ५००००० 

१०  १३ िपं परी िचंचवड महानगरपािलका लाईट 

हाऊस उप म क प सु  करणे यासाठी 

आव यक सोयी सु िवधा उपल ध क न देणे 

व इतर खच करण े

२००००००० १७००००००  ३०००००० 

११  १४ िपं परी-िचंचवड महापािलका ह ीतील 

झोपडप ीम ये वा त य असले या 

मिहलांना चादर कंबल पंजा आिण बेडशीट 

व संसारोपयोगी सािह य देण े

१००००००० ८००००००  २०००००० 

१२  १५ कोिवड िदलासा अथसहा य  योजना ० ० १४६५००००० ० 

   एकूण र  १६७०००००० १४६५००००० १४६५००००० २०५००००० 

 

          नागरव ती वभागाकड ल इतर क याणकार  योजनेवर ल सन २०२१-२२ या 
अंदाजप ामधील नमूद अनु मांक वर ल  उपलेखाशीषावर उपल ध तरतुद ंमधून 
को वड दलासा या उपलेखाशीषावर वाढ / घट कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. 

तसेच सन २०२०-२१ या आिथक वषाम ये महापौर वकास िनधीतुन 
झाले या व सन २०२१-२२ या आिथक वषाम ये व वध वभागाने वेळोवेळ  
िनधीची मागणी के यानंतर संबिधत वभागास आव य े नुसार महापौर वकास 
िनधीतुन िनधी उपल ध क न दे याचे संपणु अिधकार हे मा. महापौर यांना देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच भोसर  व दघी पर सरातील मैलासांडपाणी 
स.नं.२१७ येथील पं पंग टेशनम ये येते सदरचे मैलासांडपाणी कासारवाड  
मैलाशु द करण क ापयत पोहच वणेसाठ  ४ वेळा पं पंग करावे लागते सदरचे पं पंग 
टेशनमधील पंप चाल वणेचा वदयुत खच व Multiple Pumping टाळणेसाठ  

स.नं२१७ येथे ७ एम.एल.ड  तमेचा मैलाशु द करण क प बांधून या क पाचे 
प या यित र  वापर या भागात करणेसाठ  सदरची िन वदा काढलेली असून 
कामाचे आदेश दले आहेत. 

 सदर ठकाणी अ त वातील जागचेा वापर क न या ठकाणी ७ 
एम.एल.ड . मतेचे मैलाशु द करण क प बांधणेचे कामा या  Layout व 
Hydraulics Design ठेकेदाराने सोबत जोडले माणे सादर केले आहेत. यानुसार 
स थतीतील पं पंग टेशनचा संपचा वापर STP या संप साठ  करणेत येणार 
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आहे व सोबत या नकाशात दाख व या माणे अ त वातील ऑपरेटर म या 
ठकाणी MBBR चे Unit बांधणेत येणार आहे. यामुळे सदर या ठकाणी 
अ त वातील असले या१२.१० मी. X ५.३५ मी. हणजेच सुमारे ६४.७३ चौ.मीटर 
े फळची ऑपरेटर म काढून टाकणे आव यक आहे. सदर या ऑपरेटर म 

पाड यानंतरच अ त वातील जागेचा पूणपणे वापर क न ता वत  Layout व 
Hydraulics Design नुसार ७ एम.एल.ड  मतेचा मैलाशु द करण क प बांधणे 
श य होणार आहे. 
 तर  ७ एम.एल.ड  मतेचा मैलाशु द करण क प बांधणेसाठ  
अ त वातील दोन ऑपरेटर स (६४.७३ चौ. मीटर े फळ) काढून टाकणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच स ा सू  असले या को वड १९ चे महामार वर िनयं ण िमळ वणे 
कर ता तसेच याचा सार हो यापासुन रोख याकर ता व यामुळे बािधत झाले या 

णांवर उपचार करणे कर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत व वध कामे 
करणेत येत आहेत, सदर कामां या अनषुंगाने व ुत वषयक कामे देखील मो या 
माणात करावे लागत आहेत आज अखेर पयत खालील माणे व ुत वषयक 

कामे काढ यात आली असुन सदर कामांचा समावेश मनपाचे अंदाजप कात नाह . 
सदरची सव कामे ह  कोरोना िनधी ा लेखािशषावर करणेत येत आहेत. तथापी 
सदर कामां या अंदाजप कय र कमेला मा. महापािलका सभेची शास कय 
मा यता घेणेची आव यकता आहे. या अनषुंगाने खालील कामां या अंदाजप कय 
र कमांना मा. महापािलका सभेची शास कय मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नांव लेखा िशष शास कय मा यता 

यावयाची 
अंदाजप कय र म 

वाढ 

१ 

कोिवड-१९महामारीचे िनयं ण क रता मनपातफ 
ऑटो ल टर येथे उभार यात येणा-या ज बो ॉि पटल 
मधील जु या वातानुकुलन यं णेचे पेअरपाट पुरिवणे 
,तसेच वाढीव मतेचे वातानुकुिलत यं णा बसिवणे व 

िव ुत िवषयक अनुषंिगक कामे करण े(िन.नो. . 

२९/१/२०२०-२१)”  या कामातूनकै.अ णासाहेब मगर 

टेिडयम ज बो कोिवड हॉि पटल येथे 
ता पुर या व पातवाढीव मतेचे वातानुकुलनयं णा 
बसिवणेव िव ुतिवषयक अनुषंिगककामे करण.े 

कोरोनािनधी ३५००००० 
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२ 

पपरी चचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
िविवध ठकाणी कोिवड-१९ आप ी व थापन (CCC) 

क रता काश व था, जिन संच, सी.सी.टी ही , व 

अ यिव ुत िवषयक कामे करणे बाबत.. 

कोरोनािनधी ३५००००० 

३ 

पपरी चचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
िविवध ठकाणी कोिवड-१९ आप ी व थापन (CCC) 

क रता िव ुत िवषयक यं णेचे चालन व देखभाल 
दु तीकामीअधकुशल तांि क कमचारी नेमणुक 
करणेबाबत. 

कोरोनािनधी १९००००० 

४ 

मनपा या ह ेि य कायालयांतगत, भोसरी 

एम.आय.डी.सी.येथीललघुउ ोजक गाळे कोिवड-१९ 
या आप ी व थापनाक रता वापरणेत येणार 

अस याने या ठकाणी काश व था, 

जिन संच,सीसीटी ही ची ता पुर या व पात व था 

करणे व अ य िव ुत िवषयककामे करण.े(सन २०२०-
२१) 

कोरोनािनधी १५००००० 

  

      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाचे सन २०२१-२०२२ चे मूळ 
अंदाजप कात खाली नमूद केले माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

 

अ.  कामाचे  नाव लेखािशषाचे नाव / 
योजनेचे नाव  

पृ  . अ.न.ु 

. 

अंदाज 

प क य  

सन २०२१-
२२ ची मूळ 
तरतूद र म   

वाढ 

करावया
ची तरतूद 

 

घट 

करावया
ची तरतूद 

एकूण 
आव यक 

र म   

१ पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
ह ीतील 
झोपडप ीम ये 
वा त  
असले या 
मिहलांना चादर, 
कंबल, पंजा आिण 
बेडशीट व 
संसारोपयोगी 
सािह य देणेबाबत  

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
ह ीतील 
झोपडप ीम ये 
वा त  असले या 
मिहलांना चादर, 
कंबल, पंजा आिण 
बेडशीट व 
संसारोपयोगी 
सािह य देणेबाबत  

३१३ 
(पु तक 

.२) 

१४ 

(पु तक 

.२)  

र. .१ 

कोटी  

र. . २० 

कोटी  
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२ HCMTR या 
राखीव जागा 
सावजिनक वाहतूक 

व थेसाठी 
DMRC या 
स यानुसार BRT / 
मोनोरेल/ ाम  
यासाठी िवकिसत 
करणे (अ) अ) मौजे 
रहाटणी येथे कोकणे 
चौक ते काळेवाडी 
फाटा चौकापयत 
उ मता ुतगती 
माग (HCMTR) 
िवकिसत करणे 

वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे व पा कग 
जागा िवकिसत 
करणे  

४१ 

(पु तक 

.३)  

३० 

(पु तक 

.३) 

र. .६ कोटी 
१० लाख ८१ 
हजार  

 र. .३ 
कोटी  

र. .३ 
कोटी 

३ तळवडे येथील 
शीवेवरील 
िवकास 
योजनेतील र ता 
िवकिसत करणे  

 

वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे व पा कग 
जागा िवकिसत 
करणे 

४१ 

(पु तक 

.३)  

३२ 

(पु तक 

.३) 

र. . 

२ कोटी २९ 
लाख ५ 
हजार  

 र. .२ 

कोटी 

र. .२ 

कोटी 

 

 

४ . .३ च होली 
स ह .७ ते 
मनपा ह  
पयतचा िवकास 
आराख ातील 
३० मी र ता 
िवकिसत करण े

ि हजन २०२५ 
सेवा वािहनीचे 
थलांतर 

करणे,स लागार 
फ ,िव ुत खच , 
जलिनसारण खच 
इ. अनुषंिगक काम 
करणे 

२० 
(पु तक 

.३)   

७४ 
(पु तक 

.३)   

र. .१५ 
कोटी  

 र.  ४ 
कोटी  

र.  ४ 
कोटी  

५ भाग . ३ 
मोशी येथील 
मोरया कॉलनी 
फाितमा नगर, 

ि हजन २०२५ ( 
सेवा वािहनीचे 
थलांतर 

करणे,स लागार 

२० 
(पु तक 

.३)   

७९ 
(पु तक 

.३)   

र. .७ कोटी   र.  २ 
कोटी  

र.  २ 
कोटी  
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खा देशनगर , संत 
ाने रनगर 

इ. ठकाणाचे र ते 
अ ावत प तीने 
िवकिसत करणे   

फ ,िव ुत खच , 
जलिनसारण खच 
इ. अनुषंिगक काम 
करणे 

 ६  बोपखेल येथे मुळा 
नदीवर पूल 
बांधण े

वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे व पा कग 
जागा िवकिसत 
करणे 

४१ 

(पु तक 

.३)   

१८ 
(पु तक 

.३)   

र. . १७ 
कोटी ८६ 
लाख ६३ 
हजार  

 र. .  

५ कोटी  

र. .  

५ कोटी 

७ िविवध उप म  िविवध उप म  २५२ 
(पु तक 

.२ 

४ 
(पु तक 

.२ 

र. .३ कोटी 
३० लाख  

 र. .२ 
कोटी 

र. .२ 
कोटी 

८ सवािगक 
शै िणक गुणव ा 
व िवकास  

सवािगक शै िणक 
गुणव ा व िवकास  

२४८ 
(पु तक 

.२ 

३५ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी 
२० लाख  

 र. .२ 
कोटी 

र. .२ 
कोटी 

 एकूण     र. . २० 

कोटी 

र. . २० 

कोटी 

र. . २० 

कोटी 

   

       सन २०२१ -२२  या अंदाजप कात वर ल माणे त यातील अनु . १ 
लेखाशीष / योजना यावर अनु . २ ते अन.ु . ८ ची घट कर यात आलेली 
र कम  वाढ कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

तसेच पपंर  िचंचवड महानगरपािलकाचे सन २०२१-२०२२ चे मूळ 
अंदाजप कात खाली नमूद केले माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 
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अ.  कामाचे  नाव लेखािशषाचे नाव 
/ योजनेचे नाव  

पृ  . अ.न.ु . अंदाजप क य  

सन २०२१-२२ 
ची मूळ तरतूद 

र म   

वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 

र म   

१ ड टबीन / पुशकाट 
खरेदी  

 

ड टबीन / 
पुशकाट खरेदी  

 

१७० 

(पु तक 

.२) 

१८ 

(पु तक 

.२)  

र. .१० लाख  

 

र. . ८ 

कोटी ८४ 
लाख ५० 
हजार  

  

२ िव ाथ  पाद ाणे व 
सॉ स 

िव ाथ  पाद ाणे 
व सॉ स 

२४८ 
(पु तक 

.२) 

२१ 
(पु तक 

.२) 

र. . १ कोटी २५ 
लाख  

 १ कोटी २४ 
लाख  

१ कोटी 
२४ लाख  

३ िव ाथ  पी.टी.शुज  िव ाथ  
पी.टी.शुज  

२४८ 
(पु तक 

.२) 

२३ 
(पु तक 

.२) 

र. . १ कोटी २५ 
लाख 

 १ कोटी २४ 
लाख 

१ कोटी 
२४ लाख 

४ िव ाथ  द तरे व 
पा ा  

िव ाथ  द तरे व 
पा ा  

२४८ 
(पु तक 

.२) 

२४ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी ४७ 
लाख ५० हजार  

 २ कोटी ४६ 
लाख ५० 
हजार 

२ कोटी 
४६ लाख 
५० हजार 

५ शालेय सािह य 
(व ा खरेदी) 

शालेय सािह य 
(व ा खरेदी) 

२४८ 
(पु तक 

.२ 

२६ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी २० 
लाख  

 १ कोटी ४० 
लाख  

१ कोटी 
४० लाख  

 ६      शाळेवार वॉटर 
बॉटल  

शाळेवार वॉटर 
बॉटल  

२४८ 
(पु तक 

.२ 

२९ 
(पु तक 

.२) 

र. . २ कोटी   १ कोटी ९० 
लाख 

१ कोटी 
९० लाख 

७  वसायमाला / 
वा यायमाला  

वसायमाला / 
वा यायमाला  

२५० 
(पु तक 

.२ 

३९ 
(पु तक 

.२) 

र. . १ कोटी ३२ 
लाख 

 ६० लाख  ६० लाख  

 एकूण     र. .८ कोटी 
८४ लाख ५० 
हजार   

र. . ८ 
कोटी ८४ 
लाख ५० 
हजार   

र. . ८ 
कोटी ८४ 
लाख ५० 
हजार   

     

सन २०२१ -२२  या अंदाजप कात वर ल माणे त यातील अनु . १ लेखाशीष 
/योजना यावर अनु . २ ते अन.ु . ७ ची घट कर यात आलेली र कम  वाढ 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. तसेच वाड .१३ येथील िनगड  मानभूमी 



138 
 
म ये फार पुव  अंदाजे १७ वषापुव  बस व यात आलेली वदयुत दा हनी जीण व 
खराब झालेली असून सदर जुनी वदयुत दा हनी काढून या ठकाणी पयावरणा या 

ने नुतनीकरणांतगत नवीन वदयुत दा हनी बस व यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

       अनुकूल -८१       ितकूल – ० 
       अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केल.े 

               ----    
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/५/का व/७३०/२०२१ 
दनांक - ३/६/२०२१ 
 

                                               
                                             (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. 


